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SAMMANFATTNING
Arninge är idag det största och viktigaste arbetsplatsområdet i Täby. För att åstadkomma fler
bostäder i området arbetar kommunen med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP).
Tyréns har fått i uppdrag att göra en miljökonsekvensbeskrivning för planen.
Markanvändningen inom Arninge domineras av handel, mindre kontorsverksamhet och
småindustri. I sydväst gränsar Arninge mot naturreservatet Rönninge by-Skavlöten. De norra
delarna ligger vid Ullnasjöns södra strand. I väster finns Hägerneholms gård med
hästverksamhet och flera kulturhistoriskt intressanta I norr finns Ullnatippen där man
deponerar avfall av typen schaktmassor. Arbete med att avsluta tippverksamheten pågår.
Exploateringen innebär att vissa naturvärden försvinner. Värdefull naturmiljö med både
regionala, kommunala och lokala värden, finns inom området. Planens genomförande innebär
att den redan störda förbindelsen mellan Angarnkilen och Bogesundskilen försämras
ytterligare.
Ändmoräner som ingår i ett riksintresse finns i östra delen och bedöms vara av regionalt värde.
Dessa områden bör skyddas från ingrepp. Inom strandskyddsområdet finns vegetation av
kommunalt och lokalt värde. Delar av strandskyddsområdet är svåra att samordna med
bebyggelsen och det innebär att värdefull natur inom strandskyddszonen försvinner.
Rekreationsvärdet för boende i området har möjligheter att bli stort. Rekreationsområden finns
nära och ett grönt stråk planeras genom bebyggelsen. Event Resort Ullna kommer också att få
ett rekreationsvärde.
Området runt Hägerneholm har värde för kulturmiljö med sina öppna ytor som visar att det är
gammal åkermark. Om hästverksamheten försvinner och marken bebyggs minskar värdet för
kulturmiljön. Kvarvarande ytor riskerar att växa igen då betet upphör. Fornlämningarna måste
undersökas och grävas ut efter tillstånd från länsstyrelsen.
Inom delar av planområdet har olika verksamheter pågått under lång tid och marken kan vara
förorenad. För att inte orsaka oväntade kostnader i senare skeden behövs en översiktlig
provtagning för att ge en bild av föroreningssituationen.
Risk för brand och explosion behöver ses över om byggnader föreslås inom 50 meter från
verksamheter som hanterar drivmedel samt om byggnader föreslås närmare än 100 meter från
en bensinstation. En utredning gällande skyddsavstånd identifierar fyra verksamheter som kan
ge upphov till störningar för planerad bebyggelse norr om Ullnavägen. Dessa behöver utredas
vidare i fortsatt planläggning.
I området närmast de större vägarna överskrids bullerriktvärdena för ny bebyggelse. Bostäder
måste antingen placeras på tillräckligt långt avstånd eller skyddas bakom byggnader med
kontorsverksamhet. Vissa vägar inom verksamhetsområdet har också överskridanden närmast
vägkant.
Halterna av kvävedioxid och PM10 bedöms vara låga i området och det finns knappast någon
risk för överskridanden av miljökvalitetsnormen. Vissa verksamheter inom
verksamhetsområdet släpper ut andra ämnen som kan ge lukt och eventuellt även kan vara
hälsoskadliga. Detta måste utredas noggrannare innan bostäder byggs i verksamhetsområdet
eller i anslutning till det. Hägerneholms ridanläggning ger lukt och spridning av allergen och är
knappast förenlig med föreslagna bostäder och skola i västra delen av planområdet. Kommunen
har beslutat att hästverksamheten ska flyttas. Motocrossbanan kan inte heller finnas kvar på
platsen om man bygger bostäder nära den.
Vattnet norr om Ullnavägen rinner till Ullnasjön medan vattnet i södra delen av området rinner
till Stora Värtan. Delar av ledningsnätet är idag överbelastat och klarar inte ytterligare
vattenmängder.
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Ullnasjön bedöms vara en känslig sjö som inte bör utsättas för ytterligare belastning av
näringsämnen. Det finns risk för att God status enligt EG:s ramdirektiv för vatten inte uppnås
till år 2015. Omhändertagande av dagvatten bör finnas även om den tillkommande
exploateringen är liten i förhållande till sjöns hela avrinningsområde. För att klara flödena och
kraven på rening föreslås fyra dagvattendammar runtom i området. Infiltration kan vara aktuellt
på ett par platser.
Ur hushållningssynpunkt bedöms platsen vara ett bra val. Vägar och kollektivtrafik finns nära
och planeras bli ännu bättre. Utnyttjandet av Ullnatippen till en rekreationsanläggning är bra
förutsatt att eventuella föroreningar i tippen inte berör människor. Den planerade bebyggelsen
längs kanalen och Ullnasjön bör anpassas för att minska risken för översvämning.
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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Arninge är idag det största och viktigaste arbetsplatsområdet i Täby och Nordostsektorn.
Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för området pågår. Tyréns har fått i
uppdrag att göra en miljökonsekvensbeskrivning för planen.
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att belysa var bostäder kan byggas i området. Det
är viktigt att antalet bostäder blir tillräckligt stort för att det framtida Arninge-Ullna skall
uppfattas som ett blandat bostads- och arbetsplatsområde, istället för att som idag vara ett
arbetsplatsområde. På längre sikt är en vision att arbetsplatserna och bostäderna ligger mera
blandat.

1.2 MILJÖBEDÖMNING AV PLANER
I miljöbalken finns krav på att en miljöbedömning skall genomföras för planer som kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter
i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. Vilka planer som kräver
miljöbedömning förtydligas i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Enligt
förordningen är en fördjupad översiktsplan en typ av plan som alltid skall antas innebära
betydande miljöpåverkan.
I arbetet med miljöbedömningen tas därför en miljökonsekvensbeskrivning fram som skall
uppfylla miljöbalkens krav (detta dokument).

1.3 SAMBAND MED ANDRA PROJEKT
En utbyggnad av området underlättas om kollektivtrafiken förbättras. Planer finns på att
Arninge skall vara en stor bytespunkt för olika färdmedel. Flera projekt pågår i närheten som
innebär förbättringar för Arninge-Ullna. En ny hållplats i Arninge längs Roslagsbanan
planeras. Det pågår också en förstudie om ett nytt snabbtåg, Roslagspilen, som skall passera
Arninge (se bild 4.1). Dessutom finns planer på att flytta järnvägen närmare det nya resecentrat
som planeras i FÖP:en. Flytt av den befintliga kraftledningen är nödvändigt för att genomföra
FÖP:en.

1.4 MÅL OCH RIKTLINJER
Regionala miljömål
Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram regionala miljömål utifrån de nationella
miljökvalitetsmålen (16 stycken). Speciellt viktigt att belysa i det här planarbetet, när det
handlar om byggande av bostäder och verksamheter, är miljömålet om en god bebyggd miljö.
Länsstyrelsens mål har fokus på planeringsunderlag. Fysisk planering och samhällsbyggande
ska genomföras utifrån medvetna strategier för olika miljöaspekter. Det innebär följande:
Arbetsplatser och service ska blandas så att bilanvändningen kan minska. Estetiska värden ska
tas tillvara och utvecklas. Grön- och vattenområden i tätbebyggda områden ska finnas kvar
både för natur- och kulturmiljö och friluftsändamål. Energianvändningen ska göras effektivare.
Det ska finnas ett barnperspektiv för planeringen. Kulturarvet ska bevaras och utvecklas.

RUFS 2001
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2001) finns Täby Centrum Arninge redovisat som en delregional kärna. En delregional kärna har god tillgänglighet i
regionen och regiondelen. Området bedöms ha förutsättningar för stark tillväxt på lång sikt.
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Visionen för Stockholm nordost
Visionen handlar om en gemensam satsning på en regionkärna, väl utvecklad infrastruktur och
en utveckling av befintliga och nya stadsmiljöer. Visionen är antagen av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige i respektive kommun.
De sex kommunerna kommer gemensamt att verka för:
-

Att kollektivtrafiken byggs ut, bland annat med dubbelspår på
Roslagsbanan och Roslagspilen via Arninge-Åkersberga till
Norrtälje.

-

En utbyggnad av regionkärnan Täby Centrum och
Arninge/Rosenkälla med god kreativ miljö.

-

Att spårbundna förbindelser även skapas västerut.

-

En miljö som stimulerar till etablering av kunskaps- och
tillväxtföretag i kombination med högre utbildning och
forskning.

-

Att gemensamt marknadsföra den regionala kärnan med
utgångspunkt från de värden som finns i nordostsektorn.

-

Att bedriva arbetet med utveckling av den nya regionala kärnan
i demokratiska processer.

2 ARNINGE-ULLNA IDAG
2.1 NULÄGE
Markanvändningen inom Arninge domineras av handel, mindre kontorsverksamhet och
småindustri. I sydväst gränsar Arninge mot naturreservatet Rönningeby-Skavlöten med naturoch kulturbygd. Stora delar av det idag oexploaterade området består av skogsbevuxen och
kuperad terräng med inslag av åkerholmar.
De norra delarna ligger vid Ullnasjöns södra strand. Ett fåtal bostäder finns i nordväst vid
Hägerneholm. Strandpartiet på Ullnasjöns södra strand består av sumpskog, naturmark och en
badplats. Längs stranden löper idag en vandringsled; den blå leden. En kraftledning går genom
norra planområdet, söder om Ullnasjön.
I väster finns Hägerneholms gård med hästverksamhet och flera kulturhistoriskt intressanta
områden. I östra delen finns en motocrossbana som används för motorsport.
Ullnatippen används fortfarande för tippverksamhet, men arbete med en avslutningsplan pågår.
Vissa verksamheter är störande med anledningen av exempelvis buller, lukt och farligt gods.
Stora delar av Arninge-Ullna har gällande detaljplaner, utanför dessa delar är området inte
detaljplanelagt. Längs Arningevägen är höjdpartierna utlagda som naturmark. Kvartersmarken i
sydöstra delen är till större del avsedd för handel.
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Bild 2.1: Flygbild västerifrån över området. Längst fram i bild syns Hägerneholm och dess öppna
omgivningar. Det bebyggda området är Arninges handels- och verksamhetsområde. Ullnatippen syns
långt bak i bild.

2.2 RIKSINTRESSEN
Riksintressen pekas ut av myndigheter för att åstadkomma en god hushållning med landets
värdefulla mark- och vattenresurser. Dessa områden ska skyddas mot åtgärder som kan komma
i konflikt med det samhällsintresse som ligger till grund för riksintresseförklaringen.
Östra delen av planområdet ingår i ett område av riksintresse för naturvården, Ullnasjöns de
Geer-moräner.
Roslagsbanan är ett riksintresse för järnvägen och passerar genom sydligaste delen av området.
E18 är av riksintresse för väg, kategori 1, vilket innebär att den ingår i den svenska delen av
Trans European Network (TEN). Dessutom är den del av Arningevägen som går norr om
Roslagsvägen av riksintresse för väg i dagsläget. Den kommer dock att ersättas av
Norrortsleden i egenskap av riksintresse inom en snar framtid.

3 AVGRÄNSNING
3.1 GEOGRAFISK
Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i anslutning till
planområdet. Regionala effekter som uppkommer då Arninge-Ullna förändras till ett område
med många boende beskrivs översiktligt (se bild 3.1).

3.2 TID
Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur området ser ut när det är fullt utbyggt. Något exakt
årtal för detta går inte att ange idag då delarna har olika tidplan. Utbyggnaden av Event Resort
Ullna förväntas ske de närmaste 5 åren. Utbyggnaden av bostäder i de oexploaterade områdena
förväntas ske inom de närmaste 10 åren. Planerna på att blanda bostäder och befintliga
verksamheter inne i Arninge-Ullna sker på längre sikt.
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Bild 3.1: Planområdet avgränsad med svart linje.

3.3 MILJÖASPEKTER
Kommunen har bedömt följande aspekter som relevanta att beskriva i
miljökonsekvensbeskrivningen:
-

Buller
Luftkvalitet
Dagvatten
Vattenkvalitet
Översvämningsrisk
Förorenad mark
Risk med hänsyn till farligt gods
Påverkan på rekreation
Naturmiljö och strandskydd
Kulturmiljö
Samlokalisering verksamheter och bostäder

Hushållning med naturresurser beskrivs översiktligt.

9(61)

4

UTBYGGNADSFÖRSLAG OCH
ALTERNATIV

4.1 NOLLALTERNATIV
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett så kallat
nollalternativ. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget även om de ofta är lika till
innehållet.
De centrala delarna av Arninge-Ullna kommer även fortsättningsvis att användas för handel
och verksamheter. Motocrossbanan och hästverksamheten vid Hägerneholm kommer att finns
kvar. Nollalternativet innebär att förutom dagens verksamheter tillkommer industri och handel i
de gråmarkerade områdena på bild 4.1.
Inga bostäder tillkommer i området. Ullnatippen avslutas enligt avslutningsplanen och
återplanteras med vegetation. Tidigare användes delar av tippområdet som skidbacke, den så
kallade Ullnabacken. Det är möjligt att denna verksamhet kan återupptas i framtiden när tippen
är avslutad.

4.2 FÖRSLAG TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN
Följande beskrivning är hämtad från den fördjupade översiktsplanen. Målsättningen är en tät
stadsdel som länkar samman verksamhets- och handelsområdet med bostäder samt att
möjliggöra byggande av Event Resort Ullna, en evenemangsanläggning. Arninge får växa fram
som en stadsdel där storhandel och bostäder vävs samman. Planförslaget visar en möjlighet att
bygga ut Arninge med cirka 3000 bostäder. De exakta förslagen i den fördjupade
översiktsplanen konkretiseras senare i flera detaljplaner för området.

Bebyggelse
Handel och verksamheter föreslås längs E18 och Arningevägen. Byggnaderna mot E18
utformas så att innanförliggande bostäder skyddas mot buller från trafiken, exempelvis genom
att vara sammanhängande och tillräckligt höga.
Vid Ullnasjöns sydvästra strand föreslås bostadskvarter i 2-4 våningar, som får nå ända ut till
vattnet. Diket som finns där idag utvidgas till en mindre kanal. Små verksamheter får ta plats
längs kanalen och vid Ullnasjöns strandtorg. Ett promenadstråk föreslås löpa längs med sjön.
I skogen norr om Hägerneholm samt söder om Ullnatippen föreslås en låg bebyggelse i form av
gruppbyggda småhus och mindre flerbostadshus. Kvarteren är stora och i inre delarna kommer
gröna oaser att finnas. Mot Ullnavägen och Bygatan kan verksamheter rymmas.

Befintliga verksamheter
I kvarteren i Arninges mitt finns idag olika typer av industriella verksamheter. Här föreslås
obebyggda delar bebyggas med bostäder i den mån angränsande verksamheter inte innebär för
stora störningar. För att byggande av bostäder ska kunna vara möjligt kan vissa industrier
behöva förändra sin verksamhet. Mängden bostäder och boende behöver bli tillräckligt stor för
att kvarteren ska befolkas dygnet runt. Huvudstråken mot centrum och resecentrum är särskilt
viktiga. Där kan bostadshusen ges möjlighet att etablera småskalig service och verksamhet i
sina bottenvåningar. Framtida studier bör belysa möjligheterna att gradvis utveckla området till
ett blandat bostads- och verksamhetsområde.
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Befintlig hästverksamhet vid Hägerneholm avvecklas och befintlig kraftledning söder om
Ullnasjön grävs ner.

Bild 4.1: Översikt av planförslaget från den fördjupade översiktsplanen (Källa: ALMAarken. Något
redigerad av Tyréns).
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Event Resort Ullna
Event Resort Ullna föreslås ligga på Ullnabackens västra sida och infart sker från Ullnavägen
nära avfarten från E18 så att trafiken inte behöver belasta bostadsgatorna längre in i området.
Vid Event Resort Ullna planeras en mängd olika aktiviteter (se bild 4.2). Inomhus planeras
bland annat en skidanläggning, för både alpin- och längdåkning, skridskobana samt en
vattenpark. Utomhus ges plats för exempelvis vattensportanläggning i Ullnasjön,
cykelcrossbanor, klätterväggar. Dessutom kommer hotell, konferensanläggning, lägenheter,
restauranger och butiker att finnas inom anläggningen. Lägenheterna planeras i den sydvästra
delen av området, utmed Ullnavägen.

Resecentrum
I sydost vid det centrala torget föreslås ett resecentrum med en pendeltågstation för den
framtida Roslagspilen och en direkt koppling till Roslagsbanan. Resecentrum föreslås också
omfatta en bussterminal för norrortsbussarna. Den nya stationen för Roslagsbanan placeras i
planförslaget sydost om E18 med förbindelse över eller under E18 för att bli lättillgänglig från
en eventuell pendeltågsstation och omstigningsplats till buss. Centrumfunktioner kopplas dels
till detta resecentrum, dels längs med den diagonala vägen som löper genom bebyggelsen.

Trafik
Det befintliga vägnätet byggs ut till ett större och tätare rutnätssystem. I så stor utsträckning
som möjligt utnyttjas befintligt vägsystem som en stomme i stadsdelsutbyggnaden.

Grönstruktur
Ädellövskogen kring Hägerneholm och naturmarken kring gården bevaras och blir en stor park
och länk från stadsdelen in i naturreservatet Rönninge by – Skavlöten (bild 5.2). Blå leden som
idag går längs Ullnasjöns strand ligger kvar och blir en del av den nya strandpromenaden och
denna kopplas ihop med den nya grönstruktur som skapas. Kring Jaktvillan förstärks
parkmarken för att bli ett tydligt grönt rum med Jaktvillan i centrum. I de nya bostadskvarteren
bevaras så mycket som möjligt av de befintliga fornlämningarna som finns utpekade. En grön
länk mot naturreservatet Rönningeby - Skavlöten föreslås i det som tidigare kallats ridporten.

4.3 FÖRSLAG FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN UTAN EVENT RESORT ULLNA
Utbyggnad av Arninge-Ullna syftar i första hand till att åstadkomma fler bostäder. Planens
genomförande är inte beroende av om Event Resort Ullna byggs. Ett alternativ utan denna
anläggning beskrivs därför också.
I stort ser detta förslag ut som förslaget med Event Resort Ullna. Skillnaden är att anläggningen
inte byggs. Tippen kommer dock ändå att avslutas. Vad marken ska användas till istället är
osäkert men troligen kommer de andelslägenheter som finns i förslaget med Event Resort Ullna
att byggas ändå som vanliga bostäder.
I denna MKB förutsätts att området för dagens tippverksamhet används för natur och
rekreation. Möjligen kan skidverksamheten återupptas på Ullnabacken. Utanför tippområdet
förväntas ett visst inslag av bostäder byggas. Området förutsätts inte alstra några stora
trafikflöden eller vara störande för omgivningen.
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Bild 4.2: Översikt av planerad Event Resort Ullna.
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5 MILJÖASPEKTER
5.1

NATURMILJÖ

Bedömningsgrunder
Naturreservat
Väst/sydväst om planområdet ligger det kommunala naturreservatet Rönninge by – Skavlöten.
Naturreservatet invigdes den 7 december 2002 och ligger mellan Rönningesjön och E18 (avfart
Arninge, Vaxholm). Genom att bilda reservatet vill kommunen bevara natur- och kulturvärdena
samt tillvarata friluftsintressen i området.

Strandskydd
Vid Ullnasjön råder strandskydd 100 meter på land och 300 meter i vattnet. Öster om
Ullnatippen fram till E18, i det som tidigare var Österåkers kommun, är det även 300 meters
strandskydd på land.

Riksintresse
Ullnasjöns de Geer moräner är av riksintresse för naturvård i Stockholms län. Från Ullnasjöns
östra strand och söderut ända ner till Norrängen i västra Rydboholmsområdet förekommer en
intressant serie De Geermoräner som har stor betydelse för studier av inlandsisens avsmältning.
Ryggarna, som är utsträckta i öst-västlig eller nordost-sydvästlig riktning framträder tydligast i
hagmarken norr om Deglinge. De Geermoränerna ingår i Länsstyrelsens naturvårdsprogram
(objektnummer 17.18).

Grönplan för Täby kommun
Enligt grönplanen finns två särskilt värdefulla områden inom planområdet, ett område med
ädellövskog mellan Hägerneholms gård och Ullnavägen samt i princip hela det betade området
runt gården där det finns artrik gräsmark.

Grönkilar
Enligt RUFS 2001 ska hänsyn tas till grönstrukturens funktioner och värden vid etablering av
nya bostäder. Samrådsförslaget inför RUFS 2010 innehåller målet att värdefulla naturmiljöer
ska värnas och vidareutvecklas. Planområdet berör Angarnkilen.

Nuläge
Gröna kilar
De gröna kilarna identifierade av Regionplane- och Trafikkontoret är indelade i värdeområden,
kilområden och gröna länkar. Värdekärnor är områden med höga värden för sociala,
naturvetenskapliga och kulturvetenskapliga intressen. Kilområden har inte samma kvaliteter
som värdekärnorna. Gröna länkar utgör gröna tvärförbindelser mellan kilarna och i länkarna
kan delar vara exploaterade.
Strandområdets västra del ingår idag i Angarnkilen, se figur 5.1, som en utlöpare från området
väster om Ullnasjön. Det aktuella strandområdet är ett kilområde. Från söder längs
Hägernäsvikens östra sida sträcker sig en värdekärna från Bogesundskilen norrut.
Skogsområdet vid Rydbo är utmärkt som en grön länk.
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Bild 5.1: Tolkning av Angarnkilens utseende i det aktuella området. Det gröna området ingår i
Bogesundskilen. (Källa: Conec)

Något sammanhängande grönt område finns inte mellan Angarnkilen i väster och
Bogesundskilen i öster. Ullnasjöns södra strand mot Rydbo skog är ett av de områden med bäst
förutsättningar för att binda samman kilarna, men motorvägen utgör en barriär mellan
områdena.
I beskrivningen över upplevelsevärden i Angarnkilen från Regionplanekontoret 2004 bedöms
strandområdet vid Ullnasjön som stört av kraftledningar och motorvägen. Det finns möjlighet
till värdefulla utblickar över både öppna vattenområden och jordbrukslandskap. I området finns
en badplats med möjligheter till vattenaktiviteter. Blå leden går längs stranden och den lilla
vägen.

Naturvärdesbedömning av Ekologigruppen
En naturvärdesbedömning har utförts av Ekologigruppen AB. Resultatet av bedömningen
redovisas i bild 5.2. Syftet med inventeringen var att identifiera, ur naturvårdssynpunkt,
värdefulla miljöer/strukturer samt skyddsvärda arter i Arninge. Under fältbesöket som gjordes
2007-10-23 identifierades åtta stycken objekt med särskilt höga naturvärden. En tidigare
naturinventering som även den har utförts av Ekologigruppen AB fokuserade på naturvärden
knutna till ädellövskogsmiljöer.
Förutom naturvärdesbedömningar har Ekologigruppen AB även gjort en översiktlig bedömning
över allmänhetens nyttjande av strandzonen av Ullnasjön (se under kapitel Rekreation). Vidare
har en bedömning över fyra stycken de Geer moräner gjorts.
Naturvärdesobjekten är indelade i tre olika klasser. Det har inom Arninge identifierats objekt
som anses ha regionalt värde, kommunalt värde och lokalt värde. Något naturområde med
nationellt värde finns inte inom området.
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Bild 5.2: Översikt naturvärden och planlagda oexploaterade områden.
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Generellt kan sägas att området vid Hägerneholms gård med dess beteshagar har många
naturvärdesobjekt både av regionalt, kommunalt och lokalt värde. Längs Ullnasjön finns flera
områden med kommunalt och regionalt värde. Vidare finns några områden som anses ha
kommunalt och lokalt värde insprängda i industriområdet samt väster om motocrossbanan.
Samtliga objekt av regionalt värde som är ädellövskog befinner sig utmed Ullnavägen samt
runt Hägerneholms gård. Generellt finns mycket förekomst av grov gammal tall med
signalarter såsom tallticka och blomkålssvamp, vilka båda har ett högt värde som signalart. En
signalart indikerar att det finns höga naturvärden i skogsmiljön och att rödlistade arter kan
förekomma.
Inom det inventerade området har fyra de Geer moräner påträffats. Moränryggarna ligger i den
nordöstra delen av området och utgör en liten del av ett större område med de Geer moräner
som tidigare bedömts vara av riksintresse (se bild 5.2). Med tanke på att de berörda de Geer
moränerna är relativt små och inte så framträdande bedöms de vara av regionalt värde och inte
av nationellt värde.

Strandskyddsdiskussioner av CONEC
CONEC Konsulterande Ekologer har bedömt, utifrån bland annat Ekologigruppens resultat,
planförslagets påverkan på strandskyddet och naturmiljön i strandområdet.
Stranden längs Ullnasjön kan i princip delas in tre olika områden, se bild 5.3, där områdena står
skrivna med röda bokstäver. Längst i väster, i område A, finns en naturstrand med breda
vassbälten utanför en alskog. Björksumpskog finns längre in på land. I området finns flera
fågelarter som trivs i sumpskog, bland annat den rödlistade arten mindre hackspett. Område B
finns nedanför tippen och norr om vägen till tippen. Detta område är relativt påverkat, med två
vägbankar, en kraftledning och stora delar av den naturliga vegetationen borta. Det finns
områden med alsumpskog och vassbälten i området. De två uddarna som sticker ut i vattnet är
påverkade av olika aktiviteter. Område C, öster om kraftledningen är mer opåverkat med en
bredare strandskog och en väl utvecklad sumpskog.
Ullnasjön har en balanserad sammansättning av fisk, både i ålder och i fördelningen mellan vitoch rovfisk. Det finns lekplatser för fisk längs den södra stranden av Ullnajsön.

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
Skogsstyrelsen har under hösten 2007 utfört en nyckelbiotopsinventering i området. En
nyckelbiotop är definierat som ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens
struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för skogens flora
och fauna. I en nyckelbiotop kan rödlistade arter förväntas finnas. Någon utpekad nyckelbiotop
finns inte inom planområdet idag. Däremot finns två områden som Skogsstyrelsen bedömer
kommer att nå nyckelbiotopsstatus inom en snar framtid. Dessa är två områden med
barrblandskog, varav det ena ligger ungefär 100 meter norr om Hägerneholm och det andra 100
meter söder om Jaktvillan (se bild 5.2). Signalarterna inom dessa båda områden bedöms vara
tallticka och reliktbock, norr om Hägerneholm, samt tallticka och blåsippa vid Jaktvillan.
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Bild 5.3: Strandmiljö (Källa: Conec)
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Konsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet kommer situationen i stora drag att se ut som i nuläget. De detaljplaner som
redan är antagna för området kommer dock att genomföras. Det innebär att fyra stycken
obebyggda ytor med vegetation inom planområdet kommer att bebyggas. Samtliga fyra ytor
ligger inom Arninge verksamhetsområde och ingen av dessa anses ha något skyddsvärde enligt
Ekologigruppens inventering.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Förslaget redovisar att ädellövskogen och fornlämningarna kring Hägerneholm bevaras och blir
en stor park och länk från stadsdelen in i Rönninge by – Skavlöten. Naturmark kommer att
försvinna i och med att Event Resort Ullna byggs. Det gäller dels det område som idag tillhör
Ullnatippen, men också området runt omkring från Ullnavägen och nästan ända ner till
Ullnasjön. De Geer moränerna som ligger direkt öster om Event Resort Ullna hamnar utanför
själva anläggningen och kan bevaras. Däremot ligger en de Geer morän inom ett område där
verksamheter/kontor planeras enligt fördjupade översiktsplanen. Ytterligare två av moränerna
hamnar på gränsen till utbyggnadsområdet. Det bör dock vara möjligt att planera bebyggelsen
så att moränerna kan bevaras.
Delar av Angarnkilens kilområde försvinner längs Ullnasjöns södra strand. Planens
genomförande innebär därmed att den redan störda förbindelsen mellan Angarnkilen och
Bogesundskilen försämras ytterligare. Spridning av växter och djur mellan kilarna försvåras.
Flera naturvärden som Ekologigruppen har identifierat kommer att hamna inom de områden
som ska bebyggas med bostäder och/eller verksamheter. De områden som är av regionalt
intresse ligger huvudsakligen utanför de områden som utpekas för utbyggnad i den fördjupade
översiktsplanen. De områden som Skogsstyrelsen har angett som framtida nyckelbiotoper
ligger delvis inom utbyggnadsområdet. Delar av dessa riskerar att försvinna.
Conecs analys av stranden visar att delar av strandmiljön kommer att påverkas kraftigt av
planförslagets genomförande. Störst påverkan medför Kanalkvarteren, där sumpskog delvis
kommer att försvinna och delvis omvandlas till parkmark i förlängningen, till följd av troliga
krav från boende. Muddringar och förändringar av strandmiljön kan påverka lekplatserna för
fisk som riskerar att försvinna. Område A, inom vilken Kanalkvarteren planeras, är viktigast ur
spridningssynpunkt. Anläggandet av strandpromenaden påverkar naturmiljön, men effekterna
kan minskas genom en promenadstig som är väl anpassad till omgivande naturmiljö.
Event Resort Ullna inom område B medför ytterligare inverkan på den redan störda
naturmiljön i området. Bryggan som föreslås mellan uddarna i förslaget riskerar att påverka
strandskogen och vassarna negativt, då den är placerad mitt i skogspartiet. Området är redan
stört, varför påverkan blir mindre jämfört med samma exploatering av ett orört område. Det
östra området (område C) förblir i stort sett opåverkat.
Häckning av mindre hackspett kommer troligen att upphöra i området.
Vad gäller påverkan på riksintresset så ligger en utpekad De Geer morän inom område för
exploatering. Ytterligare en morän ligger i direkt anslutning. Övriga tre moräner ligger utanför.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
I huvudsak innebär detta alternativ samma konsekvenser som huvudalternativet, med
undantaget att mer naturmark kan sparas i och med att Event Resort Ullna inte byggs.
Antagligen kommer dock delar av området ändå bebyggas, men inte i samma omfattning som
om Event Resort Ullna byggs. Sambandet mellan Angarnkilen och Bogesundskilen försvagas
även utan Event Resort Ullna.
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Naturområden med bland annat sumpskog kan bevaras längs Ullnasjöns strand om Event
Resort Ullna inte byggs. Dock är det här området redan påverkat, så vinsten blir inte lika stor
jämfört med bevarande av ett ostört område.

Förslag till åtgärder
Byggnader bör placeras så att identifierade naturvärden kan bevaras i så hög utsträckning som
möjligt. Även De Geermoränen som ligger inom exploateringsområdet bör bevaras. De
områden som Skogsstyrelsen har pekat ut som framtida nyckelbiotoper sparas i så hög
utsträckning som möjligt.
För att minimera påverkan på strandområdet bör aktiviteter och bebyggelse placeras så tätt som
möjligt. Den eventuella bryggan som finns i förslaget till Event Resort Ullna bör förläggas till
en av de naturliga uddarna för att minimera påverkan på naturmiljön.
Alsumpskogen kommer troligtvis i förlängningen göras om till parklik mark, efter krav från
boende. Det kan finnas möjligheter att bevara skogen som en gles skog med stora träd. För att
minimera påverkan i björksumpskogen bör stående och liggande ved sparas.

5.2 REKREATION
Bedömningsgrunder
Mål som anges i Grönplanen för Täby:
•

Befolkningen i alla kommundelar ska ha tillgång till parker och natur inom 250 meter
från bostaden, barnstugan, skolan och arbetsplatsen samt större strövområden inom 2
kilometer.

•

En sammanhängande och tydlig grönstruktur ska eftersträvas, med variationsrika gröna
gångstråk från bebyggelsen till grönområdena och mellan dessa.

•

Grönplanekartornas värdeområden och stråk ska i huvudsak bevaras och utvecklas för
dagens och framtida generationers Täbybor. Täbys parker och grönområden är viktiga
för varumärket Täby – Täbys identitet.

•

Kommunens fysiska planering ska ske med hänsyn till grönplanen.

Nuläge
Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns två områden som i grönplanen
betecknas som ”naturpark”. Det ena området ligger norr om Arningevägen, nere vid korsningen
med E18. Det området markeras i grönplanen som ett område med medelhöga rekreativa
värden. Det andra området som ligger öster om de nuvarande verksamheterna i mitten av
planområdet anses ha höga rekreativa värden. Det området är även betecknat som ”park/natur
som bör utvecklas” i grönplanen.
”Naturparker” är naturmark inom eller i kanten av bebyggelsen som till form och storlek är
sådana att de fungerar som rekreativa vistelseytor. De är ofta skogbevuxna och kuperade och
innehåller en mångfald av arter.
Ett mindre område centralt i planområdet är betecknat som ”övrig närnatur” i grönplanen och
detta område anses ha medelhöga rekreativa värden.
Dessutom finns ett område som anges som ”särskilt fritidsområde” i grönplanen. Detta innebär
att ytan är särskilt iordningställd för en eller flera rekreativa funktioner, i detta fall är det en
motocrossbana inom området.
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Mitt inne i det centralt belägna industriområdet är det mer än 250 meter till närmaste
park/naturpark. Detta område är angivet som ett bristområde i grönplanen.
Naturreservatet väster om Arningevägen har ett mycket högt rekreativt värde enligt grönplanen
för Täby kommun. Arninge ligger i den gröna kilen kallad Angarnkilen och söder om området
finns Bogesundskilen. Enligt Regionplane- och trafikkontorets karta över grönstrukturen i
Stockholmsregionen räknas området söder om Arninge som en avbruten kil.
I norra delen av området, längs Ullnasjöns strand går en vandringsled som är av betydelse för
rekreationen, genom att den förbinder den Blå leden med Roslagsleden. Enligt den
naturinventering som har utförts av Ekologigruppen är leden väl underhållen och stigen tydlig
vilket tyder på att den används frekvent. Leden bedöms vara av regionalt intresse då den
förbinder två vandringsleder som är av regionalt intresse för det rörliga friluftslivet.
Norr om planområdet finns en golfbana. Norr om Ullnatippen ligger en båtsportklubb. Hur
mycket aktivitet det är vid båtklubben är oklart men området ser ut att vara väl nyttjat.
Slalomvägen som går från Ullnavägen ner till båtklubben vid Ullnasjön tycks användas flitigt
av människor i området som promenad och hundrastningsstråk. Ullnasjön används även för
fiske.

Konsekvenser – Nollalternativet
Området fortsätter att domineras av verksamheter centralt i området och naturområden i övrigt.
De naturområden som finns i området kan behållas med undantag för de områden där gällande
detaljplaner finns, vilket är fyra stycken inom planområdet. Samtliga fyra ligger inom Arninge
verksamhetsområde och är obebyggda ytor med vegetation (Områdena redovisas i bild 5.2).
Ingen av dessa ytor som kommer att bebyggas har markerats som betydelsefulla för
rekreationen i grönplanen.
Det kommer att vara fortsatt god tillgång till rekreation och naturområden inom området.
Hästverksamheten vid Hägerneholm kan fortsätta i samma utsträckning som idag och
motocrossbanan i områdets östra delar kan bedriva fortsatt verksamhet utan risk att närboende
störs. Inga boende finns dock inom området som kan använda sig av rekreationstillgångarna.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Ädellövskogen kring Hägerneholm och naturmarken kring gården bevaras och blir en stor park
och länk från stadsdelen in i Rönninge by – Skavlöten. Vissa korsningar över Arningevägen
skall förstärkas och ge en grön koppling mellan naturreservatet och det nya området. Kring
Jaktvillan förstärks parkmarken som blir ett tydligt grönt rum med Jaktvillan i centrum. I de
nya bostadskvarteren bevaras så mycket som möjligt av de befintliga fornlämningarna som
finns utpekade. Fornlämningarna blir tydliga avbrott i kvartersstrukturen. En grön länk mot
naturreservatet Rönningeby - Skavlöten föreslås i det som tidigare kallats ridporten.
Blå leden som idag går längs Ullnasjöns strand ligger kvar och blir en del av den nya strandpromenaden och denna kopplas ihop med den nya grönstruktur som skapas. Tillgängligheten
till strandzonen förbättras. Med tydliga vandringsleder och offentlig parkmark skapas bättre
tillgänglighet för alla längs strandremsan. Badplatsen nedanför Event Resort Ullna föreslås
växa och utvecklas i princip i befintligt läge.
I dagsläget är det mer än 250 meter till närmaste grönområde från centrala delarna av Arninge
industriområde. Där planeras för bostäder, vilket innebär att grönytor måste skapas inom
industriområdet om grönplanens mål ska uppfyllas.
Event Resort Ullna får ett högt rekreativt värde.
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De som kommer att bosätta sig inom området kommer att få god tillgång på stora
sammanhängande naturområden. Överlag bedöms rekreationsmöjligheterna för boende inom
området bli mycket goda.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Detta alternativ innebär i stort sett samma konsekvenser som alternativet med Event Resort
Ullna. Skillnaden är att de boende i området inte kommer att få tillgång till den mångsidiga
rekreationsutbud som Event Resorten kan erbjuda. Istället kommer mer naturområden att finnas
tillgängliga.

Förslag till åtgärder
I kommande arbete bör man ta fasta på grönplanens förslag till rekreativa stråk genom
Arninge-Ullna.

5.3 KULTURMILJÖ
Bedömningsgrunder
Kultur är en fråga om mänsklig verksamhet i vid mening och det den skapat. Det kulturhistoriska värdet handlar i grunden om att idag och i framtiden ge människor en så hel och
autentisk bild som möjligt av historien och en möjlighet att uppfatta och förstå ett områdes
utvecklingsskeden.
I Täby kommuns grönplan finns de kulturhistoriska värden inom Arninge-Ullna beskrivna och
värderade. Grönplanen är ett planeringsunderlag för Täby kommun enligt ett beslut i miljö- och
byggnadsnämnden. Värden i planen skall vägas mot andra kommunala intressen.
I grönplanen redovisas åtgärder och mål enligt nedan och vi bedömer konsekvenserna för
kulturmiljön av utbyggnadsplanerna i förhållande till dem:
-

Bevara den gamla åkermarken i anslutning till Hägerneholm öppen med hjälp av bete.

-

Bevara Ullnavägens dragning

-

Bevara åkerholmarna

-

Bevara den samlade gårdsbilden kring Hägerneholm

Vad gäller fornlämningar är det bäst för kulturmiljövärdet att de får ligga kvar orörda.
Fornlämningar får dock undersökas efter tillstånd från länsstyrelsen för att definiera
utbredningen och värdet. Ett intrång i en fast fornlämning bedöms som en måttligt negativ
konsekvens om inte värdet är anmärkningsvärt.

Nuläge
Arninge-Ullna ligger i Uppland som är landets fornlämningsrikaste landskap. Aktuellt område
är beläget mellan Ullnasjön, Rönningensjön och Stora Värtan och under förhistorisk tid
utgjorde det en väl avgränsad höjd i landskapet. Genom landhöjningen kom Arninge-Ullna att
sammanbindas med angränsade markområden.
Lokalen är mycket rik på fornlämningar som uppvisar en lång bosättningskontinuitet från äldre
järnålder till historisk tid (se bild 5.3 och tabell 5.1). Inför tidigare exploateringar inom området
har ett flertal arkeologiska undersökningar utförts av stora gravfält och boplatser vilka dateras
till samtliga tidsperioder under järnålder. Genom landhöjningen har stora landarealer frigjorts
vilka har nyttjats för odling och boskapsskötsel.
Områdets läge invid vattnet innebar även gynnsamma möjligheter till kommunikationer, i båt
på sommaren och över isarna på vintern. Landkommunikationer kom lägre fram i tiden att
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passerar genom området. Ullnavägens dragning är den gamla vägen mellan Stockholm och
Rydboholm. Namnet Arninge är ett av Täbys äldsta ortsnamn.
Inom området finns även lämningar från senare tid. I områdets sydöstra del finns militära
anläggningar i form av bunkrar och spritt inom hela området finns bebyggelselämningar från
historisk tid. Under medeltiden och framåt fanns det flera större gårdar inom området. På 1940talet revs en stor byggnad för att ge plats åt den stenbyggnad som idag är Hägerneholm. Man
ville då skapa en framstående anläggning för ridsport. Jaktvillan byggdes som bostad för gäster
till anläggningen. Trots de nya byggnaderna finns värdefulla områden kvar i omgivningarna, i
form av spår av tidigare odling i hagarna. Landskapet runt Hägerneholm är bevarat och man
kan fortfarande se det äldre åkerlandskapet (se bild 2.1).
I Arninge-Ullna finns tre fort, Västra och Östra Arningeforten och Lugnetfortet med
vidhängande skyttegravar och kulsprutenästen. De tillhör en befästningslinje från början av
1900-talet som sträcker sig från Arninge till Rotebro, och kallas ”norra fronten”.
Befästningslinjen skulle medverka till försvaret av Stockholm.
I Fornlämningsregistret för Arninge-Ullna finns ett antal lämningar, varav några fasta
fornlämningar som därmed har lagskydd. Övrig kulturhistorisk lämning har inget lagskydd.
Både fornlämningar och övriga kulturlämningar från Riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister FMIS redovisas i bild 5.4 och tabell 5.1. Kartan visar RAÄ nummer för
varje lämning, som även redovisas i tabellen med en beskrivning av lämningen. Undersökta
och borttagna lämningar redovisas i tabellen.
Tabell 5.1. Sammanställning av kulturhistoriska lämningar
RAÄ nummer
102:1
106:1
106:2
153:1

Beskrivning
Gravfält (5 ev fler)
Stensträng
Stensträng
Gravfält

Antikvarisk bedömning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning

154:1

Gravfält (11)

Bevakas

154:2
155:1

Grav, uppgift om
Vägmärke

Bevakas
Fast fornlämning

159:1

Fornlämningsliknande bildning

Övrig kulturhist lämn

16:1
16:1

Stensträng
Husgrund,
historisk tid

Anmärkning

Undersökt och borttaget
Undersökt. Utbredning mot
söder kan inte uteslutas.
Undersökt

Sentida, kulturhist lämning
Övrig kulturhist lämn

217:1

Runristning på
flyttblock

Fast fornlämning

268

Stensättning,
terrassering,
Stensträng,

Fast fornlämning

Undersökt

268:3
269.1
270:1
325:1
326:1
327:1
328:1
329:2
329:3

Stensträng
Hög
Gravhög
Stensträng
Stensträng
Stensträng
Gravfält
Stensträng
Stensättning

Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhist lämn
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning

Undersökt

Undersökt
Undersökt och borttaget
Undersökt och borttaget
Delundersökt
Delundersökt
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335:1

Grav- och
boplatsområde

Ev forn kvar i NV-delen

337:1
338:1
341:1
342:1

Stensättning
Stensträng
Stensträng
Stensträng

Fast fornlämning
Osäker, kulturhist lämn
Fast fornlämning
Osäker, kulturhist lämn

371:1

Husgrund,
historisk tid

Bevakas

Delundersökt

380:1

By/gårdstomt

Bevakas

Delundersökt. Förhist
lämning påträffades inom
området

381:1
407:1

Fast fornlämning
Bevakas

Delundersökt

Övrig kulturhist lämn

Undersökt

430:1

Boplats
Färdväg
Boplatsområde m
fossil åkermark
Skyttevärn

430:2

Bunker

Övrig kulturhist lämn

430:3
431:1
432:1
432:2
433:1

Skyttevärn
Skyttevärn
Skyttevärn
Skyttevärn
Bunker

Övrig kulturhist lämn
Övrig kulturhist lämn
Övrig kulturhist lämn
Övrig kulturhist lämn
Övrig kulturhist lämn

475

Fossil åkermark

476
63:1
63:2

Stensättning
Gravfält (11)
Stensträng

64:1

408:1

Undersökt och borttaget

Övrig kulturhist lämn
Troligen Östra Arninge eller
Lemmska fortet

Fast fornlämning
Fast fornlämning

Troligen Lugnetfortet
Undersökt och borttaget.
Ingår i Raä nr 335:1
Undersökt och borttaget
Delundersökt
Undersökt

Grav- och
boplatsområde

Fast fornlämning

Delundersökt

65:1
67:1
67:2
68:1
73:1
75.1
77:1

Gravfält (30)
Röse
Stensättning
Grav (30)
Gravfält (ca 5)
Gravfält
Obestämbar

Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Fast fornlämning
Övrig kulturhist lämn

79:1

Gravfält (40)

Fast fornlämning

91:1

Stensättning

Fast fornlämning

91:2

Fornlämningsliknande bildning

Övrig kulturhist lämn

92.1
94:1
95:1
97:1
Östra Ryd 232:1
Östra Ryd 58:1

Gravfält (13)
Gravfält (26)
Stensträng
Stensättning
Röse
Gravfält (20)

Fast fornlämning
Fast fornlämning
Osäker, kulturhist lämn
Övrig kulturhist lämn
Fast fornlämning
Fast fornlämning

Östra Ryd 60:1

Gravfält

Fast fornlämning

Östra Ryd 64:1
Östra Ryd 65:1

Stensättning
Stensättning

Övrig kulturhist lämn
Fast fornlämning

Undersökt och borttaget
Undersökt. Tänkbart
vårdobjekt

Undersökt och borttaget
Förstörd, ej återfunnen

Undersökt, oklart om något
finns kvar av gravfältet.
Undersökt och borttagen
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Bild 5.4: Fornlämningarna i området enligt Raä FMIS

Konsekvenser – Nollalternativet
Så länge hästverksamheten är kvar så kan omgivningarna runt Hägerneholm hållas öppna och
odlingslandskapet behållas. Ullnavägens dragning blir kvar.
Registrerade fornlämningar kommer att finnas kvar i nollalternativet. Ingen planerad
utbyggnad berör kända fornlämningar.
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Konsekvenserna blir mycket små i detta alternativ.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Utbyggnaden i den västra delen av planområdet innebär att det välbevarade åkerlandskapet runt
Hägerneholm minskar i storlek. Det bedöms som en negativ konsekvens i förhållande till
värderingen i grönplanen. Om hästverksamheten försvinner är det också risk för att betet
upphör och att de idag bevarade delarna börjar växa igen. Den samlade gårdsbilden runt
Hägerneholm berörs inte av utbyggnadsplanerna.
En uträtning av Ullnavägen innebär negativa konsekvenser för kulturvärdet eftersom den gamla
sträckningen förändras.
Utbyggnadsalternativet innebär ingrepp i många av fornlämningarna inom de oexploaterade
områdena. Det kommer att krävas arkeologiska undersökningar för att närmare undersöka
värdet och fornlämningens utbredning. I utbyggnadsplanerna ingår dock att bevara så många
fornlämningar som möjligt.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Detta alternativ innebär samma negativa konsekvenser för kulturmiljövärdet som det andra
utbyggnadsalternativet. Event Resort Ullna innebär inga ytterligare konsekvenser för
kulturmiljövärdet eftersom den byggs på Ullnatippen.

Förslag till åtgärder
Genomföra erforderliga arkeologiska utredningar. Bevara fornlämningar i den mån som är
möjlig.
Bevara så mycket som möjligt av kulturlandskapet runt Hägerneholm. Säkerställ att området
kan hållas öppet även om hästverksamheten försvinner.

5.4 MARK
Bedömningsgrunder
Naturvårdsverkets har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena gäller
för hela Sverige och indelning har gjorts i kvalitetsklasser med hänsyn till markanvändning.
Känslig markanvändning har strängast krav och avser exempelvis bostäder, förskolor, odling,
grönområden, naturmark, skogsmark, parkmark och grundvattenuttag. Mindre känslig
markanvändning har inte lika stränga krav och avser kontor, industrimark, gator och vägar.

Nuläge
Topografi och geologi
Området präglas till stora delar av slättland med små skogsbeväxta fastmarkspartier. Området
sluttar åt sydost. Marknivåerna varierar från omkring +25 till +30 (i kommunens höjdsystem) i
den nordvästra delen till omkring +3 i den sydöstra delen. I norra delen intill Ullnasjön finns
Ullnatippen som når upp till nivån omkring +90.
Jorden består i höglänt terräng av ett tunt lager morän på berg eller berg i dagen. I dalgångar
och svackor består jorden överst av lera som underlagras av ett tunt lager morän som vilar på
berg. Moränen är sandig, siltig och normalblockig med enstaka stora block. Mäktigheten
överstiger sällan 1,5 meter. Större områden med morän förekommer främst i områdets
nordöstra del.
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Bild 5.5: Utdrag ur geologiska kartan.

I stora delar av området varierar lerans tjocklek kring 5 meter. I områdets västligaste del ökar
lertjockleken till omkring 10 meter. Här påträffas även mindre områden med organisk ytjord i
form av torv och gyttja. I gränsen mot fastmarkspartierna har leran torrskorpekaraktär ned till
omkring 2,5 meter under markytan.
Grundvattenytan antas variera kring nivån underkant torrskorpelera vilket vanligtvis innebär
omkring 1-2 meter under markytan.
Företaget Bjerking har genomfört en radonmätning av marken i området. Resultatet av utförda
mätningar visar att marken inom undersökningsområdet består av berg/mark med en
normal/hög gammastrålning samt hög koncentration av radongas i jordluften. Detta innebär att
planerad byggnation skall utföras radonsäkert.

Ullnatippen
Ullnatippen har använts sedan 1950-talet för deponering. Tipplaner och beslut från
Länsstyrelsen som reglerade tippverksamheten tillkom 1975. Tippen ligger på +86 - +90 meter,
vilket är 74-78 meter över Ullnasjöns nivå (+12 meter). Tippen kommer när den avslutas att
innehålla drygt två miljoner kubikmeter massor. Tippen har framförallt använts för deponering
av schaktmassor. Till en början deponerades även rivningsvirke, järnskrot, stubbar och rötter.
Det finns även uppgifter om att man har tippat kasserade möbler, emballage, kylskåp, spisar,
tomfat och bildäck.
Verksamhetsutövaren håller för närvarande på att ta fram en avslutningsplan för deponin som
ska godkännas av länsstyrelsen.
För att undersöka föroreningarna i massorna har Naturvatten, på kommunens uppdrag, tagit
prover av olika ämnen i grundvattnet och i Ullnasjön. Provtagningspunkterna kan ses i bild 5.6.
Grundvattenprovtagningen visar förhöjda halter av bland annat zink, bly och totalkväve. Man
har även analyserat halterna i lever i abborre och sediment. Resultaten av mätningarna visar att
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deponin läcker. Verksamhetsutövaren bedömer ändå i sitt förslag till avslutningsplan, att den
kan klassificeras som en deponi för inert avfall eftersom det huvudsakligen har drivits och
kommer att drivas på detta sätt till dess att den avslutas (2009-2012). Med inert avfall menas
sådant som inte förändras eller löses upp och ger spridning av föroreningar, exempelvis rena
jord- och schaktmassor, grus, sten eller betong. I den avslutningsplan som finns framtagen för
deponin föreslår man en tätare sluttäckning, jämfört med vad som krävs för inert avfall, för att
minska vatteninträngningen och därmed bildningen av lakvatten.
Grundvattnet från Ullnatippen rinner ut i Ullnasjön. I norra delen av tippen är avståndet till
Ullnasjön endast 5 meter medan avståndet från andra delar på tippen varierar mellan 50-175 m.
Läckage till ytvattnet leds ut i Ullnasjön via två diken, ett på östra sidan och ett på nordvästra
sidan av tippen. Undersökningar visar på låga halter av näringsämnen och metaller i östra
bäcken varför rening inte anses nödvändig enligt föreslagen avslutningsplan. I den nordvästra
bäcken har en sedimentationsbassäng anlagts för att minska mängden suspenderat material.
Bassängen ska förstärkas och byggas om för att förbättra provtagning. Vid tillfällen med hög
nederbörd och snösmältning rekommenderas att besiktningar görs av transporten av
suspenderat material i den norra delen av tippen, mot Ullnasjön. Vidare utredning behövs för
beslut om ytterligare lakvattenrening. Provtagningsprogrammet ska pågå i 30 år och innehåller
mätningar i både yt- och grundvatten.
Bjerking har genomfört en provtagning av schaktmassorna i deponin. Proverna som skickats in
på analys visar inga halter som överskrider gällande riktvärden för mindre känslig
markanvändning för något ämne. Kolväten i form av alifater detekterades men i relativt låga
halter. Provtagningen omfattar, av naturliga skäl, en liten del av de dryga två miljoner
kubikmeter massor som finns i Ullnatippen.
I Ullnatippens nordöstra del har skred med påföljande ras inträffat. Risk finns för ytterligare
stabilitetsproblem om åtgärder inte vidtas. I avslutningsplanen föreslås terrassering, tryckbank
och specifika släntvinklar för att undvika framtida problem.

Bild 5.6: Provtagningspunkter kring Ullnatippen och i
Ullnasjön. Bild från Norrvatten
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Övrig risk för förorenade områden
Av det äldre geotekniska underlaget framgår att det finns ett par utfyllnadsområden inom
planområdet. Sedan underlaget kom till, har man byggt ut industriområdet och det finns med all
säkerhet fyllnadsmassor i stora delar av området. I fyllnadsmassor är det vanligt att det
förekommer något förhöjda halter av exempelvis PAH (polyaromatiska kolväten) och
tungmetaller. I de fall man har använt exempelvis slagg vid utfyllnader kan halterna vara
mycket höga.
I området finns sju panncentraler. I anslutning till dessa finns risk för förorening vid läckage i
samband med påfyllning av bränsle. Det kan även finnas risker kopplade till bränslecisterner
beroende på hur de är placerade.
Det finns inga uppgifter om markförlagda cisterner förutom i anslutning till bensinstationerna i
området.
Asfalten på vägarna i området är enligt kommunen sannolikt av den typ som innehåller
stenkolstjära, vilket innebär att den måste transporteras till godkänd deponi om man river upp
den.

Verksamheter
Eftersom området har använts som verksamhetsområde med vissa anmälnings- eller
tillståndspliktiga verksamheter i ett 30-tal år, är det troligt att lokaler och fastigheter har
använts för olika ändamål under årens lopp. Det kan även finnas icke tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet som har förorenat marken.
Exempel på miljöfarliga verksamheter är biltvätt, fordonsverkstad, bensinstation, tvätteri,
tillverkning av bekämpningsmedel, plåtslageri, billackering, verkstad, svets och smide,
metallbearbetning samt gummi- och plastproduktion. På de fastigheter där det bedrivs
miljöfarlig verksamhet finns det risker för föroreningar i marken på samtliga objekt. För dessa
objekt behöver förekomst och eventuell föroreningsgrad utredas genom inventering och
provtagning av mark och grundvatten.
Utöver riskerna för förorenande verksamheter idag och förr så finns det alltid en risk för att
man i samband med byggnation omedvetet har använt sig av förorenade fyllnadsmassor.
Det finns två bensinstationer i området. I anslutning till bensinstationer finns risk för
föroreningar i marken från markförlagda cisterner, vid påfyllningsplatser och tankställen, kring
oljeavskiljare och i anslutning till verkstäder och biltvättar.

Konsekvenser – Nollalternativet
Ullnatippen avslutas senast 2009, därefter pågår avslutningsåtgärderna ytterligare något år.
Läckaget från tippen minskar genom att man täcker med ett tätande lerlager och lakvattnet
renas i damm. Kontrollprogram för uppföljningen föreslås i avslutningsplanen.
Då verksamheter avslutas genomförs en markundersökning och eventuella åtgärder vidtas.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Ullnatippen avslutas senast 2009, därefter pågår avslutningsåtgärderna ytterligare något år.
Läckaget från tippen minskar genom att man täcker med ett tätande lerlager och lakvattnet
renas i damm.
Markföroreningssituationen inventeras och undersöks. I samband med utbyggnaden av området
åtgärdas eventuella markföroreningar till de nivåer som är acceptabla med hänsyn till
föreslagen verksamhet. Föroreningssituationen i området förbättras, om marksanering sker.
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Byggandet av Event Resort Ullna medför markarbeten i massor som kan befaras förorenade.
Om man hunnit avsluta och täcka tippen med tätskikt innan byggnationen kommer skiktet att
penetreras och behöva ersättas. De områden för cykelcross som planeras innebär också att
människor kommer att vistas i betydligt större utsträckning i tippområdet än i dag.
Åtgärder för att säkerställa stabiliteten genomförs vid sluttäckningen av deponin. Vid
anläggning av skidbacke behöver hänsyn tas till stabilitet.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Ullnatippen avslutas senast 2009, därefter pågår avslutningsåtgärderna ytterligare något år.
Läckaget från tippen minskar genom att man täcker med ett tätande lerlager och lakvattnet
renas i damm.
Markföroreningssituationen inventeras och undersöks. I samband med utbyggnaden av området
åtgärdas eventuella markföroreningar till de nivåer som är acceptabla med hänsyn till
föreslagen verksamhet. Föroreningssituationen i området förbättras om marksanering
genomförs.
Ingen ytterligare verksamhet planeras i tippområdet och täckningen av tippen kvarstår intakt.
Stabilitetsproblem är därför begränsade om sluttäckning genomförs enligt avslutningsplan.

Förslag till åtgärder
Förorenad mark
För att bedöma markföroreningssituationen i verksamhetsområdet behövs en inventering av de
pågående verksamheterna samt provtagning av mark och grundvatten. Det är viktigt att få ett
grepp om den övergripande föroreningsgraden i marken innan utbyggnadsordningen slutgiltigt
bestäms. Genom god planering kan man undvika onödiga kostnader för skyddsåtgärder som
syftar till att undvika föroreningsspridning till rena områden. Kostnaden för eventuell sanering
blir lägre om flera objekt kan samordnas.
Vi föreslår att man genomför en förstudie som innefattar inventering av ytterligare
faktauppgifter om verksamheterna genom platsbesök och arkivstudier samt provtagning av
mark och grundvatten. Provtagningen är viktig eftersom inventeringen bara ger uppgifter om
var det kan finnas föroreningar och det är vanligt att man vid en inventering överskattar risken.
Förstudien syftar till att bedöma om markföroreningar utgör ett problem i området och att i
någon mån karaktärisera och preliminärt avgränsa föroreningarna. Vid en sådan undersökning
tas prover både i bedömt rena och bedömt förorenade områden. Resultaten används som
underlag för bedömning av åtgärdsmöjligheter och åtgärdsmål. Fördjupade undersökningar och
åtgärder kan sedan genomföras i takt med utbyggnaden. Resultaten av undersökningen används
som underlag vid planeringen av olika skeden i utbyggnaden av området.
I samband med byggnation i Ullnatippen och de förorenade massorna bör lak- och dagvatten
omhändertas.

Grundläggningsförhållanden
Tyréns har tagit fram ett översiktligt PM för geoteknik med vissa förslag. Exploatering bör
utföras så att nuvarande grundvattensituation i det längsta behålls. Ledningsdragningar planeras
så att dränering av lerområden undviks. Om detta inte är möjligt bör strömningsavskärande
åtgärder utföras på strategiska platser i ledningsgravarna. Vidare bör dagvattnet i möjligaste
mån återinfiltreras till grundvattnet. En sänkning av grundvattenytan innebär sättningar i
områden med lera.
Grundläggning i områden med berg och morän kan ske direkt på befintlig mark efter att
organisk ytjord grävts bort.
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Byggnader skall uppföras radonsäkert.

5.5 SAMLOKALISERING BOSTÄDER – VERKSAMHETER
Bedömningsgrunder
Bättre plats för arbete
I Boverkets allmänna råd (1995:5) ”Bättre plats för arbete” rekommenderas olika
skyddsavstånd mellan bostäder och störande verksamheter. I skriften behandlas
planeringsfrågor för eller i närheten av miljöstörande verksamheter. Det är Boverket,
Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen som presenterar en gemensam syn på
arbetsplatsplanering utifrån en sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa och
säkerhet. Boverkets rekommenderade skyddsavstånd är en vägledning, men en bedömning
måste alltid göras från fall till fall.

Rapport: ”Hästar och bebyggelse”
Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram rekommenderade skyddsavstånd mellan
bostadsbebyggelse och hästhållning i rapporten: ”Hästar och bebyggelse – Underlag för den
fysiska planeringen”. Enligt denna vägledning bör vid stora anläggningar med mer än 100
hästar ett skyddsavstånd från bostäder, skolor och liknande vara 200-500 meter till stall och
gödselhantering och minst 200 meter till område där hästar vistas.

Länsstyrelsen i Stockholm
Enligt uppgift från länsstyrelsen i Stockholm anser de också att 200 meters riskavstånd från
stall kan hävdas på grund av problem med flugor och lukt. Det är också svårt att hävda annat än
att det även skall vara 200 meter från hästars vistelseområde.

Nuläge
I Arninge finns omkring 200 verksamheter av olika storlek. Av dessa finns 33 stycken i
kommunens register över miljöstörande verksamheter. Enligt registret kan dessa verksamheter
ge upphov till störningar till omgivningen i form av främst buller och lukt. Kommunen har
gjort en sammanställning över skyddsavstånd mellan dessa verksamheter och
bostadsbebyggelse, som stämmer överens med Boverkets allmänna råd: ”Bättre plats för
arbete”. I övrigt kan transporter till verksamheterna vara störande.
De större verksamheterna är lokaliserade till Arninges centrala delar. Exempel på miljöfarliga
verksamheter som finns inom området är betongstation, plast- och gummiproduktion, tvätteri,
bensinstation, plåtslageri, fordonsverkstad, billackering, verkstad, svets och smide,
metallbearbetning samt tillverkning av bekämpningsmedel.
Hägerneholms ridcenter och motocrossbanan ligger mitt i de i övrigt oexploaterade områden
där bebyggelse nu planeras.
Genom området går idag en kraftledning (se bild 4.1) som kommer att grävas ner. Troligen
kommer ledningen att placeras under eller i anslutning till en gång- och cykelväg som går
igenom området.
En övergripande inventering av störande verksamheterna inom verksamhetsområdet gjordes av
Tyréns under hösten 2007 genom telefonintervjuer till utvalda verksamheter. Verksamheterna
har valts utifrån den lista med beskrivning av verksamheter som kommunen tillhandahållit.
Urvalet har baserats på den störningstyp, verksamhetstyp och beskrivningstext som angivits i
dokumentet. De verksamheter med buller som enda störningstyp har inte kontaktats. I de fall
där verksamhetstyp varit motorfordon och drivmedel med beskrivning
fordonsverkstäder/tvätteri har endast en verksamhet kontaktats som representant för gruppen.
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Bild 5.7. Riskavstånd hästverksamhet.

När inventeringen av risker startade gjordes bedömningen att av de verksamheter som enligt
beskrivningen hanterade halogenerade organiska lösningsmedel eller större mängder organiska
lösningsmedel skulle endast en representant för gruppen kontaktas. Då många av
verksamheterna slutat med dessa ämnen bestämdes att samtliga i den gruppen skulle kontaktas.

Förändrade verksamheter
Vid inventeringen konstaterades att några företag har förändrat sin verksamhet. CLP
Lagerservice AB har lagt ner den farliga delen av sin verksamhet. Tidigare hanterades polyetan
och isocyanater. Håge Lack & Plåtservice AB samt PE WE billackering AB använder idag
endast vattenlösliga färger.
Jackon (tidigare Dorocell AB) var tidigare benämnt som en verksamhet som kan orsaka utsläpp
av gaser och flyktiga kolväten (VOC) med skyddsavstånd mellan 500-1000 meter. Vid
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inventeringen visade det sig att de huvudsakligen hanterar EPS (extruerad polystyren) och
tillverkar cellplast. Vid fullständig förbränning av slutprodukten bildas vatten och koldioxid.
Dock kan fortfarande vissa utsläpp av flyktiga kolväten förekomma. Därutöver kan utsläpp av
farliga gaser inträffa vid en brand i anläggningen.

Verkstäder innehavande skärvätskor eller processoljor
Flertalet verksamheter innehar skärvätskor och processoljor. Långvarig hantering av dessa
ämnen kan orsaka eksem och vid inandning av ångor kan skador på nervsystemet uppstå.
Risker kopplade till dessa ämnen är främst av arbetsmiljökaraktär. Ämnena ska dock hanteras
så att tredje man inte kommer i kontakt med dessa ämnen.

Verksamheter innehavande organiska lösningsmedel
Ett antal verksamheter som enligt erhållet material innehar halogenerade organiska
lösningsmedel har kontaktats. Ett par verksamheter, se avsnitt om förändrade verksamheter, har
slutat att använda organiska lösningsmedel. Arninge Kök och Lackering innehar ett mindre
lager av lackfärger som förvaras i brandsäkert rum.

Bild 5.8. Verksamheter med störning genom lukt och buller. Ullnatippen redovisas inte. Källa:
Miljöförvaltningen.
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Verkstäder innehavande giftiga ämnen
Svenska Sanerings AB hanterar det giftiga ämnet Warfarin. Det är i mjölbaserad form och
förvaras i icke brandklassat rum. Ämnet är giftigt vid hudkontakt och förtäring. Risker
kopplade till detta ämne är främst av arbetsmiljökaraktär. Ämnet ska dock hanteras så att tredje
man inte kommer i kontakt med detta.
Inom området finns två verksamheter i kommunens register som är tillståndspliktiga enligt
Miljöbalken. Dessa är Svenska Sanerings AB som tillverkar bekämpningsmedel, bland annat
råttgift och CLP Lagerservice AB som producerar gummi- och plastvaruprodukter. Sådana
typer av verksamheter kan antas medföra störningar i omgivningen och har enligt ”Bättre plats
för arbete” rekommenderade skyddsavstånd på 200 meter respektive 500 meter. Vid
inventeringen som har gjorts för riskbedömningen har dock konstaterats att CLP Lagerservice
AB har lagt ner den farliga delen av sin verksamhet. Även detta måste verifieras i kommande
planering.
Utredning gällande skyddsavstånd från verksamheter i nordöstra Arninge
Tyréns har under hösten 2008 fördjupat riskutredningen vad gäller verksamheter i den
nordöstra delen av Arninge industriområde som kan innebära störning vid planerad etablering
av bostäder norr om Vaxholmsvägen/Ullnavägen, vilket är samma väg. Även här har buller,
utsläpp till luft samt brand- och explosionsrisk bedömts.
Urval av undersökta verksamheter har utgått från Näringslivsregistret och utdrag ur
Miljöförvaltningens diariesystem Ecos. De företag som valdes ut telefonintervjuades. Bild 5.9
visar lokalisering av kontaktade verksamheter.
Bedömningen gjordes endast för enskilda verksamheter, således gjordes ingen samlad
bedömning för hela området. Förutom verksamheternas påverkan kan trafiken på
Vaxholmsvägen/Ullnavägen till och från verksamheter medföra bullerstörning för det
planerade bostadsområdet.
De verksamheter och störningar som bedöms kunna uppstå för tillkommande
bostadsbebyggelse norr om Vaxholmsvägen/Ullnavägen sammanfattas nedan och i tabell 5.2.
Även behov av vidare utredning i detaljplanearbetet presenteras.
Tabell 5.2. Verksamheter som bedöms kunna ge upphov till störningar i form av buller
och/eller utsläpp till luft alternativt brand- och explosionsrisk för tillkommande
bostadsbebyggelse på norra sidan av Vaxholmsvägen/Ullnavägen. Källa: Tyréns, 2008-11-05
Företag
2

Buller

Betong Industri AB

X

10

Jackon

X

20

Flux AB

X

21

Storstockholms Däck

Luft

Risk

Uppföljning
Bullerutredning

X

X

Bullerutredning och spridningsberäkning för lukt och brandrök
Bullerutredning

X

Spridningsberäkning för brand i däckupplag
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Figur 5.9. Karta över nordöstra delen av Arninge industriområde. Siffrorna markerar de
företag som har bedömts med avseende på störning till planerad bostadsbebyggelse norr om
Vaxholmsvägen/Ullnavägen. Källa: Tyréns, 2008-11-05.
Betong Industri AB bedöms främst orsaka bullerstörning. Verksamheten ligger cirka 50 meter
från Vaxholmsvägen/Ullnavägen. Boverkets rekommenderade avstånd till bostäder för att
undvika bullerstörning är 200 meter. Bullermätningar bör göras i detaljplanearbetet för att
klargöra om avsteg från rekommendationen kan göras.
Jackon medför risker för bostadsbebyggelse i alla tre parametrar. Avståndet till
Vaxholmsvägen/Ullnavägen är endast cirka 25 meter. Boverkets rekommenderade avstånd till
bostäder är 200 meter för både bullerpåverkan och brand- och explosionsrisk. Bedömningen är
att det rekommenderade avståndet är relevant och i vidare planarbete bör bullerutredning och
eventuell spridningsberäkning för luft göras. Spridningsberäkning för brandrök bör utföras för
att avgöra om avsteg från rekommendationer är möjligt.
Flux AB verksamhet innebär risk för bullerpåverkan i planerat bostadsområde. Verksamheten
ligger mindre än 50 meter från Vaxholmsvägen/Ullnavägen. En bullerutredning bör göras i
samband med detaljplaneringen.
Storstockholms Däck bedöms innebära en risk för brand och explosion. Verksamheten ligger
cirka 100 meter från Vaxholmsvägen/Ullnavägen. Spridningsberäkningar för brandrök vid
eventuell brand i däcklager bör utföras och vara bedömningsgrund för lämpligt skyddsavstånd.
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Konsekvenser – Nollalternativet
Om planerna på bostäder inte genomförs kan verksamheterna huvudsakligen fortsätta att
bedrivas som idag. Fler verksamheter kan tillkomma inom området, utan att innebära en risk
för störning för boende.
Hästverksamheten vid Hägerneholms gård kan fortsätta med sin ridverksamhet som i dagsläget.
Motorbanan i östra delen av området kan också vara kvar.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Motocrossbana i östra delen av planområdet ger upphov till störande buller i omgivningen. Den
är knappast förenlig med bebyggelse i området.
Hästverksamheten vid Hägerneholms gård innebär störningar för omgivningen i form av
spridning av allergener, lukt, buller och flugor. Närheten till den planerade skolan utgör ett
särskilt stort problem i och med att barn är extra känsliga för allergener. Eftersom beteshagarna
i dagsläget sträcker sig över större delen av området norr och väster om Hägerneholms gård,
och ett avstånd på 200 meter rekommenderas mellan beteshagar och bostäder, kommer en stor
del av planområdet att ligga innanför riskavståndet (se bild 5.7). Den nordvästra delen av
planområdet kommer inte att kunna bebyggas med bostäder och skola enligt planförslaget om
hästverksamheten är kvar. Kommunen har fattat beslut om att hästverksamheten ska flytta till
annan plats.
Den planerade bebyggelsen utanför verksamhetsområdet kan påverkas av verksamheter som
ligger i kanten av området. Verksamheter med störande buller och lukt redovisas i bild 5.8. Vid
placering av bebyggelse närmare än 200 meter från verksamheten måste man göra en speciell
riskutredning. Vid detaljplanering av bostadsbebyggelse norr om Vaxholmsvägen/Ullnavägen
måste kompletterande utredningar göras för att klargöra vilket skyddsavstånd som är lämpligt
till existerande verksamheter.
Byggande av bostäder inom det befintliga verksamhetsområdet kräver noggrann utredning för
att störningar för boende inte skall uppkomma. Det är möjligt att vissa av verksamheterna
måste förändras för att detta skall vara möjligt.
Den föreslagna Event Resort Ullna på Ullnatippen kan ge upphov till störningar till
omgivningen i form av buller från högtalare, transporter, eventuella snökanoner med mera. En
vidare utredning av vilken omfattning störningar från anläggningen kan få bör göras i samband
med detaljplanearbetet. Anläggningen får dock ett högt rekreativt värde.
Den befintliga kraftledningen ger förhöjda magnetfält i sitt närområde och är knappast förenlig
med bostäder. Den är inte heller förenlig med Event Resort Ullna på grund av brist på
utrymme. Kraftledningen ska därför grävas ner.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Samma konsekvenser förväntas som i huvudalternativet ovan, fast med undantaget att Event
Resort Ullna inte byggs och därmed inte ger upphov till några eventuella störningar till
omgivande bostäder. Den alternativa rekreativa verksamhet som istället kan anläggas vid
Ullnatippen förväntas inte ge upphov till några störningar i omgivningen.

Förslag till åtgärder
En omlokalisering av hästverksamheten vid Hägerneholm samt av motocrossbanan bör utredas
för att en utbyggnad enligt planförslaget ska kunna ske.
Riskavståndet för några företag sträcker sig utanför verksamhetsområdet och verksamheten kan
därmed ge upphov till störningar för de nya bostäderna, främst i norr. För dessa verksamheter
bör en bedömning av störningarna genomföras i ett tidigt stadium av planeringen. För området
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norr om Vaxholmsvägen/ Ullnavägen bör föreslagna utredningar genomföras i
detaljplaneringen.
När det blir aktuellt med ny bebyggelse inom det befintliga verksamhetsområdet behövs
platsbesök för att ta reda på hur verksamheterna förvarar sina kemikalier. Farliga ämnen ska
förvaras inhägnade och oåtkomliga för tredje man. På så sätt reduceras risken för sabotage samt
risken att tredje man kommer till skada vid obehörigt tillträde.
De sammantagna störningarna från verksamheterna måste utredas i detalj innan bostäder kan
byggas inom verksamhetsområdet.

5.6 RISK OCH SÄKERHET
Bedömningsgrunder
Syftet med riskbedömningen i detta skede är att identifiera problem och platser där behov av
fullständig riskanalys föreligger ur brand- och explosionssynpunkt. Risker med kontinuerliga
utsläpp beskrivs i kapitlet om samlokalisering av verksamheter. Inventerade verksamheter
studeras utifrån deras negativa påverkan för tredje man. I begreppet tredje man ingår
exempelvis boende och anställd personal hos omgivande verksamheter.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram rekommenderade skyddsavstånd.
Skyddsavstånden tar även hänsyn till miljö- och hälsoskyddsaspekter.
-

Inom 100 meter från en primär transportled för farligt gods eller en bensinstation skall en
riskanalys vara ett beslutsunderlag i ärendet.

-

Längs vägar för farligt gods bör tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant
och sammanhållen bostadsbebyggelse inom 75 meter från den undvikas.

-

Vid planering av nya bostäder bör ambitionen vara att inte bygga närmare än 100 meter
från en bensinstation.

-

Inom 50 meters avstånd från bensinstationen bör bostäder, daghem, ålderdomshem och
sjukhus samt samlingsplatser utomhus ej uppföras.

-

Personintensiva verksamheter inrymmande människor som kan ha svårt att snabbt
genomföra en utrymning bör inte lokaliseras närmare än 50 meter från bensinstationen
och 75 meter från en väg med farligt gods.

Nuläge
Farligt gods
Arningevägen och E18 är primära transportleder för farligt gods, vilket innebär att alla typer av
gods får transporteras på vägarna. Enligt en tidigare rapport från Brandskyddslaget är det
framför allt gasol och vissa mängder eldningsolja, bensin och diesel som transporteras på
vägen. Gasolen transporteras till Okvista industriområde.
På Kundvägen förekommer transporter med bensin, diesel och etanol till två automatstationer
på området. Enligt Brandskyddslagets utredning är det omkring 100-200 transporter per år på
Kundvägen. Inom verksamhetsområdet i övrigt sker transport även till verksamheter inom
området. Mängderna av farligt gods i dessa transporter är att betraktas som relativt små. Dock
kan det inte uteslutas att transporterna samordnas med andra platser så att mängderna som
transporteras är större än det som verksamheterna nyttjar.
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Bensinstationer
Incidenter som kan inträffa vid en bensinstation med konsekvenser för tredje man är
exempelvis läckage av bensin. Störst utsläpp bedöms kunna ske vid påfyllning från tankbil till
cistern. Utsläppet bildar en pöl som avger brännbara gaser som är lättantändliga. Gaserna kan
exempelvis antändas genom statisk elektricitet, en brinnande cigarett eller genom kontakt med
heta motordelar.

Verkstäder innehavande drivmedel
Ett flertal verksamheter inom området innehar drivmedel. Vid ett eventuellt läckage kan
pölbränder uppstå. Vid mindre pölbränder föreligger främst risk för påverkan på personer i
pölbrandens direkta närhet, vilket innebär att risken främst är av arbetsmiljökaraktär. Dock
föreligger risk för tredje man om pölbrand uppstår i anslutning till omgivande verksamheter.

Bild 5.10: Verksamheter där fördjupad riskutredning för brand och explosion, krävs innan bebyggelse
placeras i närheten.

Verksamheter innehavande upplag med brandrisk
Storstockholms Däck har ett lager med cirka 5000 personbilsdäck som förvaras i plåtcontainer
och plåtskjul. En eventuell brand i däckupplaget kan orsaka spridning av giftig brandrök. I
närheten av lagret bedöms ingen uppenbar tändkälla finnas varför sabotage anses utgöra den
största risken för antändning. Verksamheten ligger cirka 100 meter från
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Vaxholmsvägen/Ullnavägen och kan innebära en risk för brand och explosion för den
planerade bostadsbebyggelsen norr om vägen.

Konsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet kvarstår risksituationen som idag. Risken för att tredje man skadas av
verksamheterna är låg eftersom man inte bygger några bostäder i området.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Vid exploateringen längs E18 och Arningevägen krävs riskanalys om byggnader placeras
närmare än 100 meter från vägen.
Bostäder, handel och verksamheter bör inte planeras närmare än 100 meter från en
bensinstation. Om så föreslås krävs en särskild riskutredning i beslutsunderlaget. Övriga
verksamheter som kan ha drivmedel hanterar betydligt mindre mängder än bensinstationerna.
Därav gör Tyréns bedömningen att det krävs en riskanalys för brand och explosion om
byggnader föreslås närmare än 50 meter. Syftet med vidare utredningar är att verifiera att
acceptabla risknivåer för tredje man kan uppnås vid nya bostäder och handelslokaler.
En utredning gällande risken runt Jackons verksamhet ur brand och explosionssynpunkt krävs
också. Företaget har förändrat sin verksamhet men hanterar enligt egen uppgift fortfarande
vissa mängder farliga ämnen.
Spridningsberäkningar för brandrök vid eventuell brand i däcklager hos Storstockholms Däck
bör utföras och vara bedömningsgrund för lämpligt skyddsavstånd till planerad
bostadsbebyggelse norr om Vaxholmsvägen/Ullnavägen.
Vid etablering av handel och bostäder kommer personintensiteten att öka i området. Genom att
personintensiteten ökar höjs även risken för att personer går genom områden som hanterar
farliga ämnen. Verksamheter med arbetsmiljörisker måste säkerställa att en incident inte kan
påverka tredje man genom exempelvis obehörigt tillträde till verksamheter.
Skulle Event Resort Ullna hantera farliga ämnen krävs en riskanalys även för detta.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Konsekvenserna utan Event Resort Ullna anses jämförbara med alternativet med Event Resort
Ullna med avseende på farliga verksamheter i området.

Förslag till åtgärder
De verksamheter där behov av vidare utredning föreligger ur brand- och explosionssynpunkt är
bensinstationerna samt de verksamheter som hanterar drivmedel samt eventuellt runt Jackon
och Storstockholms Däck. På dessa platser krävs riskanalyser för att kunna tillåta bebyggelsen
enligt översiktsplanen. I en fördjupad riskanalys bör möjligheten att göra avsteg från de
rekommenderade skyddsavstånden göras genom riskreducerande åtgärder.
Avseende verksamheter som hanterar drivmedel föreslås en inventering av var och hur
lagringen av drivmedel sker inom verksamheterna. En översiktlig beräkning av konsekvenserna
av en mindre pölbrand rekommenderas som kan tillämpas för bedömning huruvida eventuella
restriktioner i hantering och lagring erfordras.
Riskanalys krävs i detaljplanearbetet om bebyggelse planeras inom 100 meter från E18 och
Arningevägen.
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5.7 BULLER
Bedömningsgrunder och beräkningsförutsättningar
Nationella riktvärden för trafikbuller
De av riksdagen hittills antagna riktvärdena för trafikbuller gäller bostäder och ska normalt inte
överskridas vid nybyggnad av bostäder eller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 ). För övriga lokaler och
områdestyper har Naturvårdsverket föreslagit riktvärden i BRÅD (Buller från vägtrafik,
allmänna råd, remissutgåva 1991).
Ekvivalent ljudnivå är medelljudnivå under ett dygn, maximal ljudnivå är högsta
förekommande ljud under en fordonspassage. Maximal ljudnivå beror på bullrigaste fordonet
(tung trafik) och inte på antalet fordon. Halvering eller fördubbling av trafikmängden
motsvarar en minskning respektive ökning av ekvivalenta ljudnivån med 3 dB(A). En ändring
av ljudnivån med 8-10 dB(A) uppfattas som en fördubbling/halvering av ljudet.
Tabell 5.3. Riktvärden för vägtrafikbuller som normalt
inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller
nybyggnad/ väsentlig ombyggnad av trafikleder.
Utrymme
Inomhus
Utomhus
(frifältsvärde)
Vid fasad
På uteplats

Högsta trafikbullernivå dB(A)
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
30
45 (nattetid)

55
70

Ekvivalenta ljudnivåer ovan tillämpas även på undervisningslokaler (ej nattetidsvärdet).
Enligt BRÅD gäller utomhusvärden för uteplatser och lekplatser invid undervisningslokaler.

Trafikbuller och planering
Behovet av bostäder i tätortsnära lägen med goda kommunikationer har medfört att man i storstadsregionerna många gånger använder avstegsfall, där bostadsbebyggelse tillåts i lägen där
trafikbullret överstiger riktvärdena, dock under vissa förutsättningar. Anledningen till detta är
trafikbullrets stora utbredning och att det annars skulle vara omöjligt att bygga bostäder i stadsmiljö. ”Trafikbuller och planering” är en rapport framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län,
Miljöförvaltningen i Stockholm och Stockholms Stadsbyggnadskontor i syfte att skapa en samsyn mellan plan- och miljöhandläggare om tillämpningen av de nationella riktvärdena för vägoch järnvägstrafik.
Att bostaden har tillgång till minst en tyst sida är grundläggande i planeringen för bostäder.
Vilken ljudnivå som kan accepteras på den tysta sidan varierar med omständigheterna, 40-45
dB(A) är målsättningen. Även där kan avsteg vara nödvändiga men nivån ska inte överstiga
55 dB(A). Kvalitetsmålen enligt "Trafikbuller och planering" är identiska med de nationella
riktvärdena. De avsteg som kan accepteras är följande:
•

Avstegsfall A: Från riktvärdena ovan görs avsteg från maximal ljudnivå 70 dB(A) samt 55
dB(A) ekvivalentnivå utomhus. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida för
minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan
anordnas i anslutning till bostaden.
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•
•

Avstegsfall B: Från riktvärdena ovan görs även avsteg från att nå ned till 40 dB(A)
ekvivalent nivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida
om högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen.
Inomhusriktvärdena ska inte överskridas i något av avstegsfallen.

Buller från övrig verksamhet
För buller från utrustning och maskiner i kontinuerlig drift som exempelvis fläktar och
kompressorer tillämpas riktvärden enligt naturvårdsverkets rapport RR 1978:5, 2:a uppl. 1983,
nyetablering av industri.

Beräkningsmetodik
Acoustic control har gjort beräkningar för nuläget. Deras utbredningskarta redovisas i denna
rapport. De har också gjort en separat rapport.
Ekvivalent och maximal ljudnivå avseende vägtrafikbuller utomhus har beräknats för de olika
utbyggnadsalternativen enligt Nordiska beräkningsmodellen med datorprogrammet Trivectors
miljöprogram Buller – Väg 8.6. Beräkningen avser trafikbuller från vägarna inom ArningeUllna.
Uppmätta och grovt uppskattade trafikmängder vad gäller utbyggnadsalternativen har erhållits
från Täby kommun och används i beräkningen. Marken mellan vägen och bostäderna har
antagits vara platt. Skyddande byggnader och eventuella bullerskydd har inte heller tagits med i
beräkningen. Beräkningarna är därför preliminära och översiktliga och ska inte användas för att
ange någon exakt ljudnivå. Marken mellan vägen och byggnaderna har antagits vara mjuk.
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Bild 5.11: Trafikmängd för nuläge, nollalternativ och de två utbyggnadsalternativen.

Nuläge
Bullerutbredningen i nuläget är beräknat av Acoustic Control och redovisas i bild 5.12. E18
och Arningevägen har de största bullerzonerna.
Från Arningevägens kant är det mellan 50 och 100 meter till gränsen för 55 dB(A). Från E18 är
det omkring 300 meter till samma gräns. Bullret sprids längst vid korsningarna
Arningevägen/E18 där båda vägarna ger bidrag till ljudnivån.
Inom industriområdet är det västra delen av Kundvägen och Saluvägen som har de högsta
bullervärdena i vägkant. Gränsen för 55 dB(A) ligger ungefär 50 meter från vägkant.
Vid Ullnavägen öster om Kundvägen är avståndet till 55 dB(A) omkring 50 meter. Väster om
kundvägen är avståndet omkring 30 meter.
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Bild 5.12: Bullerutbredning nuläget, bild från Acoustic control.

Konsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet blir det mycket små skillnader jämfört med idag. Då inga nya bostäder byggs i
området är det liten risk att störningsupplevelsen ökar.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
I följande avsnitt redovisas bullerutbredningen översiktligt i markplan. Bostadshusen som
föreslås i planen är upp till fyra våningar högre. Det är svårt att säga hur bullernivåerna
kommer att skilja för de olika våningsplanen eftersom bostäderna ligger en bit ifrån vägen och
markdämpningen och terrängen däremellan ser olika ut. Bullernivåerna kan bli både högre och
lägre längre upp i byggnaderna

E18
Gränsen för 55 dB(A) ligger på mellan 200 och 300 meter från vägkant utan skyddande
bebyggelse. Hela området som är kringgärdat av E18, Arningevägen och Saluvägen, kommer
att ha en ekvivalent ljudnivå på över 55 dB(A).
Där kontor planeras, kommer den ekvivalenta ljudnivån att ligga på mellan 55 och 60 dB(A)
ekvivalent ljudnivå. Bostäderna bakom kontorsbyggnaderna uppskattas ligga på mellan 45 och
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Däremot bör man ta hänsyn till Ullnavägen (se vidare
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Ullnavägen) och Saluvägen (se vidare Saluvägen). Hur husen utformas samt dess höjd, har stor
betydelse för hur mycket kontorshusen kommer att skärma.

Ullnavägen
Utbyggnadsalternativet innebär att trafiken på Ullnavägens östra del ökar till drygt det dubbla
jämfört med nuläget. Detta medför att gränsen för 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå ökar från
dagens 50 meter till omkring 130 meter. I korsningen Ullnavägen/E18 blir bullernivåerna högre
eftersom de områdena får in buller från två vägar.
På Ullnavägens västra del är trafiken mindre än på den östra delen, men den ökar ändå jämfört
med nuläget. Gränsen för 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå kommer att ligga omkring 120 meter
från vägkant.

Arningevägen
Området där bostäder planeras har i dagsläget mellan 50 dB(A) och 60 dB(A). Bostadshusen
planeras bakom en rad av hus bestående av verksamheter eller kontor.
I utbyggnadsalternativet ökar trafiken till knappt det dubbla i förhållande till dagens situation.
Enligt en översiktlig beräkning ligger då 55 dB(A) gränsen på mellan 80 och 180 meter från
vägkant. Bostäderna kommer att ligga skärmad bakom kontorsbebyggelse.

Leverantörsvägen/Kundvägen/Saluvägen
Leverantörsvägen beräknas ha ungefär samma trafiksiffror som den har idag. Det innebär att
gränsen för 55 dB(A) ligger ungefär 30 meter från vägkant.
Kundvägen har i dagsläget mest trafik på den södra sidan in och lite förbi Saluvägen. Här
planeras det också bostäder. Det beräknas bli omkring 28 000 fordon per årsmedeldygn på
Kundvägen och omkring 15 000 på Saluvägen vilket innebär att bullret från dessa vägar båda
påverkar bullersituationen för de planerade bostäderna vid Saluvägen. Risk för bullerstörning
finns för de bostäder som planeras här, med anledning av att båda vägarna ligger väldigt nära
de bostäder som planeras.

Verksamhetsområdet
I området finns ett flertal industrier som genererar buller. Det kan röra sig om firmor som har
en bulleralstrande verksamhet eller fläktsystem som finns på utsidan av byggnaderna.
Det ligger en betongfabrik i korsningen Kundvägen/Ullnavägen. Vissa moment för
betongframställning kan bullra mycket. Det gäller främst när betongen skakas vilket inträffar
vid några tillfällen per dag. Skakningen kan ge upphov till bullernivåer på 80 dB(A) närmast
den bullerspridande maskinen. I vilken mån riktvärdena för externt industribuller kan klaras för
bostäder inom verksamhetsområdet går inte att säga idag.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Trafikmängderna i hela området är huvudsakligen lika i detta alternativ. Störst är skillnaden på
Ullnavägen där trafikarbete är omkring två tredjedelar jämfört med det andra alternativet.
Den lägre trafikmängden på Ullnavägen bidrar till något lägre bullernivåer än i alternativet med
Event resort Ullna. Skillnaderna är dock inte så stora.

Förslag till åtgärder
I första hand bör den planerade bebyggelsen placeras på ett sådant sätt att riktvärdena inte
överskrids. Avstegsfall A kan bli aktuellt i området, på de platser som riktvärdena inte går att
hållas. Det är viktigt att den tysta sidan kommer få en bullernivå på kring 40-45 dB(A)
ekvivalent ljudnivå.
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Inför det fortsatta arbetet med planerna för utvecklingen av området finns ett antal åtgärder
man kan vidta för att minska bullret inom planområdet, se förslag nedan.
-

Undvika att dra in trafik i områden som är, eller har förutsättningar att vara, relativt
skyddade från trafikbullret från de stora trafiklederna (exempelvis Leverantörsvägen).

-

Trafikplanering, busslinjedragning, förbud mot tung trafik etc. Viktigt att beakta till
exempel när det gäller tung trafik nattetid vid bostäder och vårdlokaler, och dagtid vid
undervisningslokaler, längs lokalgator där varje fordonspassage är märkbar och störande
för bland annat sömn, vila och inlärning.

-

Hastigheter, utforma lokala gator så att genomfartshastigheten högst blir 30 km/tim.

-

Tystare vägbeläggning, samt undvika högbullrande gatubeläggning som t ex gatsten, i
känsliga miljöer.

-

Dubbdäcksförbud – ”miljözon”.

-

Bebyggelse med ljudabsorberande material i fasad, exempelvis akustisk betong

-

Mjuka markytor där så är möjligt

En inventering av bullerspridningen från industriområdet bör göras. Det är viktigt att
lokaliseringen av bostäderna sker på sådana platser där riktvärdena för externt industribuller
hålls. Det är viktigt att se över industriernas bullrande verksamhet innan man bestämmer sig för
att bygga bostäder i området.

5.8 LUFTKVALITET
Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter vilka ska spegla den lägsta godtagbara
luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. Tolkningen
av normerna är att de inte gäller för luft på vägbanor. Länsstyrelsens uppfattning är att eftersom
normen är satt för att skydda människors hälsa så gäller den i områden där människor vistas.
Överskridanden på platser där människor vistas högst tillfälligt bör däremot kunna accepteras.
För närvarande finns miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxid,
partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon och bly. Nya normer för arsenik,
kadmium, nickel och polycykliska aromatiska kolväten träder ikraft den 11 december 2007. I
trafikmiljö är framför allt kvävedioxid, partiklar och bensen relevanta att undersöka.
Beräkningar från luftvårdsförbundet i Stockholms och Uppsalas län har visat att man klarar
miljökvalitetsnormens krav för bensen i hela Stockholmsregionen. Deras beräkningar visar
även att kvävedioxidhalterna kommer att klara miljökvalitetsnormen 2020 och därför baseras
bedömningen av luftkvalitet på partikelhalter. I beskrivningen nedan ska dock partikelhalterna
ses som indikator även för andra trafikrelaterade luftföroreningar.
Enligt plan- och bygglagen (PBL 2 kap 2§) får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds.

PM101
Dygnsmedelvärdet får inte överskrida 50 µg/m3 mer än 35 dygn per år.

1

Inandningsbara partiklar med diameter upp till 10 mikrometer.
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Nuläge
Luftkvaliteten vad gäller kvävedioxid och partiklar är generellt sett god enligt
Luftvårdsförbundets översiktliga kartläggning. Halterna ligger långt under
miljökvalitetsnormen. Även intill E18 ligger halten strax under normen. Inom området finns
även panncentraler som finns med i beräkningen.
Inom området finns verksamheter som släpper ut andra ämnen i luften än de som berör
miljökvalitetsnormer. Det handlar om bland annat flyktiga kolväten och halogenerade
lösningsmedel. Det är inte känt hur höga halterna av dessa ämnen är i luften idag. Många av
verksamheterna släpper också ut ämnen som kan ha störande lukt.
Hästverksamheten innebär även risk för störande lukt och för utsläpp av allergener till
omgivningen. Konsekvenserna för det redovisas i kapitel 5.5.

Konsekvenser – Nollalternativet
Om planerna på bostäder inte genomförs kan verksamheterna huvudsakligen fortsätta att
bedrivas som idag. Det kan dock inte uteslutas att miljöförvaltningen i kommunen ställer högre
krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen fasas ut ur produktionen när tekniken förbättras.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Stora delar av planområdet ligger även inom riskavståndet från någon verksamhet. Områden
som ligger utanför riskavståndet från industrier är den västligaste delen mot Arningevägen
nuvarande Hägerneholm), och den ostligaste delen mot E18 samt Ullnatippen.
Bostäderna kan inte lokaliseras för nära verksamheter med utsläpp av hälsofarliga ämnen. Det
innebär att om några bostäder ska placeras innanför riskavståndet för industri med utsläpp av
luftföroreningar, måste en spridningsberäkning av relevanta gaser göras för att mer i detalj
redovisa vilka halter av hälsofarliga gaser det rör sig om.
Att bygga bostäder nära potentiellt störande verksamheter innebär att det finns risk för
klagomål från boende. Det kan resultera i utökade krav på verksamheterna och i förlängningen
leda till att de måste flytta på sig.
Event Resort Ullna är inte tänkt att ha någon verksamhet som kan befaras innebära utsläpp av
luftföroreningar.
Exploateringen i området kommer att generera ökad trafik. Men ökningen kommer inte att vara
så stor att det innebär att någon miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Detta alternativ innebär i stort sett samma konsekvenser som ovan nämnda. Däremot kommer
något mindre trafik att förekomma på Ullnavägen.
Samma problem med störningar från verksamheter för boende förekommer i detta alternativ

Förslag till åtgärder
Vid lokalisering av bostäder inom riskavståndet från verksamheter rekommenderas en
spridningsberäkning av relevanta gaser.
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5.9 DAGVATTEN
Bedömningsgrunder
Allmänna nationella regler eller rekommendationer för hur dagvatten ska klassas utifrån
föroreningsinnehåll saknas. Dagvatten behandlas i miljöbalken, Boverkets byggregler samt i
Naturvårdsverkets föreskrifter om bensinstationer och skrotbilsverksamhet.
Dagvatten från detaljplanelagt område är att betrakta som avloppsvatten enligt miljöbalken
vilket innebär att krav ställs på att dagvattnet inte påverkar miljön. För att undvika
miljöpåverkan föreskrivs reningsåtgärder (9 kap § 7). Dagvattenhantering kan också omfattas
av de mer allmänna skrivningar som finns i Miljöbalkens 2 kapitel (allmänna hänsynsregler)
samt kapitel 26 (tillsyn).
EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla typer av vatten. Målet är
en god vattenstatus, – bevarad och förbättrad vattenkvalitet samt ingen försämring.
I Boverkets byggregler står det att ”Dagvatteninstallationer skall ha anordning för avskiljning
eller behandling av sådana ämnen som kan störa funktionen eller medföra skada på
installationen, avloppsanläggningen eller recipienten.”
För Täby kommun finns en dagvattenpolicy, vilken är gemensam för flera kommuner som
ingår i Oxunda vattensamverkan. Av dagvattenpolicyn framgår att ”sjöar och vattendrag ska ha
sådan kvalitet att de utgör goda miljöer för växter och djur och för invånarnas möjligheter till
bad och annat friluftsliv” samt att lokala dagvattenlösningar förordas.
Av Täby kommuns ”Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning” (ABVA) framgår det bland annat att ”Huvudmannen är inte skyldig att
ta emot dag- och dränvatten från fastighet, för vilken avledning av sådant vatten med större
fördel kan ske på annat sätt”.

Nuläge
Planområdet har tre avrinningsområden (bild 5.13). En vattendelare går ungefär längs
Ullnavägen. Norr om Ullnavägen är området delar av två olika avrinningsområden, ett i väster
och ett i öster. Båda dessa avrinningsområden berör Ullnasjön. Dagvatten från
verksamhetsområdet avleds i dagvattenledningar till utsläpp i Stora Värtan via en
dagvattentunnel. Större delen av ledningsnätet är redan idag överbelastat enligt de
flödesberäkningar för Arninge som utfördes av Scandiaconsult 2003. Översvämningar i
området har observerats i områdets sydvästra del. Ledningar till hästgården i den nordvästra
delen samt vid anslutning till dagvattentunneln har tillräcklig kapacitet för befintlig bebyggelse.

Konsekvenser – Nollalternativet
Den förtätning av bebyggelsen som nollalternativet innebär kan riskera att innebära
överbelastning av det redan hårt belastade ledningsnätet. Om inga åtgärder vidtas som
infiltration eller fördröjning av dagvattnet i områdets västra och centrala delar finns risk för att
ledningsnätet överbelastas vid kraftiga regn, med översvämning till följd. Översvämningar är
redan observerade i den västra delen.
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Bild 5.13: Avrinningsområden och ledningsnät samt förslag till placering av nya dammar och
ungefärligt ytbehov.
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Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Den förtätning som planeras i och omkring befintlig bebyggelse i planområdet kommer att
resultera i ökat dagvattenflöde med omkring 70 procent totalt jämfört med nuläget. Befintligt
dagvattennät har inte kapacitet att avleda dessa vattenmängder. För planområdets norra del,
inkluderande Event Resort Ullna, ökar andelen hårdgjorda ytor väsentligt jämfört med
nollalternativet. Det innebär högre föroreningsbelastning och större avrinning. Konsekvenserna
för recipienten är helt beroende av på vilket sätt som dagvattnet tas om hand. Några
hydrauliska problem uppstår inte då ledningsnätet anläggs efter nya normer.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Detta alternativ skiljer sig inte mycket från alternativ med Event Resort Ullna, annat än att den
ökade trafikbelastningen, och därmed ökade föroreningsbelastningen, uteblir.

Förslag till åtgärder
I enlighet med kommunens dagvattenpolicy bör öppna lösningar med fördröjning av dagvattnet
väljas. Gröna tak, svackdiken och fördröjningsmagasin är lämpliga åtgärder.
Dagvattendammar, dimensionerade för genomströmning, är en lämplig åtgärd i de
nyexploaterade områdena. Placering, utformning och dimensionering av dagvattendammarna
bör utredas ytterligare i ett senare skede. ”Normaldjup” för större dammar är 1 - 2 meter,
släntlutningar omkring 1:3. För att reningen ska bli effektiv är en avlång utformning av
dammarna att föredra. För dammar som enbart har en hydraulisk funktion vilket innebär en
fördröjning av dagvatten är utformningen mindre betydelsefull. Ungefärliga dimensioner i plan
för föreslagna dagvattendammar redovisas nedan. Förslag till placering finns i bild 5.13.
Anläggningarna kan också bestå av flera ihopkopplade dammar.
-

Nordöstra avrinningsområdet 0,4 hektar

-

Nordvästra avrinningsområdet 0,5 hektar

-

Västra delen av södra avrinningsområdet 0,5 hektar

-

Östra delen av södra avrinningsområdet 0,8 hektar

Inom de områden som har befintlig bebyggelse är förutsättningarna för lokalt omhändertagande
genom infiltration av dagvatten dåliga. Även efter ombyggnad finns det endast små möjligheter
till infiltration. I samband med om- och nybyggnation kan lokalt omhändertagande vara möjligt
i viss utsträckning i randzonen av morän mellan lera och berg. På grund av den höga
hydrauliska belastning som befintligt dagvattennät är utsatt för bör all ny bebyggelse i det södra
området med avrinning mot Stora Värtan, där lokalt omhändertagande inte är möjligt, anslutas
till ett nytt ledningsnät som ansluts direkt till dagvattentunneln. Det befintliga ledningssystemet
bör inte belastas mer, varför det är tveksamt om nya områden, trots fördröjningsåtgärder, kan
kopplas in på det befintliga ledningsnätet.
För de norra avrinningsområdena som berör Ullnasjön kan lokal infiltration vara möjlig i det
nordvästra området. Delavrinningsområdet där deponin är placerad är däremot olämplig för
infiltration, dels på grund av risken för markföroreningar, dels för att en sluttäckning ger hög
ytavrinning till omgivande mark.
För befintligt ledningsnät bör åtgärder vidtas som reducerar föroreningsbelastningen på
recipienten. Förslagsvis kan någon form av avstängning, som fungerar som katastrofskydd vid
händelse av en brand eller olycka med utsläpp som följd, installeras före inloppet till
dagvattentunneln eller på andra platser i ledningsnätet som bedöms som lämpliga.
Katastrofskydden är också lämpliga med hänsyn till att man hanterar en del farliga ämnen inom
verksamhetsområdet, exempelvis råttgift. I befintlig bebyggelse är det ofta svårt att vidta
föroreningsreducerande åtgärder vid källan, därför föreslås att sedimenteringsdammar byggs
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vid dagvattentunnelns utlopp i Värtan. I stället för åtgärder i tunneln kan en så kallad,
Dunkersanläggning, bestående av tvärgående skärmar anläggas vid utloppet i Stora Värtan.
Anläggningen kan komplettera den våtmarksanläggning som kommer att byggas vid utloppet.

5.10 VATTENKVALITET
Bedömningsgrunder
Sverige arbetar med kvalitet i våra ytvatten enligt miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”
och i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla typer av vatten. Målet är
en god vattenstatus – bevarad och förbättrad vattenkvalitet samt ingen försämring. Miljömålet
”Levande sjöar och vattendrag” syftar till samma mål och är en implementering av
ramdirektivet i Sverige. Miljökvalitetsnormen God status ska uppnås till år 2015 i Ullnasjön.
Även Täby kommuns dagvattenpolicy behandlar vattenkvalitet i sjöar och vattendrag inom
kommunen. Denna säger att sjöar och vattendrag ska ha sådan kvalitet att de utgör goda miljöer
för växter och djur och för invånarnas möjligheter till bad och annat friluftsliv.
Exploatering som medför att belastningen av näringsämnen och föroreningar ökar i sjön
bedömer vi i denna MKB som en negativ effekt som kan innebära olika allvarlig konsekvens
för sjön status.

Nuläge
Ullnasjön har en yta på 2,96 km2 med ett avrinningsområde på omkring 16,7 km2. Sjön är
grund med ett medeldjup på 3,0 meter och ett största djup på 4,7 meter.
Enligt Översiktsplan 1992 för Täbykommun är Ullnasjön en naturligt näringsrik slättsjö.
Ytterligare tillförsel av näringsämnen har tillkommit sjön från främst ett bebyggt område i
Österåkers kommun. Årliga undersökningar av sjöar i Täby kommun utförda av Gustafsson
och Lindqvist (2001 och 2008) visar på att Ullnasjön har högst kväve- och fosforhalter av
undersökta sjöar i Täby. I rapporten från 2008 bedöms status för vissa parametrar enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Statusen för syrgas och näringsämnen i sjön är dålig
med mycket höga halter totalfosfor och en hög totalkvävehalt. Halterna av totalfosfor visar
ändå en statistiskt fastställd neråtgående trend och även halterna totalkväve visar liknande trend
de senaste åren. Det finns förutsättningar för massblomning av blågröna alger (cyanobakterier)
och statusen för växtplankton är otillfredsställande liksom för siktdjup.
Klorofyllhalterna i Ullnasjön, vilket är ett mått på växtplanktonbiomassa, är extremt höga
vilket visas genom stora algblomningar. Algblomningarna i sin tur försämrar siktdjup och
ljusgenomsläpplighet. Undersökningar visar att Ullnasjön periodvis har litet siktdjup, men det
har ökat från 1991 till 2001 och har sedan dess varit relativt stabilt. Siktdjupet försämrades
ändå mellan 2006 och 2007. Detta påverkar även vattenvegetation, vilken är begränsad i sjön.
I Täby kommuns översiktsplan från 1992 bedöms Ullnasjön ha mindre god belastningstålighet.
Bedömd status i Ullnasjön enligt EU:s ramdirektiv för vatten redovisas i VISS
(VatteninformationsSystem Sverige) från Vattenmyndigheten. I enlighet med dessa
bedömningsgrunder är Ullnasjön nitrat- och fosforkänsligt område och status för parametern
växtplankton bedöms som måttlig. Den sammanlagda ekologiska statusen är måttlig, medan
kemisk status är god. Det finns risk för att God ekologisk status inte uppnås till år 2015.
Ullnasjön tar idag emot begränsad mängd dagvatten från Arninge. Endast området norr om
Ullnavägen har avrinning till Ullnasjön. Ullnadeponin har också avrinning mot sjön, vilket gör
att både näringsämnen och förorenande ämnen kan belasta sjön. I norra delen av Ullnadeponin
är det som minst endast 5 meter mellan sjö och deponi.
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Ullnasjön bör inte utsättas för tillskott av ämnen som kan försämra statusen enligt ÖP 1992
eller kan hindra att god status uppnås enligt EG:s ramdirektiv.

Konsekvenser – Nollalternativet
Nollalternativet innebär att området norr om Ullnavägen inte bebyggs. Dagvattenbelastningen
till Ullnasjön kommer därmed inte att förändras nämnvärt jämfört med idag.
Ullnatippen avslutas senast 2009. Lakvattenmängder och avrinnande ytvatten som kan vara
förorenat minskar med tätande sluttäckning och renas i damm. Det föreligger dock fortfarande
en risk för att förorenat grundvatten läcker in i sjön från norra delen av tippen. Kontrollprogram
föreslås i avslutningsplanen. Ullnatippen beskrivs vidare under kapitel 5.4 Mark.
Sammanlagt bedöms påverkan på Ullnasjöns vattenkvalitet och status inte förändras nämnvärt
jämfört med i dag.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Alternativet innebär en stor ökning av ny bebyggelse norr om Ullnavägen. Den tillkommande
bebyggelsen innehåller både bostäder och handel som sträcker sig fram till vattnet samt Event
Resort Ullna. Etableringen innebär ökad andel hårdgjord yta med påföljande ökning av
dagvatten och förorenande ämnen.
En grov uppskattning har gjorts av hårdgjord yta i de planlagda områdena norr om Ullnavägen
i förhållande till de avrinningsområden som redovisas i bild 5.13. Då Kanalkvarteren och
Skogskvarteren endast är övergripligt beskrivna har ett schablonvärde för bebyggda områden
använts. Området med Kanalkvarteren och Skogskvarteren innebär en ökning av den
hårdgjorda ytan inom området med knappt 50 %, motsvarande cirka 0,16 km2. Event Resort
Ullna motsvarar en hårdgörning av ytor med cirka 12 % inom området, ungefär 0,05 km2. Sett
över hela Ullnasjöns avrinningsområde på 17,3 km2 är det här en liten del.
Ullnatippen avslutas senast 2009. Lakvattenmängder minskar med tätande sluttäckning och
renas i damm. Det föreligger dock fortfarande en risk för att förorenat grundvatten läcker in i
sjön från norra delen av tippen. Kontrollprogram föreslås i avslutningsplanen.
Anläggningen av Event Resort Ullna innebär bygganden i eventuellt förorenade massor och att
tätande skikt störs. Detta kan innebära att lakvattenmängder tillfälligt ökar.
Den yta som kommer att exploateras genom att denna plan genomförs är relativt liten i
förhållande till hela avrinningsområdets storlek. Detta innebär att risken för att sjöns status
försämras genom denna exploatering är liten. Omhändertagande av dagvatten och lakvatten är
ändå viktigt för att medverka till att målet om god status för sjön uppnås.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
Alternativet innebär i stort sett samma konsekvenser som med Event Resort Ullna. Andelen
hårdgjord yta och trafik är dock något mindre utan Event Resort Ullna. Ingen ytterligare
verksamhet planeras i deponiområdet och täckningen av tippen står intakt.

Förslag till åtgärder
Tillskott av näringsämnen och förorenande ämnen till Ullnasjön bör begränsas för att inte
negativt påverka vattenkvalitet och målet om god status.
Förslag till dagvattenåtgärder redovisas i kapitel 5.9.
Kontrollprogrammet för Ullnatippen kommer att övervaka utsläppen från tippen. Om höga
halter av föroreningar, bekämpningsmedel eller gödning detekteras bör åtgärder för att
förhindra belastning på Ullnasjön vidtas.
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5.11 ÖVERSVÄMNINGSRISK
Bedömningsgrunder
Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer att ingen sammanhållen bostadsbebyggelse skall
etableras under den högsta nivå ett vattenstånd kan beräknas stiga till, även kallad
dimensionerande nivå eller 10 000 års nivå. För Ullnasjön finns ingen sådan nivå uträknad,
varför endast rekommendationer i relation till kända nivåer kan ges.
I ett framtida klimat bedöms årsnederbörden i Stockholm öka med omkring 15 %, där ökningen
sker främst vår, höst och vinter. Avdunstningen ökar också med den stigande temperaturen.
Under den kallare delen av året är avdunstningen dock lägre. Längre sammanhängande regn
denna period kan göra att nivåerna stiger mer än vad vi är vana vid idag. Även intensiva regn
sommartid kan orsaka snabba flödesökningar, främst i små vattendrag och dagvattensystem.
Eftersom området kommer att finnas lång tid framöver bör hänsyn tas till detta.

Nuläge
Marknivån längs kanalen i det planerade Kanalkvarteren vid Ullnasjön är i nuläget +11,8-12,0
meter i kommunens höjdsystem.
För Ullnasjön saknas återkommande mätningar av nivåer, men enligt observationer är
medelnivån +11,33 meter. I november 1991 avvägdes vattenståndet till +11,29 meter.
Tillfälliga observationer anger normal lågvattenyta till +11,22 meter och normal högvattenyta
till +11,43 meter. Utöver observationer av nivåer finns information om att sjöns vattenstånd
kan variera mellan 0,5 meter och knappt 1 meter.
Enligt Fiskevårdsföreningen i Ullnasjön finns inga observationer på att sjön stiger över +12,0
meter. Den 27 november 2008 var vattenståndet strax under 12 meter.
Enligt dessa uppgifter bedöms därmed Ullnasjön fluktuera mellan +11.2 meter till +12 meter.
I dagsläget ligger vattennivån i diket inom de planerade Kanalkvarteren väldigt nära marknivån
Detta gör att vid ett större regn eller en period med mycket nederbörd kan nivån stiga och
svämma över närliggande mark. Tillrinningen i området är avgörande för hur snabbt en
flödesökning sker.
Översvämningar kopplade till dagvattensystemet bedöms i kapitel 5.9 Dagvatten.

Konsekvenser – Nollalternativet
Nollalternativet innebär att området norr om Ullnavägen inte bebyggs. Därmed finns ingen
bebyggelse som kan skadas av översvämningar från Ullnasjön.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
I förslaget för fördjupad översiktsplan riskerar främst Kanalkvarteren att drabbas av
översvämningar längs kanalen och Ullnasjön. Utformning av byggnader och marknivåer är i
detta skede ännu inte beslutade. I detaljprojekteringen är det viktigt att anpassa höjderna till
översvämningsrisken. Resterande del av Event Resort Ullna bedöms ligga över de nivåer som
vattennivån kan stiga till. Även i fortsatt planarbete av området bör planläggning av byggnader
på lägre nivåer närmare vattnet undvikas.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
I förslaget för fördjupad översiktsplan utan Event Resort Ullna berörs endast Kanalkvarteren av
översvämningsrisker. Utformning av byggnader och marknivåer är i detta skede inte beslutade.
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Förslag till åtgärder
I första hand bör Kanalkvarteren anläggas på en marknivå med marginal till en höjning av
kanalens och Ullnasjöns vattenstånd över kända nivåer.
Byggnader som ändå etableras på en låg marknivå i förhållande till Ullnasjön bör utformas för
att klara eventuella översvämningar. I Kanalkvarteren kan detta innebära att bostäder utesluts i
bottenvåningar och istället etableras verksamheter eller handel. Dessa anses lättare att evakuera
och konsekvenserna blir troligen mindre vid en översvämning. I detaljplanen bör restriktioner
angående placering av el-centraler och annan elektrisk utrustning ges, så att den placeras över
en säker nivå. Materialval kan också påverka hur byggnaden klarar en eventuell översvämning.
Vallar eller liknande konstruktioner kan anläggas som skydd mellan byggnader och kanalen
eller Ullnasjön. Vid planering av parkering under mark bör hänsyn tas till en eventuell höjning
av vattennivåer.
Om dagvatten skall avledas till kanalen bör marknivån höjas ytterligare, då detta kan medföra
snabba flödesökningar i kanalen. Hänsyn till dagvattensystemets utformning är nödvändig.

5.12 HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER
Bedömningsgrunder
I miljöbalkens 3:e kapitel § 1 står” Mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt
föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt
god hushållning”

Nuläge
Något jord- eller skogsbruk av betydelse förekommer inte inom området. Inte heller finns
någon grus- eller vattenresurs att ta hänsyn till. Den tidigare jordbruksmarken runt
Hägerneholm används i dag som betesmark.

Konsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet sker små förändringar. Planerad bebyggelse innebär en förtätning av redan
exploaterade områden vilket är god hushållning.

Konsekvenser – Alternativ med Event Resort Ullna
Alternativet innebär att både redan exploaterade och oexploaterade områden tas i anspråk och
förändras i sin markanvändning. De oexploaterade ytorna är små ur ett regionalt perspektiv och
den nya bebyggelsen bedöms därför ge små negativa konsekvenser ur ett
hushållningsperspektiv.
I området finns förutsättningar för både arbetsplatser och bostäder vilket gör att människor har
möjlighet att bosätta sig nära arbetsplatsen. Med god kollektivtrafik finns förutsättningar att
minska bilberoendet för övriga.
Det är positivt att bebygga områden där vägnätet i stor utsträckning redan är färdigbyggt.
Planen innebär därmed små indirekta effekter i form av fler vägar. Även här innebär närheten
till kollektivtrafik att platsen är väl vald.
Ur klimatsynpunkt är det positivt om människor kan åka kollektivt. Områdets betydelse för
klimatet beror på om kollektivtrafiken byggs ut i den utsträckning som planeras idag.
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Koncentrerad bebyggelse innebär också att det finns möjlighet att bygga ut fjärrvärme i
framtiden. Kommunen planerar för att området ska försörjas med fjärrvärme.
Byggandet av Event Resort Ullna på Ullnatippen bedöms som god hushållning med mark då
tippen är svår att bebygga med annat. Anläggningens energiåtgång går inte att bedöma i
nuläget. Det kommer dock vara avgörande för energiåtgången, vilka val kopplade till
energieffektivitet man gör i den fortsatta planeringen.

Konsekvenser – Alternativ utan Event Resort Ullna
I detta alternativ får Ullnatippen bli ett naturmarksbetonat rekreationsområde med viss
bebyggelse runt. Detta innebär att rekreationsvärdet ökar även i detta alternativ men i mindre
utsträckning än i det andra. I övrigt gäller samma konsekvenser som ovan.

6 SAMLAD BEDÖMNING
Naturmiljö
Det finns flera naturvärden inom Arninge inom de områden som är tänkta att bebyggas med
bostäder och/eller verksamheter. De riskerar därmed att försvinna. Förbindelsen mellan
Angarnkilen och Bogesundskilen försvagas när avståndet mellan kilområde och grön länk ökar.
Intill Ullnasjön gäller idag strandskydd vilket måste upphävas om planen ska genomföras. För
att ett upphävande skall bli aktuellt krävs särskilda skäl. Skälen skall vara formulerade utifrån
strandskyddets syfte. De potentiella nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen redovisar ligger delvis
inom områden som ska bebyggas enligt den fördjupade översiktplanen. Ädellövskogen
kommer att bevaras enligt utbyggnadsförslaget och blir en del av en stor park som utgör en
länk från stadsdelen in i Rönninge naturreservat. De Geermoränerna öster om Event Resort
Ullna kommer att bevaras. Delar av de identifierade naturvärdena som finns utmed Ullnasjöns
södra strand kommer att påverkas negativt av exploateringen, medan andra delar kommer att
kunna bevaras. Etableringen av Kanalkvarteren innebär att höga kommunala och lokala
naturvärden försvinner.

Rekreation
De boende i området för den fördjupade översiktsplanen kommer att få god tillgång till stora
sammanhängande naturområden. De har nära till skogsområden, bad och en stor
evenemangsanläggning om Event Resort Ullna byggs. Allmänhetens tillgänglighet till
strandområdet förbättras. Överlag bedöms rekreationsmöjligheterna för boende inom området
bli mycket goda.

Kulturmiljö
Planen innebär att en stor del av det gamla odlingslandskapet i väster tas i anspråk för
bebyggelse, vilket ger negativa konsekvenser för kulturmiljövärdet lokalt. Kvarvarande ytor
kan bli svåra att hålla öppna om hästverksamheten med bete försvinner. Ett antal fornlämningar
måste undersökas och sannolikt grävas ut när planen genomförs.

Markföroreningar
Med tanke på de verksamheter som idag finns i området är det stor risk för att
markföroreningar kan förekomma på en del platser. Vägarna innehåller också troligen
stenkolstjära vilket måste hanteras speciellt om arbeten utförs i vägkroppen. För att få ett grepp
om föroreningsbilden föreslås i MKB:n en översiktlig kartläggning av verksamheterna och
markprovtagning med stickprov. Det är viktigt att tidigt säkerställa att inga befintliga
föroreningar kan spridas till de nu oexploaterade områden som först ska bebyggas. Mer
specifik provtagning inom verksamhetsområdet kan genomföras i senare skede av planeringen.
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Vad gäller markföroreningar från Ullnatippen kommer tippen enligt föreslagen avslutningsplan
att täckas med ett tätande lerlager och lakvattnet renas i damm vilket minskar påverkan på
omgivningen. Vid byggande av Event Resort Ullna genomför man dock schakter och annat i
tippen vilket kan innebära risk för spridning av föroreningar.

Samlokalisering verksamheter - bostäder
Planområdet består idag av dels oexploaterade områden och dels områden som idag har
verksamheter av olika slag. Vissa delar av planområdet ligger inom riskavståndet för någon
industriell verksamhet och för dessa måste man beakta hur bostäder och verksamheter kan
fungera ihop. Bostäder kan byggas i den mån som verksamheterna runtom inte blir störande.
Det kan innebära att kommunen måste ställa krav på att vissa verksamheter skall förändras.
Området i nordvästra delen av Arninge industriområde har utretts gällande skyddsavstånd för
samlokalisering med bostäder. Fyra verksamheter identifierades som bedöms kunna innebära
störning för bostäder. Fortsatt uppföljning är nödvändig för att bedöma påverkan och om avsteg
kan göras från Boverkets rekommendationer. Hästverksamheten vid Hägerneholm är inte
förenlig med föreslagen utbyggnad i nordvästra delen av planområdet. Hästverksamhet innebär
störningar för den delen av planområdet i form av buller, lukt, flugor och spridning av allergen.
Om man ska klara riskavståndet på 200 meter från stall och vistelseytor kan inte skolan byggas
på den plats som föreslagits. Motocrossbanan ger upphov till höga ljudnivåer i samband med
evenemang och övning. Bostäder kan, om banan är kvar, inte byggas i den östra delen som
föreslås i planen.

Risk och säkerhet
Risk för brand och explosion finns främst vid transport av farligt gods på E18 och
Arningevägen som är primära transportleder för farligt gods, vid bensinstationer samt vid de
verksamheter som hanterar drivmedel. Därför behövs fördjupade riskutredningar utföras i
kommande detaljplaneläggning. En riskutredning måste också genomföras för Jackon och en
spridningsberäkning för brand i däckupplag hos Storstockholms Däck.

Buller
För att klara riktvärdena för buller skall bostäder antingen byggas på ett visst avstånd från de
högtrafikerade vägarna alternativt skärmas med kontorsbebyggelse. Vid E18 klaras riktvärden
på några hundra meters avstånd från vägen. För Arningevägen och Ullnavägen är avståndet
drygt 100 meter. Vid vissa vägar kan avstegsfall från riktvärden bli aktuella. Verksamheten vid
Event Resort Ullna kan förväntas ge upphov till störningar till omgivningen i form av buller
från högtalare, transporter, eventuella snökanoner med mera.

Luftkvalitet
Halterna av kvävedioxid och partiklar ligger långt under miljökvalitetsnormen idag och riskerar
inte att överskridas genom att utbyggnadsförslaget genomförs. Vissa av de verksamheter som
finns inom Arningeområdet kan dock släppa ut ämnen som är hälsofarliga på lång sikt. Det
gäller exempelvis lösningsmedel. I de fall bostäder placeras inom riskavståndet för dessa
verksamheter måste en särskild riskanalys genomföras.

Dagvatten
Den totala föroreningsbelastningen och avrinningen i planområdet blir större vid
genomförandet av översiktplanen än i nuläget. Det finns dock förutsättningar att i samband
med utbyggnad samtidigt ta fram dagvattenlösningar som förbättrar dagvattenhanteringen i det
södra avrinningsområdet. Under förutsättning att fördröjande och renande åtgärder genomförs
inom det norra området kan den ökade belastningen på Ullnasjön minimeras. Trots
reningsåtgärder kan en påverkan på recipienten, främst av ämnen som finns lösta i vatten, dock
aldrig helt uteslutas.
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Vattenkvalitet
Ullnasjön är en naturligt näringsrik sjö som inte bör belastas med mer näringsämnen.
Planförslaget innebär bland annat att skogsmark inom Ullnasjöns avrinningsområde görs om
till bebyggd mark med hårdgjorda ytor. Detta innebär en viss försämring för sjön. Då de
hårdgjorda ytorna är små i förhållande till hela avrinningsområdets storlek bör detta inte
innebära en risk för Ullnasjöns status. Dock är det viktigt att fungerande dagvattenrening finns.
Om fortsatta utredningar av Ullnadeponin visar på förhöjda halter av förorenande ämnen kan
det finnas behov av lakvattenrening.
Vid en eventuell anläggning av Event Resort Ullna med byggande i förorenade massor på
deponin är omhändertagande av lak- och dagvatten under byggfasen nödvändigt.

Översvämningsrisk
Delar av det planlagda området ligger i anknytning till Ullnasjön. Med hänsyn till detta, och
framtida ökning av nederbörd och häftiga regn, bör en säkerhetsmarginal finnas till Ullnasjöns
högsta vattennivåer. Event Resort Ullna är enligt förslaget etablerat på högre marknivåer varför
ingen risk för översvämning från Ullnasjön föreligger.

Hushållning med naturresurser
Ur hushållningssynpunkt är planen bra. Förslaget innebär till en relativt stor del en förtätning
av befintlig bebyggelse alternativt byggande på mark som redan är exploaterad. Det finns redan
vägar runt området som kan nyttjas. Inga jord- eller skogsbruksintressen skadas. Det finns goda
möjligheter att området kan försörjas med bra kollektivtrafik. Det kommer att finnas möjlighet
att försörja området med fjärrvärme. Byggandet av Event Resort Ullna innebär att den
avslutade tippen får ett högt rekreativt värde för hela regionen av ett slag som inte finns i
dagsläget.

Planen med eller utan Event Ullna resort
Generellt kan sägas att alternativet utan Event Resort Ullna inte skiljer sig avsevärt från
alternativet med Event Resort Ullna. Den största skillnaden är att verksamheten vid Event
Resort Ullna kan förväntas ge upphov till störningar till omgivningen i form av buller från
högtalare, transporter, eventuella snökanoner med mera. En vidare utredning av vilken
omfattning störningar från anläggningen kan få bör göras inför detaljplaneskedet. Vid
byggande av Event Resort Ullna genomför man också schakter och annat i tippen vilket kan
innebära risk för spridning av föroreningar. Dessutom tar Event Resort Ullna naturmark i
anspråk och gör den mindre tillgänglig för boende i närområdet. Å andra sidan skapas ett stort
rekreativt värde för hela regionen av ett slag som inte finns i dagsläget.

7 FORMELLA KRAV PÅ KOMMANDE
PLANERING
7.1 BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING
För planer som rör små områden på lokal nivå ska behovet av en miljöbedömning utredas i det
enskilda fallet (behovsbedömning). Alla detaljplaner ska därmed behovsbedömas. I samtliga
fall ska behovsbedömningen utgå ifrån kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4. Kommunen
ska bedöma om någon enskild aspekt eller flera aspekter sammantaget kan leda till att planens
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Osäkerhet om vilken
miljöpåverkan planens genomförande kan få, bör hanteras som en risk för betydande negativ
miljöpåverkan.
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För detaljplaner som medger en användning av planområdet för verksamheter som räknas upp i
5 kapitel. 18 § PBL (bland annat industriändamål, projekt för sammanhållen bebyggelse och
fritidsbyar) ska även kriterierna i bilaga 2 till MKB-förordningen användas vid
behovsbedömningen. Det får antas gälla flertalet detaljplaner.
Utifrån kriterierna i MKB-förordningen har Tyréns gjort en områdesindelning av planområdet
med en bedömning av var man kan anta att planen innebär betydande miljöpåverkan.
Indelningen kan vara ett underlag till kommunen för behovsbedömning av MKB till
detaljplanerna.

Delområde 1
Detta område ligger i nordvästra delen av området för den fördjupade översiktsplanen (se bild
7.1). Området avgränsas i väster av Arningevägen och kommer att ha en skärm av
verksamheter/kontor närmast vägen. Innanför denna planeras för bostäder, handel och
verksamheter mot grönområdet vid Hägerneholms hagar. I området norr om Ullnavägen
planeras både för bostäder, handel, verksamheter samt en skola.
Under förutsättning att de verksamheter som ska förläggas inom delområdet inte är störande till
sin karaktär samt att hästverksamheten omlokaliseras bedöms en utbyggnad i området inte ge
någon betydande miljöpåverkan.
Om däremot hästverksamheten blir kvar i nuvarande omfattning alternativt i en något mindre
omfattning blir situationen en annan. Detta eftersom både skolan och bostäder är föreslagna
inom 200 meter från hästverksamheten. Med hänvisning till MKB-förordningens bilaga 2 och 4
görs bedömningen att en utbyggnad enligt planförslaget ger upphov till en betydande
miljöpåverkan. I detta fall är det främst risk för människors hälsa som är avgörande eftersom
hästverksamheten ger upphov till störningar i form av buller, lukt och spridning av
hästallergen. Kommunen har fattat beslut om att hästverksamheten ska flytta till annan plats.
Jackons verksamhet och de skyddsavstånd som bör tillämpas för verksamheten måste tas in i
bedömningen om betydande miljöpåverkan. Om ett stort skyddsavstånd krävs enligt den
riskutredning som ska utföras för verksamheten är det möjligt att delar av området inte kan
bebyggas med bostäder.
Bedömningen kan också påverkas av verksamheter i utkanten av delområde 2 om
riskutredningen visar att riskavståndet går in i delområde 1.
Intrång i naturmiljöerna i strandzonen ska vägas in i bedömningen om betydande
miljöpåverkan.

Delområde 2
I princip hela det befintliga industriområdet i Arninge samt en tänkt skyddszon runtom på
mellan 100 och 200 meter, ligger inom detta delområde. Området omfattar hela
industriområdet mellan hästverksamheten på Hägerneholm i väster (delområde 1) och en bit
öster om Kundvägen (delområde 3). I norr går gränsen för delområdet en bit norr om
Ullnavägen och i söder avgränsas området av det planerade handelsområdet (delområde 5).
För detta delområde görs bedömningen att en betydande miljöpåverkan kan antas uppkomma
om området bebyggs enligt planerna i den fördjupade översiktsplanen. Anledningen är att så
många miljöstörande verksamheter är lokaliserade intill varandra och att bostäder är tänkta
inom området. En riskutredning behöver utföras för störande verksamheter för att avgöra hur
stort skyddsavstånd som krävs. MKB-förordningens bilaga 2 och 4 (människors hälsa och
miljö) är tillämplig i detta fall.
Om hästverksamheten vid Hägerneholm ska fortsätta måste även denna tas in i bedömningen
om betydande miljöpåverkan. Beslut om att flytta verksamheten redovisas under delområde 1.
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Bild 7.1: Krav på miljöbedömning uppkommer vid betydande miljöpåverkan (BMP) Föreslagen
indelning i delområden utifrån om den innebär krav på miljöbedömning.

Delområde 3
Detta område ligger direkt norr och öster om delområde 2, mellan Event Resort Ullna och
verksamhetsområdet som planeras längs E18 och Arningevägen (delområde 5).
Under förutsättning att inga miljöstörande verksamheter placeras inom området som är tänkt
för bostäder, handel och verksamheter görs bedömningen att genomförandet av den fördjupade
översiktsplanen inte ger upphov till någon betydande miljöpåverkan inom området. Detta gäller
dock endast under förutsättning att motocrossbanan omlokaliseras till annan plats utanför
planområdet. Om motocrossbanan ska finnas kvar vid nuvarande placering kan en betydande
miljöpåverkan antas uppkomma.
Området påverkas av verksamheter när utkanten av delområde 2 samt i viss mån av Jackons
verksamhet. Beroende på vilket skyddsavstånd som behövs från verksamheterna kan vissa
delar av området bli svåra att bebygga med bostäder.
Intrång i naturmiljöerna i strandzonen ska vägas in i bedömningen om betydande
miljöpåverkan.

Delområde 4
Detta delområde omfattar Event Resort Ullna med de anläggningar som hör till denna
verksamhet. En utbyggnad enligt förslag för detta område bedöms ge upphov till en betydande
miljöpåverkan både med anledning av de transporter som verksamheten förväntas ge upphov
till, själva verksamheterna inom anläggningen samt det faktum att man bygger på ett
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tippområde med de risker som detta medför. Här är 5 kap, 18§ i Plan- och bygglagen tillämplig
samt bilaga 2, 3 och 4 i MKB-förordningen.
Intrång i naturmiljöerna i strandzonen ska vägas in i bedömningen om betydande
miljöpåverkan.

Delområde 5
Utmed E18 och Arningevägen planeras för en bebyggelseskärm i form av verksamheter, kontor
och handel. Utmed E18 i sydost finns plats för ett resecentrum.
Eftersom inga bostäder planeras inom området bedöms ingen betydande miljöpåverkan uppstå
om området bebyggs enligt den fördjupade översiktsplanen.
Själva resecentrumet kan dock eventuellt ge upphov till betydande miljöpåverkan med
anledning av den trafikalstring som förväntas ske. Det är dock svårt att avgöra i dagsläget.

7.2 TILLSTÅND FÖR VATTENVERKSAMHET
För de flesta arbeten i vattenområden krävs enligt miljöbalkens 11 kapitel antingen tillstånd
från miljödomstolen eller anmälan till tillsynsmyndigheten. Nedan har Tyréns gjort en
bedömning av vilka verksamheter som kommer att kräva tillstånd eller anmälan.

Event Resort Ullna
Åtgärder för verksamheten som kan bli anmälnings- eller tillståndspliktiga är:
-

Strandpromenaden, om den berör vattenområdet.

-

Byggande av pir i Ullnasjön.

-

Använda sjövatten till snökanonerna.

-

Åtgärder som medför påverkan på grundvattennivåer.

-

Kabelanläggningen för vattenskidor. Eventuellt är denna inte tillståndspliktig om den
innebär väldigt små byggnationer i vattnet.

Kanalkvarteren
Bebyggelsen vid Ullnasjöns sydvästra strand är tänkt att nå ända ut i vattnet. Åtgärder som
bedöms bli anmälnings- eller tillståndspliktiga är:
-

Utvidgning av dike till en mindre kanal.

-

Eventuella bryggor och kajer som anläggs nära vattnet.

-

Promenadstråk längs med sjön, om det innebär anläggningar vid vattnet.

-

Åtgärder som medför påverkan på grundvattennivåer.

7.3 MILJÖFARLIG VERKSAMHET
Event Resort Ullna är tänkt att byggas på Ullnatippen vilket innebär att man måste ta hänsyn
till de föroreningar som finns i den. Detta kan innebära olägenhet för omgivningen om man inte
genomför tillräckliga åtgärder. Sannolikt kräver anläggningen därför tillstånd för miljöfarlig
verksamhet enligt miljöbalkens kapitel 9.
Ljud- och ljusstörningar från verksamheten bör kunna begränsas så att man inte behöver söka
tillstånd ur denna aspekt.
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7.4 STRANDSKYDD
Vid Ullnasjön råder strandskydd 100 meter på land och 300 meter i vattnet. Öster om
Ullnatippen fram till E18, i det som tidigare var Österåkers kommun, är det även 300 meters
strandskydd på land. Det krävs ett upphävande av strandskyddet och särskilda skäl innan man
får vidta några åtgärder som skadar intresset.

8 FORTSATT ARBETE
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av de åtgärder som föreslås inför den fortsatta
planeringen av Arninge-Ullna. Fullständig redovisning finns i kapitel 5 under respektive
miljöaspekt.
•

Fördjupad utredning om eventuella störningar från befintliga verksamheter på de bostäder
som planeras utanför nuvarande verksamhetsområde. När det blir aktuellt med integrering
av bostäder inom nuvarande verksamhetsområde krävs en fördjupad analys av påverkan
även inom området.

•

En fördjupad riskanalys för de verksamheter som handhar drivmedel om bebyggelse
planeras inom riskavståndet.

•

Inventering av verksamheter och översiktlig provtagning av markföroreningssituationen
innan utbyggnadsordningen slutgiltigt bestäms. Syftet är att säkerställa så att inga
markföroreningar sprids till områden som bebyggs.

•

Genomföra erforderliga arkeologiska utredningar.

•

Planera byggnader så identifierade naturvärden bevaras i så hög utsträckning som möjligt.

•

Planera rekreativa stråk genom området.

•

Planera bostäder för att i första hand klara riktvärdena och i andra hand avstegsfallen för
buller. Se förslag i bullerkapitlet.

•

Spridningsberäkning för luftföroreningar innan bostäder byggs inom verksamhetsområdet.
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