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SaMMaNfattNING

Denna miljökonsekvensbeskrivning, MKB, ingår i en miljöbedömning av ny 
översiktsplan (ÖP) för Vallentuna kommun 2010-2030. Planen har en tydligt 
strategisk inriktning och pekar ut riktningen för kommunens fortsatta tillväxt.

StudERadE aLtERNatIV
Kommunen presenterar en avvägd översiktsplan, utan alternativa utformningar. 
Ett nollalternativ har formulerats och jämförts med översiktsplanen. Nollalter-
nativet består i princip av nu gällande översiktsplan 2001, med anpassningar till 
dess praktiska tillämpning och rådande trender.

ORGaNISERING håLLBaR utVEcKLING
Planen lyfter på ett tydligt sätt fram möjligheterna till en hållbar utveckling för 
kommunen. Med fokus på tätortsutveckling i kollektivtrafikförsörjda stråk, fås 
många positiva kvaliteter i ett effektivt utnyttjande av kommunens förutsätt-
ningar. Effektiva transporter, effektiv energianvändning och utvecklade sociala 
kvaliteter är positiva effekter av strategin. Problem som måste hanteras är främst 
de ökade konflikterna med miljöstörningar som trafikbuller och dagvattenavrin-
ning, ökade risker för olyckor och tillgången till bostadsnära natur.

Strukturen för bebyggelseutveckling följer en tydlig linje som fokuserar på 
kollektivtrafiktäta stråk. Kommunens tätorter utvecklas längs två parallella stråk. 
Tyngdpunkten ligger på stråket längs Roslagsbanan och det andra stråket går 
längs E18. Planen framhåller ingen strategi för hur stråken ska knytas samman. 
Främst saknas en belysning av förbindelsen mellan de två största tätorterna 
Vallentuna och Karby/Brottby. Det är angeläget att behandla denna fråga i över-
siktsplanen då en sådan utveckling kan komma att beröra några av kommunens 
viktigaste naturvärden kring Angarnssjöängen.

Ianspråktagandet av mark för bebyggelse, samt ny eller utbyggd infrastruktur, 
medför risker för negativ miljöpåverkan på bl.a. kulturmiljö, biologisk mångfald 
och naturrekreation. Med anpassningar av bebyggelsens utbredning och struktur, 

kan negativa konsekvenser på värdefulla områden i de flesta fall sannolikt 
begränsas, medan den regionala grönstrukturen och regionala ekologiska sprid-
ningssamband kan bli svåra att bevara utan att vissa funktioner påverkas negativt.

Översiktsplanens största svaghet är bristen på tillräckligt tydliga riktlinjer 
och verktyg för att genomförandet av planens goda ambitioner ska vinna till-
räcklig styrkraft över kommunens utveckling. I flera fall är kommunens rådighet 
i frågorna oklar, vilket ger en otydlig bild av möjligheterna att genomföra planen, 
t.ex. förslagen om nya regionala spårförbindelser.

KONSEKVENSER fÖR tRaNSpORtSyStEM
ÖP 2010-2030 innebär en utbyggnad av bostäder och verksamheter som kon-
centreras till stråk med goda möjligheter till kollektivtrafik. Strukturen bygger 
på befintliga huvudstråk för transporter, med förslag till kompletteringar främst 
med ny spårförbindelse till Arlanda och en förlängning av Arningevägen. Försla-
get bedöms ha mycket goda möjligheter att utveckla ett hållbart transportsystem, 
då den mer energieffektiva kollektivtrafiken ges goda förutsättningar. Förutsätt-
ningar för långväga cykelförbindelser stärks dessutom av förslaget.

Nollalternativet medför inte samma tydliga koncentration av ny bebyggelse 
till stråk med kollektivtrafik och bedöms vara betydligt sämre ur hållbarhetssyn-
punkt.

KONSEKVENSER fÖR aREELLa NäRINGaR Och EKOSyStEMtJäNStER
I nollalternativet antas den spontana bebyggelseutvecklingen på landsbygden ge 
en större påverkan på de areella näringarna. Möjligheten till fortsatt jordbruk 
och förvaltning av natur- och kulturmiljökvaliteter kan därmed försämras. Den 
spontana bebyggelseutvecklingen kan ge upphov till negativa konsekvenser i 
form av diffusa gränser mellan stad och land, och medföra en gradvis och icke 
önskvärd omvandling av landsbygden. ÖP 2010-2030 anger att avstyckningar 
inte ska försämra möjligheterna att driva jordbruk samt att särskild hänsyn tas 
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till öppna landskap inom kulturhistoriskt intressanta områden. I jämförelse med 
nollalternativet kan detta ge bättre förutsättningar att undvika oönskad karak-
tärsförändring på landsbygden. Riktlinjerna är dock vaga, vilket gör att den reella 
effekten av förslaget är svårbedömd.

Strategin för det tätortsnära jordbruket är svagt utvecklad i ÖP 2010-2030. 
Risk finns för konflikt mellan intresset att värna det tätortsnära jord- och skogs-
bruket och den planlagda utbyggnaden som särskilt berör just tätortszonerna. 
För den planlagda utbyggnaden är andelen åker-, ängs- och betesmark som tas 
i anspråk större i ÖP 2010-2030 jämfört med nollalternativet. Utbyggnadsför-
slagen kan ge upphov till fragmentering som kan försvåra ett rationellt jordbruk 
och möjligheten att upprätthålla ett öppet odlingslandskap i anslutning till tätor-
ternas randzoner. Negativa konsekvenser kan uppstå i form av igenväxning, 
utebliven hävd av ängs- och betesmarker med förlust av estetiska kvaliteter och 
hävdberoende arter samt försämrade möjligheter till upplevelse och bruk av 
landskapets kulturmiljökvaliteter. ÖP 2010-2030 innebär ökade möjligheter för 
hästnäringen att etableras i landsbygd i jämförelse med nollalternativet. När det 
gäller möjlighet till utveckling av tätortsnära hästnäring föreligger ingen skillnad 
mellan alternativen.

När det gäller ekosystemtjänster, bedöms de viktigaste funktionerna, bl.a. 
jord- och skogsbruk, dagvattenrening, flödesutjämning och luftrening, kunna 
fungera väl inom såväl ÖP 2010-2030 som inom nollalternativet. I ÖP 2010-
2030 bedöms den föreslagna tätortsutvecklingen medföra ett ökat tryck på 
ekosystemens kapacitet främst för dagvattenrening och flödesutjämning. Detta 
tryck väntas bli något lägre inom nollalternativet.

KONSEKVENSER fÖR VattENMILJÖN
ÖP 2010-2030  kommer att medföra ökad ytavrinning från bebyggda ytor med 
risk för att dagvatten kan föreorena känsliga vattensystem. Utbyggnaden av 
Vallentuna medför speciella problem, då ytorna för dagvattenhantering blir pro-
portionellt sett små i den tätare bebyggelsen och då Vallentunasjön ligger intill 
bebyggelsen.

Enligt den föreslagna planen ska Vallentunasjön åtgärdas med lämpliga 
metoder för att uppnå god ekologisk status, vilket medför positiva konsekvenser. 
Sydväst om Karby/Brottby föreskriver planen också en utbyggnad av kommu-

nalt VA, vilket kommer att minska belastningen på Angarnssjöängen från 
enskilda avlopp. Vid Ekskogen/Långsjöns fritidshusområde kommer omvand-
ling till permanent bebyggelse att dämpas av restriktioner i utbyggnadsrätten, 
vilket dämpar problemen med ökande belastning från enskilda avlopp på Bergs-
hamraåns vattensystem.

Nollalternativet innebär en glesare bebyggelse med något mindre problem 
med kapacitet för dagvattenrening, men är i övrigt överensstämmande med 
förslaget.

Föreslagen ÖP innehåller, botsett från Vallentunasjön, inga förslag på hur 
föreslagna miljökvalitetsnormer, eller den enligt EU:s vattendirektiv föreskrivna 
goda statusen för vattenförekomsterna ska kunna uppnås.

KONSEKVENSER fÖR KuLtuRMILJÖ
I ÖP 2010-2030 är förstärkning av bebyggelsen i och kring de befintliga trans-
portnoderna en bärande tanke som framförallt i de gamla stationssamhällena 
längs Roslagsbanan innebär en förstärkning av ett historiskt karaktärsdrag i den 
byggda miljön. Till skillnad från nollalternativets mer spridda och diffusa bebyg-
gelsemönster utgör klustertanken i förslaget positiva konsekvenser för kulturmil-
jön i detta avseende. En positiv konsekvens är också att fler människor bereds 
boende i en attraktiv närmiljö med höga natur- och kulturvärden.

Jämfört med nollalternativet innebär ÖP 2010-2030 att större men mer 
samlade markområden tas i anspråk för utbyggnad. Förslaget innebär större 
direkt påverkan på kulturmiljöer av nationellt och regionalt intresse. Utbyggnad 
i kulturhistoriskt känsliga områden kan innebära negativa konsekvenser för 
helhetsupplevelsen av miljöerna. Det finns risk för betydande karaktärsföränd-
ringar och fragmentering av kulturhistoriska sammanhang inom och mellan 
landskapsrum. Den föreslagna utvecklingen av spårförbindelse till Arlanda och 
förstärkt Väsbyväg innebär risk för skada på kulturmiljöer av nationellt intresse.

Påverkan på kulturmiljövärdena genom spontan bebyggelseutveckling på 
landsbygd antas bli större med nollalternativet. Spridd bebyggelse i särskilt 
känsliga landskap kan på sikt försämra möjligheten att avläsa de historiska 
sambanden. Upplevelsen av landskapets tidsdjup och agrara karaktär kan på sikt 
minska. Även för den planlagda bebyggelsen finns i nollalternativet en liknande 
konsekvens då utbyggnaden är mer spridd och förtätningen är svagare än i ÖP 
2010-2030. 
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KONSEKVENSER fÖR NatuRVäRdEN
ÖP 2010-2030 fokuserar bebyggelsen till utveckling av befintliga tätorter, vilket 
begränsar ytterligare fragmentering. Utveckling av befintliga tätorter kommer 
dock att medföra att barriäreffekter förstärks inom den regionala grönstruktu-
rens Rösjökil i någon omfattning och i Angarnkilen i påtaglig omfattning. Eko-
logiska spridningssamband för barrskogslevande och ädellövskogslevande arter 
kommer också att påverkas negativt.

På många håll berör den planerade bebyggelsen regionalt och kommunalt 
utpekade naturvårdsobjekt. Utveckling av tätorterna i södra Vallentuna, Lind-
holmen och Karby/Brottby berör dels utpekade naturvårdsobjekt, dels ekolo-
giskt särskilt känsliga områden, i detta fall avrinningsområden till känsliga sjöar. 
Utbyggnad av Karby/Brottby och Lindholmen riskerar att påverka strandskyd-
dade områden, men ska enligt ÖP endast vara aktuell om den biologiska mång-
falden och allmänhetens tillgång till vattnet kan tryggas.

Omfattningen av konsekvenserna beror till stor omfattning av hur den 
nya bebyggelsen utformas i detalj och vilken hänsyn som då tas till ekologiska 
värden.

Nollalternativet innebär något mindre påverkan på regional grönstruktur och 
naturvårdsobjekt.

KONSEKVENSER fÖR NatuRREKREatION (fRItId)
ÖP 2010-2030 innehåller förslag till en lokal grönstruktur som förstärker till-
gången till bostadsnära natur för boende i Vallentuna. Ett större grönstråk fö-
reslås också utvecklas mellan Vallentuna och Karby/Brottby, en åtgärd som kan 
stärka den regionala grönstrukturens Angarnkil. Föreslagen bebyggelseutveckling 
vid framförallt Karby/Brottby och Gillinge bedöms dock försvaga Angarnkilens 
funktioner.

Förstärkning av Väsbyvägen samt anläggande av ny spårförbindelse till 
Arlanda kommer att medföra förstärkta barriäreffekter. Förväntade trafikök-
ningar kan också väntas förstärka bullerstörningar vid främst tätortsnära natur.

Utflyktsmålet Angarnssjöängen riskerar att påverkas av bebyggelseutveckling 
vid Karby/Brottby, samt från den (måttligt) ökande trafiken på Angarnsvägen.

Ett av kommunens två stora, tysta områden kommer att påverkas i sina yttre 

delar av ny bebyggelse i södra Vallentuna samt utvecklingen av Karby/Brottby.
Nollalternativet påverkar bostadsnära natur i mindre omfattning, men inne-

håller inga förslag till utveckling av den lokala grönstrukturen. Ingreppen i 
kilarna av ny planerad bebyggelse bedöms bli mindre. På lång sikt kan dock en 
mer spridd bebyggelse på landsbygden medföra en mer omfattande fragmen-
tering av kilarna. Nollalternativet saknar förslag om ny förbindelse till Arlanda, 
med dess väntade barriäreffekt.

KONSEKVENSER fÖR häLSa Och SäKERhEt
ÖP 2010-2030 innebär att fler människor kommer att bo och/eller arbeta i när-
heten av transportleder för farligt gods jämfört med nollalternativet och kan 
därigenom komma att utsättas för risk vid en eventuell olycka med farligt gods. 
De vägförbättringar som planeras innebär samtidigt att trafiksäkerhet och fram-
komlighet för godstrafiken förbättras. Nollalternativet innebär dock något fler 
planerade förändringar i transportsystemet och därmed något ökad vägstandard 
och trafiksäkerhet jämfört med ÖP 2010-2030.

Nollalternativet och ÖP 2010-2030 är relativt likvärdiga i frågan om farliga 
verksamheter. En skillnad är att ÖP 2010-2030 medger större utbyggnad av den 
centrala delen av Vallentuna kring Aerosol som är klassad som farlig verksamhet. 
Förslaget innebär att antalet personer som vistas i närheten av en farlig verk-
samhet kan komma att öka. Det finns dock en stor osäkerhet kring förtätnings-
grad i de olika alternativen som gör att det inte entydigt går att bedöma. ÖP 
2010-2030 anger att verksamheten vid Aerosol samt transporterna till och från 
anläggningen kräver skyddsavstånd, vilket begränsar utveckling och förtätning av 
centrala Vallentuna. Annan lokalisering eftersträvas på sikt för att kunna utveckla 
även den norra delen av centrala Vallentuna. Om annan lokalisering söks för 
verksamheten minskar riskbilden i tätbebyggda områden.

Planerade förändringar i transportsystemet bedöms indirekt påverka kommu-
nens riskverksamheter. Något fler föreslagna vägprojekt i nollalternativet medför 
minskad risk för allvarlig olycka med farligt gods till och från målpunkter som 
hanterar riskfyllda varor.

ÖP 2010-2030 innebär en tätare stadsbygd längs de stora transportstråken. 
Förslaget medför att antalet människor som riskerar att vistas i miljöer med 
trafikbuller och luftföroreningar är högre jämfört med nollalternativet. Med en 
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tätare bebyggd struktur koncentreras trafiken mer till de centrala lederna. Infar-
terna till målpunkter för kollektivtrafik får en hög belastning. Boende utmed 
dessa kan komma att utsättas för buller och försämrad luftkvalitet. Nollalterna-
tivets något mer glesa och utspridda bebyggelsestruktur medför att koncentra-
tionen av bebyggelse blir mindre och färre människor exponeras för miljöer med 
koncentrationer av trafikbuller och luftföroreningar. En större utspridning av 
bebyggelsen som i nollalternativet kan leda till ett ökat bilberoende, större pend-
lingsavstånd och att trafiken ökar mer jämt över kommunen. Därmed sprids 
också buller och föroreningar.

Nollalternativet kan eventuellt innebära en något mindre påverkan i frågan 
om elektromagnetiska fält. En skillnad mellan alternativen är att nollalternativet 
har färre antal planerade kraftledningar och att stadsbyggnadsidén bygger på en 
mer utspridd struktur som innebär att koncentrationen av bebyggelse runt kraft-
ledningarna kan antas vara lägre. Det finns dock en stor osäkerhet kring förtät-
ningsgrad i de olika alternativen som gör att det inte entydigt går att bedöma. I 
ÖP 2010-2030 anges också att kommunen ska beakta risker för människors hälsa 
genom försiktighetsprincipen vid nyetablering av bostäder så att gränsvärdet 0,2 
µT (mikrotesla) inte överskrids.

ÖP 2010-2030 innebär att större andel förorenad mark kan tas om hand 
genom sanering jämfört med nollalternativet. Saneringen av förorenad mark i 
samband med planerad utbyggnad innebär positiva konsekvenser för miljön och 
för människors hälsa. När det gäller översvämningsrisker och utbyggnad i risk-
områden för skred och ras är alternativen relativt likvärdiga.

RISK fÖR BEtydaNdE MILJÖpåVERKaN
Riksintresse för kulturmiljövården kommer att påverkas av utbyggnaden av Väs-
byvägen, samt troligen även av den föreslagna spårförbindelsen till Arlanda. Ut-
byggnaden av Lindholmen och Karby/Brottby riskerar att påverka riksintressen. 
Höga kulturmiljövärden berörs också av utbyggnad vid Molnby/Ubby. I dessa 
fall kan betydande miljöpåverkan inte uteslutas. Den biologiska mångfalden kan 
riskera att utsättas för betydande miljöpåverkan främst i samband med ingrepp i 
den regionala grönstrukturen och regionalt värdefulla spridningssamband. Möjli-
gen kan strandskyddade områden komma att påverkas på ett betydande sätt även 
om riktlinjer finns för att undvika detta. Vattenmiljön kan påverkas av dagvatten 

och utsläpp från verksamheter, vilket i värsta fall kan vara en betydande påver-
kan. Värden för naturrekreation riskerar att påverkas på ett betydande sätt om 
ingreppen i den regionala grönstrukturen skulle visa sig bli av sådan omfattning 
att de regionala funktionerna skadas.

Tätortsutvecklingen innebär att fler människor kommer att utsättas för större 
störningar från buller och större risker att drabbas av trafikolyckor, farliga verk-
samheter och farligt gods. Den detaljerade utformningen av trafiklösningar, 
verksamhetsområden och bebyggelse avgör om denna påverkan kan antas bli 
betydande.
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INLEdNING

uppdRaGEt
Följande rapport utgör en miljökonsekvensbeskrivning av föreslagen översikts-
plan för Vallentuna kommun 2010-2030, utställningsversion november 2009.
Arbetet har utförts av Ekologigruppen AB i samarbete med AKT landskap, på 
uppdrag av Vallentuna kommun.

pROcESS Och MEtOd
Arbetet ingår i en miljöbedömning av översiktsplanen. I samband med det inle-
dande arbetet för planen utfördes en behovsbedömning av miljöbedömning. Där 
konstaterades att en MKB av planen ska ingå i miljöbedömningen. En avgräns-
ning av innehåll för MKB presenterades och ingick i samråd med Länsstyrelsen i 
september 2008.

Under oktober och november 2008 fortskred planarbetet parallellt med 
kunskapsinventering för MKB. Ett färdigt planförslag presenterades samtidigt 
som en samrådsversion av MKB. 

Efter det genomförda samrådet under januari till mars 2009 har den före-
slagna översiktsplanen bearbetats till en utställningsversion. Denna MKB utgör 
en bedömning av utställningsversionen. Mindre redaktionella ändringar har 
gjorts efter utställning.

Konsekvensanalyserna är huvudsakligen utförda som kvalitativa analyser, då 
underlaget har varit av översiktlig karaktär och inte lämpat sig för kvantitativa 
GIS-analyser.

aVGRäNSNING
Som utgångspunkt har ambitionsnivån satts för att planens alla typer av bety-
dande miljöpåverkan ska kunna identifieras. I praktiken är detta svårt att genom-

föra, då en översiktsplan av den aktuella karaktären rymmer risker för betydande 
miljöpåverkan inom samhällets hela spektra av miljökvaliteter och naturmiljöns 
spektra av natur- och kulturmiljövärden.

Miljöbedömningen är därför inriktad på att i första hand fånga upp de stra-
tegiskt mest viktiga problemställningarna, där miljöpåverkan är av kommunal 
betydelse eller större. Sådan påverkan som kan antas bli föremål för bedömning 
i senare planskeden kan också antas ha mindre betydelse för miljöbedömningen 
av ÖP. Det gäller t.ex. bedömning av miljöstörande verksamhet eller andra 
verksamheter som kräver miljötillstånd och därför kommer att miljöprövas i 
samband med denna.

avgränsning av ämnesinnehåll
Med hänsyn till ambitionsnivå och den påverkan översiktsplanen bedöms kunna 
ge upphov till, anses följande miljöfrågor behöva belysas inom MKB:

Kulturmiljövärden• 
Naturmiljövärden för biologisk mångfald och geologi• 
Naturrekreationsvärden• 
Areella näringar• 
Vattenmiljö• 
Hållbara transporter• 
Effektiv energianvändning• 
Hälsa och säkerhet• 
Teknisk försörjning• 
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arbetsgrupp

Konsultens arbetsgrupp för uppdraget har bestått av följande personer:

Krister Sernbo, Ekologigruppen AB: samhällsekolog, uppdragsansvarig samråds-
version

Lena Brunsell, Ekologigruppen AB: landskapsarkitekt SAR/MSA, uppdragsan-
svarig utställningsversion

Anna Maria Larson, Ekologigruppen AB: landskapsarkitekt SAR/MSA, ansvarig 
för rekreationsanalyser

Therese Fast, AKT landskap: kulturgeograf, ansvarig för kulturmiljövärden, 
areella näringar, hälsa och säkerhet

Ann Philipson-Jancke, AKT landskap: kulturgeograf, ansvarig för GIS och kar-
tor

Dialog och arbetsmöten har hållits med beställarens översiktsplanegrupp, fram-
förallt Margareta Ekman, Daniel Jarl och Sigrid Walve.
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StudERadE aLtERNatIV

Översiksplan 2010-2030 har utarbetats som ett övervägt förslag utan alternativa 
utformningar. I MKB har förslaget jämförts med ett nollalternativ.

Nollalternativet ska spegla en trolig utveckling om det nya planförslaget inte 
genomförs. Nollalternativet består i princip av nu gällande översiktsplan 2001, 
med anpassningar till dess praktiska tillämpning och rådande trender. Den 
befolkningstillväxt som Vallentuna kommun haft under en lång period förutsätts 
fortsätta. Alternativet innebär att den fortsatta utbyggnaden framförallt ska ske i 
befintliga tätortszoner i goda trafiklägen utmed Roslagsbanan och E18.

Nollalternativet har en mer gles och utspridd struktur än det nya förslaget. 
Den spontana bebyggelsen som växer fram genom avstyckningar på landsbygd 
är en stor bidragande faktor till den spridda strukturen. Den spontana bebyg-
gelseutvecklingen på landsbygd står för femton procent av det totala antalet 
bostäder som byggs årligen i kommunen. Nollalternativet innebär att totalt 6 000 
nya bostäder tillkommer fram till 2030, d.v.s. en något mindre utbyggnad än de i 
nya ÖP föreslagna 7 000 bostäderna. I nollalternativet utgörs en större andel av 
bostäderna av småhus jämfört med förslaget.

För vägtrafiken planeras i nollalternativet en utbyggnad av E18 till motorväg 
med fyra körfält. Länsväg 268 ska förbättras mellan Vallentuna och E4 och en 
planskild korsning ska byggas mellan väg och järnväg i centrala Vallentuna. På 
sikt planeras Angarnsvägen anslutas till E18. Nya vägsträckningar planeras öster 
om Vallentuna, väster om Lindholmen samt förbi Lilla Garn, Kårsta och Karby. 
Kårstavägen avses upprustas och rätas ut på vissa delsträckor. Roslagsbanan är 
planerad att byggas ut till dubbelspår med större kapacitet samt tätare och snab-
bare trafik. 

ÖP 2010-2030 innebär en tätare stadsstruktur som stödjer den befintliga 
kollektivtrafiken. Bostäder och arbetsplatser koncentreras tydligare i punkter eller 
stråk utmed kollektivtrafiklederna jämfört med nollalternativet. Tätortszonerna 
utgörs av Vallentuna, Lindholmen, Kårsta och Ekskogen utmed Roslagsbanan 
samt Karby/Brottby, Löt och Gillinge utmed E18. En ny samlad stadsbygd 

tillkommer söder och norr om centrala Vallentuna. Bebyggelseutvecklingen ska 
möjliggöra boende i såväl småstad som landsbygd. Det nya förslaget innebär att 
ca 7 000 nya bostäder byggs till 2030.

Infrastrukturplaneringen i ÖP 2010-2030 omfattar en ny regional spårförbin-
delse till Arlanda. Korsningen med Roslagsbanan ska göras planskild (Vallentuna 
trafikplats) och sträckan mellan Grana och E4 planeras få en ny rätare sträck-
ning. E18 byggs ut till motorväg med fyra körfält och för Roslagsbanan planeras 
dubbelspårsutbyggnad. Korsningarna med huvudgatorna Bällstabergsvägen, 
Okvistavägen, Teknikvägen, Tallhammarsvägen och Lindövägen är planerade för 
utbyggnad. Kårstavägen och Lindholmsvägen avses få en trafiksäkrare utform-
ning. Av nollalternativets planerade leder förbi tätorter finns i det nya förslaget 
förbifarten öster om Vallentuna.
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KARTA 1. NOLLALTERNATIVET. ÖVERSIKTSPLAN fÖR VALLENTUNA 2001 ÄR REVIDERAD ENLIGT NUVA-
RANDE TRENDER INOM BEBYGGELSEUTVECKLINGEN.

KARTA 2. fÖRESLAGEN ÖVERSIKTSPLAN fÖR VALLENTUNA 2010-2030. ÖVERSIKT ÖVER fÖRESLAGEN 
MARKANVÄNDNING OCH fÖRESLAGNA VÄGSTRÄCKNINGAR. OBSERVERA ATT fÖRESLAGEN SPÅR-
fÖRBINDELSE MOT ARLANDA fINNS MARKERAD MED TVÅ ALTERNATIV.
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BEdÖMNINGSGRuNdER

Översiktsplanens föreslagna markanvändning har jämförts med de viktiga värden 
och funktioner som identifierats i kommunen. Arbetet har genomförts som en 
kvalitativ analys, då material för kvantitativa analyser ej funnits tillgängligt.

Den föreslagna översiktsplanen för Vallentuna kommun är till sin karaktär 
just översiktlig. Exempelvis anges i ÖP lämpliga ytor för bebyggelseutveckling, 
medan mer detaljerade avgränsningar och specifikationer lämnas till det framtida 
detaljplanearbetet. Konsekvenserna av en föreslagen bebyggelseyta är ofta svåra 
att specificera, eftersom dessa till stor grad beror på hur bebyggelsen utförs i 
detalj. Det har därför inte varit lämpligt att bedöma konsekvensernas storlek 
enligt en given skala. Istället har dessa som regel bedömts som risker för att en 
negativ påverkan kan komma att uppstå.

Bedömningen av konsekvenser har utgått från en uppskattning av hur omfat-
tande påverkan som riskeras, i kombination med en bedömning av storleken på 
det värde eller den funktion som påverkas.

Konsekvenserna har relaterats till de nationella miljömålen.
För en sammanfattande utvärdering av planens och alternativets möjligheter 

till hållbar utveckling, har verktyget ”Värderosen” använts. Verktyget har utveck-
lats av Ekologigruppen AB i samarbete med Arken arkitekter AB. I värderosen 
används ett antal indikatorer för hållbar utveckling inom de olika hållbarhets-
fälten ekologisk, social, ekonomisk och fysisk hållbarhet. Indikatorerna bildar en 
visuell bild av hållbarheten.
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ÖVERGRIpaNdE StRuKtuR fÖR BEByGGELSE-
utVEcKLINGEN

Den föreslagna strukturen för bebyggelse i kommunen följer en tydlig ambition 
att förtäta befintlig bebyggelse i stråk med goda möjligheter till kollektivtrafikför-
sörjning.

pOSItIVa KONSEKVENSER aV dEN fÖRESLaGNa StRuKtuREN
Den föreslagna strukturen bör framhållas som planens främsta styrka ur miljö-
synpunkt, då denna ger flera miljöfördelar samtidigt. En av de mest betydelse-
fulla effekterna är möjligheterna att skapa en effektiv och attraktiv kollektivtrafik, 
med möjligheter att axla en stor del av behovet av persontransporter, vilket kan 
ge mycket stora positiva konsekvenser för miljön. Den samlade bebyggelsen ger 
också goda förutsättningar att etablera infrastruktur för fjärrvärme, fjärrkyla 
m.m. Samtidigt ges förutsättningar att erhålla många viktiga sociala kvaliteter, 
som t.ex. goda mötesplatser, en god service, ett utbud av kulturaktiviteter etc.

NEGatIVa KONSEKVENSER aV StRuKtuREN
Strukturen ger upphov till en del konflikter mellan den täta stadens olägenheter 
och boendemiljön. Konflikter med trafiksäkerhet, trafikbuller och riskverksam-
heter måste t.ex. hanteras i den detaljerade planeringen.

Strukturen medför också en risk för att närheten till bostadsnära natur 
minskar, en risk som i förslaget har mötts med en utarbetad plan för en lokal 
grönstruktur inom tätorterna.

Strukturförslaget beskriver tydligt hur de olika stråken kan utvecklas på ett 
hållbart sätt; längs Roslagsbanan i sällskap med Arningevägen samt stråket längs 
E18. Från detta mönster avviker det utredningsområde som ligger nordost om 
Brottby kring Ösby och Lövhamra. Området ingår delvis i nollalternativet som 
ett omvandlingsområde. Detta område har dåliga förutsättningar att utvecklas 
med god kollektivtrafik. Istället ger omvandlingen möjligheter till bättre gemen-
samma VA-lösningar än de befintliga.

Förslaget belyser inte heller på ett tydligt sätt vad en uppdelning av 
kommunen i två parallella stråk kan betyda på lång sikt. Kommunens två största 
tätorter, Vallentuna och Karby/Brottby, kommer att ligga jämsides på varsitt av 
dessa stråk. I just detta fall är det sannolikt att det på sikt uppstår behov av att 
knyta samman de två tätorterna med olika typer av urbana samband. Hur dessa 
samband ska kunna utvecklas belyses inte i förslaget.

Förslaget innehåller flera beskrivningar av hur olika delområden bör utformas 
med hänsyn till befintliga kvaliteter i den byggda miljön, till trafikförutsättningar 
och till riskverksamheter. Beskrivningar saknas dock ofta om hur hänsyn kan tas 
till natur- och kulturmiljön.

fÖRSLaG tILL åtGäRdER
Översiktsplanen bör tydligare redovisa på vilket sätt den föreslagna strukturen 
stämmer med det aktuella förslaget till regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen (RUFS 2010), samt på vilka punkter den avviker.

Översiktsplanen bör kompletteras med riktlinjer för hur kultur- och natur-
miljö bör utformas i de olika avsnitten. Nedan presenteras exempel på sådana 
riktlinjer.

Exempel: Stråket längs Angarnvägen

På sikt kan ett ökat behov av förbindelser mellan tätorterna Karby/Brottby och 
Vallentuna komma att uppstå. Detta kan sägas vara en del av en hållbar urban 
utveckling, som ger bättre förutsättningar för allas tillgång till service och möten 
genom trygga förbindelser. Samtidigt ligger hela stråket i anslutning till eller di-
rekt i känsliga natur- och kulturmiljöer.

En särskild utvecklingsplan bör upprättas som belyser de strategiska möjlig-• 
heterna att utveckla stråket utan att allvarligt skada dess natur- och kulturvär-
den. Målsättningen bör vara att skapa ett levande och tryggt stråk, lämpligt 
för såväl kollektivtrafik som cykel.
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Utvecklingsplanen bör visa hur hänsyn kan tas till riksintressena och den re-• 
gionala grönkilen.
Planen ska också visa hur man kan hantera regionala spridningssamband och • 
barriäreffekter.
Redan nu kan vissa motsättningar till ÖP-förslaget skönjas, där Vallentunas • 
östra utpost planeras som ett verksamhetsområde. Detta motverkar möjlighe-
terna att skapa ett tryggt stråk. Här borde istället finnas en blandad miljö som 
är belivad under fler timmar på dygnet och kan uppfattas som trygg.

Exempel: Utvecklingen av Karby/Brottby

Utvecklingen ska sträva efter att överbrygga den barriär som E18 utgör, bl.a. • 
genom att skapa passager i attraktiva stråk för friluftslivet.
Regionala spridningssamband bör förstärkas med lämpliga biotopstärkande • 
åtgärder.
Hänsyn ska tas till Angarnssjöängens natur- och kulturvärden. Påverkan på • 
vattenmiljön ska undvikas.
Entréer till Angarnssjöängen bör tillskapas. Tydliga stråk med vägvisning ska • 
visa vägen till såväl Angarnssjöängen som Roslagsleden mot Tärnan. Möjli-
gen kan busshållplatsen utformas som ”grön station” med naturväglednings-
information.

Exempel: Väsbyvägen

En strategi bör utarbetas för att anlägga vägen med hänsyn till kulturmiljön • 
och den regionala grönkilens behov (t.ex. spridningssamband).

Exempel Arlandaspåret

En strategi bör utarbetas för att anlägga spåret med hänsyn till kulturmiljön • 
och den regionala grönkilens behov (t.ex. spridningssamband).
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KONSEKVENSER fÖR aREELLa NäRINGaR Och 
EKOSyStEMtJäNStER

BEfINtLIG SItuatION

Värden och tillgångar

Areella näringar

Kännetecknande för Vallentuna kommun är ett landskap format av lång bo-
sättnings- och odlingskontinuitet. Till ytan upptar jordbruksmarken och skogen 
den största delen av kommunen. Odlingslandskapet är ett resultat av många 
generationers arbete och investeringar och representerar stora bruksvärden och 
upplevelsevärden. Förutom livsmedel produceras i odlingslandskapet ett stort 
antal viktiga ekosystemtjänster och till dess historiska och ekologiska strukturer 
är stora natur- och kulturvärden knutna. Aktiva jordbruksföretag är en förutsätt-
ning för en hållbar förvaltning och utveckling av kommunens karaktäristiska och 
identitetsskapande natur- och kulturmiljöer.

Antalet jord- och skogsbruksföretag i kommunen är cirka 130. Idag finns 2 
600 nötkreatur fördelat på dryga trettiotalet företag. Antalet kor och får har halv-
erats sedan 1980-talets början och hästen är numera det vanligaste betesdjuret. 
Vallentuna kommun är en av de hästtätaste kommunerna i landet med sina ca 
3 000 hästar. En tydlig trend de senaste åren är att små nedlagda jordbruksfas-
tigheter nyttjas för hästhållning. Hästen bidrar till att hålla landsbygden närmast 
tätorterna öppen och levande, och ger också upphov till landsbygdsföretagande. 
Betesdrift med häst kan vara en stor tillgång i tätortsnära områden, då hästarna 
fortsätter att hävda landskapet som det traditionella lantbruket lämnat och däri-
genom bidrar till att förvalta befintliga natur- och kulturmiljökvaliteter.

Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som den praktiska eller tekniska nytta som 
samhället kan erhålla från de naturliga och de kultiverade ekosystemen. Till eko-
systemtjänsterna brukar räknas:

Produktion av livsmedel och medicinalväxter• 
Produktion av bioenergi• 
Produktion av skogsråvaror som virke, pappersmassa och bioenergi• 
Pollinering av insekter• 
Omsättning av avfall och avlopp med återföring av närsalter• 
Rening av dagvatten• 
Flödesutjämning av regn- och smältvatten• 
Luftrening• 
Luftväxling av stadsluft (”stadsbris”)• 

Ofta räknas också värden för rekreation och biologisk mångfald till ekosystem-
tjäntserna, men i detta material behandlas de i egna kapitel.

Tillgången till ekosystemtjänster i Vallentuna kommun är mycket god. Här 
finns stora ytor jordbruksmark som rent teoretiskt skulle kunna försörja en stor 
del av regionen med såväl livsmedel som energigrödor, samtidigt som närsalter 
från rötslam och kompost skulle kunna omsättas lokalt. Av denna anledning är 
kommunens jordbruksmarker av stor betydelse för hela regionens möjligheter 
till robusthet och till hållbar utveckling. Skogsmarken bidrar på samma sätt till 
möjligheterna till energi- och skogsvaruproduktion. För närvarande bedöms 
denna produktion vara av stort regionalt värde på samma sätt som jordbruks-
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KARTA 3. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET I fÖRHÅLLANDE 
TILL SKOGSMARK, ÖPPEN MARK OCH JORDBRUKSMARK.
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KARTA 4. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I fÖRHÅL-
LANDE TILL SKOGSMARK, ÖPPEN MARK OCH JORDBRUKSMARK.
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markerna, men produktionen är förstås en del av skogens nationalekonomiska 
betydelse.

Möjligheterna för ekosystemen att tillhandahålla pollinerande insekter 
bedöms som goda.

Tillgången till mark för rening av dagvatten är huvudsakligen god, undan-
taget Vallentuna. Tillgången till naturmark som kan dämpa flödet av häftiga regn 
bedöms vara god. Här saknas dock en analys av vilka områden som riskerar att 
drabbas av översvämningar, likaså saknas analyser av var mark och vegetation 
med bra flödesdämpande egenskaper finns.

Möjligheter till luftväxling, orsakad av temperaturskillnad mellan stadens 
ytor och naturmarken, bedöms kunna fungera väl i tätorten Vallentuna. I övriga 
tätorter är behovet av luftväxling mindre.

Brister eller problem

Brister och svårigheter för de areella näringarna

I en expansiv storstadsregion är konkurrensen om marken stor och landskapet 
kan förändras snabbt i takt med att nya bostäder och infrastruktur ska samsas 
om utrymmet. Randzonen mellan tätort och landsbygd är särskilt utsatt för om-
vandling. Den utgör strategiskt viktig mark för tätorternas långsiktiga utveckling. 
I takt med att tätorterna växer utåt riskerar förutsättningarna för jordbruksverk-
samhet och djurhållning i zonen närmast tätorten att försvåras eftersom arealkrä-
vande verksamheter tenderar att förflyttas längre bort. När förutsättningarna för 
att upprätthålla ett öppet landskap försvåras kan livsmiljöer för många arter och 
möjligheterna att uppleva landskapets kulturmiljökvaliteter fragmenteras.

Idag är trenden att små jordbruksföretag läggs ned och att marken köps 
upp eller arrenderas av en större gård. Det aktiva jordbruket tvingas blir allt 
mer storskaligt för att vara lönsamt. Lantbruksföretagen blir färre och produk-
tionen specialiseras. På landsbygden finns samtidigt en tydlig trend med ökad 
efterfrågan på fastighetsavstyckningar. Störst efterfrågan på boende finns idag 
förutom i tätorterna Vallentuna, Karby/Brottby och Lindholmen på den rena 
landsbygden. På 1980-talet tillkom omkring 10 nya bostäder per år på lands-
bygden. De senaste tio åren har antalet ökat till 30 nya bostäder per år. Den 
spontana bebyggelse som växer fram genom tomtavstyckningar på landsbygd 
står för femton procent av det totala antalet bostäder som byggs årligen i 

kommunen. Spontanbebyggelsen leder till en successiv omvandling av lands-
bygden.

Hästen är numera det vanligaste betesdjuret i randzonen kring tätorterna, 
medan lantbruksföretag med mjölkkor befinner sig längre ut från tätorterna. 
Marker som kräver beteshävd för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljö-
kvaliteter gynnas av hästhållningen. Men samtidigt kan hästarna orsaka problem 
med markslitage och risk för konflikter mellan djurhållning och bostadsbebyg-
gelse. Eftersom hästar kan ge upphov till allergier och olägenheter krävs visst 
skyddsavstånd till verksamheten. Det är en utmaning att planera så att behovet 
av boende kan samspela långsiktigt med anspråken på landskapet från ridverk-
samhet, friluftsliv och lantbruk.

Brister och svagheter hos ekosystemtjänsterna

Vallentuna kommun är mycket väl försörjd med de flesta ekosystemtjänster. Det 
kan dock konstateras att Stockholmsregionen som helhet har brist på jordbruks-
mark sett till möjligheterna till närproduktion av livsmedel och energigrödor, 
samt möjligheterna att omsätta restprodukter. Regionen är i detta fall beroende 
av långväga transporter på ett sätt som minskar robustheten och möjligheterna 
till hållbar utveckling.

Med väntade klimatförändringar, antas dagvattenflöden kunna förändras 
betydligt. Nederbördsmängderna förväntas öka, liksom antalet häftiga regn med 
stora volymer, inte minst vintertid. Detta kommer att medföra helt nya krav på 
dagvattenhantering. För tätorten Vallentuna finns risk för att kapaciteten att rena 
dagvatten inte räcker till under dessa framtida förhållanden.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERSIKtSpLaN

påverkan
De areella näringarna har fått en tydligare plats i ÖP 2010-2030. I förslaget 
anges att avstyckningar för ny bostadsbebyggelse ska ske så att de inte försämrar 
möjligheterna att driva jordbruk på sikt. Särskild hänsyn ska också tas till öppna 
landskap mellan bebyggelsegrupper, särskilt inom kulturhistoriskt intressanta 
områden. Spontanbebyggelse på landsbygd utan anknytning till jordbruk innebär 
en direkt påverkan på odlingsmark och landskapsbild. 
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Uttalat i förslaget är avsikten att värna ett tätortsnära jord- och skogsbruk 
genom att jordbruksmark endast ska tas i anspråk för bebyggelse om det inte 
finns annat lämpligt alternativ. Andelen jordbruksmark och ängs- och betes-
marker som tas i anspråk för planlagd bebyggelse är större i ÖP 2010-2030 
jämfört med nollalternativet. Det är framför allt det tätortsnära jordbruket 
som påverkas av utbyggnadsplanerna. Särskilt berörda är tätortszonerna kring 
Gillinge, västra Vallentuna, Molnby-Ubby norr om Vallentuna, Lindholmen och 
Karby/Brottby, där planförslagen skär över befintliga landskapsrum.

Utbyggnadsförslagen innebär påverkan i form av fragmentering som kan 
försvåra en rationell jordbruksdrift och möjligheten att upprätthålla ett öppet 
odlingslandskap i anslutning till tätorternas randzoner. Till de sekundära effekter 
som kan uppkomma till följd av nya bostadsområden är ett ökat besökstryck på 
produktiv mark.

Planerad förbindelse med spår till Arlanda består av två alternativa sträck-
ningar. Förslagen berör de större jordbruksområdena kring Markim-Orkesta. 
Risk för fragmentering och ökad barriäreffekt är uppenbar. Risk för sådan 
påverkan föreligger även för föreslagen ny sträckning av väg 268. I ÖP anges att 
hästnäringen i kommunen ska ha möjlighet att utvecklas. I landsbygd efterstävas 
riktlinjen 50 meter för avstånd mellan hästar och bebyggelse. Förslaget kan inne-
bära en ökad möjlighet för hästnäringen att etableras i landsbygd.

Med den föreslagna tätortsbebyggelsen kommer en större andel av markytan 
att göras hård, med ökad dagvattenavrinning som följd, vilket i sin tur medför 
större behov av kapacitet för dagvattenhantering. Produktiv mark kommer att 
bebyggas, varpå arealer för produktion av livsmedel och energigrödor minskar, 
och möjligheterna att omsätta restprodukter likaså. Samtidigt ökar antalet invå-
nare i kommunen, liksom i hela regionen, vilket medför ett ökat regionalt behov 
av produktiva marker.

Konsekvenser
De negativa konsekvenserna av byggande utanför planer på landsbygd kan 
minska något med ÖP 2010-2030. Förslagets hållning att avstyckningar inte ska 
försämra möjligheterna att driva jordbruk samt att särskild hänsyn tas till öppna 
landskap inom kulturhistorisk intressanta områden kan ge förutsättningar att 
påverka den karaktärsförändring som sker i landsbygden. Riktlinjerna är dock 
vaga. Den praktiska hanteringen vid möjliga intressekonflikter framgår inte. Inte 

heller i vilken omfattning eller var någonstans inom kommunen som riktlinjerna 
kommer att tillämpas. Den reella effekten av förslaget är därmed svårbedömd.

De negativa, indirekta konsekvenserna av fragmentering som planförslagen 
kan ge upphov till är igenväxning, upphörande hävd av ängs- och betesmarker 
med förlust av estetiska kvaliteter och hävdberoende arter som följd, samt 
försämrade möjligheter till upplevelse och förståelse av odlingslandskapets 
kulturbärande strukturer och spår. Även om ”öar” av agrar bebyggelse och 
odlingsmark kan finnas kvar i tätorternas randzoner kan sammanhangen bli svår-
förståeliga. Det är viktigt med medveten planering som värnar de samband som 
finns för att dessa ska kunna stärkas och utvecklas i framtiden. Förslagets strategi 
för det tätortsnära jordbruket är svagt utvecklad. Det finns en risk för konflikt 
mellan hållningen att värna det tätortsnära jord- och skogsbruket och den plan-
lagda utbyggnaden som särskilt berör just tätortszonerna.

ÖP 2010-2030 innebär att förutsättningarna för hästverksamhetens land-
skapsvårdande funktion i landsbygd kan förbättras. När det gäller möjlighet till 
utveckling av hästnäringen i tätorternas ytterområden och de konflikter som 
kan uppkomma i gränsområdet mellan stad och land finns ingen skillnad mellan 
alternativen.

Konsekvenser för ekosystemtjänsten dagvattenrening och flödesdämpning

Behovet av kapacitet för dagvattenhantering bedöms komma att öka i samband 
med väntade klimatförändringar. Samtidigt innebär planförslaget att arealen med 
hårdgjorda ytor i tätorterna kommer att öka. Detta medför risk för kapacitets-
brist vad gäller dagvattenhantering, främst i de större tätorterna Vallentuna och 
Karby/Brottby. Det finns också risk att en sådan kapacitetsbrist orsakar dag-
vattenutsläpp i de känsliga vattensystem som gränsar till tätorterna; Vallentuna-
sjön vid Vallentuna, Angarnsjön och Garnsviken vid Brottby, samt Storsjön vid 
Lindholmen.

Konsekvenser för ekosystemtjänster knutna till jordbruksmark

Det har inte varit möjligt att beräkna de ytor produktiv marks som kan riskera 
att tas ur bruk som en följd av förslaget. Konsekvenserna kan knappast bli märk-
bara sett till kommunens behov, men kan eventuellt ha regional betydelse.
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Övriga ekosystemtjänster

Övriga ekosystemtjänster, bl.a. luftrening, luftväxling och insektspollinering, be-
döms ej påverkas påtagligt.

KONSEKVENSER aV NOLLtERNatIVEt

påverkan
I nollalternativet är inte de areella näringarna belysta som särskilt intresse utan 
behandlas i samband med andra aspekter. Man pekar på betydelsen av ett fortsatt 
jordbruk för att kunna upprätthålla landskapets många kvaliteter men behand-
lar samtidigt inte förutsättningarna för ett livskraftigt jordbruk. Nollalternativet 
anger inte någon strategi för det tätortsnära jordbruket. I nollalternativet finns 
inte heller hållningen att avstyckningar för ny bostadsbebyggelse ska ske så att de 
inte försämrar möjligheterna att driva jordbruk på sikt.

Om dagens trend förutsätts fortgå innebär nollalternativet att 15 procent 
nybyggnation tillkommer årligen på landsbygd. Den spontana bebyggelseutveck-
lingen på landsbygd innebär påverkan i form av utglesning av bebyggelsen och 
successiv omvandling av landsbygden. Påverkan på de areella näringarna genom 
spontan bebyggelseutveckling på landsbygd antas bli större med nollalternativet.

De planlagda utbyggnadsområdenas direkta påverkan på odlingsmark och 
ängs- och betesmarker antas däremot bli mindre i nollalternativet än i ÖP 2010-
2030. I nollalternativet är områden som tas i anspråk för planläggning spridda 
och upptar en mindre del av den nya översiktsplanens planeringsområden.

Då riktlinjen 100 meter gäller som avstånd mellan hästhållning och bebyg-
gelse innebär nollalternativet minskade möjligheter för hästnäringen att etableras 
i glesbygd i jämförelse med ÖP 2010-2030.

Nollalternativet bedöms tillföra en mindre andel hårdgjorda ytor än förslaget, 
eftersom färre bostäder föreslås inom tätorterna. Följdriktigt väntas inte heller 
tätorten Vallentuna växa lika mycket i alternativet som i förslaget.

Konsekvenser
Nollalternativets utveckling på landsbygd bedöms ge större negativa konsekven-
ser på de areella näringarna. Alternativet innebär större andel nytillkommen 

bebyggelse på landsbygd med följden att möjligheterna till fortsatt jordbruksdrift 
och förvaltning av viktiga natur- och kulturmiljökvaliteter kan försämras. Det 
finns en betydande risk att landsbygdens karaktär förändras och tappar en del 
av sin attraktionskraft när bostäder med ”villastandard” utan anknytning till den 
agrara miljön uppkommer. Den spontana bebyggelseutvecklingen ger också upp-
hov till negativa konsekvenser i form av ”utsmetning” av bebyggelsebilden och 
till diffusa och otydliga gränser mellan tätort och landsbygd.

Däremot innebär de planlagda områdena mindre negativa konsekvenser 
jämfört med ÖP 2010-2030 eftersom mindre andel tätortsnära jordbruksmark 
tas i anspråk för planlagd utbyggnad i nollalternativet.

När det gäller ekosystemtjänster bedöms skillnaderna mellan nollalternativ 
och förslag vara små. Planförslagets större förtätning av Vallentuna och Karby/
Brottby tätorter innebär något större risker för att det uppstår brist i kapaciteten 
för dagvattenhantering.

KONSEKVENSER I RELatION tILL MILJÖMåL

Ett rikt odlingslandskap
Målet beaktas genom:

Avstyckningar för ny bostadsbebyggelse ska ske så att de inte försämrar möj-• 
ligheterna att driva jordbruk på sikt
Särskild hänsyn ska tas till öppna landskap mellan bebyggelsegrupper, sär-• 
skilt inom kulturhistoriskt intressanta områden, vid bebyggelseutveckling på 
landsbygd
Främjandet av ett tätortsnära jord- och skogsbruk för att minska långväga • 
miljöstörande transporter och för bevarande av ett levande lantbruk, en rik 
biologisk mångfald och attraktiva kulturmiljöer
Hästnäringen i kommunen ska ges möjlighet att utvecklas• 

Målet kan motverkas genom:
Vissa föreslagna projekt medger exploatering av jord- och skogsbruksmark i • 
tätortsnära lägen samt ängs- och betesmarker med miljöersättningar
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Vissa föreslagna projekt kan påverka förutsättningarna för de biologiska och • 
kulturhistoriska värdena i odlingslandskapet 

Ingen övergödning
Om dagvattenflödena tillåts öka, kan de bidra till ökad övergödning av sjöar • 
och vattendrag, i strid med miljömålet.

fÖRSLaG tILL åtGäRdER
I samband med särskilda fördjupningar och fortsatt planering av utbyggnads-
områdena utreds konsekvenserna av planen vidare med förslag på åtgärder för 
att minska eller undvika de negativa konsekvenserna. Miljökonsekvenserna av 
planerade vägar/spårförbindelser kommer att utredas i samband med att förstu-
dier och arbetsplaner tas fram då projekten blir aktuella att genomföra. För byg-
gande utanför planer på landsbygd finns en oklarhet i planförslaget på vilket sätt, 
i vilken omfattning och var någonstans inom kommunen riktlinjerna kommer 
att tillämpas. Den praktiska hanteringen vid möjliga konfliktsituationer är oklar. 
Översiktsplanen bör förtydliga detta. En tydligare vision eller strategi för lands-
bygden kan stärka utvecklingen av landsbygdens kvaliteter, som är en viktig del 
av kommunens traditionella identitet och värde.

I ÖP anges att hästnäringen i kommunen ska ha möjlighet att utvecklas. I 
vidare planläggning kan hästnäringen belysas utifrån en större helhetsbild. Ett 
samlat grepp kring frågan skulle gynna planeringen då hästnäringen är betydande 
i kommunen. Ett underlag kan arbetas fram med strategier som kan belysa lämp-
liga områden för utveckling av hästnäring nära tätorter, områden som ska hållas 
fria från hästar samt behovet av ridvägar etc.

Den tätortsnära landsbygden fyller en rad funktioner utifrån såväl ett 
ekonomisk, socialt som ett miljömässigt perspektiv och är utsatt för ett stort 
förändringstryck. Ytterligare diskussion om pågående trender och drivkrafter i 
odlingslandskapet och det stadsnära jordbruket behövs. Den nya energipolitiska 
inriktningen mot förnyelsebara energikällor kan i framtiden komma att påverka 
balansen mellan energiproduktion och livsmedelsproduktion. Klimatrelaterade 
förändringar kan påverka odling och jordbruksproduktion och ge förutsättningar 
för nya typer av grödor i jord- och skogsbruket. På sikt kan det tätortsnära jord-

bruket kanske komma att bli en allt viktigare resurs för att hålla leden i produk-
tions- och konsumtionskedjan korta och därigenom minska miljöbelastningen. 
Det är önskvärt att framtida möjliga utvecklingsriktningar och intressekonflikter 
synliggörs.

Det tätortsnära landskapet beskrivs i första hand som tätortsnära natur. 
Förslaget skulle vinna på ett vidare perspektiv på det stadsnära landskapet. I 
tätortsranden samspelar t.ex. behovet av boende med anspråken på landskapet 
från ridverksamhet, friluftsliv och lantbruk. De olika anspråken kan vara svår-
förenliga på sikt. Detta behöver belysas för att kunna hanteras i den framtida 
kommunala utvecklingen. Det finns en risk för konflikt mellan översiktsplanens 
hållning att värna det tätortsnära jord- och skogsbruket och förslagets planlagda 
utbyggnad som särskilt berör just tätortszonerna. Den praktiska hanteringen 
vid möjliga konflikter när jord- och skogsbrukets anspråk står emot ett konkret 
utbyggnadsprojekt eller mot behoven av allemansrättslig mark/grönstråk är 
oklar. Bestämmelser/riktlinjer för hur marken närmast tätorterna ska förvaltas 
skulle kunna utvecklas tydligare.
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KONSEKVENSER fÖR tRaNSpORtSyStEMEtS 
håLLBaRhEt

BEfINtLIG SItuatION
Översiktsplanen betonar kommunens lyckosamma läge, med närhet till några av 
regionens viktigaste kommunikationsstråk, men samtidigt utan många negativa 
effekter som ett direkt genomkorsande innebär.

En trafikplan är nu under utarbetande och väntas färdig 2010.

Värden och tillgångar
E18, Norrortsleden, Arningevägen och Angarnsvägen/Väsbyvägen utgör viktiga 
regionala förbindelser. E18 och Norrortsleden utgör riksintressen. Angarnsvä-
gen utgör en viktig förbindelse mellan Karby/Brottby och Vallentuna.

Kollektivtrafikens stomnät utgörs främst av Roslagsbanan, bussar längs E18 
samt bussar längs Arningevägen. För Vallentuna erbjuder såväl tågtrafik som 
busstrafik direkta förbindelser med Stockholm. För Karby/Brottby erbjuds tät 
trafik med ett stort antal bussturer längs E18 mot Stockholm.

Brister eller problem
Roslagsbanan är för närvarande enkelspårig och har brist på kapacitet. SL har 
tagit beslut om att bygga dubbelspår på vissa delsträckor på Roslagsbanan mel-
lan Östra station och Vallentuna station till 2012, vilket kommer att ge tätare och 
snabbare trafik. SL planerar också för dubbelspår till Lindholmen, vilket också 
skulle förbättra trafiken till Kårsta. För närvarande finns dock inga möjligheter 
att förbättra turtätheten till Kårsta. Tvärförbindelser mot Upplands Väsby, E4 
och Arlanda flygplats är mycket svagt utvecklade i förhållande till behovet.

Vad gäller biltrafiken finns prognoser för 2020 och 2030 som visar på kapaci-
tetsbrist hos de större vägarna. Väsbyvägen utgör en av de vägar med störst brist 
på kapacitet.

Det saknas ett kommunövergripande nät för cykeltrafik. Cykeltrafiken är idag 

huvudsakligen hänvisad till vägbanan eller till cykelbanor inom tätorterna.
Det framtida trafiksystemet i Gillinge-Rosenkälla måste byggas ut mot 

bakgrund av Österåkers planer för utbyggnad av Rosenkälla och Vallentuna 
kommuns planer för Gillinge med bostäder och arbetsplatser. Det förutsätter att 
det lokala vägnätet, inklusive kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik, knyts ihop 
mellan Rosenkälla och Gillinge.

Större vägar samt järnvägen utgör idag barriärer som påverkar såväl sprid-
ningssamband för djur och växter som rörelsestråk för friluftslivet. På flera håll 
påverkas också kulturmiljövärden. I tätorterna påverkas boendemiljön av buller, 
risker för trafikolyckor samt risker förknippade med transport av farligt gods.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERSIKtSpLaN

påverkan
Förslaget innebär att behovet av transporter kommer att öka, eftersom antalet 
invånare i kommunen väntas stiga. Samtidigt väntas kapaciteten i kollektivtrafi-
ken kunna utvecklas. Trafiken längs de större vägarna väntas öka, vilket medför 
större störningar i form av barriäreffekter och buller samt större trafikrisker.

En ny vägsträckning planeras genom att förlänga Arningevägen i en båge 
öster om centrala Vallentuna och Ormsta. Detta ger möjligheter till utbyggd 
busstrafik parallellt med Roslagsbanan, men medför också nya störningar genom 
bl.a. buller och barriäreffekter.

Kommunen föreslår i ÖP ett antal satsningar på kollektivtrafiken. Till de 
främsta hör en ny pendeltågslinje, ”Roslagspilen”, en ny järnvägsförbindelse 
mellan Stockholm och Norrtälje, en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, 
samt en busslinje mellan Vallentuna och Kista. Ökad turtäthet föreslås också.
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Konsekvenser
Översiktplanen föreslår en strategi för utbyggnad av samhällen som väntas kun-
na bidra till ett hållbart transportsystem. Utbyggnad av bostäder och arbetsplat-
ser föreslås huvudsakligen inom stråk som är väl försörjda med kollektivtrafik 
eller där kollektivtrafiken kan antas bli förstärkt. Den föreslagna förtätningen av 
de befintliga tätorterna väntas också medföra att utbudet av service och aktivite-
ter ökar lokalt, vilket kommer att minska det totala behovet av transporter.

Förslaget pekar ut åtgärder för de största bristerna i vägnätet, så att buss-
trafik och biltrafik kan antas fungera och försörja såväl nuvarande som planerad 
bebyggelse. Den kommande trafikplanen kommer att presentera analyser som 
underlag för framtida dimensioneringar.

Kommunen föreslår i översiktsplanen ett stort antal satsningar på kollektiv-
trafiken; Roslagspilen, en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, samt buss 
till Kista. I förslaget saknas dock en redogörelse för kommunens rådighet i 
dessa ärenden, samt förslag till åtgärder som inom en översiktsplan skulle stärka 
möjligheterna att genomföra dessa satsningar.

Det kommunövergripande cykelnätet föreslås bli utbyggt framförallt med 
cykelbanor längs de större vägarna. Detta medför att långväga resor med cykel 
kan bli avsevärt mer effektiva.

De föreslagna kommunikationsstråken utgår huvudsakligen från de idag 
dominerande, vilket betyder att ny fragmentering av landskapet begränsas. Den 
föreslagna förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda utgör dock ett undantag, 
som riskerar att medföra ny fragmentering av landskapet nordväst om Vallen-
tuna.

Både vägar och järnväg väntas få en högre belastning med förslaget, vilket 
innebär att olika typer av störningar kommer att förstärkas. Vägar och järnvägs 
barriäreffekter kommer att förstärkas. Bullerstörningar i bostadsbebyggelse och 
friluftsområden kommer att öka, liksom risker för trafikolyckor. Halter av luft-
föroreningar kommer att öka längs vägavsnitt inom tätorterna. För närvarande 
saknas underlag för att i detalj beskriva dessa förändringar. Förslag till att minska 
dessa störningar och risker saknas också i förslaget.

Förslaget har en tydlig inriktning vad gäller att gynna kollektivtrafik för 
vardagstrafiken, t.ex. arbetsresor. Samtidigt föreslås förstärkningar i vägnätet 
som dels kommer att gynna busstrafiken, men också personbilstrafiken. Det 

är uppenbart att kommunen saknar rådighet över många styrmedel som skulle 
kunna begränsa bilresandet (t.ex. skatter) men ÖP 2010-2030 saknar också andra 
förslag till hur personbilstrafiken skulle kunna begränsas, utöver att göra kollek-
tivtrafiken och cykeln till attraktiva alternativ. Biltrafiken väntas öka med den 
föreslagna planens utformning.

KONSEKVENSER aV NOLLaLtERNatIVEt

påverkan
Nollalternativet innebär en mindre tydlig koncentration av ny bebyggelse i stråk 
med kollektivtrafik. Föreslagna förstärkningar och utbyggnader av vägnätet mot-
svaras i stort sett av förslagen i ÖP 2010-2030. De förstärkningar som föreslås 
i ÖP 2010-2030 för kollektivtrafiken, Roslagspilen, förlängningen av Roslagsba-
nan samt busslinje till Kista, finns ej beskrivna inom nollalternativet.

Konsekvenser
Alternativet innebär sammantaget att kommunens struktur blir glesare än den är 
idag. Detta ger sämre möjligheter att erbjuda kollektivtrafik till invånarna, med 
risk för att biltrafiken ökar mer. Alternativet erbjuder också sämre möjligheter 
till förtätning av befintliga tätorter, vilket leder till färre möjligheter att utveckla 
lokal service och aktiviteter. Behovet att resa för att nå service och aktiviteter 
bedöms därför bestå i större omfattning med nollalternativet än med förslaget.

KONSEKVENSER I RELatION tILL MILJÖMåL

frisk luft
Målet riskerar att motverkas då biltrafiken väntas öka med genomfört förslag. 
Risk finns främst för höga halter av marknära ozon vid de största vägarna samt 
eventuellt risk för höga halter av partiklar och organiska kolväten inom tätor-
terna Vallentuna och Karby/Brottby.
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Ingen övergödning och Bara naturlig försurning
Ökad biltrafik kommer att bidra till försurning och övergödning genom utsläpp 
av kväveoxider.

God bebyggd miljö
Transportsystemets störningar motverkar miljömålet.

Begränsad klimatpåverkan
Då biltrafiken väntas öka riskerar ökade utsläpp av koldioxid att motverka miljö-
målen.

fÖRSLaG tILL åtGäRdER
Översiktsplanen bör tydligare beskriva hur arbetet för de regionala transpor-• 
terna ska bedrivas eftersom kommunen inte har rådighet i frågan.
Förhållandet till regionplanen bör beskrivas.• 
Översiktsplanen bör stödja möjligheterna att utveckla de nya regionala för-• 
bindelserna. ÖP bör beskriva hur det sker. De regionala kollektivtrafiksats-
ningar som ÖP säger sig stödja, kräver en bebyggelseutveckling av stor regio-
nal betydelse för att kunna vara realistisk. ÖP bör på ett tydligare sätt beskriva 
hur Vallentuna kommuns utveckling kan bidra till en hållbar utveckling av 
regionens nordöstra del. Här är det nödvändigt att beskriva tätorternas fram-
tida roller, främst Vallentunas.
ÖP bör beskriva en strategi för hur kollektivtrafiken kan bli mer attraktiv och • 
på så sätt tydligare vara ett alternativ till personbil. Strategin bör bl.a. omfatta 
att göra hållplatser och stationer trygga och placerade i attraktiva lägen, att 
gynna kollektivtrafikens framkomlighet och att göra effektiva omstignings-
platser.
ÖP bör peka på nackdelarna med att utveckla samhällen utan kollektivtrafik, • 
främst Ekskogen/Långsjön.
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KONSEKVENSER fÖR ENERGIaNVäNdNING Och 
KLIMatpåVERKaN

Utsläppen av klimatpåverkande gaser är till stor del förknippad med energian-
vändning. En effektiv användning av energi och med minsta möjliga andel fossila 
bränslen möjliggör en begränsad påverkan på klimatet. I en översiktsplan disku-
teras lämpligen frågor kring energianvändning för uppvärmning och kyla samt 
för transporter.

BEfINtLIG SItuatION

Värden och tillgångar
Bostäder i Vallentuna kommun värms huvudsakligen med enskilda värmelös-
ningar, medan endast delar av centrala Vallentuna är anslutna till fjärrvärme. 
Med god kollektivtrafik kan en stor andel av transporterna antas vara utförda 
med kollektivtrafik.

Brister eller problem
Kommunens befolkning är spridd på flera tätorter, där de flesta är så små eller 
glesa att en fjärrvärmeutbyggnad är svår att åstadkomma. Bristen på utbyggd 
fjärrvärmenät gör det svårt att utnyttja spillvärme och spillkyla från olika verk-
samheter.

Tätorterna i kommunen är som regel små och glesa, med begränsade förut-
sättningar för etableringar av service och aktiviteter som kan konkurrera med 
t.ex. Täby och Stockholm. Detta medför att behovet av dagliga transporter är 
påtagligt.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERSIKtSpLaN

påverkan
Förslaget innebär att bebyggelse koncentreras till befintliga tätorter, som därmed 
blir tätare. Strukturens utformning och täthet påverkar möjligheterna att bygga 
ut ett nät för fjärrvärme och fjärrkyla. Den föreslagna strukturen påverkar också 
möjligheterna till etableringar av lokal service och aktiviteter, och på så sätt även 
transportbehovet. Förslagets struktur påverkar dessutom möjligheterna till att 
försörja bostäder och verksamheter med effektiv och attraktiv kollektivtrafik.

Konsekvenser
Den föreslagna bebyggelsestrukturen innebär huvudsakligen förtätningar av be-
fintliga tätorter. Detta medför förbättrade möjligheter till utbyggnad av nät för 
fjärrvärme och fjärrkyla.

Förtätningar av tätorterna medför bättre möjligheter att etablera service och 
aktiviteter som minskar transportbehovet.

Den föreslagna strukturen bygger på möjligheterna att anordna effektiv och 
attraktiv kollektivtrafik med god turtäthet. Med de planerade förbättringarna i 
vägnätet väntas dock även biltrafiken att öka med förslaget.

Sammantaget kan sägas att den föreslagna planens presenterade struktur för 
ny bebyggelse kommer att gynna möjligheterna till en mer effektiv uppvärmning 
och kylning av bostäder och verksamheter, samt till ett ökat nyttjande av kollek-
tivtrafik för transporter.

Översiktsplanen saknar dock förslag till strategier som kan förverkliga ett 
utbyggt nät för fjärrvärme och fjärrkyla. Likaså saknas förslag till hur personbils-
trafiken kan begränsas (utöver att erbjuda goda alternativ med kollektivtrafik).
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KONSEKVENSER aV NOLLaLtERNatIVEt

påverkan
Nollalternativet innebär att en mindre andel av den föreslagna bebyggelsen till-
kommer som förtätning i befintliga tätorter.

Konsekvenser
Nollalternativet innebär sämre möjligheter till effektiv energianvändning, efter-
som den föreslagna strukturen är glesare.

KONSEKVENSER I RELatION tILL MILJÖMåL

Begränsad klimatpåverkan 
Förslaget är utformat på ett sätt som påtagligt stärker möjligheterna att begränsa 
klimatpåverkan från uppvärmning och kylning av bostäder och verksamheter, 
samt från transportsystemet. Utan ytterligare åtgärder väntas dock klimatpåver-
kan från transportsektorn att öka.

fÖRSLaG tILL åtGäRdER
Problemen kring fjärrvärmen bör belysas i ÖP. Kommunen vill gärna gynna • 
fjärrvärmeutbyggnad, medan nätet ägs av ett privat lokalt monopol.
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KONSEKVENSER fÖR VattENMILJÖN

BEfINtLIG SItuatION
EU:S ramdirektiv för vatten gäller sedan 2005. Enligt direktivet ska yt- och 
grundvattnet inte tillåtas att försämras. Kommunen tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt. En klassning av sjöar som är större än 1 km2 och av större vatten-
drag har skett. I samband med beslut om Miljökvalitetsnormer har man sett över 
klassningen och flera vattendrag tillhörande Åkerströmmen bedöms inte uppfylla 
kraven för god status.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Vattenmyndigheten har i december 2009 fattat beslut om miljökvalitetsnormer 
för yt- och grundvattenförekomster av klassade vattendrag. Miljökvalitetsnor-
merna syftar till att vattenförekomsterna ska uppnå minst god yt- eller grundvat-
tenstatus eller god ekologisk potential senast 2015. Vattenmyndigheten har även 
beslutat om tidsfrister till 2021 för vissa vattendrag i kommunen. De klassade 
vattendragen i kommunen har God kemisk ytvattenstatus. Angarnssjöängen 
är redovisad som ett skyddat område (Natura 2000-område). Om det finns en 
konflikt mellan kraven på att uppnå gynnsam bevarandestatus för ett Natura 
2000-område och för att uppnå god ekologisk status i en vattenförekomst, har 
de krav som gäller för att uppnå gynnsam bevarandestatus företräde

Värden och tillgångar

Sjöar och vattendrag

Totalt finns 30 sjöar i kommunen. Fem av dessa är potentiella s.k. vattenföre-
komster enligt EU:s ramdirektiv för vatten (Sparren, Tärnan, Garnsviken, Ull-
nasjön och Vallentunasjön). Av de fem har endast Tärnan hög ekologisk status, 
enligt Vattenmyndighetens klassning. Sparren, Ullnasjön och Garnsviken har 
måttligt god status, medan Vallentunasjöns status är otillfredsställande. Enligt 
de av Vattenmyndigheten beslutade miljökvalitetsnormerna, ska alla sjöar uppnå 

god ekologisk status senast 2021, förutom Tärnan, som ska bibehålla sin höga 
status.

För vattendragen gäller att Vretaån, Loån och Hargsån bedömts hålla god 
ekologisk status, liksom Kyrkån i Åkerströmmen flödessystem. Övriga delar av 
Åkerströmmen, liksom Bergshamraån, bedöms hålla måttligt god status. Milljö-
kvalitetsnormerna föreskriver god ekologisk status för samtliga dessa vattendrag, 
där de senare får uppskov att nå detta till 2021.

Den ekologiska statusen i de mindre sjöarna är ännu inte fastställd. Enligt 
databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är den i de flesta fall 
måttlig. Ett antal sjöar utgörs dock av relativt opåverkade sjöar i Tärnanområdet, 
med god status och höga naturvärden. 

Bergshamraåns och Loåns vattenflöden tillhör de mest värdefulla i länet. 
Flera av dessa systems källflöden ligger inom Vallentuna kommun. I Bergsham-
raåns källflöden ligger fem sjöar varav fyra har undersökts med mestadels god 
eller hög status. I källflödena till Loån finns totalt nio sjöar. Fyra av sjöarna har 
undersökts, samtliga med god eller hög status.

Av Åkerströmmens tio sjöar har tre undersökts, vilka uppvisar otillfreds-
ställande eller måttlig status. Övriga sjöar tillhör Ullnasjöns, Vallentunasjöns, 
Fysingens och Norrtäljeåns avrinningsområden. Statusbedömningen var otill-
fredställande eller måttlig. Flera av dessa sjöar är näringsrika slättsjöar som är 
kraftigt påverkade av närsaltstillförsel från omgivande jordbruksbebyggelse och 
bostäder. Vissa har höga biologiska värden, inte minst Angarnssjöängen, Vada-
sjön, Helgöån och Garnsviken.

Sjöarnas stränder skyddas normalt med strandskydd om 100 meter enligt 
Miljöbalken. Vid några sjöar är dock skyddet utökat till 300 meter längs huvud-
delen av sjöns stränder; Hoven, Långsjön (i Tärnanområdet), Tärnan, Hersen, 
Stora harsjön, Garnsviken (delvis), Helgösjön, Husån, Storsjön samt delar av 
Vallentunasjöns västra strand.
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KARTA 5. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET, INKL. OMVAND-
LINGSOMRÅDEN, I fÖRHÅLLANDE TILL OMRÅDEN MED GRUNDVATTEN-
BRIST
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KARTA 6. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I fÖRHÅL-
LANDE TILL OMRÅDEN MED GRUNDVATTENBRIST
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Grundvatten

Inom kommunen finns tre skyddsområden för grundvattentäkter enligt MB 7 
kap 21§; vid Västlunda, Lindholmen och Röby kvarn. De tre grundvattentäk-
terna bedöms av Vattenmyndigheten vara av god kemisk status, vilket också fö-
reslås gälla som miljökvalitetsnorm.

Brister eller problem
Garnsviken, Sparren och Ullnasjön hör till de sjöar vars ekologiska status be-
dömts vara måttlig medan Vallentunasjöns status är otillfredsställande. Dessa 
sjöar ska enligt Vattenmyndighetens givna miljökvalitetsnormer åtgärdas för att 
senast till 2021 ha uppnått god ekologisk status. Kommunen ska beakta miljö-
kvalitetsnormerna vid all tillståndsgivning. Det kan innebära att inga projekt som 
försämrar vattenkvaliteten kan genomföras så länge statusen inte uppfyller mil-
jökvalitetsnormen. I princip skulle detta kunna innebära att ny bebyggelse med 
avrinning till dessa fyra sjöar inte kan ges tillstånd om inte dagvattnet renas till en 
kvalitet som är minst lika bra som befintlig avrinning utan bebyggelse.

Enligt ÖP 2010-2030 ska Vallentunasjöns vattenkvalitet åtgärdas 2010 enligt 
lämplig metod. Befintliga anläggningar och verksamheter ska åtgärdas för att 
minska läckage av närsalter och miljögifter till sjön.

I översiktplanen från 2001 pekas även ett antal områden med bristande 
grundvattentillgång ut.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERSIKtSpLaN

påverkan
Ny bebyggelse kan påverka sjöar och vattendrag genom att dagvattenavrinningen 
ökar och därmed tillförseln av närsalter, metaller och organiska föroreningar 
som sköljs av med regnvatten från bebyggda områden och vägar. Om bebyggel-
sen utformas med omfattande avledning av dagvatten och dräneringsvatten kan 
grundvattennivåer komma att påverkas.

Olika typer av verksamheter medför olika risker för oönskade utsläpp av 
föroreningar till vattendragen. Transporter av farligt gods medför risk för att 
olyckor kan förorena vattendrag och grundvattentäkter.

I äldre och i ny bebyggelse utanför tätorterna, saknas ofta möjligheterna 
till att ansluta bostäder till kommunalt VA. Här uppstår risker för att enskilda 
VA-lösningar läcker närsalter eller föroreningar till vattendrag och grundvatten. I 
vissa fall finns också en risk för att grundvattentäkter överutnyttjar den befintliga 
kapaciteten med saltvatteninträngning eller andra problem som följd.

Konsekvenser
Tätortsutvecklingen av Vallentuna innebär risk för ökad belastning på Vallentu-
nasjön, något som kan försvåra angelägna åtgärder för att förbättra sjöns status. 
Tätortens direkta närhet till sjön gör att dagvattenhanteringen kräver särskilt 
stora insatser för att inte ny bebyggelse ska medföra en ökad belastning. Före-
slagna verksamheter bidrar med risk för oönskade utsläpp till vattensystemet. 
Anläggning av ett system för dagvattenrening är dock påbörjat under 2009, vilket 
bör minska risken för negativ påverkan. Det föreslagna området för ny bebyggel-
se i södra Vallentuna, intill sjön, kommer också att möjliggöra omvandlingen av 
fritidshusbebyggelse till permanentbostäder, med anslutning till kommunalt VA 
och minskade utsläpp som följd. Bostäder och verksamheter som föreslås invid 
flygfältet, riskerar eventuellt att påverka vattenmiljön i Hargsåns vattensystem.

Utvecklingen längs Roslagsbanan, vid Lindholmen, Ekskogen och Kårsta, 
kan eventuellt påverka Åkerströmmens vattensystem. Vid Lindholmen väntas 
bebyggelsen uppföras nära Storsjön, vilket ställer stora krav på dagvattenhan-
teringen. Vid Storsjön finns eventuellt risk för konflikt med strandskyddet runt 
sjön, en risk som minskas av förslagets ambitioner att trygga allmänhetens 
tilgång till stränderna och att ta hänsyn till den biologiska mångfalden.

Utbyggnaden av Gillinge medför risk för påverkan av Angarnssjöängens och 
Åkerströmmens vattensystem. Här tillkommer risker för utsläpp från planerade 
verksamhetsområden. Här saknas också kommunalt VA, men utbyggnaden före-
slås invänta en utbyggnad av kommunalt VA, eventuellt i samarbete med grann-
kommunen.

Även den föreslagna bebyggelsen vid Karby/Brottby medför risk för 
påverkan på Åkerströmmens vattensystem. Här finns en specifik risk för 
påverkan på delavrinningen till Angarnssjöängen samt, åt öster, till Husaån och 
Garnsviken. Bebyggelsen riskerar att komma i konflikt med utökat strandskydd 
kring Garnsviken och Husaån samt med riksintresset Angarnssjöängen och 
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Vadadalen. I sydväst föreslår planen att kommunalt VA ansluts till ett småhus-
område med enskilda avlopp. Detta innebär minskad risk för belastning av 
Angarnssjöängens vattensystem.

Ny bebyggelse vid Roslagsstoppet bedöms kunna anslutas till kommunalt 
VA, även om kapaciteten är begränsad. En utbyggnad bedöms kräva en lösning 
i kommunal regi. Bebyggelsen, som redan är planlagd, riskerar att öka belast-
ningen på Norrtäljeåns vattensystem med avrinnande dagvatten eller oönskade 
utsläpp från verksamheter.

Flera områden med blandad fritids- och permanentbebyggelse finns i 
kommunen. En stor andel av dessa ligger utanför områden med kommunalt VA 
och är anslutna till enskilda lösningar. Ett av de största områdena, Ekskogen, 
ligger inom Bergshamraåns avrinningsområde och riskerar därför att påverka 
ett regionalt värdefullt vattendrags kvalitet. Här föreskriver planförslaget, såväl 
som nollalternativet, begränsningar i utbyggnadsmöjligheterna för att minska 
efterfrågan på permanent boende.De flesta fritidshusområden ligger dock inom 
Åkerströmmens avrinningsområde. 

En stor andel av områdena ligger inom riskområde för brist på grundvatten.

KONSEKVENSER aV NOLLaLtERNatIVEt

påverkan
Nollalternativet föreskriver en mindre utbyggnad än förslaget. Alternativet inne-
bär också mindre bebyggelse i tätorterna.

Konsekvenser
Jämfört med förslaget medför nollalternativet mindre negativa konsekvenser för 
vattenmiljön. Alternativet föreskriver färre ytor med bostäder och verksamheter, 
vilket kommer att innebära mindre mängder dagvatten som förs till sjöar och 
vattendrag. Nollalternativet medger dock inte anslutning till kommunalt VA i 
områden med fritidshus i samma omfattning som förslaget. Nollalternativet ger 
därför sämre möjligheter att minska föroreningar från befintlig fritidsbebyggelse.

KONSEKVENSER I RELatION tILL MILJÖMåL

Levande sjöar och vattendrag
Målet stärks med beslut om åtgärder i Vallentunasjön och riktlinjer för begräns-
ning av utbyggnadsmöjligheterna i Ekskogen/Långsjön, där det senare minskar 
risken för negativ påverkan på Bergshamraåns vattensystem.

Förtätningar och utbyggnad av tätorterna kommer att innebära att dagvatten-
flöden från tätorterna ökar. Detta kan påverka de närliggande vattensystemen 
negativt, vilket motverkar målet.

fÖRSLaG tILL åtGäRdER
Översiktsplanen bör föreslå att en dagvattenstrategi utarbetas för Vallentuna, • 
med syfte att minska belastningen på främst Vallentunasjön. Likaså bör lik-
nande strategier utarbetas för Karby/Brottby och Lindholmen. Strategierna 
bör innehålla prognoser för de situationer som bedöms uppstå med väntade 
klimatförändringar.
Långsjön bör pekas ut som ett område där åtgärder för att minska belastning • 
från enskilda avlopp bör vidtas.
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KONSEKVENSER fÖR KuLtuRMILJÖVäRdEN

BEfINtLIGa VäRdEN Och LaGSKydd

Värden och tillgångar
De bärande kulturmiljökvaliteterna i kommunen kommer till uttryck i odlings-
landskapet, bebyggelsen och kommunikationerna. I odlingslandskapet har spår 
från olika tiders jordbruk lagrats och utgör idag utgör ett levande arkiv över ett 
tusenårigt jordbrukssamhälle. Spåren från järnåldern är särskilt påtagliga. Genom 
de många järnåldergravfälten kan bebyggelsens utveckling följas från förhistorisk 
tid fram till idag. Här finns på flera håll tydliga rester efter den äldre järnålderns 
markindelning (s.k. stensträngar), och ett stort antal runstenar i kombination 
med gravfält och vägstråk ger en inblick i hur den yngre järnålderns samhälle 
varit organiserat.

Det moderna samhällets kulturarv kommer till uttryck i de stationssamhällen 
som ligger som ett pärlband utmed Roslagsbanan och i vars årsringar olika tiders 
ideal och behov kan utläsas. Även fritidslandskapet i form av fritidshusområden 
och golfbanor samt Vallentunas utveckling är en viktig del av kommunens 
1900-talshistoria. Roslagsbanan utgjorde en motor i bebyggelseutvecklingen och 
knöt kommunen närmare Stockholm. Vallentuna kommuns närhet till historiska 
och nutida centralbygder avspeglas i kommunikationsmönstret, från vikingati-
dens Långhundraled, vattenvägen till Uppsala, via Roslagsbanan till dagens E18.

I kommunen finns fem riksintressen för kulturmiljövården och fjorton 
helhetsmiljöer och närområden av regionalt intresse för kulturmiljövården, vars 
avgränsning ligger utanför eller delvis inom ett riksintresse. Därmed ingår stora 
delar av kommunens odlingsmark i vad som definieras som kulturhistoriskt 
värdefulla områden.

Brister eller problem
Den övervägande betoningen i beskrivningarna av riksintresseområdena och 
områdena av regionalt kulturhistoriskt intresse ligger på fornlämningar eller 

agrara miljöer från tiden före år 1900. En brist är att de tydliga och pedagogiska 
miljöer som visar på 1900-talets samhällsutveckling i en storstadsnära region och 
som är så karaktäristiska för Vallentuna kommun, är svagt representerade i in-
tressebeskrivningarna.

Under de senaste åren har bebyggelseutvecklingen präglats av permanentning 
av fritidshus. Permanentningen i perifera områden på längre avstånd från service 
och kollektivtrafik leder till bilberoende. Ett ökat åretruntboende ställer högre 
krav på framkomliga tillfartsvägar, vilket i sin tur kan leda till ökad fragmentering 
av landskapet.

Idag tenderar mindre, tätortsnära jordbruk att omvandlas till hästgårdar när 
jordbruksdrift i traditionell mening inte längre kan upprätthållas. Hästhållningen 
bidrar därför till att bibehålla landskapets öppna och agrara karaktär. Riskbilden 
kring hästhållningen begränsar dock möjligheten för hästnäringen att träda in 
som ersättning för jordbruksföretagen som landskapsvårdare i den tätortsnära 
zonen.

Utbyggnad behöver inte stå i konflikt mot kulturmiljövärdena i landskapet. 
Kulturmiljön kan tåla mer eller mindre förändring beroende på hur karaktären 
och skalan på föreslagen miljöförändring kan samverka med platsens kvaliteter 
och känslighet. Att konsekvensbedöma planförslagen är svårt eftersom det i 
detta skede inte är klart om bebyggelse och infrastruktur tillkommer och hur 
den i så fall kommer att utformas. Påverkan och konsekvensbedömningarna blir 
därför med nödvändighet relativt schablonmässiga.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERIKtSpLaN

påverkan
I ÖP 2010-2030 är förstärkning av bebyggelsen i och kring de befintliga stations-
samhällena och transportnoderna en bärande tanke. Vidare skall de större spår- 
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och vägbundna transportlederna fungera som ryggrad i en samlad bebyggelseut-
veckling. Den valda strategin leder till att merparten av den tillkommande bebyg-
gelsen kommer att ligga i förtätade bebyggelsekluster i en tydlig stråkstruktur. 
Planförslaget innebär också att området från kommungränsen i söder till Molnby 
i norr kommer att genomgå en förändring från extensiv tätortsbebyggelse till ett 
mer sammanhängande stadslandskap.

Jämfört med nollalternativet innebär ÖP 2010-2030 att större, men mer 
samlade markområden tas i anspråk för bebyggelse, med risk för större direkt 
påverkan på kulturmiljöer av nationellt och regionalt intresse som följd.

Konsekvenser
Förtätning av bebyggelsen framförallt i de gamla stationssamhällena längs Ros-
lagsbanan innebär en förstärkning av ett historiskt karaktärsdrag i den byggda 
miljön. Till skillnad från nollalternativets mer spridda och diffusa bebyggelse-
mönster utgör den starkare klustertanken i förslaget positiva konsekvenser för 
kulturmiljön i detta avseende. Positivt är strukturen med sammanhållna ”bygder” 
med tydliga uttryck av stad respektive land, vilket kan ge en karaktärsförstärk-
ning i befintliga områden med svag ”stadskänsla” och en mer sammanhållen 
exploatering. En positiv konsekvens är också att fler människor bereds boende 
med en attraktiv närmiljö med höga natur- och kulturvärden.

Till den negativa sidan av förslaget hör samtidigt att en stor del av den 
planerade bebyggelsen ligger inom områden som utgör nationella och regionala 
intressen för kulturmiljön. Ny bebyggelse kan komma att läggas i nära anslutning 
till fornlämningsmiljöer, vilket kan innebära negativa konsekvenser för helhets-
upplevelsen av miljöerna. 

På flera ställen innebär planförslaget att helhetsmiljöer berörs med risk för 
betydande karaktärsförändringar och fragmentering av kulturhistoriska samman-
hang inom och mellan landskapsrum. På sikt kan möjligheten att uppleva och 
avläsa tidsdjupet i landskapet försvåras. Detta gäller t.ex. föreslagen utbyggnad av 
bebyggelse vid Molnby, Rocksta-Veda, Karby/Brottby (RI Vada-Össeby-Garn), 
Ekskogen (RI Kårsta) och Lindholmen samt planerad ny sträckning av väg 268 
(RI Skålhamravägen) och Arlandaförbindelsen (RI Markim-Orkesta).

Den planerade nya stäckningen av väg 268 i västra Vallentuna kommun samt 
de två alternativa förslagen på spårförbindelse till Arlanda innebär en betydande 

risk för barriäreffekt i landskapsrummen och för de kulturhistoriska samman-
hangen.

Föreslagen utbyggnad av bebyggelse och planerade infrastrukturprojekt berör 
regionala intressen för kulturmiljövården vid Lindholmen, Molnby och Rocksta-
Veda samt Kårsta (K76), Vada-Össeby-Garn (K77), Skålhamravägen (K71) och 
Markim-Orkesta (K74) som utgör riksintressen för kulturmiljövården.

Långsiktigt kan följdetableringar tillkomma utmed vägsträckan vid Grana 
samt förbindelsen till Arlanda som ytterligare kan påverka möjligheterna att tolka 
och uppleva historiskt framvuxna strukturer och samband i landskapet. Den 
agrara miljön vid Markim-Orkesta, med sina medeltida kyrkor omgivna av små 
byar, rika fornlämningsmiljöer och ett sammanbindande ålderdomligt vägnät, 
är liksom odlingslandskapet i västra Vallentuna kommun känsligt för storskaliga 
förändringar.

De negativa konsekvenserna som hör samman med den spontana bebyggel-
seutvecklingen på landsbygden antas bli mindre med förslaget. Det framgår dock 
inte av förslaget hur olika konfliktsituationer kommer hanteras vid tillkomst av 
ny bebyggelse på landsbygden. Den reella effekten av förslaget är därmed svår-
bedömd. Det är önskvärt att detta förtydligas i översiktsplanen.

KONSEKVENSER aV NOLLaLtERNatIVEt

påverkan
Generellt tar nollalternativet mindre mark i anspråk i kulturhistoriskt känsliga 
områden vilket gör att påverkan på kulturmiljön i detta avseende är mindre. 
Nollalternativet kan dock innebära något större påverkan på miljön mellan Mar-
kim-Orkesta och Lindholmen där det medger bebyggelse i ett större stråk till-
sammans med planerad led förbi Lindholmen. Förslagen kan här sammantaget 
innebära ökad risk för fragmentering. Utbyggnadsförslaget som följer väg 268 i 
västra Vallentuna kommun tillsammans med planerad ny sträckning av vägen kan 
också innebära ökad risk för fragmentering av odlingsmark och kulturhistoriska 
samband.

Påverkan på kulturmiljövärdena genom spontan bebyggelseutveckling på 
landsbygd antas bli större med nollalternativet. Den spontana bebyggelseutveck-
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KARTA 8. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I fÖRHÅL-
LANDE TILL OMRÅDEN MED LANDSKAPSBILDSSKYDD 0CH/ELLER HÖGA 
KULTURMILJÖVÄRDEN
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lingen på landsbygd leder till en gles och diffus bebyggelsestruktur och medför 
en gradvis omvandling av landsbygden. 

Omvandling av fritidshusområden till permanentboende kan leda till karak-
tärsförändringar i den byggda miljön. Permanentning av tidigare fritidshusom-
råden berörs i nollalternativet, men enbart som en fråga om tekniska försörj-
ningssystem. I ÖP 2010-2030 finns ingen samlad bild över problematiken.

Konsekvenser
I nollalternativet är intrången i bevarandeområdena mer spridda. Oftast är det 
en mindre del av ett område som tas i anspråk jämfört med det nya förslaget. I 
detta avseende är de negativa konsekvenserna mindre i nollalternativet jämfört 
med ÖP 2010-2030.

Nollalternativet antas dock innebära en större andel nytillkommen bebyg-
gelse på landsbygd med följden att möjligheterna till fortsatt jordbruksdrift och 
förvaltning av viktiga natur- och kulturmiljökvaliteter kan försämras. Spridd 
bebyggelse i särskilt känsliga landskap kan på sikt försämra möjligheten att 
avläsa de historiska sambanden. Upplevelsen av landskapets tidsdjup och agrara 
karaktär kan minska. Den spontana bebyggelseutvecklingen ger också upphov 
till negativa konsekvenser i form av ”utsmetning” av bebyggelsebilden och till 
diffusa och otydliga gränser mellan tätorter och landsbygd. Även för den plan-
lagda bebyggelsen finns i nollalternativet en liknande konsekvens då utbygg-
naden är mer spridd och klustertanken svagare än i ÖP 2010-2030.

Det storstadsnära fritidslandskapet är ett centralt karaktärsdrag för 
kommunen som på sikt kan gå förlorat om fritidshusområdenas specifika uttryck 
försvinner och därmed spåren av en viktig del i 1900-talets samhällsutveckling. 
Varken i nollalternativet eller i det nya förslaget finns en samlad strategi för hur 
områdena skall kunna utvecklas med bibehållna kulturmiljökvaliteter.

KONSEKVENSER I RELatION tILL MILJÖMåL

God bebyggd miljö
Målet beaktas genom:

Planförslaget anger att ny bebyggelse ska stödja offentliga rum och stråk och • 
förutom sitt egenvärde även tillföra kvaliteter till helheten
Strategi för en förtätad stadsbygd i möte med glesare landsbygdsutveckling • 
ska främja hållbara transporter samt utgå från karaktärsgivande natur- och 
kulturvärden 
Kommunens planering utgår från att kulturmiljön kan utvecklas genom goda • 
avvägningar till platsens specifika historia, funktion och karaktär 
Kommunernas kulturmiljöprogram är reviderat senast år 2010 • 
Tillgång till tätortsnära grönområden med historiska kvaliteter säkerställs • 

Målet motverkas genom:
Vissa föreslagna projekt kan påverka bevarande och utveckling av kulturmil-• 
jökvaliteter i bebyggelse och landskap

Ett rikt odlingslandskap
Målet beaktas genom:

Särskild hänsyn ska tas till öppna landskap mellan bebyggelsegrupper, sär-• 
skilt inom kulturhistoriskt intressanta områden, vid bebyggelseutveckling på 
landsbygd 
Främjande av ett tätortsnära jord- och skogsbruk för att minska långväga • 
miljöstörande transporter och för bevarande av ett levande lantbruk, en rik 
biologisk mångfald och attraktiva kulturmiljöer

Målet motverkas genom:
Vissa föreslagna projekt kan negativt påverka främjandet av tätortsnära jord- • 
och skogsbruk samt biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet
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fÖRSLaG tILL åtGäRdER
Det är positivt med ÖP:s avsiktsförklaring att kulturmiljön är en resurs för kom-
munens framtida utveckling. Översiktsplanens intentioner behöver dock förtyd-
ligas. Under rubriken ”Beaktande av riksintresse” anges att platsens specifika 
karaktär utgör förutsättning för nya etableringar. Här är det önskvärt att över-
siktsplanen förtydligar att platsens förutsättningar ses som en utgångspunkt, inte 
bara inom ett riksintresse. En koppling kan göras till Europeiska landskapskon-
ventionen som betonar vikten av att se hela landskapet, såväl vardagslandskapet 
som särskilt värdefulla landskap i både stadsområden och på landsbygd. När det 
gäller bebyggelseutveckling på landsbygden är förslagets intentioner vaga och 
den praktiska hanteringen vid intressekonflikter framgår inte. Tydligare riktlinjer 
för ny bebyggelse på landsbygden är önskvärt ur kulturmiljösynpunkt.
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KONSEKVENSER fÖR NatuRVäRdEN

BEfINtLIG SItuatION

Värden och tillgångar
Vallentuna kommun präglas till stor del av kulturlandskapets öppna odlingsmar-
ker. Till dessa hör många områden med höga naturvärden; värdefulla ängs- och 
hagmarker, trädklädda hagmarker och ädellövskogar och näringsrika slättsjöar 
med rikt fågelliv. I kommunen finns ett av länets viktigaste sammanhängande ha-
bitatnätverk för arter knutna till naturliga gräsmarker. Längs Roslagsbanan finns 
också ett viktigt ekologiskt samband för ädellövskogslevande arter. I dalgångarna 
finns flera värdefulla slättsjöar med rikt fågelliv, där Angarnssjöängen med Va-
dadalen hör till länets viktigaste miljöer. Kopplingen mellan kulturlandskapets 
värden för biologisk mångfald och de kulturhistoriska värdena är stark.

Kommunens östra delar, Tärnanområdets skogar, bjuder på mer vild natur 
med bl.a. värdefulla gamla barrskogar, sumpskogar och näringsfattiga sjöar. 
Mellan de uppodlade dalgångarna finns också flera bestånd med barrskog, bl.a. 
gamla tallar. Kommunen genomkorsas också av flera regionalt viktiga sprid-
ningssamband för barrskogslevande arter.

Lagskyddade områden

Riksintressen

Angarnssjöängen och Vadadalen utgör kommunens enda område av riksintresse 
för naturvården enligt MB 3 kap 6 §.

Natura 2000-områden: Tärnholm, Bromseby, Brännmossen, Tarby-Åttesta, 
Sjökullarna, Trehörningsskogen, Brottby allé (habitatdirektivet) samt Angarns-
sjöängen (fågeldirektivet) omfattas av det Europeiska nätverket Natura 2000.

Naturreservat, särskilt skyddsområde

Fem naturreservat finns i kommunen. Dessa är Björkby-Kyrkviken, Angarns-
sjöängen, Bromseby, Exerman-Hersby och Trehörningsskogen. För närvarande 
pågår också planering för två statliga naturreservat; Vasakullen och Åttesta. För 
reservaten finns särskilda föreskrifter. Naturreservat bildas i syfte att bevara bio-
logisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov 
av områden för friluftslivet. Naturreservat kan även innehålla kulturhistoriska 
värden.

I kommunen finns 9 träd/trädgrupper som är fridlysta som naturminnen. De 
är 4 tallar, 6 ekar och 1 en. 

Skogstyrelsen har inventerat 121 nyckelbiotoper i kommunen. Särskilt 
biotopskydd gäller för 7 områden i kommunens norra och östra delar. Generellt 
biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, 
odlingsrösen i jordbruksmark, pilvallar, småvatten och våtmarker i jordbruks-
mark, stenmurar i jordbruksmark samt åkerholmar. Särskilda naturvårdsavtal har 
genom skogsstyrelsen upprättats för att säkerställa naturvårdsanpassad skogsvård 
inom 8 områden.

I kommunen finns 6 större områden med ett stort antal ekologiskt särskilt 
känsliga delområden; Vallentunasjön, Angarnssjöängen, Lindholmen, Vada-
dalen/Römossen, Garnsviken och Tärnanområdet. Hela områdena kan inte 
betraktas som ekologiskt särskilt känsliga, men de ingående särskilt känsliga 
delområdena utgör tillsammans en helhet som är mycket känslig för påverkan.

Strandskydd

Strandskydd enligt miljöbalkens 3:e kapitel gäller längs de flesta av kommunens 
sjöar och vattendrag.
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Brister eller problem
Inom kommunen råder flera av de problem som utgör allvarliga problem i ett 
nationellt perspektiv. Hit hör t.ex. bristen på bete eller slåtter i värdefulla ängs- 
och hagmarker, konflikt med skogsbrukets intressen i värdefulla skogar, samt 
närsaltsbelastning på värdefulla sjöar och vattendrag. Många av de värdefulla 
barrskogarna saknar skydd och hotas av avverkning. Ädellövträd i kulturland-
skapet hotas av igenväxning där hävden är otillräcklig, varvid deras värden för 
skyddsvärda arter kan gå förlorade.

Vägar och järnväg utgör barriärer för växter och djur, varvid flera värdefulla 
spridningssamband blir försvagade. Sambanden har också försvagats av ny 
bebyggelse. Den pågående uppdelningen, fragmenteringen, av landskapet utgör 
på sikt ett hot mot möjligheten att långsiktigt hysa populationer av skyddsvärda 
arter.

I Vallentuna kommuns kulturlandskap finns ännu ett stort antal naturliga 
gräsmarker med höga värden för den biologiska mångfalden. Sammantaget kan 
dessa marker sägas utgöra en värdetrakt för arter knutna till naturliga gräsmarker. 
De ekologiska sambanden med andra värdetrakter, t.ex. den i den regionala 
Järvakilen, är svaga.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERSIKtSpLaN

påverkan
Förslaget innebär att naturmark tas i anspråk för bebyggelse och vägar. Utbygg-
naden kommer också att leda till ökad fragmentering av landskapet. Trafik på 
vägar och järnväg kan orsaka trafikdöd på vilt, fåglar och insekter. Om ny be-
byggelse inverkar negativt på jordbruksverksamhet eller möjligheterna att hålla 
betesdjur, inverkar detta negativt på möjligheterna att bevara kulturlandskapets 
arter.

Konsekvenser
Förslaget fokuserar bebyggelsen till utveckling av befintliga tätorter, vilket be-
gränsar tillkommande fragmentering.

Störst negativa konsekvenser är att vänta genom:
Regionalt värdefull grönstruktur med viktiga spridningssamband påverkas.• 
Utveckling av tätorterna i södra Vallentuna, Lindholmen och Karby/Brottby • 
berör dels utpekade naturvårdsobjekt, dels ekologiskt särskilt känsliga områ-
den, i detta fall avrinningsområden till känsliga sjöar.
Sydväst om Karby/Brottby planeras bebyggelse inom ett omvandlingsom-• 
råde som kan medföra ingrepp i riksintresse för naturvården.

Omfattningen av konsekvenserna beror till stor omfattning av hur den nya be-
byggelsen utformas i detalj och vilken hänsyn som då tas till ekologiska värden.

Konsekvenser av tätortsutveckling i centrala Vallentuna

Ny bebyggelse som ska prövas nordväst om Vallentunasjön innebär ett ingrepp 
i den regionala grönstrukturens Rösjökil varvid också värdefullt spridningssam-
band för ädellövskog kan påverkas. Utvecklingen påverkar också ett regionalt 
naturvårdsobjekt enligt Länsstyrelsens naturkatalog samt ett ekologiskt känsligt 
avrinningsområde för Vallentunasjön.

Konsekvenser av tätortsutveckling i södra Vallentuna

Ny bebyggelse öster om befintlig bebyggelse påverkar den regionala grönstruk-
turens Angarnkil. Omvandlingsområdet för bebyggelse skulle kunna påverka en 
nyckelbiotop och ett ekologiskt känsligt avrinningsområde för Vallentunasjön.

Konsekvenser av tätortsutveckling i norra Vallentuna (Molnby/Ubby)

Den föreslagna bebyggelsen kan komma att försvaga ett spridningssamband för 
ädellövskogsarter av regional betydelse och i någon mån även ett spridningssam-
band för barrskogslevande arter. Väster om Roslagsbanan kan två naturvårdsob-
jekt av kommunal betydelse komma att påverkas.

Konsekvenser av tätortsutveckling vid Lindholmen

Den föreslagna bebyggelsen riskerar att försvaga ett regionalt värdefullt sprid-
ningssamband för ädellövskog. Förslaget påverkar också ett regionalt naturvårds-
objekt enligt Länsstyrelsens naturkatalog samt ett ekologiskt känsligt avrinnings-
område för Storsjön. Bebyggelse föreslås delvis inom det utökade strandskyddet 
kring sjön. Det aktuella området berör också mötet mellan den regionala grönst-
rukturens Rösjökil och Angarnkil.
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KARTA 9. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET I fÖRHÅLLANDE 
TILL OMRÅDEN MED HÖGA NATURVÄRDEN
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KARTA 10. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I 
fÖRHÅLLANDE TILL OMRÅDEN MED HÖGA NATURVÄRDEN
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Konsekvenser av tätortsutveckling vid Kårsta och Ekskogen

Vid Ekskogen riskerar ny bebyggelse att försvaga ett regionalt betydelsefullt 
spridningssamband för barrskogsarter. Vid Kårsta berörs eventuellt ett kommu-
nalt naturvårdsobjekt.

Konsekvenser av tätortsutveckling vid Karby och Brottby

Bostadsbebyggelse som föreslås i sydväst inkräktar på riksintresset Angarns-
sjöängen och Vadadalen. Samtliga av de västra delarna av utvecklingsområdet 
berör det ekologiskt särskilt känsliga avrinningsområdet för riksintresset. Då den 
föreslagna utvecklingen här främst gäller omvandling av fritidshusbebyggelse, 
medför förslaget samtidigt möjligheter att utveckla bättre gemensamma VA-
lösningar, vilket skulle minska närsaltsbelastningen till den ekologiskt känsliga 
Angarnssjöängen.

De södra delarna riskerar att försvaga ett regionalt värdefullt spridningssam-
band för barrskogsarter. Delarna öster om E18 ligger inom ekologiskt särskilt 
känsligt avrinningsområde för Garnsviken och riskerar dessutom att påverka 
två kommunala naturvårdsobjekt. Här riskeras också intrång i utvidgat strand-
skydd kring Husaån, en risk som dock minimeras av att sådan utbyggnad enligt 
förslaget endast kan vara aktuell om den biologiska mångfalden och allmänhe-
tens tillgång till vattnet kan tryggas.

Konsekvenser av tätortsutveckling vid Gillinge

Förslaget riskerar att försvaga regionalt värdefullt spridningssamband för barr-
skogsarter. De västra och östra delarna medför ingrepp i den regionala grönst-
rukturens Angarnkil, där också kommunala naturvårdsobjekt riskerar att påver-
kas.

Konsekvenser av föreslagen utveckling av infrastrukturen

Ny spårtrafik till Arlanda, som ska studeras i en sträckning med start antingen 
vid Ormsta eller norr om Lindholmen, bedöms vara den sträckning som kan få 
störst negativa konsekvenser. Den kommer att korsa den regionala Rösjökilen, 
varvid den riskerar att försvaga ett regionalt värdefullt spridningssamband för 
barrskogsarter och ett värdefullt kulturmiljölandskap inom kilen. Det nya spåret 
kommer att tillföra en helt ny barriär i landskapet.

Konsekvenser av bebyggelse utanför planlagda områden

Svårt att bedöma, men med tydliga riktlinjer borde väsentliga skador på biologisk 
mångfald kunna undvikas.

KONSEKVENSER aV NOLLaLtERNatIVEt

påverkan
Nollalternativet föreslår något färre ytor för tätortsutveckling än vad förslaget 
gör, men med sikte på ungefär lika många bostäder. Detta innebär att en större 
del av bebyggelsen antas bli uppförd utanför planlagt område. Nollalternativet 
saknar vidare den föreslagna förbindelsen mot Arlanda.

Konsekvenser
Nollalternativets konsekvenser är mer svårbedömda än förslagets, då en större 
andel av bebyggelsen väntas uppföras på okända lägen på landsbygden. Nollal-
ternativets konsekvenser av tätortsutveckling bedöms dock medföra något min-
dre ingrepp i den regionala grönstrukturens kilar och mindre ingrepp i regionalt 
naturvårdsobjekt vid Storsjön. Nollalternativet saknar också den föreslagna spår-
förbindelsen till Arlanda, vilket ger mindre negativa konsekvenser för regionalt 
värdefulla spridningssamband.

KONSEKVENSERNa I RELatION tILL MILJÖMåL

Ett rikt djur- och växtliv
Målet kan komma att motverkas eftersom ny bebyggelse och vägar riskerar • 
att påverka värdefull natur och värdefulla spridningssamband.
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KONSEKVENSER fÖR REKREatIONSVäRdEN

BEfINtLIG SItuatION

Värden och tillgångar
Vallentuna kommuns omväxlande landskap med öppna kulturlandskap och 
strövvänliga skogar skapar goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv i 
kommunen. Genom kommunen sträcker sig två av den regionala grönstruktu-
rens gröna kilar; Angarnkilen i öst och norr, och Rösjökilen i väst. En stor del av 
kommunens yta ingår därmed i den regionalt värdefulla grönstrukturen. Lokala 
stråk för rekreation ger de flesta invånare i kommunen tillgång till de gröna ki-
larna. Tärnanområdet i öster utgör idag riksintresse för friluftslivet. Angarnssjö-
ängen och Vadadalen utgör riksintresse för naturvården, men erbjuder med sin 
blandning av kulturmiljö- och naturvärden också goda kvaliteter för friluftslivet. 
Kulturlandskapet kring Markim och Orkesta erbjuder såväl vandrings- som cy-
kelvägar i ett landskap med riksintressanta kulturmiljövärden.

Den regionala vandringsleden Roslagsleden passerar idag genom kommunen, 
med anslutningar till såväl Vallentuna som till Karby/Brottby.

Tillgången till bostadsnära natur är relativt god. Det kan dock variera mellan 
olika stadsdelar vilken kvalitet den bostadsnära naturen kan erbjuda.

Brister eller problem
Den hårt trafikerade E18 utgör en kraftig barriär i den regionala grönstrukturens 
Angarnkil. Roslagsledens orienterbarhet och kvalitet påverkas också negativt där 
den passerar E18 och Karby/Brottby samhälle.

Vid tätorterna förekommer en del barriärer som begränsar tillgången till 
bostadsnära natur med god kvalitet, främst Väsbyvägen, Arningevägen och 
Roslagsbanan i Vallentuna, E18 i Karby/Brottby samt Roslagsbanan i Lind-
holmen.

Flera av stigarna och promenadvägarna till populära målpunkter kan sägas 
vara bristfälliga på olika sätt, bl.a. genom att de har begränsad sammanlänkning. 
Strandpromenader och strandnära promenadvägar och stigar har begränsad 
utsträckning i förhållande till de givna naturförutsättningarna. Det saknas gene-
rellt en samordning av stigsystemen. Information om stigar, promenadvägar, 
målpunkter och utflyktsmål förekommer på kommunens hemsida, men kan 
utvecklas. Märkning av större vandringsleder förekommer, medan lokala stigar 
ofta är omärkta. Information om ridstigar saknas.

En stor del av kommunens rekreationsområden är störda av buller, framfö-
rallt från Arlanda flygplats, men också från stora vägar som E18, Arningevägen 
och Väsbyvägen.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERSIKtSpLaN

påverkan
Den nya översiktsplanen föreslår ny bebyggelse huvudsakligen i anslutning till 
befintliga tätorter. Detta innebär att naturmark inom tätorterna samt bostads-
nära natur kommer att tas i anspråk för bebyggelse.

Nya vägsträckningar, främst Arningevägens förlängning och nya förbindelser 
till Arlanda, kommer att tillföra barriärer i landskapet.

En ökad befolkning kommer att medföra större trafik på kommunens 
huvudvägar och järnväg, vilket innebär att befintliga barriärer kommer att få en 
starkare barriäreffekt och att bullerstörningar förstärks. Den större befolkningen 
kommer också att medföra ett ökat tryck på värdefulla rekreationsområden och 
bostadsnära natur.
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KARTA 11. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET I fÖRHÅLLANDE 
TILL OMRÅDEN MED HÖGA REKREATIONSVÄRDEN
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KARTA 12. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I 
fÖRHÅLLANDE TILL OMRÅDEN MED HÖGA REKRATIONSVÄRDEN
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KARTA 13. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET I fÖRHÅLLANDE 
TILL SKYDDADE OMRÅDEN OCH DEN REGIONALA GRÖNSTRUKTUREN
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KARTA 14. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I 
fÖRHÅLLANDE TILL SKYDDADE OMRÅDEN OCH DEN REGIONALA GRÖNST-
RUKTUREN
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Konsekvenser

Konsekvenser för den regionala grönstrukturen

Den regionala grönstrukturens Rösjökil påverkas av föreslaget utredningsom-
råde för bebyggelse nordväst om Vallentunasjön. Inom Angarnkilen planeras ny 
bebyggelse vid södra Vallentuna samt vid Gillinge och vid Karby/Brottby. Ny 
bebyggelse norr om Ormsta berör båda dessa kilar där de möts. Samtliga projekt 
innebär en försvagning av den regionala grönstrukturen.

Utbyggnad och förstärkning av Väsbyvägen väntas leda till mer trafik 
och ökad barriäreffekt av denna väg. Planerad ny spårförbindelse till Arlanda 
kommer också att skapa en ny barriär i den regionala grönstrukturen.

Den regionala vandringsleden Roslagsleden kommer att påverkas av bebyg-
gelseutveckling vid Karby/Brottby, ett samhälle som leden passerar igenom idag.

Påverkan på kommunala utflyktsmål och fritidsanläggningar

Utflyktsmålet Angarnssjöängen kan komma att påverkas negativt av föreslagen 
utbyggnad av Karby/Brottby, beroende på hur angränsande bebyggelse utfor-
mas. Med vidtagna åtgärder finns istället möjligheter till utveckling av utflykts-
målets kvaliteter och entrépunkter. Landskapet vid Markim och Orkesta kan 
komma att påverkas negativt av föreslagen ny spårförbindelse mot Arlanda.

Påverkan på tillgång till bostadsnära natur

Tillgången till bostadsnära natur riskerar att försämras för befintliga bostäder i 
samband med bebyggelseutveckling i södra Vallentuna. Förslaget pekar dock ut 
riktlinjer för en lokal grönstruktur som ska förbinda den inre bebyggelsen med 
den regionala grönkilen. Den föreslagna bebyggelsen norr om Ormsta riskerar 
på samma sätt att skapa sämre tillgång för boende i Ormsta, Snapptuna och 
Ekeby. Även här föreslås anläggning av lokala gröna stråk som förbindelser till 
den regionala grönstrukturen. Ökad trafik och utbyggnad av nya vägförbindelser 
väntas också medföra att vägarnas barriäreffekter förstärks. Detta kompenseras 
delvis av att planskilda korsningar för gång- och cykeltrafik föreslås i ÖP för att 
skapa säkra passager.

Påverkan av bebyggelse utanför planlagd mark

Planen anger riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplan som avser att undvika 
större negativ påverkan på bl.a. värdefulla friluftskvaliteter. Om riktlinjerna til-
lämpas som avsett bör därför märkbara skador på friluftsvärdena kunna undvi-
kas.

KONSEKVENSER aV NOLLaLtERNatIVEt

påverkan
Alternativet innehåller färre angivna ytor för tätortsutveckling. Då målet för an-
talet nya bostäder är detsamma, väntas en betydligt större andel av den nya be-
byggelsen anläggas utanför tätorterna utanför planlagd mark. Alternativet saknar 
vidare den i ÖP föreslagna nya förbindelsen till Arlanda.

Konsekvenser
Ingreppet i den regionala grönstrukturens Rösjökil väntas bli mindre med al-
ternativet. Alternativet föreslår också mindre ytor för tätortsutveckling i Ang-
arnkilen och vid Karby/Brottby kan barriäreffekten av ny bebyggelse väntas bli 
mindre. De barriäreffekter som väntas av förslagets nya spårförbindelse mot 
Arlanda uteblir också i alternativet. Nollalternativet saknar utpekade platser för 
lokala grönstråk mot den regionala grönstrukturen, men anger 300 meter som en 
riktlinje vad gäller boendes avstånd till bostadsnära (tätortsnära) natur (tidigare 
kallat promenadområden). Det ska även finnas bostadsnära park för boende, 
skolor och förskolor. I anslutning till promenadområdena ska det finnas större 
strövområden.

Alternativets större tyngd på utveckling med gles bebyggelse utanför plan-
lagd mark, utanför tätorterna, innebär en risk för fragmentering av större, mer 
opåverkade områden. Hittills har en del av denna utveckling skett inom den 
regionala grönstrukturen och alternativet innehåller få styrmedel för att hindra 
att detta fortgår. I detta avseende riskerar alternativet att medföra större negativa 
konsekvenser än förslaget.
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KONSEKVENSER I RELatION tILL MILJÖMåL

God bebyggd miljö
Förslagets utpekade kommunala grönstruktur visar på ett sätt att utnyttja rekrea-
tionsvärden i bebyggelseutvecklingen. Planerad bebyggelses negativa påverkan 
på den regionala grönstrukturen motverkar dock målet.

fÖRSLaG tILL åtGäRdER
Riktlinjer som beskriver hur rekreationskvaliteter ska hanteras bör göras tydliga 
redan i ÖP, enligt förslag under ”övergripande struktur”.
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KONSEKVENSER fÖR häLSa Och SäKERhEt

BEfINtLIG SItuatION

Värden och tillgångar
Vallentuna kommun ligger i Stockholms län, Sveriges folkrikaste region. Idag är 
kommunen en del i ett expansivt, urbant nätverk kring Mälaren. Inom Stock-
holms län sker ett stort antal dagliga transporter på både spår och vägar. Val-
lentuna kommun ligger nära både Stockholm och Arlanda, vilket bidragit till en 
stor arbetspendling till angränsande kommuner. E18 och Roslagsbanan är viktiga 
länkar i trafiksystemet mellan kommunerna i Stockholmsregionen. Roslagsbanan 
är stommen i kommunens kollektivtrafikförbindelse till Stockholm.

Brister eller problem
Den dagliga trafiken inom regionen är den största faktorn bakom bullerstörning-
ar och lokala luftföroreningar. Buller är ett stort miljö- och folkhälsoproblem. 
Boende och arbetande som är utsatta för bullerstörningar kan påverkas negativt 
i form av försämrad koncentrationsförmåga och nattsömn. Människor vistas 
inte gärna i bullerstörda utemiljöer på balkonger, gator eller parker. Närheten till 
Arlanda orsakar också problem med buller i delar av kommunen. Inom flygplat-
sens influensområde är möjligheten till bostadsbyggande idag begränsad. Även 
om hälso- och miljöeffekterna är acceptabla inom Vallentuna kommun bidrar ett 
ökat resande både regionalt och globalt till den allmänna försurningen.

Inom Vallentuna kommun finns miljöproblem som kan innebära risker. I 
kommunen finns ca 120 miljöfarliga verksamheter. De omfattar verksamheter 
som ger upphov till farligt avfall eller orsakar störningar i miljön i form av exem-
pelvis buller, ljud och skakningar. I centrala Vallentuna ligger företaget Aerosol 
som är klassad som farlig verksamhet. Det finns ca 160 kända och misstänkta 
områden med förorenad mark av vilka de flesta kommer från olika typer av 
avfallsdeponier. Pågående och avslutade deponier kan innebära negativa effekter 
på hälsa och miljö.

I kommunen utgör E18, Arningevägen och väg 268 (Väsbyvägen-Angarns-
vägen) primära transportleder för farligt gods. Sekundära transportleder för 
farligt gods, som avser lokala transporter till och från de primära lederna, utgörs 
av väg 268 från Arningevägen till Karby/Brottby, del av väg 978 samt Teknik-
vägen.

Insatstider för brandförsvaret varierar stort inom kommunen. För större 
delen av kommunen är insatstiden 10-20 minuter. I vissa delar av kommunen 
överstiger insatstiden 20 minuter. Inom dessa områden ställs särskilt höga krav 
på byggnaders utformning och placering.

KONSEKVENSER aV fÖRESLaGEN ÖVERSIKtSpLaN

påverkan

Transport av farligt gods

ÖP 2010-2030 innebär en tätare stadsstruktur. Bostäder och arbetsplatser kon-
centreras i tydligare stråk utmed kollektivtrafiklederna jämfört med nollalterna-
tivet. Utbyggnadsförslagen medför att fler människor kommer att bo och/eller 
arbeta i närheten av transportleder för farligt gods. Den framtida befolknings-
tillväxten i kommunen leder också till en ökning av transporter. Utbyggnaden 
i den norra delen av kommunen längs E18 kan eventuellt innebära att antalet 
arbetstillfällen i närhet av transportled för farligt gods och med lång insatstid för 
räddningstjänst ökar.

De vägförbättringar som planeras på vägar som idag är primära och sekun-
dära transportleder för farligt gods, jämte utbyggnader av korsningar innebär 
samtidigt att vägstandarden ökar, vilket ger förbättrad trafiksäkerhet och fram-
komlighet för godstrafiken.
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Farlig verksamhet

Företaget Aerosol har idag tillfart via Teknikvägen som utgör en sekundär led 
för farligt gods. De risker som finns med farlig verksamhet i tätbebyggt område 
och tillhörande transporter till och från anläggningen antas här kvarstå under 
den tid verksamheten är i drift. Aerosol ligger inom område för planlagd bebyg-
gelse samt intill Roslagsbanan som planeras byggas ut med dubbelspår. Utbygg-
naden ger ökad kapacitet för den spårbundna personförflyttningen. Förslagen 
innebär att antalet personer som vistas i närheten av en farlig verksamhet kan 
komma att öka 

Bensinstationer utgör också riskverksamheter och målpunkter för trans-
port av farligt gods. Nya alternativa bränslen (t.ex. etanol) medför också nya 
riskbilder som behöver beaktas. Det saknas heltäckande underlag över riskob-
jekten i kommunen, t.ex. bensinstationer och övriga verksamheter som hanterar 
riskfyllda varor. Det har därför inte gått att bedöma om riskbilden i tätbebyggt 
område ökar med de olika alternativen. Det har inte heller varit möjligt att 
avgöra hur stor andel bebyggd mark som tillkommer i anslutning till befintliga 
farliga verksamheter. Det saknas också underlag för att bedöma antal planerade 
miljö- och riskobjekt i kommunen. 

Buller

En översiktlig bullerkartering saknas i kommunen. Därför görs i miljöbedöm-
ningen endast en översiktlig uppskattning om planerade utbyggnadsområden 
riskerar att utsättas för idag befintliga bullerstörningar. En översiktlig kartlägg-
ning av bullerstörda och tysta områden från Region- och trafikplanekontoret 
har utgjort underlag i bedömningen. Vägar, Roslagsbanan, Arlanda flygplats, 
bebyggelse, industrier, täkter och kraftledningar är idag de främsta källorna till 
störande buller.

Störningszonen varierar beroende på vilken typ av källa det rör sig om. 
Bullernivån kring vägar och järnvägar är beroende av hur starkt trafikerade 
lederna är och hur stor andel tung trafik som passerar. Den befolkningsutveck-
ling som anges i översiktsplanerna innebär ökad trafik. Kommunens trafik-
prognos för 2030 anger att exploateringen i kommunen leder till ökad trafik 
på de flesta vägar. Uppgift om hur väntade trafikvolymer påverkar bullernivån 
saknas. Andel bullerstörd bebyggelse och andra känsliga verksamheter (t.ex. 

vård- och undervisningslokaler) i området efter genomförandet av utbyggnads-
plan går inte att bedöma. 

De föreslagna utbyggnadsområdena är koncentrerade till områden som redan 
idag är bullerutsatta. Dagens bullersituation påverkas av den trafikökning som 
förväntas uppstå på större vägar och tillfartsvägar vid ny bebyggelseetablering. 
Effekten av att bygga nära intill kollektivtrafikstråken är att antalet människor 
som riskerar att vistas i miljöer med trafikbuller och luftföroreningar ökar.

Elektromagnetiska fält 

Inom planerad utveckling för en ny stadsbygd i norra Vallentuna finns fördel-
ningsstationen i Ubby samt reservat för framtida stamledning om 220 kV intill 
befintlig kraftledning. Ytterligare ett par planerade kraftledningar jämte utbygg-
nadsförslag medför att fler människor kan komma att bo och/eller arbeta i när-
heten av kraftledningar. 

Förorenad mark

Planförslagen innebär att vissa utbyggnadsområden omfattar förorenad mark/
sediment. Detta gäller utbyggnadsområden vid Ekskogen söder om Kårsta, öster 
om Gillinge, östra Vallentuna, centrala Vallentuna (Aerosol) och vid utrednings-
området Björkby väster om Vallentuna. I planen anges att användning av föro-
renad mark ska ske med försiktighet och saneringar är angelägna för att undvika 
risken för framtida läckage. Föreslagen innebär att förorenad mark kan tas om 
hand.

Risk för översvämning, skred och ras

Riskområden för skred och ras omfattar områden i den sydvästra delen av kom-
munen och i de större dalgångarna och sänkorna. Utbyggnadsplaner vid Karby, 
Ekskogen, Kårsta, Frösunda och Lindholmen ligger inom riskområden. Bebyg-
gelse i geologiskt instabila områden innebär risk för skred och ras. En heltäck-
ande kartering över översvämningsrisker saknas. Kända risker finns längs Ox-
undaån och vid Storsjön. Planerade områden vid Lindholmen intill Storsjön kan 
därmed vara utsatta för risk för översvämning. Utredningsområdet Björkby som 
ligger inom Oxundaåns avrinningsområde tangerar översvämningsområdet.
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KARTA 15. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET I fÖRHÅL-
LANDE TILL INSATSTIDER fÖR BRANDfÖRSVARET OCH TILL OMRÅDEN OCH 
VÄGAR SOM ANVÄNDS fÖR fARLIG VERKSAMHET
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KARTA 16. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I fÖRHÅL-
LANDE TILL INSATSTIDER fÖR BRANDfÖRSVARET OCH TLL OMRÅDEN OCH 
VÄGAR SOM ANVÄNDS fÖR fARLIG VERKSAMHET
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KARTA 17. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET I fÖRHÅL-
LANDE TILL BULLERSTÖRDA OMRÅDEN
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KARTA 18. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I 
fÖRHÅLLANDE TILL BULLERSTÖRDA OMRÅDEN
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KARTA 19. fÖRESLAGEN UTVECKLING I NOLLALTERNATIVET I fÖRHÅL-
LANDE TILL OMRÅDEN MED BRISTANDE MARKSTABILITET
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KARTA 20. fÖRESLAGEN UTVECKLING I ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 I 
fÖRHÅLLANDE TILL OMRÅDEN MED BRISTANDE MARKSTABILITET
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Konsekvenser

Transport av farligt gods

Förtätningen av bebyggelsen kring befintliga transportstråk innebär att fler män-
niskor kan utsättas för risk vid en eventuell olycka med farligt gods. Ökningen av 
transporter medför också att sannolikheten för att olyckor ska inträffa förhöjs. 
En olycka med farligt gods i närheten av en tätort eller på kritiska platser i den 
norra delen av kommunen där insatstiden för räddningstjänst är lång, skulle 
kunna få stora konsekvenser för människors hälsa och säkerhet. Eftersom trans-
porter av farligt gods och persontrafik delar samma vägutrymme kan konsekven-
serna vid en olycka med utsläpp av farligt gods bli omfattande med tanke på den 
persontrafik som samtidigt finns på vägarna.

Ökad kapacitet och framkomlighet för godstrafiken minskar dock risk för 
allvarlig olycka med farligt gods. Den planerade förbifarten öster om Vallentuna 
kan medföra reducerad risk vid eventuell olycka genom att den ger möjlighet till 
omledning av trafik.

Den planskilda korsningen mellan väg 268 och Roslagsbanan minskar också 
risken för allvarliga olyckor med farligt gods. I planförslaget bedöms Norrorts-
leden i huvudsak kunna ersätta väg 268 som rekommenderad primär led för 
transport av farligt gods. Ett av kommunens skyddsområden för grundvatten-
täkter passeras av vägen idag och kan utgöra ett sårbart riskobjekt vid eventuell 
olycka med farligt gods. Med planförslaget kan leden troligtvis avlastas från 
farligtgodstransporter och risken för olycka intill vattentäkt minskar därigenom.

Farlig verksamhet

Planerade förändringar i transportsystemet bedöms indirekt påverka kom-
munens riskverksamheter. Föreslagna utbyggnader i vägsystemet och planskild 
korsning i centrala Vallentuna ger ökad kapacitet och framkomlighet för godstra-
fiken. Konsekvensen av detta är minskad risk för allvarlig olycka med farligt gods 
till och från målpunkter. Föreslagen utbyggnad kring Aerosol innebär att fler 
människor kan utsättas för risk vid en eventuell olycka. Verksamheten kan utgöra 
ett riskobjekt som kan förvärra konsekvenserna vid en eventuell olyckshändelse 
på spår. Verksamheten vid Aerosol samt transporterna till och från anläggningen 
kräver skyddsavstånd vilket begränsar utveckling och förtätning av centrala Val-

lentuna. ÖP 2010-2030 anger att annan lokalisering eftersträvas på sikt för att 
kunna utveckla även den norra delen av centrala Vallentuna. Riskanalys görs tills-
vidare om bebyggelse planeras inom 200 m från ny lossningsplats på Aerosols 
anläggning. På sikt anges även annan lokalisering sökas för befintliga bensinsta-
tioner vid Roslagsbanan och Smidesvägen. Om annan lokalisering söks för dessa 
verksamheter minskar riskbilden i tätbebyggda områden.

Buller

Det finns en risk för konflikt mellan hälsoaspekter, miljökvalitetsmål för buller 
och kommunens intentioner att samordna bebyggelse och kollektivtrafik. ÖP 
2010-2030 innebär en tätare stadsbygd med utbyggnad i befintliga tätorter och 
längs de stora transportstråken för att möjliggöra kortare avstånd till kollektivtra-
fikpunkter och ett minskat bilberoende.

Med en tätare bebyggd struktur koncentreras trafiken mer till de centrala 
lederna. Infarterna till målpunkter för kollektivtrafik får en hög belastning. 
Boende utmed dessa kan komma att utsättas för buller och försämrad luftkva-
litet. Konsekvensen av att bygga i bullerstörd miljö är sämre boendekvalitet och 
negativ hälsopåverkan hos de boende.

Översiktsplanen fastslår att riksdagens riktvärden för högsta tillåtna trafikbul-
lernivåer ska tillämpas. Avsteg från riktlinjerna för buller kan enligt översikts-
planen komma ifråga för bostäder i centrala lägen eller lägen med bra kollektiv-
trafik. Inom kommunen finns flera områden som uppfyller dessa kriterier. Hur 
stor andel planerad bebyggelse som kan komma att utsättas för bullerstörningar 
överstigande riktvärdenivåer går inte att uppskatta då underlag för detta saknas. 
Eftersom ÖP 2010-2030 inte innehåller en vidare precisering av vilka områden 
som kan komma i fråga görs här bedömningen att avsteg från riktvärden skulle 
kunna bli betydande.

Elektromagnetiska fält

Magnetfältens omfattning påverkas av ledningens konstruktion och strömstyrkan 
som passerar genom ledningarna. Konsekvensen av en ökning av antalet bostä-
der i anslutning till kraftledningsnätet innebär att fler människor kan komma att 
utsättas för eventuella hälsorisker på grund av starka magnetfält. Kommunen ska 
dock beakta risker för människors hälsa genom försiktighetsprincipen. Förslaget 
anger att vid planerade bostadsområden eftersträvas att högspänningsledningar 
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grävs ner. Vid nyetablering av bostäder ska lämpliga skyddsavstånd till bebyg-
gelse väljas så att kraftledningarna inte orsakar elektromagnetiska fält som över-
skrider gränsvärdet 0,2 µT (mikrotesla).

Förorenad mark

Saneringen av förorenad mark i samband med planerad utbyggnad innebär posi-
tiva konsekvenser för miljön och för människors hälsa.

Risk för översvämning, skred och ras

Konsekvenser av att bygga i områden med risk för översvämning, skred och ras 
är att människor kan utsättas för allvarlig skada. Utbyggnadsförslagen kan inne-
bära en ökad andel nytillkommen bebyggelse i riskzoner. Med ökad persontäthet 
ökar också konsekvenserna vid en eventuell olycka.

KONSEKVENSER aV NOLLaLtERNatIVEt

påverkan
Nollalternativet innebär något fler planerade förändringar i transportsystemet 
som omfattar leder för transporter för farligt gods. Den förhöjda vägstandarden 
medför att trafiksäkerhet och framkomlighet för godstrafiken förbättras i något 
högre grad i nollalternativet jämfört med ÖP 2010-2030. Frekvensen på trans-
porterna antas vara liknande i båda alternativen och därmed sannolikheten för 
att olycka ska inträffa. I nollalternativet blir förtätningen av bostäder och arbets-
platser kring befintliga transportstråk mindre. I jämförelse med ÖP 2010-2030 
kommer antalet människor som bor och/eller arbetar i närheten av transportle-
der för farligt gods att vara lägre.

Nollalternativet och ÖP 2010-2030 är relativt likvärdiga i frågan om farliga 
verksamheter. En skillnad är att nollalternativet i planeringen av centrala Vallen-
tuna inte omfattar anläggningen Aerosol. I jämförelse med det nya förslaget kan 
antalet personer som vistas i närheten av en farlig verksamhet vara lägre här. Det 
finns dock en stor osäkerhet kring förtätningsgrad i de olika alternativen som 
gör att det inte entydigt går att bedöma. ÖP 2010-2030 anger att verksamheten 
vid Aerosol samt transporterna till och från anläggningen kräver skyddsavstånd 

vilket begränsar utveckling och förtätning av centrala Vallentuna. Annan lokali-
sering eftersträvas på sikt för att kunna utveckla även den norra delen av centrala 
Vallentuna. Om annan lokalisering söks för verksamheten minskar riskbilden i 
tätbebyggda områden.

Nollalternativets något mer glesa och utspridda bebyggelsestruktur medför 
att koncentrationen av bebyggelse blir mindre och färre människor exponeras 
för miljöer med koncentrationer av trafikbuller och luftföroreningar. En större 
spridning av bebyggelsen kan leda till ett ökat bilberoende, större pendlings-
avstånd och att trafiken ökar mer jämt över kommunen. Därmed sprids också 
buller och föroreningar.

Nollalternativet kan eventuellt innebära en något mindre påverkan i frågan 
om elektromagnetiska fält. En skillnad mellan alternativen är att nollalternativet 
har färre antal planerade kraftledningar och att stadsbyggnadsidén bygger på en 
mer utspridd struktur som innebär att koncentrationen av bebyggelse kan antas 
vara lägre. I jämförelse med ÖP 2010-2030 kan därmed antalet människor som 
kan komma att exponeras för elektromagnetiska fält vara lägre i nollalternativet. 
Det finns dock en stor osäkerhet kring förtätningsgrad i de olika alternativen 
som gör att det inte entydigt går att bedöma.

Nollalternativet innebär en mindre påverkan på förorenad mark/sediment. 
När det gäller utbyggnad i riskområden för skred och ras och översvämnings-
risker är alternativen relativt likvärdiga.

Konsekvenser
Antalet personer som kan utsättas för risk vid en eventuell olycka med farligt 
gods är något lägre med nollalternativet. Risk för allvarlig olycka med farligt gods 
minskar med ökad kapacitet och framkomlighet för godstrafiken. Den mindre 
andelen bostäder och arbetsplatser i anslutning till kollektivtrafikstråken innebär 
också att de negativa konsekvenserna av att bygga i bullerstörd miljö blir lägre.

Planförslaget i centrala Vallentuna kan innebära att ett mindre antal personer 
utsätts för risker vid en eventuell olycka i anslutning till farlig verksamhet om 
man antar att befolkningstätheten blir lägre med nollalternativet.

En mindre andel bostäder/arbetsplatser i anslutning till kraftledningsnätet 
innebär att antalet människor som kan komma att utsättas för eventuella hälso-
risker på grund av starka magnetfält är något lägre med nollalternativet. Det 
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finns dock en stor osäkerhet kring förtätningsgrad i de olika alternativen som 
gör att det inte entydigt går att bedöma.

Andelen förorenad mark som kan tas om hand genom sanering blir lägre 
med nollalternativet och därmed minskar också de positiva konsekvenserna för 
miljön och för människors hälsa.

KONSEKVENSER I RELatION tILL MILJÖMåL

Giftfri miljö samt God bebyggd miljö
Målen kan beaktas genom:

Planförslaget anger att riktvärden för buller ska eftersträvas• 
Planerad markanvändning innebär byggande på förorenad mark som då kan • 
saneras

God bebyggd miljö
Målet kan motverkas genom:

Antalet människor som vistas i bullerstörda miljöer kan öka• 
Planförslaget anger att avsteg från riktvärden kan göras i centrala lägen eller • 
lägen med bra kollektivtrafik
Kommuntäckande bullerkartläggning och bullersaneringsplan saknas• 
Planförslaget medger exploatering i tysta områden i Stockholms gröna kilar• 

fÖRSLaG tILL åtGäRdER

Transport av farligt gods

Vid vidare planläggning kan särskilda insatser för att kartlägga trafiken och om-
fattningen av farligtgodstransporter samt sårbara områden/verksamhet som kan 
drabbas vid olycka med farligt gods behöva göras. Persontäthet, bebyggelsens 
placering, vegetation, topografi och exploateringsgrad är andra exempel på fakto-
rer som påverkar risknivån. Framtagande av riskbild gäller föreslagna ombyggna-
der av infrastruktur och nya utbyggnadsområden för bostäder och arbetsplatser 
inom 100 m från vägar för transport av farligt gods.

Farlig verksamhet

Miljökonsekvenserna av en utbyggnad av järnvägen kommer att belysas i detalj i 
samband med förstudier och arbetsplaner. För att riskbilden inte skall öka i tät-
bebyggt område bör vidare planläggning av bostadsområden samt utbyggnad av 
Roslagsbanan identifiera risknivån i området kring Aerosol samt utreda eventu-
ella behov av riskreducerande åtgärder. I samband med att detaljplaner upprättas 
för nya utbyggnadsområden i och i anslutning till verksameter med risker ska 
markanvändningens lämplighet med hänsyn till risknivån analyseras. Vid avsteg 
från de rekommenderade skyddsavstånden krävs en fördjupad riskanalys med 
utredning av riskreducerande åtgärder.

Buller

Inför planering av ny bebyggelse bör en bullerutredning föregå detaljplanelägg-
ning. Det är viktigt att även se till bullerbelastning i grannskapet som helhet, inte 
endast vid enskilda bostäder för att inte underskatta miljöproblemet. I avstegsfall 
ska kraven på ljudmiljökvalitet och konsekvenser för hälsan avvägas mot övriga 
intressen. Beslutsunderlaget bör utarbetas enligt Boverkets allmänna råd (2008). 
Ljudförhållandena i färdiga byggprojekt i bullerstörda miljöer där riktvärdena 
överskridits kan följas upp genom beräkningar och/eller mätningar. I detaljpla-
nen kan plan för uppföljning redovisas. Problemet kring buller skulle behöva 
fördjupas, eftersom det delvis är en tydlig konsekvens av stadsbyggnadsidén. Det 
är önskvärt att områden där avstegsfall kan komma att tillämpas pekas ut i över-
siktsplanen. 

Förorenad mark

Vidare planering för områden som lokaliseras till förorenad mark ska föregås av 
en detaljerad utredning över de miljömässiga och geotekniska konsekvenserna av 
att bygga på förorenad mark. 

Risk för översvämning, skred och ras

Vid upprättande av detaljplaner för områden där det finns risk för skred, ras och 
översvämning kan en detaljerad geoteknisk undersökning behöva göras för att ge 
svar på vilka markområden man bör undvika att bebygga. Planerad bebyggelse 
ger mer hårdgjorda ytor och en snabbare och större avrinning. Framtida effekter 
av ökad nederbörd och avrinning behöver utredas mer.
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MÖJLIGhEtER tILL håLLBaR utVEcKLING

Förslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling belyses med hjälp 
av verktyget ”Värderosen” som väger samman faktorer för ekologisk, social, 
ekonomisk och fysisk hållbarhet.

VäRdEROSEN - VERKtyG fÖR håLLBaRhEtSVäRdERING
Värderosen är ett verktyg för att på ett översiktligt sätt kunna utvärdera hållbar-
heten i olika utvecklingsförslag. Verktyget underlättar en bedömning av försla-
gets påverkan som helhet, vilket minskar risken för att enskilda faktorer optime-
ras på andras bekostnad. Den helt fyllda ”rosen”, d.v.s. cirkeln, är den idealiskt 
hållbara stadsdelen. Verktyget har utvecklats av Ekologigruppen AB i samarbete 
med Arken arkitekter AB.

helhetssyn på hållbar utveckling
Samhällsbyggnad i allmänhet, och inom en översiktsplan i synnerhet, innehåller 
ett brett spektrum av konsekvenser för miljön. I strävan efter en hållbar utveck-
ling hanteras alltid ett brett spektrum av mål som i sitt genomförande till delar 
strider mot varandra. Strävan efter en god ljudmiljö, med ett minimum av buller-
störningar, strider t.ex. mot målet att skapa en tät, småskalig stadsmiljö med ak-
tiva gaturum, eftersom biltrafik blandas med bebyggelse. Ofta eftersträvas också 
en sammanhållen stadsstruktur samtidigt som det är viktigt att grönstrukturen 
hålls samman. Detta kan vara svårt att åstadkomma samtidigt.

Värderosen erbjuder en möjlighet att betrakta ett helt spektrum av hållbar-
hetsfaktorer samtidigt, vilket ger en bild av hur förslaget som helhet förhåller sig 
till hållbar utveckling.

Flera av indikatorerna är mätbara, medan andra värderas i en bedömning. 
Bilden utgör inte ett absolut värde på hållbarhet, utan ska betraktas som en 
bedömning av möjligheterna till hållbar utveckling.

förutsättningar för bedömningen
I värderosen har förutsatts att planen genomförs med stor hänsyn till hållbar-
hetsaspekterna. En annan utformning kan naturligtvis ge ett annat resultat. 
Bland annat följande har antagits:

Nya vägar och spår utformas med hänsyn till att ge minimal barriäreffekt och • 
att inte dela landskapet där det är som mest känsligt.
Ny bebyggelse utformas med detaljerade anpassningar till natur- och kultur-• 
miljövärden
Ny bebyggelse utformas så att barriäreffekterna i den regionala grönstruktu-• 
ren blir så liten som möjligt
Ny bebyggelse utformas så att lokal grönstruktur vävs samman med stads-• 
strukturen
Ny bebyggelse utformas med en god dagvattenrening så att känsliga vatten-• 
miljöer inte skadas
Strandskyddets intentioner respekteras• 
Tätorternas utbyggnad utformas med hänsyn till kulturhistoriska byggnads-• 
mönster och värdefulla strukturer i landskapet
Tät bebyggelse utformas med utgångspunkt från hållbarhetsfaktorer som • 
t.ex. god rumslig integration (space syntax), god revirindelning, välplanerade 
mötesplatser, offentliga gaturum och blandning mellan bostäder och verk-
samheter
Bostäder planläggs med hänsyn till trafikbuller• 
Kollektivtrafiken görs attraktiv genom bl.a. attraktiva hållplatser och stationer • 
i trygga, lättillgängliga lägen
Att de kommunala cykelleder som planeras kopplas till cykelbanor i tätorten • 
och cykelparkeringsmöjligheter i stationsnära lägen
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EKOLOGISK BäRKRaft
Den ekologiska bärkraften bär upp ekosystemens långsiktiga produktionsförmå-
ga och den biologiska mångfalden, och rymmer såväl olika miljö- och kretslopps-
anpassningar som naturvård. Den kan sammanfattas i de fyra s.k. systemvillko-
ren enligt Det Naturliga Steget (www.detnaturligasteget.se). Hänsyn till de natur-
liga ekosystemen är en avgörande faktor. En mycket viktig del av hållbarheten är 
förslagets möjligheter att gynna livsmönster med liten andel personbilstrafik.

areella näringar, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, vattenmiljöer
Naturliga ekosystem och ekosystemtjänster kommer att påverkas av ny bebyg-
gelse och infrastruktur då naturmark tas i anspråk och jordbruksmark riskerar 
fragmentering. Värdefulla naturobjekt riskerar att skadas. Sjöar och vattendrag 
kan påverkas av ökat dagvattentillflöde och strandnära bebyggelse.

Förslagets bebyggelse och infrastruktur kommer oundvikligen att medföra 
negativ påverkan på ekosystemen. Påverkan begränsas av att bebyggelse huvud-
sakligen koncentreras till befintliga tätorter. I nollalternativet finns en större 
andel av ny bebyggelse i glesbygden, vilket riskerar att medföra större fragmen-
tering. Förslaget innehåller inga riktlinjer för allmän hänsyn till värdefulla natur- 
och kulturvärden. Det anger dock riktlinjer för hur byggande utanför planlagt 
område ska bedömas vid bygglov, vilket är en styrka.

Kretsloppsteknik
Med en relativt tät bebyggelsestruktur och med ett nära avstånd till tätortens 
infrastruktur finns goda möjligheter att tillämpa storskaliga miljöanpassade sys-
tem för bl.a. fjärrvärme, vatten och avlopp. Möjligheterna till lokalt omhänder-
tagande av dagvatten bedöms som relativt god, men begränsas av att flera ut-
byggnadsområden ligger helt intill sjöar och vattendrag. I en del av de föreslagna 
utbyggnadsområdena är det kommunala nätet för avlopp dåligt utbyggt (t.ex. vid 
Gillinge) men samtidigt föreskriver planen att utbyggnad koordineras med VA-
nätets utbyggnad. Planen presenterar inga konkreta förslag till hur fjärrvärmeut-
byggnad ska gynnas.

Energieffektiva transporter
Möjligheterna till livsmönster med liten andel personbilstransporter är en avgö-
rande del av den ekologiska hållbarheten. Sådana möjligheter erbjuds dels genom 
att erbjuda en effektiv och attraktiv kollektivtrafik, men också genom att erbjuda 
service, kulturaktiviteter och möten lokalt, så att transportbehovet minskar.

Förslaget är utformat med en stark strategi för att minska behovet av person-
bilstransporter, både genom att skapa förutsättningar för en mycket bra kollek-
tivtrafik och genom att föreslå tätorter med en utformning som kan locka till 
etablering av lokal service och kulturaktiviteter.

Förslaget kunde dock vara tydligare i att definiera vilka principer som ska 
styra utformningen av tätorterna. Beskrivningen är utmärkt, men riskerar att 
förlora styrkraft utan mer konkreta definitioner. Likaså saknas konkreta förslag 
på hur bebyggelsen bör utformas för att bli attraktiv för regionala satsningar på 
kollektivtrafik (t.ex. ny spårförbindelse till Arlanda).

Nollalternativet delar i grova drag förslagets fördelaktiga förläggning av 
ny bebyggelse i stråk med kollektivtrafik. Nollalternativet innehåller dock en 
väsentligt större andel ny bebyggelse på landsbygden, vilken väntas generera 
personbilstrafik samtidigt som dessa boende inte kan bilda underlag för kollek-
tivtrafiken.

Klimatpåverkan
Förslaget bedöms översiktligt kunna medföra en begränsad påverkan på klimatet. 
Till de goda förutsättningarna hör främst möjligheterna till bra kollektivtrafik- 
och cykelförbindelser. Möjligheterna att knyta an till stadens nät för fjärrvärme 
bedöms också vara goda. Förslaget innehåller inga begränsningar i möjligheterna 
att bygga energisnåla hus.

Förslaget innehåller goda förslag till hur belastningen på klimatet ska 
minskas, men saknar en sammanhållen strategi för klimatarbete som omfattar 
såväl energiproduktion, distribution av värme och kyla samt energihushållning.

Nollalternativet innehåller mer spridd bebyggelse och ger sämre möjligheter 
till att minska kommunens klimatpåverkan.
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fIGUR 1. VÄRDEROS fÖR NOLLALTERNATIV OCH ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030
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SOcIaL BäRKRaft
Den sociala bärkraften bär upp det positiva, utvecklande och kreativa umgänget 
mellan människor och, sett i stort, den mänskliga kulturen. Här inbegrips möten 
mellan människor, idéutbyte, trygghet, förutsättningar för grannskapsengage-
mang och vardagsrekreation.

Villkoren för att åstadkomma en god social hållbarhet är många. Till de 
främsta hör möjligheterna att skapa goda mötesplatser med olika funktioner. 
Tillgången till lokala aktiviteter och service är viktig, liksom möjligheterna att 
skapa trygga miljöer. Platsens identitet och kulturhistoriska förankring är en av 
förutsättningarna.

Mötesplatser
Förslaget innehåller beskrivningar av strukturer som rymmer goda mötesplat-
ser, men dessa är i översiktsplanen allmänt hållna och saknar tillräcklig styrande 
förmåga. Förtätningen av befintliga tätorter innebär dock att möjligheterna till 
aktiva mötesplatser blir bättre.

I nollalternativet med sin mer spridda bebyggelse bedöms förutsättningarna 
för möten som sämre.

Möjligheterna till lokala aktiviteter
Förtätningen av befintliga tätorter ger utökade möjligheter att dels ge underlag 
till utvecklad lokal service och aktiviteter, men också att skapa nya stråk och 
korspunkter med goda lägen för etableringar. Flera stationer och busshållplatser 
med tät kollektivtrafik väntas också erbjuda punkter med god genomströmning 
och i vars närhet goda lägen för etableringar uppstår.

Förslaget innehåller på denna översiktliga nivå inga detaljerade riktlinjer för 
hur dessa goda lägen skapas.

I nollalternativet med sin mer spridda bebyggelse bedöms förutsättningarna 
för att skapa goda lägen för service och aktiviteter som sämre.

Möjligheter till mångfald
Förslaget och nollalternativet ger full möjlighet till variation i typ av bebyggelse, 
där såväl villor som radhus och lägenheter kan blandas och där olika upplåtelse-
former kan hanteras.

Identitet, kulturhistorisk förankring
Förslaget bygger till stora delar vidare på en struktur som tar stöd i äldre tiders 
bebyggelseutveckling, vilket ger möjligheter att förankra bebyggelsen i historien. 
Möjligheterna att utveckla Vallentuna kommuns identitet med utgångspunkt från 
värdefulla kulturmiljöer är god, men även här saknas på denna översiktliga nivå 
förslag till riktlinjer för en sådan anpassning.

Det kan dock argumenteras för att förtätningen av befintliga tätorter leder 
till en mer småstadslik miljö, vilket inte traditionellt utgör kommunens identitet. 
För att lyckas bevara kommunens identitet av storstadsnära landsbygd, är det 
viktigt att bevara landsbygdens kvaliteter och samtidigt göra dem tillgängliga 
från tätorterna. Förslaget innehåller förslag till en lokal grönstruktur som skapar 
tillgänglighet och föreskriver samtidigt vissa restriktioner för ny bebyggelse på 
landsbygden.

Nollalternativet bedöms medföra en större fara för att landsbygdens kvali-
teter gradvis kommer att förstöras med ny villabebyggelse.

trygghet
Utan att föreslå detaljerade strukturer bedöms planen ändå medföra goda möj-
ligheter att skapa trygga boendemiljöer med väl avgränsade revir för kvarter 
och grannskap. Gaturum samt gång- och cykelvägar kan skapas som offentliga 
rum med ett stort mått av trygghet. En viss mängd verksamheter kan bidra till 
att skapa uppsikt och trygghet i stadsdelen under dagtid, men i begränsad om-
fattning. Detta görs i huvudsak möjligt genom den planerade förtätningen, men 
styrande förslag till ett genomförande saknas. Kvällsöppna verksamheter, som 
kan bidra till uppsikt över gator och torg under sena kvällar, kan knappast väntas 
i stadsdelen. 

Nollalternativet innehåller något sämre möjligheter, då det inte föreslår 
samma förtätning av tätorterna.
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Möjligheter till rekreation i park och natur
Förslaget kommer delvis att medföra att avståndet till bostadsnära natur minskar 
för vissa delar av tätorterna, men föreskriver samtidigt anläggandet av en lokal 
grönstruktur som påtagligt kan förbättra tillgången till såväl bostadsnära natur 
som till den regionala grönstrukturen.

Nollalternativet har vissa förslag till grönstråk, men saknar ett genomarbetat 
förslag till grönstruktur.

EKONOMISK BäRKRaft
Den ekonomiska bärkraften bär upp såväl projektets ekonomiska möjligheter till 
genomförande som möjligheterna för en mångfald av verksamheter att utvecklas 
och fortleva i det utbyggda området. Den innefattar också den långsiktiga sam-
hällsekonomiska nyttan.

attraktivitet för lokal service och verksamheter
Som beskrivits ovan (social bärkraft) väntas förslaget medföra goda möjligheter 
att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av lokal service och verksam-
heter, medan nollalternativet medför något sämre möjligheter.

Långsiktig ekonomi för projekt och för samhälle
Förtätningen innebär möjligheter till stora samhällsvinster när det gäller en rad 
områden, bl.a. VA-försörjning, fjärrvärme, skolsituation etc. En god kollektivtra-
fik ger flera positiva samhällsvinster.

Nollalternativets möjligheter är något sämre.

Kortsiktig projektekonomi
Förslaget och nollalternativet innehåller en stor blandning av projektmöjligheter, 
där några rimligen kommer att kräva stora investeringströsklar (nya vägar, järn-
vägspassager etc.) medan andra kan utnyttja befintliga investeringar i vägnät och 
teknisk försörjning.

fySISK BäRKRaft
Den fysiska bärkraften bär upp möjligheterna till ett tryggt, säkert och hälsosamt 
liv. Den fysiska tillgängligheten och orienterbarheten är också en viktig aspekt, 
vari också ingår möjligheten att nå adresser med bil och kollektivtrafik.

tillgänglighet för bilar
Förslaget beskriver en struktur som effektivt görs tillgänglig med ett huvudnät av 
bilvägar. Nollalternativet delar stora delar av dessa fördelar.

tillgänglighet för kollektivtrafik
Förslaget beskriver för de flesta delar en tillgänglighet som bedöms som mycket 
god. Med sin något mer spridda bebyggelse, medför nollalternativet sämre möj-
ligheter.

tillgängligheten för rörelsehindrade
Förslaget väntas kunna genomföras så att kraven på tillgänglighet för rörelse-
hindrade kan uppfyllas.

Buller, Luftföroreningar, hälsa
Den täta strukturen som beskrivs i förslaget kommer att medföra konflikter med 
trafikbuller, luftföroreningar och vibrationer. Fler människor kommer rockså att 
utsättas för risker förknippade med farligt gods och farliga verksamheter.
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uppfÖLJNING aV BEtydaNdE MILJÖpåVERKaN

I några fall har planen bedömts medföra risker för att betydande miljöpåverkan 
kan uppstå. Översiktsplanen bör peka ut möjligheter att motverka denna risk, 
dels genom att tidigt identifiera att reell skada kan uppstå, men också genom att 
föreslå motverkande åtgärder.

Risk för betydande påverkan vid utbyggnad av Väsbyvägen och spårförbin-
delse till arlanda
Båda projekten riskerar att påverka riksintresse för kulturmiljövården samt 
kulturmiljöer med andra värden på ett betydande sätt. För att kunna behandla 
kulturmiljövärdena bör riksintressenas värdegrunder och känslighet klargöras 
tidigt i projektens utveckling, så att hänsyn kan tas till riksintressenas värden och 
funktioner. Projekten riskerar också att påverka den regionala grönstrukturen. 
Inför program för projekten bör Rösjökilens viktigaste värden beskrivas och 
prioriteras, för att möjliggöra en bedömning av projektens påverkan på grönkil 
och spridningssamband.

Risk för betydande påverkan vid utbyggnad av Vallentuna
I södra Vallentuna riskerar den regionala Angarnkilen att påverkas betydande 
av utbyggnaden. Ett program bör utarbetas som beskriver och prioriterar kilens 
viktigaste värden och anger hur dessa ska tas tillvara i samband med planarbetet. 
I västra Vallentuna riskeras påverkan på Rösjökilen, vilket bör bemötas på sam-
ma sätt. I båda fallen är det viktigt att beakta risken för belastning från dagvatten 
på känsliga sjöar.

Risk för betydande påverkan vid utbyggnad längs Roslagsbanan
Utbyggnaden av Molnby/Ubby riskerar att påverka regionalt värdefulla kultur-
miljöer. Vid Ekeby och Kårsta kan riksintressen komma att påverkas. Den regio-
nala grönstrukturen kan komma att påverkas främst vid Lindholmen och Kårsta. 
I program för vidare planering av dessa områden bör kulturmiljöernas bakgrund 
och känslighet beskrivas. Mål och riktlinjer för hur ny bebyggelse kan ta hänsyn 

till värdena bör ställas upp. Rösjökilens värden bör beskrivas och prioriteras och 
det bör anges hur dessa ska tas tillvara i planarbetet. Vid Lindholmen bör pro-
gram även beskriva hur hänsyn ska tas till känslig vattenmiljö.

Risk för betydande påverkan vid utbyggnad av Karby/Brottby
Utbyggnaden riskerar främst att påverka riksintresse för kulturmiljövården, men 
eventuellt också riksintresse för naturvården. I program för vidare planering av 
dessa områden bör kulturmiljöernas bakgrund och känslighet beskrivas. Mål 
och riktlinjer för hur ny bebyggelse kan ta hänsyn till värdena bör ställas upp. 
Program bör även beskriva hur hänsyn ska tas till känslig vattenmiljö och till den 
regionala vandringsleden.

Risk för betydande påverkan på boendemiljön
Den föreslagna tätortsutvecklingen innebär att fler människor i aktivitet och 
boende kommer att utsättas för större störningar från buller och större risker 
från trafikolyckor, farliga verksamheter och farligt gods. Den detaljerade utform-
ningen av såväl trafiklösningar som verksamhetsområden och bebyggelse avgör 
om denna påverkan kan antas bli betydande. Program för detaljerad planering 
bör ställas upp som beskriver hur avvägningar kan göras mellan strävan efter en 
hållbar stadsstruktur och en god boendemiljö. Verktyg för att begränsa negativa 
effekter som trafikbuller och dålig trafiksäkerhet kan beskrivas.
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