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Gallrad och orörd skog Dagvatten och vattendrag 

För	att	berika	Kristineberg	med	attraktiva	
mötesplatser	föreslås	ett	antal	offentliga	
torg. Ett större torg vid stadsdelscentrumet 
och mindre torg i anslutning till stadsdels- 
entréer	och	busshållplatser	inom	stads-
delen.	En	spontanidrottsplats	för	barn	och	
ungdomar	föreslås	vid	en	av	skolorna.	

I	strategiska	lägen	i	stadsdelen	föreslås	
ett	antal	ordnade	parker	och	större	lek-
platser.	Vid	stadsdelscentrumet	föreslås	
en	större	stadsdelspark	och	inom	den	
övriga	stadsdelen	ett	antal	fickparker.	
Öppna	fält	med	lägre	skötselnivå	ger	
plats	för	allaktiviteter	och	idrott.	

I	anslutning	till	bebyggelse	och	längs	
trivselstråken	föreslås	den	befintliga	
skogen	gallras	för	att	bl	a	öka	tryggheten	
och	ge	plats	för	naturlekplatser.	
Stora	partier	av	befintlig	skog,	bl	a	
hällmarkstallskog,	förblir	orörd.

Dagvattnet tas om hand inom stadsdelen. 
Bäckar	och	dammar	ligger	i	lågpunkter	
och	integreras	i	parkmiljön	som	ett	förskö-
nande och renande inslag. Gävsjön görs 
mer	tillgänglig	med	nya	picnickplatser	och	
ett	antal	vattenspeglar	öppnas.

PROGRAM KRISTINEBERG - GRÖNSTRUKTUR, PARKER OCH OFFENTLIGA RUM TYPOLOGIER
Torg och spontanidrott Parker och öppna fältRik grönstruktur - tydliga hierarkier

Utbyggnaden	i	Kristineberg	planeras	med	den	täta	trädgårds-
staden	som	förebild	och	föreslås	få	en	rik,	intressant	och	varierad	
grönstruktur	anpassad	efter	slutsatserna	i	strukturplanen	för	södra	
Vallentuna.	De	olika	grönområden	som	förekommer	inom	stads-
delen	föreslås	ordnas	enligt	en	tydlig	hierarki	från	ordnad	park	
och	öppna	fält	till	gallrad	och	orörd	skog.	Sammantaget	ger	dessa	
grönområden	stadsdelen	en	tydligt	grön	och	attraktiv	karaktär.

Närhet till lek och natur
Grönstrukturen	i	Kristineberg	planeras	enligt	de	tankar	kring	när-
het	och	tillgänglighet	till	lek	och	natur	i	vardagen	som	beskrivits	i	
kommunens	Grönstrukturplan	(pågående	arbete).	Enligt	denna	bör	
lekplatser	och	naturområden	kunna	nås	inom	ett	avstånd	av	300	m
från	hemmet.	En	större	områdeslekplats	föreslås	i	anslutning	till	
stadsdelsparken.					

Trivselstråk i lugna miljöer
De	föreslagna	måstestråken	kompletteras	av	ett	finmaskigt	nät	av	
sammanhängande	rekreativa	trivselstråk.	Dessa	stråk	är	avsedda	
för	rekreation	som	promenader	eller	joggingturer	och	placeras	i	
anslutning	till	grönstrukturen.	Trivselstråken	går	ibland	i	de	mer	
ordnade	parkmiljöerna,	ibland	längs	dagvattenbäckarna	och	ibland	
i orörd eller gallrad skog. 

Stadsgrönska - integrerat i bebyggelsen
Som	ett	komplement	till	den	övergripande	offentliga	grönstrukturen	
i	Kristineberg	föreslås	den	nya	stadsdelen	få	en	rik	och	integrerad	
stadsgrönska. Stadsgrönskan är ett viktigt förskönande inslag i 
trädgårdsstaden	som	bidrar	till	att	göra	stadsdelen	hållbar	genom	
att rena luften, fördröja dagvatten och ge svalka under värme-
böljor.	Stadsgrönskan	kan	utgöras	av	trädplanteringar	längs	
gatorna,	gräsmattor	för	dagvatteninfiltration,	förgårdsmark,	gröna	
bostadsgårdar,	trädgårdar	och	gröna	tak	på	byggnaderna.

Mångfunktionella offentliga rum
Den	nya	stadsdelen	i	Kristineberg	föreslås	få	ett	rikt	utbud	av	
offentliga rum. Dessa fungerar som gemensamma sociala 
mötesplatser	och	kan	vara	lekplatser,	parker,	torg	och	spontan-
idrottsplatser.	De	offentliga	rummen	bör	placeras	i	lämpliga	lägen	
tillgängliga	för	alla	och	ses	som	mångfunktionella	platser	att	an-
vändas	av	såväl	skolor,	förskolor,	vårdboenden	som	alla	invånare	
inom	området.

Integrerad dagvattenhantering
Dagvatten	från	vägar	och	byggnader	inom	Kristineberg	bör	renas	
inom	stadsdelen	genom		infiltration	och	fördröjning.	Dagvatten-
hanteringen	bör	redan	från	början	integreras	som	ett	förskönande	
inslag	i	områdets	grönstruktur.	En	serie	bäckar	och	dammar	
föreslås	i	anslutning	till	trivselstråken	i	de	naturliga	lågpunkterna	
centralt inom stadsdelen. 

Välkomnande stadsdelsentréer
Stadsdelen	i	Kristineberg	nås	dels	via	stadsdelcentrumet,	dels	via	
de	två	nya	gångbroarna	över	Arningevägen.	Dessa	punkter	före-
slås	få	en	välkomnande	karaktär	av	stadsdelsentréer.	
Vid	centrumet	föreslås	ett	centralt	torg	kantat	av	byggnader	för	
handel.	Vid	de	båda	gångbroarna	föreslås	två	fickparker	utgöra	
entrémotiv.	

Gallrad	skog	-	plats	för	naturlek
Blockriket,	Årstaberg,	Stockholm

Ordnade	parker
Fickpark	i	Enköping

Orörd skog
Hällmarkstallskog	i	Kristineberg

Torg	-	offentlig	mötesplats
Liljeholmstorget, Stockholm

Spontanidrottsplats	för	ungdomar
Gröningen, Malmö

Öppna	fält	och	landskapsparker
Tensta, Stockholm

Dagvattenrening		som	parkinslag
Lumaparken,	Stockholm.

Våtmarker	och	vattendrag
Vattenspeglar	och	gångbroar,	Örebro
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    kvartersmark
				bostadsgård
				park/skolgård
    torg

Typkvarter
Den	helhetsbild	för	den	nya	stadsdelen	i	Kristineberg	som	
redovisats	på	föregående	sidor	består	av	ett	antal	olika	typ-
kvarter	som	varierar	i	bland	annat	täthet	och	bebyggelse.	
Ett	par	av	dessa	typkvarter	har	studerats	och	illustrerats	mer	
i	detalj.	Typkvarteren	redovisar	principer	för	utformningen	av	
bebyggelse,	stadsgrönska,	parkeringslösningar	och	buller-
hantering.
De	typkvarter	som	studerats	är	kvarteren	kring	stadsdels-
centrumet,	kvarteren	i	dalgången	längs	huvudgatan	samt	
kvarteren	på	höjden	längs	Arningevägen.	

Byggnadstypologier
De	olika	kvarteren	varierar	i	fråga	om	täthet	och	byggnads-
typologier.	Dessa	typologier	har	grovt	delats	in	i	byggnader	för	
handel,	utbildning	och	omsorg,	flerbostadshus,	stadsradhus	
samt	småhus.	Principerna	för	de	olika	byggnadstypologierna	
beskrivs	närmare	på	sid.	31.

Stadsgrönska
En riklig och integrerad stadsgrönska är ett signum för träd-
gårdsstaden	och	även	de	tätare	kvarteren	föreslås	få	en	
tydligt	grön	karaktär.	Stadsgrönskan	inom	de	olika	typ-
kvarteren	varierar	i	såväl	typ	som	grad	av	offentlighet	och	
utgörs	av	stadsdels-	och	fickparker,	trädbevuxna	gator,	gröna	
bostadsgårdar,	förgårdsmark	och	trädgårdar.

Parkering
Principlösningarna	för	parkering	varierar	såväl	inom	som	mel-
lan	de	olika	typkvateren.	Parkeringen	placeras	främst	i	kant-
stenen	längs	gatorna	och	i	parkeringstorg	på	kvartersmark	
och	kompletteras	av	extra	parkeringsutrymme	i	parkerings-
gator	med	carports	längs	Arningevägen.	
Principerna	för	parkeringen	beskrivs	närmare	på	sid.	36.

Bulleravskärmning
Typkvateren	redovisar	även	principer	för	hur	bebyggelsen	kan	
placeras	för	att	avskärma	och	hantera	buller	från	Arninge-
vägen	och	den	nya	huvudgatan.	Större	byggnader	samt	car-
ports	intill	Arningevägen	skapar	bullerskydd	för	byggnader	
och	platser	bakom	och	bostadskvarter	sluts	mot	väster	för	att	
skapa	tysta	gårdar.	Längs	huvudgatan	placeras	tätare	
bebyggelse	som	avskärmar	den	öppnare	bebyggelse-
strukturen	inom	de	bakomliggande	kvarteren.	
Principerna	för	bullerhanteringen	beskrivs	närmare	på	sid.	36.
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PROGRAM KRISTINEBERG - TYPKVARTER

N

Byggnadstypologier

Stadsgrönska

Parkering

Typkvarter Stadsdelscentrum
Ett	tätt	och	stadsmässigt	område	med	flerbostadshus,	handel	och	offentliga	
funktioner	som	skola,	idrott	och	omsorg	utformade	som	halvöppna	kvarter.	
Centralt	i	området	föreslås	två	välgestaltade	offentliga	rum,	ett	torg	och	en	
spontanidrottsplats.	En	riklig	stadsgrönska	med	träd,	förgårdsmark	och	gröna	
bostadsgårdar	ger	området	en	grön	karaktär.	

1. Torg     7. Återvinningscentral
2.	Handel	 	 	 	 8.	Vänthall/omstigning	buss
3.	Idrottshall	 	 	 	 9.	Gångtunnel	under	Arningevägen
4.	Spontanidrottplats	 	 	 10.	Regionalbusshållplats
5.	Skola	F-9	 	 	 	 11.	Lokalbusshållplats
6.	Vårdboende		 	 	 12.	Stadsdelspark
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    handel
				utbildning
    omsorg
				flerbostadshus,	
				ca	480	lgh

totalt	ca	625	platser
varav 
160	vid	p-gator	med	carports	
215	på	parkeringstorg	i	kvarter
250	i	kantstensparkering
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				utbildning
				flerbostadshus
    ca 230 lgh
    stadsradhus 62 st
				småhus	48	st
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Typkvarter Dalgång
I	dalgången	längs	huvudgatan	föreslås	en	blandad	bebyggelse	
där	flerbostadshus	och	stadsradhus	placeras	längs	huvud-	och	
kvartersgatorna.	Innanför	dessa	finns	lummiga	lokalgator	
kantade	av	småhus	av	varierande	karaktär.	
Centralt	inom	området	finns	ett	mindre	torg,	en	busshållplats	
och	möjlighet	till	lokaler	i	bottenplanen.	I	området	finns	även	en	
förskola.  
En	riklig	stadsgrönska	ger	området	en	tydlig	karaktär	av	träd-
gårdsstad,	med	fickparker,	torg,	trädkantade	gator,	förgårds-
mark	och	trädgårdar.

1.	Torg	 	 	 	 4.	Stadsdelspark
2.	Lokalbusshållplats	 	 5.	Kvarterspark/lekplats
3. Förskola
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Byggnadstypologier

Parkering

    kvartersmark
				bostadsgård
				park/skolgård
    torg
				trädgård

Stadsgrönska

Typkvarter Höjd
På	höjderna	nordväst	och	sydost	om	huvudgata	före-
slås	en	glesare	topografiskt	anpassad	bebyggelse	
av	stadsradhus	och	småhus	placerade	längs	mjukt	
kurvade	gator	som	respekterar	terrängen.	
De kvarter som gränsar mot Arningevägen utförs som 
skärmande radhuslängor och närmast vägen fungerar 
carports	som	bulleravskärmning.

1. Arningevägen
2.	Carports	/	Bulleravskärmning
3. Förskola

SKOLA
F-9

IDROTTSHALL HANDEL

LSS/

OMSORG

TORGSPONTAN-

IDROTT

carport
carport

20 m

1.1500 

20 m

1.1500 VÄNTHALL ÅVC

BUSS

HPL

N3

1

2

Byggnadstypologier Stadsgrönska Parkering

    stadsradhus 16 st
				småhus	33	st
				utbildning

    kvartersmark
				bostadsgård
				park/skolgård
				trädgård

totalt	ca	420	platser
varav 
80	på	parkeringstorg
105	på	parkeringstorg	i	kvarter
185	i	kantstensparkering
50	p-platser	på	tomtmark

totalt	ca	195	platser
varav 
115	vid	p-gata	med	carports
35	i	kantstensparkering
45	p-platser	på	tomtmark

1:2000

1:2000
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PROGRAM KRISTINEBERG - KOLLEKTIVTRAFIK - PARKERING - BULLER - RISK

Kollektivtrafik 
g/c-stråk	mot	Roslags-

banans	stationer
regional	stombuss

lokal	busslinga

tänkbart	hållplatsläge

  torg
skola/förskola/idrott

handel
omsorg

Skala 1:10 000 (A3)

N

Stark regional och lokal kollektivtrafik
För	att	möjliggöra	ett	hållbart	boende	i	Kristineberg	är	det	
viktigt	att	kollektivtrafiken	är	ett	attraktivt	alternativ	till	bilen.	
Det	blir	därför	viktigt	att	det	finns	många	och	gena	måstestråk	
till	Roslagsbanans	stationslägen	i	Kragstalund,	Bällsta	och
Vallentuna.	En	stombusslinje	mot	Arninge	och	Stockholm	före-
slås	gå	längs	Arningevägen,	med	hållplatslägen	strax	söder	
om	korsningen	Bällstabergsvägen/Arningevägen	och	strax	
söder	om	korsningen	Okvistavägen/Arningevägen.	Håll-
platserna	kommer	att	betjäna	boende	både	öster	och	väster	
om	Arningevägen.	En	lokal	busslinga	föreslås	trafikera	den	
nya	huvudgatan	och	knyta	samman	Kristineberg	med	såväl	
Vallentuna	Centrum	som	Bällstaberg	och	Kragstalund.	Den	
lokala	busslingan	föreslås	få	ett	flertal	hållplatser	inom	den	nya	
stadsdelen, dels vid stadsdelcentrumet, dels i de olika grann-
skapen.	

Måstestråk och kollektivtrafik
Nätet	av	måstestråk	inom	Kristineberg	och	södra	Vallentuna	
planeras	med	kollektivtrafikens	stationer	och	hållplatser	som	
överordnade	målpunkter	som	ska	nås	snabbt	och	tryggt	till	
fots	och	på	cykel	t	ex	via	de	nya	gångbroarna	över	Arninge-
vägen.	Måstestråken	och	kollektivtrafikens	miljöer	föreslås	
få	en	genomtänkt	gestaltning	för	att	höja	dessa	miljöers	
attraktivitet och användning.

mot Vallentuna C

mot	Arninge	/	
Stockholm

mot 
Kragsta-
lund

stadsdelscentrum

Okvista

skola

Integrerade parkeringslösningar
Parkeringen	är	en	viktig	komponent	att	beakta	vid	planeringen	av	den	nya	stadsdelen	i	
Kristineberg.	För	att	undvika	stora	och	trista	parkeringsanläggningar	föreslås	olika	
lösningar för att integrera parkeringen	i	bebyggelsen	på	ett	attraktivt	och	diskret	sätt.
 
De större gatorna förses med trädplanterade kantstenspakeringar	för	såväl	boende-	som	
besöksparkering.	Kantstensparkeringen	bidrar	till	att	öka	tryggheten	på	trottoaren	och
sänka	hastigheten	på	trafiken.	En	stor	del	av	boendeparkeringen	föreslås	ske	på	små	
trädplanterade	parkeringstorg	på	kvartersmark.	Torgen	kan	omges	av	häckar	och	plank	för	
att	bättre	smälta	in	i	bebyggelsen.	I	zonen	närmast	Arningevägen	föreslås	parkeringsgator 
med carports.	Här	ryms	ett	stort	antal	av	de	parkeringar	som	inte	ryms	i	direkt	anslutning	
till	bostäderna.	Carportarna	bidrar	dessutom	till	att	dämpa	buller	från	Arningevägen.	
I	anslutning	till	stadsdelscentrumets	handel	föreslås	en	kundparkering och vid skolor, 
förskolor,	omsorg	och	idrottsanläggningar	inom	stadsdelen	planeras	för	parkering	för	
anställda	och	besökare.	I	anslutning	till	stadsdelscentrumets	regionala	busshållplatser	
kan	det	vara	aktuellt	med	infartsparkering.	Denna	skulle	kunna	bestå	i	ett	samnyttjande	av	
parkering	för	idrottshallen.					

Parkeringsnorm
Med	utgångspunkt	från	rapport	Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun, god-
känd av kommunfullmäktige 2012-01-16	gäller	nedanstående	parkeringsnormer	i	Kristine-
berg.
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Parkering
1.	kantstensparkering
2.	parkeringstorg
3.	parkering	idrottshall
4.	parkeringsgata	med	carports

Buller
4.	bullerskärmande	carport
5.	bullerskärmande	idrottshall
6.	flerbostadshus	med	
				tyst	sida	mot	gård

1.

1.

1.

2.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

Utsnitt	ur	typkvarter	stadsdelscentrum

mot 
Bällsta

mot Bällsta 
och Vallentuna

En	utveckling	av	Kristineberg	enligt	typkvarteren	kan	ge	1,15	p-platser/lgh	i	genomsnitt	och	
2	p-platser	för	småhus.	Typkvarteren	möjliggör	åtminstone	en	p-plats	i	anslutning	till	stads-
radhus	(på	tomten	eller	i	kantsten).	Den	andra	p-platsen	kan	placeras	på	längre	avstånd	
från	bostaden,	t	ex	i	de	carports	och	parkeringsgator	som	finns	längs	Arningevägen.

Besök (inkl.)

0,2

Småhus med gemensam 
parkeringsyta

1,7

Småhus

2,0

Småhus

1 rok

0,7

2 rok
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3 rok
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4 rok
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Flerbostadshus
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Bullerhantering
Planeringen	av	den	nya	stadsdelen	i	Kristineberg	utgår	från	de	principer	
för	buller	som	beskrivits	i	strukturplanen	för	södra	Vallentuna	på	sid.	7	i	
kapitlet	förutsättningar.	Riktvärdena	ska	eftersträvas	och	avvägningar	som	
innebär	avsteg	från	riktvärdena	kan	endast	motiveras	i	goda	kollektivtrafik-
lägen. 

Bullerutredningar kommer att tas fram under framtagandet av de kom-
mande	detaljplanerna.	Bullerutredningarna	kommer	i	detalj	att	identifiera	
de	mest	utsatta	platserna	och	i	förekommande	fall	vilka	bullerreducerande	
åtgärder	som	krävs.	Utredningarna	kan	också	leda	till	behov	av	mindre	
förändringar	i	den	planerade	kvartersstrukturen.	

Arningevägen - en befintlig bullerkälla
Arningevägen	är	redan	idag	tungt	trafikerad	och	utgör	en	betydande	buller-
källa	i	södra	Vallentuna.	Trafiken	beräknas	öka	och	år	2030	kommer	vägen	
att	trafikeras	av	ca	25000	fordon/dygn.	

Stadsdelscentrumet	har	ett	bra	kollektivtrafikläge	samtidigt	som	ostörda	re-
kreationsmiljöer	finns	inom	gångavstånd.	Vid	den	fortsatta	planeringen	vid	
stadsdelscentrumet	kan	avvägningar	som	innebär	att	avsteg	behöver	göras	
från	riktvärdena	bli	aktuella.	Den	planerade	bebyggelsen	här	är	lokaliserad	
i	anslutning	till	hållplatser	på	Arningevägen	med	regional	busstrafik.	Idag	
trafikeras	hållplatsen	av	buss	608	Norrgården-Stockholm	(Humlegården).	
En	enkel	resa	till	Humlegården	tar	ca	25	min.	Ytterligare	busstrafik	längs	
Arningevägen	är	under	diskussion	med	SL.	En	lokal	busslinje	förutsätts	i	
framtiden	att	trafikera	huvudgatan	genom	stadsdelscentrumet.	Närmaste	
station	på	Roslagsbanan	är	Kragstalund.	Stationen	har	nyligen	kapacitets-
förstärkts	och	upprustas	bl.a.	för	att	möjliggöra	högre	turtäthet	för	tågtra-
fiken.	Stationen	ligger	inom	ett	avstånd	om	ca	1,5	km	från	den	planerade	
bebyggelsen	i	stadsdelscentrumet.	Till	och	från	stationen	kommer	det	att	
finnas	gena	och	säkra	gång-	och	cykelvägar.	Ny	bebyggelse	i	anslutning	
till	Arningevägen	i	stadsdelscentrumet	ger	således	ett	kollektivtrafiknära	
läge	som	gör	kollektivtrafiken	till	ett	attraktivt	alternativ	till	bilen.	Det	stöd-
jer	även	ambitionen	att	tätorten	ska	utvecklas	så	att	olika	delar	hänger	
samman.	En	sammanhängande	tätort	där	det	förutom	att	åka	kollektivt	
är	attraktivt	att	gå	och	cykla	lokalt.	Stadsdelscentrumets	entréfunktion	till	
Kristineberg	och	till	tätorten	som	helhet	har	också	vägts	in	i	stadsdelscen-
trumets	föreslagna	lokalisering.	I	zonen	närmast	Arningevägen	föreslås	
bullerskärmande	bebyggelse	som	t.ex.	handel,	idrott	och	carports	för	att	
reducera	bullerstörningen	för	bakomliggande	bebyggelse.	

Norr om stadsdelscentrumet längs Arningevägen, där avvägningar mot 
andra	intressen	inte	bör	göras,	kan	högt	placerade	carports	vara	lämpligt	
för	att	skärma	bakomliggande	bebyggelse.	I	vissa	lägen	kan	bullerav-
skärmningen	kompletteras	med	välgestaltade	plank.	

PROGRAM KRISTINEBERG - KOLLEKTIVTRAFIK - PARKERING - BULLER - RISK
Huvudgatan - en ny bullerkälla
Den	nya	huvudgatan	i	Kristineberg	kommer	att	löpa	genom	hela	den	nya	
stadsdelen	och	knyter	samman	grannskapen.	Gatan	planeras	för	lokal-
busstrafik	och	en	stor	del	trafikalstrande	service	som	t.ex.	skolor,	handel,	
idrott	och	miljöstationer	planeras	längs	gatan.	I	den	fortsatta	planeringen	
för	bebyggelsen	längs	huvudgatan	kan	avvägningar	som	innebär	att	avsteg	
behöver	göras	från	riktvärdena	bli	aktuella.	En	tät	bebyggelse	längs	huvud-
gatan	av	flerbostadshus	och	stadsradhus	är	en	viktig	förutsättning	för	att	
lokalbusstrafiken	ska	bli	attraktiv.	Samtidigt	som	en	tät	och	nära	bebyggel-
se	i	förhållande	till	gatan	kan	skärma	den	bakomliggande	glesare	bebyg-
gelsen	från	buller.		Det	är	bullret	från	bussarna	som	kommer	att	bli	dimen-
sionerande	för	bullret	längs	huvudgatan.	För	de	bostäder	som	vetter	mot	
vägar	som	trafikeras	av	buss	kan	t.ex.	Socialstyrelsens	riktvärden	(SOSFS	
2005:6)	för	lågfrekvent	buller	vara	vägledande	vid	dimensionering	av	fasad	
och	fönster	mot	störningar	från	tung	trafik.	Det	är	framförallt	fasader	när-
mast	busshållplatser	och	liknande	ställen	där	buss	startar/stannar	som	bör	
dimensioneras	för	att	klara	det	lågfrekventa	bullret	från	väntande	bussar.	

Riskhantering - Arningevägen transportled för farligt gods
Arningevägen	är	en	transportled	för	farligt	gods	och	ny	bebyggelse	bör	
placeras	på	säkert	avstånd	från	såväl	den	befintliga	som	en	eventuellt	
framtida	breddad	Arningeväg.	I	den	föreslagna	strukturen	har	bostadsbe-
byggelsen	placerats	med	ett	skyddsavstånd	på	ca	40	meter	från	vägkanten	
och	övrig	bebyggelse	ligger	något	närmare.	Behovet	av	ytterligare	skydds-
åtgärder	avgörs	av	bebyggelsens	läge	och	platsens	topografi.	En	riskana-
lys	för	programorådet	Kristineberg	kan	behöva	tas	fram	under	det	fortsatta	
planarbetet.

Verksamhetsområdet i Okvista
Vissa	av	de	riskverksamheter	som	idag	finns	i	Okvista	kan	komma	att	om-
lokaliseras	på	sikt.	Ny	bostadsbebyggelse	bör	placeras	på	säkert	avstånd	
från	värmeverket.	
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PROGRAM KRISTINEBERG - BEHOVSBEDÖMNING - BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Program för detaljplanering av Kristineberg i Vallentuna 
kommun, Stockholms län
Enligt	6	kap	11	§	Miljöbalken	(MB)	ska	en	miljöbedömning	inkluderande	
miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	av	planer	och	program	göras	om	
deras	genomförande	kan	antas	medföra	en	betydande	miljöpåverkan.	En	
bedömning	av	sannolikheten	för	betydande	miljöpåverkan	ska	utföras	för	
alla	detaljplaner	(behovsbedömning).	Behovsbedömningen	ska	utgå	från	
MKB-förordningens	kriterier	och	beakta	dels	planens	eller	programmets	
karaktäristiska	egenskaper	och	dels	typ	av	påverkan	och	det	område	
som	kan	antas	bli	påverkat.	Behovsbedömningen	i	ett	tidigt	skede	i	plan-
processen	är	preliminär.	Ny	kunskap	som	tillförs	planarbetet	kan	inne-
bära	att	bedömningen	måste	omvärderas.

Sammanfattad behovsbedömning
Kommunen	har	tagit	fram	ett	underlag	för	bedömning	av	betydande	mil-
jöpåverkan.	Där	görs	en	bedömning	av	planprogrammets	miljöpåverkan	
på	en	rad	områden.	Här	ges	en	sammanfattning	av	miljöpåverkan.

Platsens särdrag och känslighet
Programområdet	Kristineberg	avgränsas	av	Arningevägen,	Gävsjödalen,	
Påtåker	(bostadsutbyggnad	pågår)	och	Okvista	(verksamhetsområde).	
Programområdet	utgörs	av	en	låg	platå	som	sluttar	brant	mot	Gävsjöda-
len	och	svagt	västerut.	Området	är	obebyggt	och	naturen	utgörs	huvud-
sakligen	av	brukad	skog	på	morän	med	inslag	av	hällmarkstallskog	och	
våtmarker	vilka	till	stor	del	är	dikade.

Programområdet	överlappar	inte	med	några	riksintresseområden,	natur-
reservat	eller	Natura2000-områden.	Angarnssjöängen,	ca	1,5	km	nordöst	
om	programområdet,	är	naturreservat	och	Natura2000-område	samt	av	
riksintresse	för	naturvården	och	kulturmiljövården.

Längs	med	Gävsjödalen	i	områdets	östra	del	löper	en	stig	som	är	känd	
som	kyrkväg	mellan	Angarn	och	Täby	åtminstone	sedan	1707.	Fornläm-
ningar	har	påträffats	intill	Arningevägen,	och	ytterligare	lämningar	kan	
finnas	i	området.

Planprogrammets karaktäristiska egenskaper
I	planprogrammet	planeras	för	ca	1950	–	2250	bostäder	samt	förskolor,	
skolor	vårdboende	och	matbutiker.	Den	fortsatta	detaljplaneringen	kom-
mer	att	ske	i	flera	olika	etapper.

Bebyggelsen	i	planprogrammet	planeras	med	bullerskärmande	byggna-
der	närmast	de	starkaste	bullerkällorna	(Arningevägen	och	ny	lokalgata	
med	busstrafik).	Vidare	förutsätts	bostadshus	i	bullerutsatta	lägen	utfor-
mas som avstegsfall i enlighet med Boverkets rekommendationer.

I	planprogrammet	planeras	stråk	av	grönområden	för	att	bevara	rekrea-
tions-möjligheter	och	naturvärden	i	partier	med	hällmarkstallskog,	samt	
möjliggöra	gröna	kopplingar	mellan	befintliga	bostadsområden	i	väster	
och	Gävsjöområdet	i	öster.	I	planprogrammet	anges	att	dagvatten	bör	
tas	omhand	lokalt,	och	plats	för	detta	finns	utpekad	inom	grönstrukturen	i	
områdets	lågpunkter.

Påverkan
Ett	genomförande	av	planprogrammet	medför	att	framför	allt	brukad	
skogsmark	tas	i	anspråk	för	bostadsbebyggelse,	medan	hällmarkstall-
skog	i	stor	utsträckning	bevaras	i	områdets	grönstruktur.

Genom	att	ta	hand	om	dagvatten	lokalt	i	områdets	lågpunkter	där	be-
fintliga	dikade	våtmarker	finns,	minimeras	påverkan	på	den	nedströms	
belägna	Angarnssjöängen.

Det	historiska	samband	som	den	gamla	kyrkvägen	utgör	kan	tydliggöras	
genom	att	vägsträckningen	bevaras	som	gc-väg	inom	programområdets	
grönstruktur. Förekomsten av fornlämningar är inte kartlagd i större delen 
av	programområdet.	Behovet	av	särskilda	arkeologiska	utredningar	
behöver	bedömas	i	samråd	med	länsstyrelsen	i	den	fortsatta	detaljplane-
processen.

Preliminärt ställningstagande om betydande  
miljöpåverkan
Med	hänvisning	till	ovanstående	(beaktande	av	platsens	särdrag	och	
känslighet,	planprogrammets	karaktäristiska	egenskaper	och	bedömning	
av	den	påverkan	som	ett	genomförande	av	planen	medför)	bedömer	
Samhällsbyggnadsförvaltningen	att	planprogrammets	genomförande	inte	
kan	antas	medföra	någon	sådan	betydande	miljöpåverkan	att	en	miljö-
bedömning	med	tillhörande	miljökonsekvensbeskrivning	behöver	utföras.	
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PROGRAM KRISTINEBERG - HELHETSBILD SÖDRA VALLENTUNA
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Förteckning underlagsmaterial

• Översiktsplan	2010-2030	med	Miljökonsekvensbeskrivning,	2010
• Strukturplan	centrala	Vallentuna,	2005
• Kulturmiljöprogram,	2010
• Grönplan,	pågående	arbete
• Detaljplaner,	gällande	och	pågående	inom	och	i	anslutning	till	planområde
• Parkeringsnormer	för	bostäder,	2012
• Trafikprognos	för	Vallentuna	kommun,	Vägverket	konsult,	2007
• Trafikbullerutredning	Arningevägen,	Tyréns,	2012
• Förstudier	och	järnvägsplaner	för	dubbelspår	på	Roslagsbanan
• Regional	utvecklingsplan	2010
• Det	nya	Täby	–	Översiktsplan	2010-2030
• Buller	i	planeringen	–	allmänna	råd	2008:1,	Boverket
• Allmänna	råd	om	buller	inomhus,	SOSFS	2005:6,	Socialstyrelsen
• TRAST,	Trafikverket,	2007
• RIBUSS,	SL,	2008
• Bättre	plats	för	arbete,	Boverket,	1995:5
• Riskhänsyn	vid	ny	bebyggelse	invid	väg	för	transporter	av	farligt	gods	samt	bensinstationer,	LST	rapport	2001:1
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Utvecklingsstrategi Kristineberg
anlagda strukturer & nätverk · förutsättningar

Kristineberg är nästa naturliga del i utveck-
lingen av centrala Vallentuna. Området 
ligger nära Vallentuna centrum och utgör 
mellanrummet mellan Påtåker och Bällsta. 
En utveckling av området innebär att 
dessa områden länkas samman samtidigt 
som stadsdelen möter upp efterfrågan 
på bostäder i kollektivtrafiknära läge med 
naturen runt knuten. 

INLEDNING

Den 18e februari 2013 antogs Strukturplan 
för södra Vallentuna - med program för de-
taljplanering för Kristineberg av kommun-
fullmäktige. Utvecklingsstrategi Kristine-
berg är resultatet av en fördjupad analys av 
området och ska betraktas som ett tillägg 
till den antagna strukturplanen.  Det som 
inte tas upp i utvecklingsstrategin styrs av 
det som tidigare beslutats i strukturplanen. 

Utvecklingsstrategin är framtagen i samar-
bete mellan Kommunen, JM och Prästlöne-
tillgångar i Stockholms stift  som utgör de 
tre markägarna i området. 
Arbetet har pågått under hösten 2013- 
våren 2014 där samordnande möten och 
samtal med bland andra Roslags vatten, 
Elverket i Vallentuna, Trafikverket och SL 
genomförts. 

Kristineberg utvecklas till en stadsdel med 
två noder i kollektivtrafiknära läge som 
länkas samman av kvalitativa bostadskvar-
ter. Strategin innefattar 1700-1800 nya 
bostäder i en varierad bebyggelsestruktur 
med en stadsmässig huvudgata genom 
området. Två större grönsläpp i området 
ger stadsdelen en grön identitet där natu-
ren tydligt värderas högt. 

Den täta och gröna trädgårdsstaden är en 
av inspirationskällorna för bostadskvarte-
ren och en mer stadsmässig bebyggelse 
planeras i de två noderna med torg och 
handel fokuserad till ett stadsdelscentrum 
i anslutning till Arningevägen. Områdets 
bostäder, service och olika mötesplatser 

Den gröna markeringen på kartan till vänster visar 

avgränsning för utvecklingsstrategin

länkas samman med områdets samman-
kopplade gatunät.
Kristineberg ska bli en hållbar stadsdel där 
många människor vill bo och vistas. Närhet 
till kommunal och kommersiell service som 
är lätt att ta sig till är grundläggande och 
närhet till naturen är en viktig kvalitet.
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Utvecklingsstrategi Kristineberg

STRUKTURSKISS FÖR KRISTINEBERG
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Avsteg från Strukturplanen för 
södra Vallentuna

I den fördjupade analysen av Kristineberg 
har revideringar från Strukturplanen för 
södra Vallentuna gjorts och nödvändiga 
avsteg från ursprungsidén har identifierats. 

•	 Arningevägens framtida karaktär har 
analyserats mer ingående och idén 
om Arningevägen som stadsgata är 
inte längre aktuell. Bebyggelsen har 
av säkerhets- och bullerskäl dragits 
bort från vägen.

•	 Avståndet från Arningevägen för den 
tillkommande bebyggelsen planeras 
till 40 m för centrumändamål och 

          75 m för bostäder.  
•	 De två gångbroarna i strukturplanen 

ersätts av en gång- och cykelbro som 
länkar samman Kristineberg och Val-
lentuna centrum.

•	 Huvudgatans placering har reviderats 
för att möjliggöra för dragning av 
huvudledning för VA i gatan.

•	 Terrängförhållandena  inom området 
gör att anslutningsvägen till Påtåker-

har flyttats.

•	 Då det påträffats fornlämningar i 
anslutning till den västra förskolan i 
området har vägdragning och bebyg-
gelsekvarter justerats för att minimera 
påverkan på fornlämningsområdet.
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Utvecklingsstrategi Kristineberg

Områdets övergripande struktur
Strukturen i området karakteriseras av ett 
sammanhållet gatunät med en huvudgata 
som kopplar ihop området från norr till 
söder. Bebyggelsen är varierad i form av 
flerbostadshus, stadsradhus/kedjehus, 
småhus och stadsdelscentrum. Vatten 
och avlopp läggs i gatan och kommunen 
planerar för kommunalt huvudmannaskap 
i hela området. Den högspänningsled-
ning som går i luften genom området idag 
kommer att grävas ned. Exakt placering ska 
utredas vidare.

Bebyggelse och kvartersstruktur
Den nya stadsdelen i Kristineberg har 
bland annat den täta trädgårdsstaden som 
förebild och byggs upp kring tydliga kvar-
ter med en variation i bebyggelsens täthet 
och karaktär. I området finns  både täta 
och gröna stadsmiljöer och glesare och 
grönare småhusmiljöer. Stadsdelens täthet 
och karaktär är anpassade efter skalan i de 
delar av södra Vallentuna som byggts ut 
under senare år. 

Bebyggelsen placeras längs gatorna och 
bidrar till att skapa tydliga och levande 
gaturum. Kring stadsdelscentrumet 
vid Arningevägen skapas en relativt tät 

stadsmiljö med flerbostadshus. Den täta 
karaktären återfinns även i områdets norra 
del och utgör den andra noden i området 
med närhet till kollektivtrafik och förskola. 

Tätheten avtar i områdets mellersta delar 
och längst i söder där bebyggelsen får 
en lägre och grönare karaktär. Här kantas 
kvartersgatorna av stadsradhus/kedjehus 
med förgårdsmark och lokalgatorna av 
småhus med trädgårdar. I dessa områden 
följer bebyggelsen topografin och här finns 
rikliga inslag av sparad natur.

Stadsdelscentrum och kommersiell 
service
I stadsdelens sydvästra hörn, kring huvud-
gatans korsning med Arningevägen före-
slås ett nytt stadsdelscentrum. Centrumet 
får en karaktär av tät och grön stadsmiljö 
med flerbostadshus i upp till fem våningar. 
Vid centrumet koncentreras utbudet av 
service, handel,skola och kompletteras av 
en offentlig mötesplats i form av ett torg.

Kommunal service
Området försörjs med två skolor och 
flertalet förskolor. Huruvida det bli två 
skolor med F-9 eller en med F-9 och en 
F-6 behöver utredas vidare. Förskolorna är 

Fördelning mellan olika  
bebyggelsetyper

Området mögliggör byggnation av 
1700-1800 nya bostäder och det 
finns plats för en varierad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer. Fördel-
ningen mellan de olika bebyggelse-
typerna bedöms i detta läget till:

Lägenheter(ca 100 kvm BTA/st): ca 
700   
Radhus/kedjehus: ca 450

Friliggande småhus: ca 650
 

KVARTERSSTRUKTUR OCH BEBYGGELSE

utplacerade på olika platser i området med

syftet att ligga nära bostadsområdena och 
underlätta livspusslet. Skolorna planeras 
vid stadsdelscentrumet och i områdets 
östra del. Både förskolor och skolor place-
ras i nära anslutning till naturen. 
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Stadsmässiga flerbostadshus

•	 Bostads eller hyresrättslägen-
heter

•	 3-5 våningar
•	 Varierade lägenhetsstorlekar
•	 Förgårdsmark och entréer mot 

gatan
•	 Möjlighet till lokaler i bottenvå-

ningen
•	 Gemensamma bostadsgårdar

Handel

•	 Matbutik och småskalig handel

Täta stadsradhus/kedjehus

•	 Stadsmässigt förhållande till 
gatan

•	 2-3 våningar
•	 Privata tomter med förgårds-

mark

Småhus

•	 Rad-,par-,atrium-, kedje- och 
friliggande hus

•	 1-2 våningar
•	 Privata tomter med förgårds-

mark
•	 Anpassade efter topografi och 

natur

Utbildning

•	 Två skolor med idrottshallar
•	 Ett antal förskolor

Vallentuna Kristineberg
STRUKTURSKISS 2014.05.08
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Utvecklingsstrategi Kristineberg

PRINCIPSKISS

Vallentuna Kristineberg
PRINCIPSKISS 2014.05.08
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Utvecklingsstrategi Kristineberg scenario · fördjupningsområde karby · sammansatt situation

Entréer och noder
Portarna till Kristineberg utgörs av stadsdelcentrumet i sydväst, gång- och cykelbron i 
nordväst samt mot Okvistavägen i norr. Dessa punkter föreslås få en välkomnande karak-
tär av stadsdelsentréer. Vid centrumet välkomnas boende och besökare av ett centralt 
torg kantat av stadsmässig bebyggelse och möjlighet till handel. Vid bron välkomnas man 
till området av vacker park och natur som berättar om områdets gröna identitet.

Gatustruktur
Gatustrukturen i Kristineberg föreslås ordnas som ett organiskt sammanhängande gatu-
nät. Den traditionella kvartersstadens rutnät mjukas upp för att följa topografin och natu-
ren på ett skonsamt sätt. Genom området går en trafikseparerad huvudgata som planeras 
för bil och busstrafik med gång- och cykelvägar på båda sidor av vägen. Gatunätet länkar 
ihop bostäder, mötesplatser och serviceanläggningar. Gatorna har olika karaktär beroende 
på vilken bebyggelse som är placerad längs gatan. Se illustrerade exempel på gatusektio-
ner på efterkommande sida.

Grönstruktur
Områdets struktur är uppbyggd med gröna släpp för att bibehålla spridningssamband 
och värna den biologiska mångfalden i området. En gammal och orörd hällmarkstallskog 
har identifierats i området och är viktig att bevara i stora områden då den är känslig för 
slitage. Vallentuna är i övrigt känt för att ha en attraktiv rekreationsnatur vilket även kän-
netecknar Kristineberg. 

Rik grönstruktur - tydliga hierarkier 
Utbyggnaden i Kristineberg planeras för en rik, intressant och varierad grönstruktur an-
passad efter slutsatserna i strukturplanen för södra Vallentuna. De olika grönområden som 
förekommer inom stadsdelen föreslås ordnas enligt en tydlig hierarki från ordnad park 
och öppna fält till gallrad och orörd skog. Sammantaget ger dessa grönområden stadsde-
len en tydligt grön och attraktiv karaktär och identitet.

Närhet till lek och natur
Naturen är nära och liksom narturen ska parker och lekparker placeras ut i området i an-
slutning till bostäderna. I strukturen för området har den yta som behövs för att tillgodose 
behovet tagits med i beräkningen. Den fortsatta planeringen ska visa var i området de 
olika parkerna och lekplatserna kan placeras. 

Gröna transportrum
I området finns inslag av ett finmaskigt nät av sammanhängande rekreativa trivselstråk. 
Dessa stråk är avsedda för rekreation som promenader eller joggingturer och placeras i 
anslutning till grönstrukturen.

Stadens grönska
Som ett komplement till den övergripande offentliga grönstrukturen i Kristineberg före-
slås den nya stadsdelen få en rik och integrerad stadsgrönska. Stadsgrönskan är ett viktigt 
förskönande inslag i trädgårdsstaden som bidrar till att göra stadsdelen hållbar genom 
att rena luften, fördröja dagvatten och ge svalka under värmeböljor. Stadsgrönskan kan 
utgöras av trädplanteringar längs utvalda gator, gräsmattor för dagvatteninfiltration, 
förgårdsmark, gröna bostadsgårdar och trädgårdar.

Integrerad dagvattenhantering
Dagvatten från vägar och byggnader inom Kristineberg bör renas inom stadsdelen genom 
infiltration och fördröjning. Dagvattenhanteringen bör redan från början integreras som 
ett förskönande inslag i områdets grönstruktur. En serie bäckar och dammar föreslås i 
anslutning till trivselstråken i de naturliga lågpunkterna centralt inom stadsdelen. 

Mötesplatser och målpunkter 
I och kring Kristineberg finns ett stort antal viktiga målpunkter till exempel Vallentuna 
centrum. Det är platser av varierande karaktär dit kommunens invånare söker sig av olika 
anledningar och vid olika tidpunkter. Kollektivtrafikens stationer och hållplatser är några
av de viktigaste målpunkterna som uppsöks både i vardagens resor till och från jobbet och 
för fritidens utflykter. 

GATUNÄT OCH GRÖNSTRUKTUR
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Utvecklingsstrategi Kristineberganalys · förtätnings- och utvecklingsområden

Från Kristineberg ska det vara lätt att ta sig 
till kommunens olika målpunkter.

Mötesplatser är viktiga inslag i en stadsdel 
och en viktig förutsättning för att känna 
samhörighet med och  tillhörighet till 
ett område. I Kristineberg utgör parker, 
lekparker, skolor, förskolor och stadsdels-
centrumet viktiga planerade mötesplatser. 
Den gröna strukturen lämnar plats för de 
mötesplatser som uppstår och skapas 
av de som flyttar in till området. Det kan 
exempelvis vara en glänta, en upptrampad 
promenadstig en öppen grön yta. 

Kollektivtrafik
För att möjliggöra ett hållbart boende 
är det viktigt att kollektivtrafiken är ett 
attraktivt alternativ till bilen. Området har 
gångavstånd till befintlig kollektivtrafik 
i form av roslagsbanans stationslägen i 
Kragstalund, Bällsta och Vallentuna och 
busshållplatserna vid de planerade no-
derna. Områdets gatustruktur underlättar 
för att ta sig till hållplatser främst via gena 
gång och cykelvägar.  Huvudgatan genom 
området tar höjd för en framtida busstrafik 
som kan knyta samman Kristineberg med 
exempelvis Kragstalund och Vallentuna 

centrum.

Gatuhierarkier
Gatorna inom det organiska rutnätet 
ordnas efter en tydlig hierarki med en 
stegvis övergång från en större samlande 
huvudgata, via de sammanbindande kvar-
tersgatorna, till de små lokala bostadsga-
torna. I Kristineberg föreslås gatutyperna 
huvudgata, kvartersgata, lokalgata. Den 
planerade standarden för respektive 
gatutyp illustreras ovan. Gatorna utformas 
så att gång-, cykel och kollektivtrafik blir 
naturliga val.

Huvudgatan
Den större huvudgatan har en tydligt 
stadsmässig karaktär och längs denna 
placeras stadsdelscentrum, skolor, buss-
hållplatser och torg. Gatan planeras för 
busstrafik och kantas av flerbostadshus 
och stadsradhus/ kedjehus. 

Kvartersgator
Kvartersgatorna knyter samman huvud-
gatan med lokalgatorna. De har en tydligt 
stadsmässig karaktär och några med grö-
nare inslag. De har trottoarer på ena sidan 
och kantas av stadsradhus/kedjehus och 
villor med förgårdsmark. 

Lokalgator
Lokalgatorna är de mest intima gatorna i 
Kristineberg. Gatan kantas av trädgårdar 
inom småhuskvarteren.

GATUHIERARKIER

Vallentuna Kristineberg
PRINCIP GATOR 2014.04.09
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Utvecklingsstrategi Kristineberg

GÅNG- OCH CYKELSKISS

Vallentuna Kristineberg
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 2014.05.08
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Utvecklingsstrategi Kristineberg

För att erbjuda ett attraktivt alternativ till 
bilen planeras Kristineberg att förses med 
ett omfattande nät av gång- och cykelvä-
gar som leder fram till såväl bostaden som 
viktiga målpunkter och kollektivtrafik-
förbindelser. Att gå och cykla görs i flera 
olika syften, i bland för att ta sig till jobbet 
och i andra fall för att motionera eller i 
rent rekreationssyfte. Därför ställs krav på 
gång- och cykelvägar med olika karaktär 
och funktion inom området. Gång- och 
cykelvägarna passerar genom den stads-
mässiga strukturen, bostadskvarteren och 
grönområden. Utformningen anpassas till 
respektive miljö och studeras vidare i det 
kommande detaljplanearbetet.

Måstestråk och trivselstråk
Kristineberg får ett sammanhängande nät 
av trygga gator kantade av g/c-banor och 
trottoarer. Stråken kopplas via passager 
över och under Arningevägen vidare till 
övriga södra Vallentuna. I Kristineberg 
finns både snabba och gena gång- och 
cykelstråk till kollektivtrafikförbindelser 
och in till centrala Vallentuna. I Strukturen 
finns också de mer lummiga och rekreativa 

stråken. 

De olika karaktärerna delas in i Måstestråk 
och trivselstråk. Dessa stråk går i vissa 
delar längs samma vägar, men oftast går 
de skilda från varandra i olika miljöer. 
Måstestråken är de stråk som syftar till att 
underlätta kommuninvånarnas vardags-
liv genom att skapa trygga, snabba och 
attraktiva stråk mellan hemmet och de 
olika målpunkter man söker sig till under 
dygnets olika timmar. Det handlar t ex 
om gångvägen till skolan, cykelbanan till 
stationen eller möjligheten att gå till fots 
hem från mataffären. Stråken bör utformas 
för att vara attraktiva även efter mörkrets 
inbrott och de bör t ex placeras i anslut-
ning till bostadsbebyggelse och ha en god 
belysning.  

De föreslagna måstestråken kompletteras 
av ett finmaskigt nät av sammanhängande 
rekreativa trivselstråk. Dessa stråk är av-
sedda för rekreation som promenader eller 
joggingturer och placeras i anslutning till 
grönstrukturen. Trivselstråken går ibland 
i de mer ordnade parkmiljöerna, ibland 
längs dagvattenbäckarna och ibland i 
orörd eller gallrad skog.

Passager över och under Arninge-
vägen
Arningevägen är tungt trafikerad och 
utgör en barriär mellan den befintliga 
tätorten och den planerade stadsdelen 
Kristineberg. För att säkerställa att den nya 
stadsdelen blir starkt länkad till den övriga 
tätorten kompletteras de befintliga pas-
sagerna under Arningevägen med en ny 
gångbro i strategiskt läge i områdets norra 
del mot Vallentuna centrum. Gångbron 
placeras vid naturliga höjder och ansluter 
till befintliga och planerade måste- och 
trivselstråk.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I OCH TILL KRISTINEBERG
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Utvecklingsstrategi Kristineberg
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PM - Gestaltningsprinciper för 
detaljplanering Kristineberg  
Gestaltningsprinciperna för detaljplanering av området Kristineberg baseras på 

program för Kristineberg och Utvecklingsstrategi för Kristineberg – ett tillägg till 

Strukturplan för södra Vallentuna. 

Gestaltning för en levande stadsmiljö 

Offentlig plats: 

- Stadscentrumet ska utformas med attraktiva offentliga platser som inbjuder till 

vistelse. 

- I flerbostadshus i anslutning till centrum ska det, på valda platser, möjliggöras till 

lokaler i bottenplan. 

- Stadsliv skapas i mötet mellan byggnader och offentliga rum,  

- Det ska vara enkelt och tryggt att orientera sig i området, områdets struktur ska 

vara tydlig. 

- Gestaltningen av den södra entrén in till Kristineberg, som även den nya entrén till 

södra Vallentuna, är av stor vikt, landskapsplanering och utformning av bebyggelsen 

vid entréerna är viktig och ska studeras i detalj. Bebyggelse ska placeras mot 

gaturummet och ett torg ska anordnas i anslutning till entrén.  

 

Kvartersmark: 

- Lokaler för verksamheter (ex butiker, föreningar etc) ska möjliggöras i valda platser 

vid noderna utmed områdets huvudgata. I övrigt är det viktigt att arbeta med ljusa 

och markerade entréer mot gata.  

- Det ska vara korta och urskiljbara fasadlängder, max 30 m, vid flerbostadshusen för 

att skapa variation. 

- Utformningen av fasader i området ska variera men det är viktigt att de harmonierar 

med varandra och underordnas en helhet.  

- Bebyggelsen ska utformas med ett taklandskap som anpassas till områdets 

topografi. 

- Bebyggelse ska generellt utformas i naturnära material och färgskala som står sig väl 

mot skogskaraktären i området. Detta är speciellt viktigt i områden som gränsar mot 

naturmark med höga naturvärden. 

Mötet mellan privat och offentligt 

Offentlig plats och kvartersmark: 

- Bebyggelsen organiseras med en mer offentlig gatusida och en privat gårdssida. 

- Trädgårdar ska vara tydligt avgränsade mot allmän platsmark vid radhus och 

småhus. 

- Genomgående entréer ska finnas från det offentliga rummet ut till bostadsgården 

vid flerbostadshus. 
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Skala och höjder 

Offentlig plats: 

- Utformningen av noderna är av stor vikt, den södra entrén är även en av entréerna 

till södra Vallentuna. Entrén ska inbjuda till vistelse och utformas som en 

välkomnande del av södra Vallentuna 

- Natur ska sparas i så stor utsträckning som möjligt och byggnader, vägar och 
ledningar inpassas i miljön. 
 

Kvartersmark: 

- Radhus och kedjehus uppförs i 2-3 våningar, flerbostadshus i 3-5  våningar, småhus i 

1-2 våningar. 

- Bostadsområden ska följa befintlig topografi och natur ska bevaras. 

- Höjder hålls lägre vid bebyggelse som gränsar mot naturmark.   

 

Gator och parkering i området 

Offentlig plats: 

- I området ska det vara enkelt och tryggt att välja att åka kollektivt, gå eller cykla.  

- Gång – och cykeltrafikanter ska lätt kunna orientera sig i området  

- Området ska ha en genomgående gatustruktur som har en tydlig hierarki i gatunätet 

med huvudgata, lokalgata och kvartersgata. 

- Gatorna ska anpassas till rådande terräng och vara lätt böljande för att skapa 

varierat gaturum med en innehållsrik miljö. 

- Gatorna ska följa den naturliga variationen i terrängen för att undvika alltför stora 

bergsskärningar och uppfyllnader samtidigt som det ger karaktär till området. 

- Huvudgatan ska förberedas för busstrafik, plats ska förberedas för busshållplatser. 

- Huvudgatan förbereds för kantstensparkeringar.  

- Tydliga breda naturstråk i öst-västlig riktning ska säkerställas från över- och 
undergångarna vid Arningeleden. 

- Tydliga GC-kopplingar mellan tätorten och Gävsjöskogen ska finnas. 
 

Kvartersmark: 

- Vid huvudgatan ska boendeparkering inte finnas på tomters framsida för att undvika 

backningsrörelser på huvudgata. 

- Parkeringar på tomter ska anordnas med syfte att skapa ett varierat gaturum med 

grönska. 

- Goda möjligheter till cykelparkering ska anordnas i området. Vid flerbostadshusen 

ska det finnas möjlighet till skyddade cykelparkeringsplatser inom och i anslutning 

till entréer. Uppsatta parkeringsnormer för cyklar är minst 2 st/lgh varav hälften i 

skyddat läge. För bilparkering gäller zon 1 enligt parkeringsnormen. 

Natur, park och trädgård 

Offentlig plats: 

- Gröna stråk ska bevaras genom området. 
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- Området är ett populärt rekreationsområde, stigar inom området tas tillvara där det 

är möjligt och nya skapas där det behöver kompenseras. 

- Lekparker/naturlek ska placeras ut i området i anslutning till bostadsområdena.  

- Naturen ska vara nära och tillgång till rekreationsområden ska vara goda. 

- Området ska ha en varierad grönstruktur i olika hierarkier. 

- Huvudgatan utformas med träd/grönska valda för att harmoniera med omgivande 

natur.  

 

Kvartersmark: 

- Mellan småhusens och radhusens tomter sparas gröna släpp som verkar för de 

boende i område. 

- Vid berghällar och tallskog bör tomter utformas för att minska påverkan på 

naturmarken. 

Dagvattenhantering 

Kvartersmark och offentlig plats: 

- Riktlinjer och åtgärder ska integreras i området enligt dagvattenprogram. 

- Dagvatten från vägar och bebyggelse ska renas genom fördröjning och/eller 

infiltrering innan det leds vidare. 

Avfallshantering 

 

Offentlig plats: 

- Återvinningsstation ska finnas i södra delen av området i anslutning till huvudgatan 

alt. möjlighet till förpackningsinsamling direkt vid kvarteren.  

 

Kvartersmark: 

- I flerbostadshusen ska utrymme för avfallshantering skapas i första hand inne i 

byggnaden.  

- För friliggande hus och radhus ska kärl för brännbart och matavfall finnas inom 

fastigheten. 

- Avfallshantering sker för verksamheter och bostäder sker enligt SÖRABs riktlinjer. 
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1 Uppdraget 

Under våren 2018 fick Calluna i uppdrag av Vallentuna kommun att göra en fladdermus-
inventering i skogsområdet Kristineberg i Vallentuna. Inventeringen utgör underlag för 
framtagande av detaljplaner. 

I uppdraget ingår att ta reda på vilka arter som rör sig i området och om det finns några 
indikationer på om kolonier finns samt eftersöka biotoper som är värdefulla för fladdermöss. 

Under våren 2019 fick Calluna ett kompletterande tilläggsuppdrag att beskriva platser som 
föreslås bevaras, förslag på lämpliga skyddsåtgärder samt bedöma påverkan på bevarandestatus 
för fladdermusarterna i området. 

2 Inventeringens utförande 

2.1 Genomförande  

Calluna har genomfört en artinventering av fladdermöss enligt Naturvårdsverkets 
rekommenderade undersökningstyp för artinnehåll. Inventeringen omfattade momentet 
”automatisk registrering av ultraljud” (Naturvårdsverket 2012). De ultraljudsdetektorer vi 
använde för automatisk registrering av djur är autoboxar (modell Pettersson D500X). Metoden 
beskrivs översiktligt nedan. Arbetet genomfördes under nätterna 2018-05-30 och 2018-05-31 
vid sju olika platser i området, samt under nätterna 2018-07-23 och 2018-07-24 på samma 
platser. Placeringen av autoboxarna redovisas på i figur 1. 

Inventering och dataanalys av insamlat material har genomförts av fladdermusinventerare 
Mattias Stahre, rapportförfattare är biolog Håkan Ignell. 

2.2 Automatisk registrering av ultraljud 

Inför utsättning av autoboxar har inventeraren studerat ortofoto och Callunas 
naturmiljöutredning samt översiktligt gått igenom delar av Kristineberg. Platser som bedömts 
ha stor potential att vara viktiga fladdermushabitat har valts ut för placering av autoboxar. 

”Metoden avser användning av autoboxar som placeras ut för att automatiskt spela in ultraljud 
från fladdermöss som passerar eller jagar. De inspelade ljuden har ungefär samma kvalitet som 
de manuellt hanterade ultraljudsdetektorerna och man kan med hjälp av dataprogram sortera 
och analysera dem i efterhand. Man kan ibland skilja på passager och jakt och därigenom inte 
bara få reda på vilka arter som är aktiva på platsen utan också om det är en bra födosöksbiotop 
eller om det förekommer passager från någon närbelägen koloni. Tidpunkterna för passager kan 
användas för att beräkna avstånd till en yngelkoloni, förutsatt att man känner till när utflygning 
normalt sker för aktuell art och årstid.  

De flesta fladdermöss kan artbestämmas från inspelningarna, men några kan vara svårbestämda 
på bara lätena. För att säkerställa arten kan man därför behöva göra återbesök för observationer 
med ljuskälla (se ovan). Fördelen med autoboxar är att man kan ha kontinuerlig registrering 
under hela natten, på flera olika platser inom området samtidigt. Om det skulle behövas kan 
autoboxarna också vara utplacerade under flera nätter. Genom att använda sig av autoboxar kan 
man därmed effektivisera sökandet efter arter och när målet är att hitta alla arter kan antalet 
besök per lokal reduceras.” (citat Naturvårdsverket 2012) 
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3 Resultat 

 

 

Figur 1. Kartan till vänster visar topografi och biotoper som vi särskilt vill uppmärksamma bidrar till bra 
livsmiljöer för fladdermöss i utredningsområdet för ny bebyggelse (svart linje i kartan). På kartan syns också 
Gävsjöns våtmark i öster. Kartan till höger visar positioner för autoboxar som användes i 
fladdermusinventeringen. 

3.1 Biotoper och kvaliteter i inventeringsområdet  

I inventeringsområdet finns barrskogar med lövinblandning i direkt närhet till Gävsjöns 
våtmark eller till fuktstråk i Kristinebergs skogsområde. Dessa biotoper har sådan karaktär och 
landskapligt läge att de bedöms ha potential att vara fladdermushabitat med funktion som 
jaktplatser. Möjligtvis finns även kvalitéer i området som erbjuder boplatser och platser för 
kolonier i området, se vidare nedan.  

3.2 Antalet arter  

I Europa går det att hitta 37 arter fladdermöss. Av Europas arter så är 19 arter påträffade i 
Sverige. Vid inventeringen gjorde vi fynd av totalt sex arter fladdermöss; nordfladdermus, 
dvärgpipistrell, artkomplexet mustasch/taiga fladdermus, större brunfladdermus, brunlångöra 
och vattenfladdermus (tabell 1). Vattenfladdermus är dock en osäker bestämning. 

7

6

5

4

3

2

1

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS,

USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS
User Community; Esri, HERE, DeLorme, TomTom, MapmyIndia, ©
OpenStreetMap contributors, and the GIS user community
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På en nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex eller flera arter vara en rik 
fladdermusmiljö (Ahlén 2011). I området som vi undersökte påträffades sex arter. För två av de 
påträffade arterna i området är det tveksamt om det finns populationer i området. En inspelning 
har gjorts av en trolig vattenfladdermus samt totalt sju inspelningar av brunlångöra fördelade 
på platserna 6 och 7 under totalt tre olika nätter vilket antyder att det kan röra sig om någon 
enstaka individ. När det gäller den sistnämnda arten så har den ett mycket svagt sonar vilket 
innebär att den kan underskattas i insamlade data. Vi kan i alla fall notera att den har 
observerats i ett begränsat område.  

De arter som hittills påträffats i området är arter som normalt är mer eller mindre vanliga i t.ex. 
kommuntäckande inventeringar i den här delen av landet. I området tycks artrikedomen vara 
relativt jämt spridd i området, vi noterar fem arter vid punkterna 6 och 7 och fyra arter vid 
punkterna 1, 2, 3 och 4 samt tre arter vid en punkt, 3 se figur 1. Sammantaget gör detta att alla 
förekommande arter finns noterade från den södra delen av området.  

3.3 Individrikedom/aktivitet 

Resultatet av inventeringen redovisas i tabell 1 i bilaga 1. I tabell 1 har vi för varje art räknat 
antal förbiflygningar (aktivitet = antalet inspelningar/natt) när vi använt autobox (Teknik= 
D500X). Det är, utifrån erfarenhet/bedömning, rimligt att för de vanliga arterna tänka sig 50-
200, eller fler, förbiflygningar om autoboxen sitter placerad i närheten av en koloni, 
transportsträcka, eller vid en bra jaktbiotop (vilket vi strävar efter när vi placerar ut 
utrustningen). För mindre vanliga arter kan vi räkna med storleksordningen omkring 20-50 
stycken som ett riktmärke och för sällsynta arter kanske något tiotal inspelningar som mest.  

På några platser sticker dock aktiviteten ut. Vid plats 5 och vid plats 3 finns rikligt med 
inspelningar av nordfladdermus. Av de uppmätta platserna är det dessa två som sticker ut med 
förhöjd aktivitet. Större brunfladdermus tycks också röra sig i hela området. Den senare är en 
duktig flygare som gärna jagar över träden i området och deras sonar hörs relativt långt. Det kan 
därför innebära att det inte rör sig om så många individer. Nordfladdermöss jagar däremot 
gärna i större gläntor, längs med vägar och liknande och när det gäller den arten så bör vi därför 
utgå från att det handlar om ett flertal individer.  Vid punkt 3 finns också förhöjd aktivitet av 
dvärgpipistrell under en av nätterna.  

De påträffade arterna påträffas vanligen i inventeringar av till exempel kommuntäckande 
karaktär. Det är dock mindre vanligt att stor brunfladdermus som ofta är lite mera krävande i 
val av habitat är så vanlig som den tycks vara i området. Arten har en fläckvis utbredning i Syd- 
och Mellansverige. Vår erfarenhet är att arten är lite mera krävande och gärna jagar i de delar av 
landskapet där det finns lövskog, gärna med inslag av ädellövskog, och/eller i anslutning till 
mosaikartade jordbrukslandskap och i anslutning till sjöar. Med totalt 382 registrerade 
förbiflygningar så är stor brunfladdermus den arten som har näst flest registreringar.  

I tabell 1. Framgår också att artkomplexet mustasch/taiga fladdermus är noterad från fem 
platser i området och framför allt vid punkt 3, under sommaren, medan dvärgpipistrellen också 
är noterad vid alla platser. Andelen förbiflygningar är dock lite högre vid platserna 3 och 6. Båda 
arterna förekommer sannolikt vid inventeringstillfället med enstaka individer i området. 
Vattenfladdermus är noterad på en plats, punkt 4, men utgörs av en osäker bestämning.  

Se även diagram som i bilaga 1 som visar aktivitet. 

3.4 Rödlistade arter och arter listade i EU:s habitatdirektiv    

Olika lagar, förordningar och internationella konventioner finns för att skydda fladdermöss. Alla 
svenska fladdermusarter är upptagna i EU:s Habitatdirektiv. EU:s direktiv tillämpas i Sverige 
genom artskyddsförordningen. Enligt förordningen är det förbjudet att fånga, döda eller flytta 
fladdermöss och man får inte heller förstöra deras boplatser. Länsstyrelsen är den myndighet 
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som ger dispens om skulle krävas i olika sammanhang. Sverige har också anslutit sig till det 
europeiska fladdermusavtalet EUROBATS (under Bonnkonventionen). 

Ingen rödlistad art har påträffats i området.  Vi har inte heller påträffat någon art som är 
upptagen i bilaga 2 till unionens habitatdirektiv. Alla arter är dock upptagna i habitatdirektivets 
bilaga 4.  

3.5 Bedömning artskyddsförordningen 

Fladdermössen är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen. 

ASF 4§  
1. AVSIKTLIGT fånga eller döda djur 
2. Avsiktligt STÖRA djur, särskilt under djurens parningsperioder, -uppfödning-, övervintrings- 
och flyttningsperioder 
3. Avsiktligt förstöra eller samla in ÄGG i naturen 
4. Skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser 

 
Inventeringsresultat indikerar att det kan finnas koloni av nordfladdermus vilket gör att vi 
behöver bedöma om planerad bebyggelse kan förstöra fortplantningsområde. 
Vi behöver bedöma om nordfladdermusens bevarandestatus påverkas lokalt och nationellt. I det 
fall planen bedöms påverka bevarandestatus negativt behöver skyddsåtgärder utformas.  
 
Calluna har utifrån utförd inventering, den landskapsanalys som tidigare gjorts (Björklund m fl 
2018) samt erfarenheter från ett stort antal inventeringar i Stockholmsområdet, bedömt 
nordfladdermusens bevarandestatus. Arten bedöms ha gynnsam bevarandestatus nationell och i 
Vallentuna kommun. Det finns rimligen stora populationer av nordfladdermöss i Vallentuna, det 
är ett omväxlande kulturlandskap med en hel del djurhållning, framförallt hästar och en del 
gamla byggnader och en och annan våtmark d.v.s. mycket lämpliga miljöer för nordfladdermus. 
Nordfladdermus bedöms ha gynnsam bevarandestatus både nationellt och lokalt i kommunen. 
Bebyggelseplanen i Kristineberg bedöms inte påverka bevarandestatusen på populationsnivå i 
kommunen. På mycket lokal nivå, inom område som utreds för ny bebyggelse, kommer 
nordfladdermus att påverkas negativt om våtmarken minskas, kraftigt kringbyggs eller helt tas 
bort.  
Övriga fladdermusarter i inventering påverkas också lokalt i utredningsområdet negativt genom 
att födosöksområden försämras/försvinner, men födosöksområden uppmärksammas inte 
tydligt i lagstiftningen, och därför har bedömningen koncentrerats på nordfladdermus. 

Med hänvisning till ovanstående rekommenderar Calluna att kommunen gör de skyddsåtgärder 
som beskrivs nedan för att säkerställa att den lokala populationen i Kristineberg-Gävsjön av 
nordfladdermus inte påverkas negativt av planerad exploatering. Calluna bedömer att nya och 
förbättrade habitat i Gävsjön som föreslås som skyddsåtgärder nedan, kommer vara tillräckligt 
nära det stråk med fuktbiotoper som försvinner eller försämras av bebyggelse, för att det ska 
kunna bedömas att habitat på lokal nivå inte minskas. Om skyddsåtgärderna utförs och fungerar 
/ger resultat innan fuktbiotoper försvinner i Kristineberg, bedömer Calluna att den lokala 
populationen inte påverkas negativt av bebyggelsen. Därmed utlöses inget krav på 
dispensprövning. Calluna understryker att vi inte kan säkert fastställa att föreslagna åtgärder är 
nödvändiga rent juridiskt med hänvisning till artskyddsförordningen. 

3.6 Skyddsåtgärder  

I direkt anslutning till utredningsområdet för ny bebyggelse ligger Gävsjön som är en utdikad 
våtmark. Våtmarken ligger 500 m från de fuktbiotoper som riskerar att påverkas negativt av 
exploateringen av området.  
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Vi bedömer att fuktstråket centralt i utredningsområdet (område F) är av betydelse för 
fladdermöss (Område F, Figur 2) då det producerar insekter i högre grad än omgivande 
landskap. Vi uppmärksammar också att det kan finnas yngelkoloni av nordfladdermus i område 
F. I första hand bör prövas att anpassa bebyggelsen så att våtmarksstråket och dess närmiljö kan 
bevaras både som fladdermushabitat och för naturlig flödesreglering. Nedanstående åtgärder är 
ett förslag till hur motsvarande värden för fladdermöss kan skapas i angränsande miljöer till 
utredningsområdet om fladdermushabitat försämras i utredningsområdet.  

Gävsjön, som ligger straxt öster om utredningsområdet är en numera utdikad våtmark som är 
lämplig våtmarksmiljö, att restaurera/återställa för fladdermöss och andra organismgrupper, 
exempelvis fåglar och groddjur. Vi bedömer att en åtgärd av det här slaget bör utredas och kan 
bidra till att värden för till fladdermöss ökar lokalt.  

Se Karta 2 för viktiga områden för fladdermössen. Området som är märkt F har visat sig vara 
viktigt för fladdermöss, då det finns tillgång till vatten och försumpade ytor. Detta är speciellt 
viktigt under torra år, som 2018 då vi utförde inventeringen. Området som är märkt R i figur 2 
är Gävsjön och är området som är förslaget att restaureras.  
 

Vi har i det här skedet enbart studerat Gävsjön på karta. En utredning om lämplig 
våtmarksrestaurering måste göras ur ett hydrologiskt perspektiv och planeras utifrån vilka 
organismgrupper som ska gynnas. För fladdermöss är det till exempel viktigt att området 
försumpas och svämmas på våren så att förutsättning för insektsproduktion tillskapas. Det är 
viktigt att träd och buskskikt inte är helt slutet. Strukturer i träd och buskskikt som ger upphov 
till en mosaik av vindskyddade öppna och slutna platser oberoende av vindriktning bör gynnas 
eller skapas i angränsande trädmiljö och zon runt våtmarken. 

Död ved som skapas vid eventuell exploatering kan med fördel förflyttas till den östra sidan av 
utredningsområdet, vid sjön. Speciellt trädstammar som är av lite grövre kaliber, med hål, eller 
begynnande hål, kan spännas fast lodrätt i andra träd för att kunna nyttjas som boplatser av 
fladdermöss och fåglar. Vi rekommenderar att om man måste ta ner träd med håligheter i 
området, att detta utförs mellan perioden november till februari för att inte riskera att 
fladdermössen skapar en boplats i dessa. 

Att gynna inslag av lövskog och värna naturmiljöns sammanlänkning i Kristineberg och österut 
till Gävsjön, i arbetet med detaljplaneläggning av området är positivt för fladdermöss. 



      Inventering av fladdermöss vid Kristineberg i Vallentuna kommun under sommaren 2018 

 

 9 

 

Figur 2.  Karta över området med viktiga platser för fladdermöss. Område F är områden som är viktiga för 
fladdermöss. Område R är Gävsjön som föreslås restaureras. 
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3.6.1. Slutsatser och rekommendationer 

Autoboxinventering genomfördes 30-31 maj och 23-24 juli under goda väderförhållanden. Inga 
rödlistade eller sällsynta arter av fladdermöss hittades vid inventeringen. Men möjligtvis så har 
sex olika arter påträffats. På en nationell nivå anses enstaka platser med populationer med sex 
eller flera arter vara en rik fladdermusmiljö (Ahlén 2011). Det är dock tveksamt om två av 
arterna förekommer med något som kan betraktas som populationer. Artrikedomen i området 
tycks vara högst i den södra delen kring punkterna 6 och 7. 

Kristineberg är alltså nära att vara en artrik fladdermusmiljö enligt Ahléns kriterier. På två 
undersökta platser, 3 och 5, fanns förhöjd aktivitet av nordfladdermus, vilket är en indikation på 
att det kan finnas en koloni, dvs yngelplats och/eller värdefull jaktbiotop. Callunas bedömning 
efter inventeringen i maj var att det inte går att utesluta att det finns en koloni av 
nordfladdermus i området. Under högsommaren är detta antagande bekräftat. Framför allt vid 
punkt 5 där aktiviteten tycks vara högst under skymning och gryning under högsommaren, se 
figur 1.  

Möjligtvis kan en förklaring till hög aktivitet inom ett område vara på grund av att området fyller 
en viktig funktion under en tid på året då det lokalt är brist på insekter i det omgivande 
landskapet. Våtmarkerna kring punkt fem kan vara en förklaring till registrerad aktivitet. En 
arbetshypotes kan vara att aktiviteten här sjunker under högsommaren då insektsproduktionen 
är mer spridd i landskapet. Vi ser att aktiviteten vid det tidigare inventeringstillfället i maj, innan 
fladdermössen har ungar, är hög från skymningen och framåt midnatt i figur 1. Under 
högsommaren är aktiviteten koncentrerad till toppar under gryning och skymning.  Det kan i sig 
vara ett belägg för att biotopen är lokalt viktig för fladdermöss under våren samt att det finns en 
koloni i anslutning till området.  

Inventeringen med de sju platserna som valdes för uppsättning av autoboxar, visar också att det 
är den östra delen av Kristineberg som har högst ekologisk funktionalitet för fladdermöss, samt 
fuktstråget i sydväst. Artrikedomen är högst i söder där området ansluter till jordbruksmark och 
bebyggelse.  

Vi rekommenderar att fuktstråket centralt i utredningsområdet och den södra delen av området 
lämnas orörda så långt det är möjligt. Att gynna inslag av lövskog och värna naturmiljöns 
sammanlänkning i arbetet med detaljplaneläggning av området är positivt för fladdermöss. Om 
man inte kan spara dessa områden bör våtmarksrestaureringen i Gävsjön genomföras på ett 
sådant sätt och inom sådan tid att ett eventuellt behov av dispensprövning enligt 
artskyddsförordningen inte utlöses. Detta för att säkerställa att lokal bevarandestatus för de 
fladdermöss, och då framför allt nordfladdermus, som kartlagts vid vår inventering, inte ska 
påverkas negativt.  
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Bilaga 1. Diagram aktivitet, resultat från inventeringen med 
autoboxar 

 
 

Figur 2. Aktiviteten, mätt som antalet förbiflygningar, vid punkt 5. Aktiviteten vid besöket i maj 
koncentreras till skymningen och fram till ca midnatt, vilket antyder att det här är en viktigt 
jaktbiotop. Under högsommaren är aktiviteten högst under skymning och gryning vilket antyder 
att det kan finnas en koloni i närheten.  



      Inventering av fladdermöss vid Kristineberg i Vallentuna kommun under sommaren 2018 

 

 12 

 
 
Figur 3. Aktiviteten, mätt som antalet förbiflygningar, vid punkt 3. Aktiviteten vid besöket i maj 
är relativt sparsam i jämförelse med vad som händer under högsommaren då aktiviteten blir 
mera jämt spridd under natten.  Diagrammen antyder att området kring punkt 3 är en jaktbiotop 
av betydelse för fladdermöss.  
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Tabell 1. Tabellen redovisar antalet registreringar per natt av respektive art vid varje 

 plats som undersökts med en autobox. Förklaringar till förkortningar i tabellhuvudet  

finns nedan.  

Plats Datum Nnoc Enil Mdau Mmb Paur Ppyg Msp Arter Obs

1 20180530 3 8 0 0 0 0 0 2 11

1 20180531 1 4 0 1 0 0 0 3 6

1 20180723 1 16 0 0 0 1 0 3 18

1 20180724 1 1 0 1 0 0 0 3 3

2 20180530 2 20 0 3 0 1 0 4 26

2 20180531 1 28 0 0 0 1 0 3 30

2 20180723 4 26 0 0 0 9 0 3 39

2 20180724 4 13 0 0 0 12 0 3 29

3 20180530 13 91 0 0 0 0 0 2 104

3 20180531 5 5 0 0 0 0 0 2 10

3 20180723 126 165 0 44 0 29 0 4 364

3 20180724 79 314 0 18 0 101 0 4 512

4 20180530 2 4 1 0 0 0 0 3 7

4 20180531 1 1 0 0 0 0 0 2 2

4 20180723 9 18 0 0 0 3 0 3 30

4 20180724 5 13 0 0 0 1 0 3 19

5 20180530 2 269 0 0 0 0 0 2 271

5 20180531 5 395 0 0 0 6 0 3 406

5 20180723 23 371 0 0 0 29 0 3 423

5 20180724 5 241 0 0 0 0 0 2 246

6 20180530 1 19 0 3 0 1 0 4 24

6 20180531 4 6 0 1 0 0 0 3 11

6 20180723 57 13 0 2 4 26 0 5 102

6 20180724 15 3 0 0 2 16 1 5 37

7 20180530 1 2 0 1 0 9 0 4 13

7 20180531 2 1 0 0 0 5 0 3 8

7 20180723 4 37 0 0 1 2 0 4 44

7 20180724 6 10 0 0 0 10 0 3 26

Summa 382 2094 1 74 7 262 1 6 2821  

Förkortningar av de vetenskapliga artnamnen i tabellhuvudet översätts enligt; Nnoc = Nyctalus 
noctula Större brunfladdermus, Enil = Eptesicus nilssonii Nordfladdermus, Mdau = Myotis 
daubentonii Vattenfladdermus, Mmb = Myotis mystacinus/brandtii artkomplexet 
mustasch/taiga fladdermus, Paur = Plecotus auritus brunlångöra och Ppyg = Pipistrellus 
pygmaeus dvärgfladdermus 
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Sammanfattning 

Inom Kristinebergsområdet finns rikligt med potentiella födosökslokaler och 
övervintringsplatser för groddjur, då det är rikt på hällmarker med fuktiga skrevor, 
stenblock, stenrösen, död ved och skrymslen vid t.ex. rötter samt flera fuktiga områden 
som skvattramtallmyrar och mindre sumpskogar. I en dikad bäck i områdets södra del 
finns yngel av vanlig padda vid tre platser. Den dikade bäcken antas även utgör en 
spridningsväg för groddjur.  
 
Det rekommenderas att bevara områdets skogs- och myrområdena med lång kontinuitet, 
förekomst av död ved, fuktiga skrevor, stenblock och stenrösen. Intrång i sumpskogar, 
våtmarken och den dikade bäcken kan kompenseras genom att anlägga öppna 
dagvattendiken och groddjursanpassade dammar samt groddjurstunnlar.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vallentuna kommun arbetar med planläggning av Kristinebergsområdet i Vallentuna. 
Kristineberg ska utvecklas till en ny stadsdel öster om Arningevägen. Skogsområdet 
kommer delvis att avverkas och omvandlas till ett bostadsområde (Figur 1). 
Programförslaget innebär en blandad bebyggelse med bostäder samt offentliga rum, 
verksamheter, service, skola och förskola.  
 

 
Figur 1. Principskiss för Kristinebergs område (Källor: Kristineberg: Utvecklingsstrategi för 
Kristineberg - ett tillägg till Strukturplan för södra Vallentuna).  

 
2015 genomfördes en naturvärdesinventering inom området (Almqvist & Strandell 2015). 
I planområde för etapp 1 (Kristinebergs områdes norra del) genomfördes också en 
fördjupad naturvärdesinventering genomförts 2016 (Kolb 2016). Inom detta område har 
även en groddjursinventering vid ett tillfälligt småvatten genomförts (Selmer 2016) (se 
område 0 i Figur 2). Förutom en överkört vanlig padda observerades inga groddjur vid 
inventeringen 2016.  
 

1.2 Syfte  

Syftet med inventeringen är att kartlägga lämpliga livsmiljöer för groddjur, särskild deras 
reproduktionslokaler inom utredningsområdet. Vidare ska det bedömas hur planförslaget 
(Strukturplan Kristineberg) kommer att påverka dessa livsmiljöer. Rapporten ska även 
innehålla rekommendationer kring vilka ytor som ska hållas fria från bebyggelse samt 
förslag till lämpliga skydds- och kompensationsåtgärder.  



  

   

 
 

3(18) 
 

RAPPORT 

2017-06-26 

 

KRISTINEBERG - GRODDJURSINVENTERING 

 

 

KG \\sestofs010\projekt\1174\1157869\000\19 original\groddjursinventering krsitineberg rev 20171101.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

1.3 Avgränsning 

2 Metod  

Groddjursinventeringen inleddes med en översiktlig inventering av miljöer viktiga för 
groddjur inom Kristinebergs område (Figur 1Figur 2). Ortofoton samt topografiska kartor 
studerades och utifrån denna studie fältbesöktes ett urval av potentiella 
reproduktionslokaler för groddjur. Fältbesöket utfördes av Gundula Kolb den 24 april 
2017. Ytterligare två fältbesök utfördes i juni och då söktes grodyngel visuellt och genom 
håvning.    
 

2.1 Osäkerhet 

Våren 2017 var ovanlig torrt vilket medför en viss osäkerhet i inventeringen då groddjur 
ofta förekommer i tillfälga vattenmiljöer. Områden som underandra år utgör lämpliga 
lekvatten kan i år har haft så lite vatten att miljön inte är lämplig längre. Därmed måste 
man ha i åtanke att ytor som tillfälligt är vattenfyllda kan periodvis utgöra lämpliga 
livsmiljöer för grodor, paddor och salamandrar. 
 
Eftersom inga lämpliga lekvatten för större vattensalamander identifierades under första 
fältbesöket genomfördes varken nattinventering eller flaskinventering.  
 
Större vattensalamander leker främst i frisk- och kräftfria, väl solexponerade småvatten 
med mycket vegetation och hög produktivitet av födoorganismer. Dock kan man hitta man 
dem även i nästan helt vegetationslösa dystrofa skogstjärnar och myrgölar. Då artens 
utvecklingstid är lång bör vattensamlingar hålla vatten mellan mars/april – 
oktober/november.  
  
Även mindre vattensalamander föredrar solexponerande småvatten som lekvatten men 
kan också förekomma i diken med rik vattenvegetation och stillastående till långsamt 
strömmande vatten. Därmed finns en viss risk att inte bara vanlig padda men även 
mindre vattensalamander använder den dikade bäck som finns i områdets södra del (se 
område 4 i Figur 2 och Figur 9), som lekvatten trots att diket bedöms som mindre idealt 
lekvatten för mindre vattensalamander. Vill man minska denna osäkert kan man 
genomföra en natt- och flaskinventering i den dikade bäcken vid område 3 samt de 
plaster paddyngel har observerats.  
 

3 Sveriges groddjur: Biologi och skydd 

I Sverige finns 13 olika groddjur, I Vallentuna kommun finns fem groddjursarter; vanlig 
groda, åkergroda, vanlig padda, mindre vattensalamander och större vattensalamander. 
Alla groddjur i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Detta 
innebär att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd:  

• döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar 

• ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bo  
 
För större vattensalamander tillkommer även att det är förbjudet att skada eller förstöra 
djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Om fortplantningsområdena och 
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viloplatsernas kontinuerliga ekologiska funktion kan skadas, försämras eller förstöras av 
åtgärden, även om det bara sker tillfälligt, krävs en dispens. 

 
Det finns dock undantag från fridlysningen. Undantagen gäller vanlig padda, åkergroda, 
vanlig groda samt mindre vattensalamander och innebär att: 

• ägg (rom) och larver (yngel) får samlas in om det sker i liten omfattning för 
studie av äggens eller larvernas utveckling till fullbildade djur 

• det insamlade materialet snarast eller efter fullbordad metamorfos återutsätts 
på den plats där materialet samlades in  

• insamlingen inte har något kommersiellt syfte 

• enstaka exemplar tillfälligt får fångas in för studier, om de inte flyttas från den 
plats där de fångades och snarast släpps tillbaka på samma plats. 

 

De flesta av våra groddjur omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG), som 
syftar till att säkra den biologiska mångfalden inom EU. Arterna i direktivet delas in i tre 
olika bilagor beroende på det skydd de behöver. Våra groddjur återfinns i alla tre 
bilagorna: 

• Bilaga 2-arter, vars livsmiljö ska skyddas. Innebär att särskilda 

bevarandeområden, Natura 2000-områden, behöver utses. Omfattar klockgroda 

och större vattensalamander. 

• Bilaga 4-arter, som kräver noggrant skydd. Omfattar strandpadda, grönfläckig 

padda, lövgroda, lökgroda, åkergroda samt långbensgroda. 

• Bilaga 5-arter, som kan behöva särskilda förvaltningsåtgärder om det finns risk 

att de minskar. Omfattar ätlig groda och vanlig groda. 

 

Det främsta hotet mot groddjur är habitatförlust. Detta kan ske t ex genom förlust av 
våtmarker och jordbruksdiken, dikning av skogar, ökad igenväxning och skuggning av 
lekdammarna, förlust av resthabitat i odlingslandskap som odlingsrösen, stenmurar och 
åkerholmar. Det kan också ske genom avverkning och fragmentering av äldre 
sammanhängande skogsbestånd som hyser lämpliga övervintringsplatser för groddjur. 
Andra viktiga hot är en försämrad vattenkvalitet som försurning, övergödning och toxiner 
som hämmar larvutveckling samt introduktion av predatorer som fisk och kräftdjur i 
lekvatten.  
Groddjur är beroende av ett mosaiklandskap som innehåller både land- och vattenmiljöer. 
Största delen av året lever groddjur på land där de letar föda, vilar och övervintrar. 
Övervintringsställena måste vara frostfria och kan utgöras av t. ex. håligheter, under 
stockar, stenar eller trädrötter. På våren parar sig könsmogna djur i dammar eller andra 
lämpliga vattenansamlingar och lägger sin rom. Groddjurslarverna, ynglen, lever i vattnet.  
 
Större vattensalamander 
 
Större vattensalamander förekommer främst i öppna kulturpräglade landskap men även i 
rena skogslandskap. Landmiljöerna kännetecknas av en mosaik av mogna 
skogsbestånd, ofta lövdominerade, med lång kontinuitet och komplex markstruktur som 
ger god tillgång till gömslen och platser för födoproduktion. Dock kan man hitta större 
vattensalamander även i rätt karga och barrdominerade miljöer. Samtliga av arternas 
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olika landmiljöer innehåller dock fuktiga sprickor, skrevor och markhåligheter där djuren 
finner sin tillflykt dagtid, frisk och fuktig mark med något parti skog och en eller flera 
vattensamlingar i närheten. Större vattensalamander leker främst i fisk- och kräftfria, väl 
solexponerade småvatten med mycket vegetation och hög produktivitet av 
födoorganismer dock kan man hitta dem även i nästan helt vegetationslösa, dystrofa 
skogstjärnar och myrgölar. Då artens utvecklingstid är lång bör vattensamlingarna hålla 
vatten mellan mars/april – oktober/november (Naturvårdsverket 2007).  
 
Leken äger rum nattetid i slutet av april till början av juni. Hanar av den större 
vattensalamandern samlas i grupper kring spelarenor i strandzonen, vanligen på ca 20-
60 cm djup. Hanarna simmar eller vandrar omkring på platsen och visar upp sin 
praktdräkt. Äggläggningen sker genom att honan omsorgsfullt väljer lämpliga platser på 
undervattensbladen av vattenväxter. En hona kan lägga mellan 5-15 ägg per dag, av 
totalt ca 200-300 ägg under säsongen. Efter 2- 3 veckor kläcks larverna. Efter ca fyra 
månader lämnar de unga salamandrarna vattnet. Därefter stannar salamandrarna på land 
och återvänder inte till lekvattnen förrän de är könsmogna, vilket sker vid tre – fyra års 
ålder.  
 
De vuxna vattensalamandrarna uppehåller sig i vattenmiljön in i juni-juli, på vissa platser 
ännu längre. Därefter vandrar de upp på land, oftast i skydd av mörker och regn. 
 
Mindre vattensalamander  

Mindre vattensalamander är i huvudsak ett landlevande djur, men håller sig gärna året 
runt i närheten av sina lekvatten. Dessa lekvatten kan vara av olika typer och bestå av 
såväl tillfälliga som permanenta småvatten. Efter övervintringen vandrar djuren i april-maj 
till lekvattnen där parning och äggläggning sker. Då leken avslutats går de tillbaka upp på 
land.  
 
Äggen, som läggs ett och ett invirade i vattenvegetationen, kläcks efter 10 till 30 dagar. 
När salamanderlarverna vuxit och utvecklats till fullvuxna djur påbörjas deras landlevande 
fas. Detta sker vanligtvis i augusti-september men under varma år redan i juli. Därefter 
stannar salamandrarna på land och återvänder inte till lekvattnen förrän de är 
könsmogna, vilket sker vid två till tre års ålder för hanar och tre till fyra år för honor.  
 
Landmiljön består av skiftande fuktiga biotoper såsom skogsbryn, skogar och trädgårdar. 
Arten är nattaktiv och lever på insekter och andra småkryp. På dagen söker den gärna 
skydd under stenar, stockar, lövhögar eller på andra fuktiga platser. För övervintring 
krävs frostfria platser såsom i stenrösen, hålor, skrevor och liknande. 

 

Vanlig groda 

Vanlig groda förekommer i många olika typer av miljöer men gärna i fuktigare områden. 
Reproduktionen sker helst i fiskfria småvatten och leken sker april-maj. Vanlig groda leker 
under dagtid och alla honorna lägger sin rom på en gemensam plats i dammen, i en 
romsamling som flyter på vattenytan. Födan består framför allt av maskar, insekter och 
andra småkryp. 
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Vanlig padda  

Vanlig padda är framför allt ett nattaktivt djur. Lekvatten kan vara allt från mindre sjöar, 
gölar och dammar till små brackvattensamlingar. Den kan förekomma i en stor variation 
an livsmiljöer. Det viktiga är att miljön är rik på fuktiga gömställen som omkullfallna träd, 
lövhögar, stenmurar. Paddan återfinns därför gärna i parker och trädgårdar och i löv- och 
barrskog. Födan består av insekter, sniglar och andra småkryp. Den övervintrar nedgrävd 
på frostfritt djup både på land och i vatten. 
Larverna är svagt giftiga och äts sällan av rovdjur. Larverna kan också samlas i stora 
bestånd längs stranden eller kan ses simma tätt ihop ute i vattenmassan. 

4 Resultat av inventeringen  

Områdesbeskrivning 
 
Kristinebergsområdet utgörs av tallskog på omväxlande hällmark och myr, båda med 
lågbördighet, samt mer produktiv blandbarrskog med mer eller mindre stort inslag av löv, 
framför allt björk och asp. Skogsbruk bedrivs i området och vissa spår av detta syns även 
i de magra hällmarkstallskogarna. På de kalhyggen som finns i området står det ganska 
tätt med kvarlämnade tallöverståndare, många säkert över 150 år. I den södra delen 
ligger det dikade Gallmosskärret som varit uppodlat tidigare, med begränsad framgång av 
namnet att döma. På den ekonomiska kartan från 1952 är endast en mindre del av kärret 
fortfarande åker. Gläntor och diken i den björkdominerade lövskogen i kärrområdet visar 
tydligt på markhistoriken. Av den gamla kartan framgår även att Gammeläng vid den 
norra spetsen av inventeringsområdet varit uppodlad och som idag består av 
igenväxande ytor med stort lövinslag. Hela inventeringsområdet är genomkorsat av 
välanvända stigar. 
 
Inom Kristinebergsområdet finns rikligt med potentiella födosökslokaler och 
övervintringsplatser för groddjur, då det är rikt på hällmarker med fuktiga skrevor, 
stenblock, stenrösen, död ved och skrymslen vid t.ex. rötter och fuktiga områden som 
skvattramtallmyrar och mindre sumpskogar.  
 
Vid fältbesöken i april besöktes sex potentiella lekvatten (Figur 2).  
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Figur 2. Översikt över inventerade potentiella lekvatten samt solbelysta delar av den dikade bäcken 
i områdets norra del. Område 0 har inventerats 2016 (Selmer 2016), område 1- 6 har inventerats 
under den aktuella inventeringen 2017.  
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Område 1 Skvattramtallmyr 

Området utgörs av en skvattramtallmyr med delvis gamla tallar och mindre öppna mycket 
fuktiga områden som domineras av vitmossor och grästuvor. Vid inget av besöken 
observerades öppna vattenspegel inom området. I år bedöms området därmed inte utgör 
en reproduktionslokal för groddjur. Området kan dock utgöra både en födosökslokal för 
groddjur. 
 

   

Figur 3. Område 1: Skvattramtallmyr i april (tv) och i juni (th).   

 
Område 2: Sumpskog 
Området utgörs av en sumpskog delvis med sockelbildning. Trädskiktet domineras av 
klibbal, björk och gran. Död ved förekom i måttligt mängd, främst liggande. Vid besöket i 
april fanns gott om öppna vattenspeglar. Stora delar av vattnet var dock skuggat.   
Vattnet var mycket grund med en djup mellan 1 -10 cm. Vid andra besöket i juni hade de 
öppna vattenspeglarna torkat ut. Området bedöms inte utgör en lämplig 
reproduktionslokal för groddjur. Området kan dock utgöra både födosök- och 
övervintringslokal för groddjur. Groddjuren kan hittar frostfria gömställen i träden socklar.     
 

  
 
Figur 4. Område 2: Sumpskog i april (tv) och juni (th). 
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Område 3 Våtmark kring dikad bäck  
 
Området utgörs av en halv-öppen våtmark som ligger kring början av en dikad bäck. 
Trädskiktet är mycket glest och domineras av klibbal och björk. Det finns måttligt med död 
ved, både liggande och stående. Fältskiktet domineras av vass, gräs, örter och vitmossa. 
Bäcken utgör områdets öppna vattenspegel. I bäcken växer gräs och vitmossor. Det 
ligger även död ved i diket. En snok (Natrix natrix) påträffades i vattnet vid besöket i juni.  
Inga groddjur eller yngel observerades vid besöken. Området bedöms dock kunna vara 
en lämplig reproduktionsplats samt födosökslokal för groddjur. 
 

  
 
Figur 5. Område 3: Våtmarken med diket i april (tv) och juni (th).  

 
Område 4: Dikad bäck  
 
Den dikade bäcken som börjar i område 3 och sträcker sig söderut genom planområdet 
till Fisknäbben. Stora delar av diket ligger I skogen och är skuggad. Vid några platser 
öppna sig skogen till mindre gläntor och vattenspegeln är solbelyst (se punkt A och D i 
Figur 2). Även där den dikade bäcken korsar kraftledningsgator öppna sig skogen och 
vattnet är solbelyst (se punkt B, C och E i Figur 2). Vid de mer solbelysta delarna av den 
dikade bäcken växer halvgräs och några kärlväxter i vattnet. Mycket organiskt material i 
form av löv och genar ligger i den dikade bäcken. Vattnet är brunt och nästan 
stillastående. Vid besöket i juni hade delar av den dikade bäcken torkat ut.  
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Figur 6. Skuggad del av bäcken i april. 

  

 
 

  
Figur 7. Solbelyst del av bäcken med vatten i april (tv) och uttorkat i juni (th) (Se punkt A i Figur 2). 

 
Figur 8. Solbelyst del av bäcken där bäcken korsas aven kraftledningsgata i april (tv) och i juni (th) 
(Se punkt C i Figur 2). 
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Figur 9. Delvis solbelyst del av den dikade bäcken där paddyngel observerades (se punkt E I Figur 
2).  

 
 
Vid tre platser (Figur 2) längs diket observerades yngel av vanlig padda (Bufo bufo). 
Delar av diket utgör därmed reproduktionslokaler för groddjur. Vidare utgör diket troligtvis 
en spridningsväg för groddjur.  
 
 
Område 5 Dikad bäck 2 
 
Objektet utgörs av en dikad bäck med trädridåer vid strandkanten i planområdets norra 
del. Diket är 20 – 80 cm brett. Vid strandkanten växer klibbal, asp och björk. Stora delar 
av vattenspegeln är skuggad. Vattnet är stillastående – lugnflytande och grumligt grå-
brunt. Vattnet i dikets östra del hade vid besök en oljeaktig hinna. Inget grodyngel eller 
groddjur observerades. Diket bedöms inte utgöra en reproduktionslokal för groddjur med 
kan utgöra en spridningsväg för groddjur. Dikets vattenkvalitet bör dock utredas.  
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Figur 10. Dikad bäck i planområdets norra del. 

 
Område 6: Igenväxt damm 
 
Området utgörs av en igenväxt damm med kärr- och/eller fuktängskaraktär. Marken är 
dyig – blöt. I fältskiktet växer bland annat kaveldun, vass, fackelblomster, kärrtistel, 
topplösa samt gräs- och halvgrästuvor. Marken och vattnet lukta illa och verkar vara 
mycket näringsrikt. I objektets västra del ansluter till ett dike. Här finns ett områden med 
en grund, öppen mest skuggad vattenspegel. I vattnet växer kaveldun och bottnen är täkt 
av löv. Vattnet är mjölkig – grumlig brun och täcks av en oljeaktig hinna. Vattenkvalitén i 
dammens tillflöde bör utredas. Inga groddjur eller groddjursyngel har observerats. 
Eftersom vattenkvalitén av dammen bedöms som bristfärdig bedöms dammen inte som 
ett lämpligt lekvatten i dagsläget. Fuktängen bedöms dock som ett lämplig 
födosöksområdet.    
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Figur 11. Igenväxande damm. 

5 Förekomsten av groddjur och bevarandestatus 

Vanlig padda är som vanlig groda en allmän art med livskraftiga populationer på nationell 
nivå. Liksom övriga groddjur har de dock drabbats hårt av de förändringar som skett i det 
gamla kulturlandskapet, speciellt den omfattande dränering och torrläggning som tidigare 
skett av våtmarker och andra permanenta vattenområden. Groddjuren kan också drabbas 
av dödliga svampsjukdomar, något som har konstaterats förekomma i 
Stockholmsområdet (Kärvemo 2017). Kunskap om populationernas storlek och 
bevarandestatus är bristande och rapportering av fynd till ArtDatabanken sker sällan 
eftersom arterna uppfattas som vanliga. I Figur 12 visas rapporterade fynd i närområdet 
under åren 2007 – 2017. I Angarssjöängen pekas åkergroda följt av vanlig padda ut som 
de vanligaste groddjursarterna, men ett fåtal vanlig groda har också noterats (Wallentinus 
2017). I detaljplanområdet Okivsta 5 har både vanlig groda och vanlig padda observerats 
(Sweco 2016). Utifrån de uppgifter som varit möjliga att få fram är det svårt att göra en 
bedömning av bevarandestatus lokalt, men arten finns på andra platser i närområdet.  
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Figur 12. Utklipp ur artportalen över fynd av vanlig padda (gula markeringar) i närområdet (röd 
markering) av Kristinebergs området (grön markering).  

6 Bedömning av strukturplanens påverkan och effekter på groddjur  

Enligt förslag till strukturplanen (daterad september 2017) kommer ca 778 000 m2 
avverkas och omvandlas till bostadsområden och gatumark (Figur 13). Tre av de 
utpekade blöta områdena planeras att exploateras. Den dikade bäcken som utgör både 
lekvatten och troligtvis även spridningsväg för vanliga padda ligger nästintill helt inom 
framtida bebyggelse (Figur 13). Om diket kommer att bevaras som öppet delvis solbelyst 
dagvattendike eller kulverteras är oklart. Kulverteras diket så kommer paddanars 
lekvatten att försvinna och den nord-sydliga spridningen försvagas. Utan lämpliga 
skydds- och kompensationsåtgärder bedöms planen lokalt ha märkbart negativa 
konsekvenser för groddjur.  
 
Utpekade naturvärdesobjekt med påtagliga och höga värden planeras att bevaras (Figur 
13). Naturvärdesobjekten utgörs av både hällmarkerna och skvattramtallmyr med lång 
kontinuitet, död ved, fuktiga sänkor, skrevor och stenblock och bedöms vara potentiella 
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födosökslokaler och övervintringsplatser för groddjur (Almkvist & Strandell 2015). 
Spridningsmöjligheten österut mot Gävsjön bedöms bevaras.  
 
I byggskedet finns en risk för att vanlig padda och andra groddjur dödas eller skadas i 
samband med avverkning, gräv- eller utfyllnadsarbeten. Det finns också en risk för att 
ägg och rom av vanlig padda tas bort eller skadas. Det är enligt 6 § 
artskyddsförordningen förbjuden att: 
 

• döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och (6 § 1 punkten)  

• ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. (6 § 2 punkten)  
 
Dispens kan, i enskilda fall, medges av länsstyrelsen enligt 15 § artskyddsförordningen 
under förutsättning att det inte finns någon annan lämplig lösning och att dispensen inte 
försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arternas bestånd i dess 
naturliga utbredningsområde.  
 
Dispens bedöms behöva sökas inför anläggningsarbeten.   
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Figur 13. Översikt över strukturskissen i förhållande till inventerade potentiella lekvatten och 
födosöksområden. 



  

   

 
 

17(18) 
 

RAPPORT 

2017-06-26 

 

KRISTINEBERG - GRODDJURSINVENTERING 

 

 

KG \\sestofs010\projekt\1174\1157869\000\19 original\groddjursinventering krsitineberg rev 20171101.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

7 Rekommendationer och förslag till skydds- och 
kompensationsåtgärder 

1. Bästa tiden att fylla igen vattenområdet är i augusti-september då den sannolikt 

är grodfri. Detta medför att inga yngel skadas eller dödas, samt att risken för att 

grodor och paddor ska dödas kan minimeras. 

2. Bevara hällmarkerna med kontinuitet, död ved, fuktiga skrevor och stenblock 

samt skvattramtallmyrområden.  

3. Bevara de dikade bäckarna som öppna delvis solbelysta dagvattendiken med 

flacka stränder och naturlig strandvegetation. Passerar vägar diken ska vatten 

ledas genom viltanpassade trummor med landpassager anpassade för groddjur.   

4. Anlägg dagvattendammar med hänsyn till groddjur. Eftersom vattenkvalitet är 

viktig och vattnet inte bör ha pH under 5, och ha låga kvävekoncentrationer (nitrat 

under 0,13 mg/l och ammonium under 0,25 mg/l), kan flera dagvattendammar i 

rad anläggas.  

• Dammen/dammarna ska ha flacka stränder och grunda områden om 

cirka 20 cm i strandkanten  

• Dammen/dammarna måste hålla vatten hela året. Detta kan säkerställas 

genom att gräva en djuphåla (ca 1,5 m djup) i dammen  

• Dammen/dammarna ska vara solbelysta 

• I dammens/dammarnas norra sida planteras lövträd och buskar som t ex 

sälg  

• I Dammen/dammarna ska det finnas stenar och död ved läggs både i 

vattnet och på stranden   

• Bottensubstratet bör bestå av finkornigt material, vilket även gynnar 
etableringen av vattenväxter 

 

• Inhemska vattenväxter planteras i dammen  
 

• Plantera inhemska växter i strandkanten  

 

Lämpliga landmiljöer som den bevarade skogen och parkmarken med stenrösen, 

fauna depåer, lövhögar och buskar måste ligga i närheten av dammen. 

Groddjuren måste kunna vandra ohindrat och utan risk att bli överkörda mellan 

deras land- och vattenmiljö. Ligger vägar mellan groddjurens land- och 

vattenmiljöer bör groddjurstunnlar med kopplade ledstrukturer anläggas (Figur 

14).  
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Figur 14. Groddjurstunnel. Foto: Mats Lindqvist. 
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1 Bakgrund, syfte och metodik 

1.1 Bakgrund 

Vallentuna kommun arbetar med planläggning av Kristinebergsområdet i Vallentuna. 

Kristineberg ska utvecklas till en ny stadsdel öster om Arningevägen. Skogsområdet 

kommer delvis att avverkas och omvandlas till ett bostadsområde. Programförslaget 

innebär en blandad bebyggelse med bostäder samt offentliga rum, verksamheter, 

service, skola och förskola (Sibo 2014).  

1.2 Syfte 

Den naturvärdesinventering som genomfördes under våren 2016, Naturvärdesinventering 

Kristineberg, etapp 1, 2016-04-25, Projektnummer: 1157774000, pekar ut en vatten-

samling i den nordöstra delen av området som potentiellt tillhåll/fortplantningslokal för 

groddjur. Denna groddjursinventering har genomförts för att undersöka förekomsten av 

groddjur i denna vattensamling och för att bedöma värdet av vattnet ur ett groddjurs-

perspektiv. 

1.3 Inventering av groddjur - metodik 

Fältinventeringen genomfördes kvällen den 9:e maj 2016. Vädret under dagen var klart 

och soligt med temperaturer på över 25 °C. Under kvällen var det klart och 16-18 °C med 

svag eller ingen vind.   

Vid fältinventeringen avsöktes vattensamlingen som pekats ut i naturvärdesinventeringen 

med pannlampa efter mörkrets inbrott. Även strandzonen och skogen närmst 

vattensamlingen samt intilliggande väg cirka 100 meter åt båda hållen avsöktes. Stockar, 

stenar och diverse skräp som påträffades i området vändes försiktigt och återplacerades 

sedan. 

2 Resultat 

2.1 Beskrivning av vattensamlingen 

Vattensamlingens läge är markerat med nummer 4 i figur 1 nedan. Vattensamlingen är 

omgiven av blandad skog på alla sidor med en väg nära den östra sidan. Vatten-

samlingen är till stora delar igenvuxen med vitmossa och den öppna vattenspegeln är 

begränsad till cirka 20 kvadratmeter, vattendjupet är mindre än 20 centimeter och vattnet 

är klart. 



  

   

 
 

3 (4) 
 
 RAPPORT 

2016-05-15 

UTKAST 

GRODDJURSINVENTERING 

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

KG c:\users\seguko\documents\kristineberg\kristineberg etapp 1\äta\kristineberg - groddjursinventering_gk.docx 

 

 

Figur 1. Den inventerade vattensamlingen markerad med 4. (Figur från 

naturvärdesinventeringen) 

2.2 Fynd 

Det enda fyndet var en överkörd och död juvenil vanlig padda (Bufo bufo) på vägen strax 

norr om vattensamlingen. Inga groddjur eller spår av sådana observerades i vatten-

samlingen. 
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Figur 2. Överkörd och död juvenil vanlig padda (Bufo bufo) påträffad på vägen strax norr 

om vattensamlingen. 

2.3 Bedömning av värde för groddjur 

I sitt nuvarande skick är vattensamlingens värde för groddjur begränsat. Vattensamlingen 

är alltför igenvuxen och alltför skuggad för att vara en attraktiv fortplantningslokal. Som 

födosöksområde och för att binda ihop andra lokaler har den dock ett värde. 

3 Föreslagna åtgärder 

För att bli attraktivare för groddjur behöver vattensamlingen grävas ut och vitmossan 

avlägsnas. Vidare bör skogen, framförallt söder om vattensamlingen tas ned för att öka 

solinstrålningen och värma upp vattnet snabbare på våren. 

4 Referenser 

Naturvärdesinventering, Kristineberg Etapp 1, 2016-04-25, Projektnummer: 1157774000 
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Sammanfattning & rekommendationer 

Inom inventeringsområdet har åtta naturvärdesobjekt pekats ut, ett med högt, två med påtagligt 
och fem med visst naturvärde. Två av dessa objekt har redan beskrivits i 
naturvärdesinventeringen från 2014 och kommer att sparas som naturmark enligt planförslag. 

 

Fem av de ”nya” naturvärdeobjekt ligger helt eller delvis inom framtida kvartärs- och gatumark 
och kommer att påverkas negativt av planförslaget. De negativa konsekvenserna av 
planförslaget på naturvärden bör kompenseras. 

 
Naturvärdesobjekt 6, en igenväxande damm, ligger i ett område som planeras som park med 
dagvattenhantering. Planförslaget kan vid rätt utformning ha positiva effekter på objektets 
naturvärde. 

 

Ett antal naturvärdesträd har observerats utanför de under 2014 beskrivna naturvärdesobjekten. 
Flera av dessa träd ligger på framtida kvartärs- och gatumark. För att spara så många träd som 
möjligt bör dessa träd mätas in exakt, markeras och skyddas under byggskedet. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

Vallentuna kommun arbetar med planläggning av Kristinebergsområdet i Vallentuna (Figur 1). 
Skogsområdet kommer delvis att avverkas och omvandlas till ett bostadsområde. Kristineberg 
ska utvecklas till en ny stadsdel öster om Arningevägen. Programförslaget innebär en blandad 
bebyggelse med bostäder samt offentliga rum, verksamheter, service, skola och förskola (Sibo 
2014). Omvandlingen kommer att påverka naturvärden samt flera ekosystemfunktioner och 
tjänster negativt. 

 
 

Figur 1. Kristenbergs område i Vallentuna är uppdelad i fem etapper. Rapporten avser etapp 1 (skraffrerat 
område). 

 
 

En naturvärdesinventering på nivå medel har genomförts under hösten 2014 (Almqvist & 
Strandell 2014). Syftet med naturvärdesinventeringen var att bedöma det aktuella områdets 
naturvärden, det vill säga områdets betydelse för biologisk mångfald enligt definition i standard 
för naturvärdesinventering (SS 199000:2014). I naturvärdesinventeringen har områden med 
påtagligt – högsta naturvärden pekats ut dock togs inte hänsyn till områden med visst värde. 
Området innehåller idag sju naturvärdesobjekt av påtagligt till högt naturvärde (Fel! Hittar inte 
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eferenskälla.). I NVI rapporten rekommenderades att genomföra en fördjupad inventering för 
respektive detaljplaneetapp där särskilt värdefulla träd och exakta gränsdragningar för 
värdekärnor borde mätas in. Träden mättes in inom utvalda områden som omfattades av 
planläggning. 

 

Syfte 

Syftet med naturvärdesinventeringen är att identifiera och avgränsa de geografiska områden 
inom inventeringsområdet som är av betydelse för biologisk mångfald, samt bedöma och 
dokumentera dessa. Detta PM utgör ett underlag för pågående planarbeten samt för revisionen 
av rapporten Detaljplaneområde 1 – Konsekvenser av exploatering och förslag till 
kompensationsåtgärder. 

 

Avgräsnning 

Inventeringsområdet innefattar detajplaneområdet etapp 1 i Kristenberg, Vallentuna kommun 
(Figur 2). 

Figur 2. Inventeringsområdet detajplaneområdet etapp 1, Kristenbeg (Vallentuna kommun). 

 

Metod 

Inventeringen har genomförts enligt standard för Naturvärdesinventering avseende biologisk 
mångfald (SS 199000:2014) med tillhörande teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). Området 
har inventerats på nivå detalj, vilket innebär att ytor ner till 10 m2 och linjeformade objekt med 
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en längd av 10 meter eller mer och en bredd av 0,5 meter eller mer har noterats. Tilläggen 
naturvärdesklass 4 har ingått i inventeringen. Objekten har bedömts i naturvärdesklasser 1-4, 
där klass 1 är högsta naturvärde, klass 2 är högt naturvärde, klass 3 är påtagligt naturvärde och 
klass 4 är visst naturvärde (Tabell 1. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-4.Tabell 
1). 

 
Tabell 1. Naturvärdesobjekt bedöms i naturvärdesklass 1-4. 

 

Naturvärdesklass Definition Beskrivning 

Naturvärdesklass 1 Högsta 
naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 Högt 
naturvärde 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå. 

 
Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, 
lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass 
aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens klass 1–3, 
ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt 
åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens 
klass 1–3, limniska nyckel-biotoper, skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i 
naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte 
uppfyller högsta naturvärde. 

Naturvärdesklass 3 Påtagligt 
naturvärde 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens klass 
restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten. 

Naturvärdesklass 4 Visst 
naturvärde 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver 
inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell 
eller global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller 
förbättras. 

 

Geografiska områden som i sitt nuvarande tillstånd inte eller endast i ringa omfattning bidrar till 
biologisk mångfald bedöms ha lågt naturvärde, vilket inte utgör en naturvärdes-klass. 
Naturvärdet för respektive objekt bedöms utifrån art och biotop, och ska avse den biologiska 
mångfaldens nuvarande tillstånd. Bedömningsgrunden art omfattar både naturvårdsarter och 
artrikedom och är en sammanvägning av dessa två. Naturvårdsarter omfattar arter som 
indikerar ett högt naturvärde och som i sig själva är av betydelse för biologisk mångfald. Det kan 
vara skyddade arter, rödlistade arter, signalarter, typiska arter och ansvarsarter. 
Till naturvårdsarter räknas: 
Skyddade arter; arter som omfattas av juridiskt skydd enligt Artskyddsförordningen. Markeras 
med (§) i beskrivningarna nedan. 

 Typiska arter; arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos 
aktuell naturtyp enligt EU:s art- och habitatdirektiv. 

 Rödlistade arter; arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Delas in i 
kategorierna RE – nationellt utdöd, CR – akut hotad, EN – starkt hotad, VU – sårbar, 
NT – nära hotad och LC – livskraftig. 
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 Ansvarsarter; arter där en särskilt stor andel av dess totala population finns i en 
begränsad del av det totala utbredningsområdet. 

 Signalarter; arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har höga 
naturvärden. Markeras med (S) i beskrivningarna nedan. 

 Nyckelarter; arter som direkt eller indirekt har en särskilt viktig funktion för andra arter. 
Markeras med (N) i beskrivningarna nedan 

 

Olika naturvårdsarter är synliga under olika delar av säsongen varför arter som inte varit möjliga 
att se vid inventeringstillfället inte har noterats. Endast de arter som identifierats vid denna 
naturvärdesinventering tas upp i sammanställningen av naturvårdsarter för respektive 
naturvärdesobjekt. Eventuella tidigare noterade arter tas dock med i bedömningen av objektets 
naturvärde. 

 
Artrikedomen bedöms utifrån artantal och artdiversitet. Bedömningsgrunden biotop omfattar 
aspekterna biotopkvalitet (det som formar en biotop) samt sällsynthet och hot. 
Bedömningsgrunderna värderas efter obetydligt värde, visst värde, påtagligt värde samt högt 
värde. SIS-standarden ger skalan för respektive bedömning. Bedömningsgrunderna vägs sedan 
ihop till en naturvärdesklass. Till hjälp finns en matris i standarden (Figur 3). Det finns dock inga 
exakta gränser mellan de olika klasser och klassningen inte kan följa matrisen exakt i alla lägen. 

 

Figur 3. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive bedömningsgrund 
biotop leder till en viss naturvärdesklass. 
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