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SAMMANFATTNING
Arninge är det största och viktigaste arbetsplatsområde i Täby. En fördjupning av översiktsplan
för Arninge-Ullna antogs i september 2009, där hela området ska utvecklas till ett
bostadsområde integrerat med handel och verksamheter. Den nu aktuella detaljplanen för
nordvästra delen av Arninge är en del av detta. Tyréns har fått i uppdrag att göra en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för planen.
Planen bedöms enligt kommunens behovsbedömning kunna medföra betydande miljöpåverkan
för naturmiljön genom ingrepp i strandskyddat område, vattenkvalitet och samlokalisering med
verksamheter.
I MKB:n visas att planen medför risk för betydande miljöpåverkan för naturmiljö och
vattenkvalitet. I övrigt bedöms planens genomförande inte orsaka betydande miljöpåverkan och
åtgärder kan mildra negativa konsekvenser av planens genomförande.
Inom strandskyddsområdet vid Ullnasjön finns vegetation av kommunalt och lokalt värde.
Större delen av strandskogen kommer att kunna bevaras. Många arter, framförallt fåglar,
kommer därför ha goda förutsättningar att överleva i den omvandlade miljön. Ovanför området
kommer dock skogen att omvandlas till en ganska tät bebyggelse vilket minskar den biologiska
mångfalden jämfört med nuläget.
Planförslaget innebär en ökad tillgänglighet till området. Fler boende i området medför också
att fler kan utnyttja de rekreationsvärden som finns i området, både i form av naturmiljö och av
andra aktiviteter.
Inom planområdet finns flera fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Ett antal fornlämningar behöver grävas ut när planen genomförs. Det finns även möjlighet att bevara värdefulla
lämningar som hamnar på naturmark inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Två verksamheter (Jackon och Storstockholms däck) inom Arninge industriområde bedömdes
tidigt kunna påverka det planerade bostadsområdet negativt. Utförda spridningsberäkningar för
brandgaser visar att Jackon inte medför någon risk för boende på andra sidan Ullnavägen.
Storstockholms däck kan vid en brand med de värsta förutsättningarna medföra en kortvarig
och övergående risk för boende med ökad känslighet. Riskerna bedöms vara acceptabla.
Vid Jackon AB har två bullerkällor identifierats som överskrider riktvärdena för externt
industribuller. En utredning har dock visat att dessa kan åtgärdas så att riktvärdena klaras vid
närmaste bostäder. Utsläppen till luft från verksamheten utgörs av pentan och styren, varav
styren kan ge upphov till en besvärande lukt. Enligt Jackon är halterna av styren så låga att de
inte utgör någon arbetsmiljörisk vid maskinerna och i omgivningen är halterna sannolikt så
låga att de inte vore detekterbara. Utsläppen av pentan kommer inte i sig att ge upphov till
några hälsoeffekter för de boende i området. Däremot bidrar pentan till bildandet av marknära
ozon. Sammantaget bedöms inte utsläppen ha några betydande konsekvenser för människors
hälsa.
Arningevägen är utpekad som primär led för transport av farligt gods. Olyckor med farligt gods
kan medföra risker för boende i närheten av vägen. Enligt riskanalysen finns en förhöjd risk i
bostadsområdet. Med planerade åtgärder i planförslaget och ytterligare säkerhetshöjande
åtgärder längs Arningevägen blir risken acceptabel.
För delar av planområdet överskrids riktvärden för buller från vägtrafik och därför krävs bullerskyddsåtgärder. Det är även aktuellt att använda avstegsfallen med motiveringen att det är ett
tätbebyggt område med kollektivttrafik.

Dagvattenlösningarna i området föreslås vara lokala, öppna lösningar med en fördröjande och
renande effekt, vilket begränsar påverkan på recipienten. Det är viktigt att det dagvatten som
ska gå till Ullnasjön har renats så långt möjligt, vilket lösningen eftersträvar.
Ullnasjön har problem med övergödning och har måttlig status enligt EG:s ramdirektiv för
vatten. Då Ullnasjöns status inte får försämras bedöms planen medföra betydande miljöpåverkan, trots att planområdet endast täcker ett litet område i förhållande till hela avrinningsområdet. För att säkerställa att sjöns status inte försämras bör åtgärder vidtas och uppföljning
finnas.
I Kanalkvarteren finns risk för framtida problem med översvämningar. För att undvika detta
bör en stor säkerhetsmarginal finnas till vattennivån. Utformningar av byggnader och placering
av tekniska installationer kan minska konsekvenserna av översvämningar.
Planen innebär god hushållning av naturresurser ur den aspekten att befintliga strukturer finns i
närheten och att det kommer att finnas bra förutsättningar för fjärrvärme, kollektivtrafikförsörjning och service.
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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Arninge är idag det största och viktigaste arbetsplatsområdet i Täby och Nordostsektorn.
Arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplan (FÖP) för området pågick 2008-2009
och planen antogs i september 2009. Täby kommun arbetar nu för att få fram en detaljplan för
en del av området, Kanal- och Skogskvarteren. Tyréns har fått i uppdrag att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplanen.
Ett planförslag upprättat 2009-06-03 med tillhörande MKB har varit föremål för samråd under
2009. Det nu aktuella planförslaget har reviderats och för MKB:n har kompletterande
utredningar gjorts mot bakgrund av synpunkter på samrådsförslaget.
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel där bostäder
blandas med det befintliga handels- och verksamhetsområdet i Arninge.

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
kan en detaljplan innebära betydande miljöpåverkan.
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen identifierades vissa miljöaspekter som kan
föranleda betydande miljöpåverkan i detaljplanen. I arbetet med miljöbedömningen tas därför
en miljökonsekvensbeskrivning fram som skall uppfylla miljöbalkens krav (detta dokument).
Även aspekter som inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan beskrivs i denna
miljökonsekvensbeskrivning.

1.3 SAMBAND MED ANDRA PROJEKT
En utbyggnad av hela området Arninge-Ullna är aktuell i och med fördjupningen av översiktsplanen (FÖP). En utbyggnad av området i Arninge i enlighet med FÖP:en samt den aktuella
detaljplanen underlättas betydligt 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. Dessutom finns planer på att flytta järnvägen närmare det nya resecentrat som planeras i FÖP:en.
Det finns också en förstudie om ett nytt snabbtåg, Roslagspilen, som skall passera Arninge.
Roslagspilen redovisas även i förslaget till ny kommunövergripande översiktsplan för Täby.

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 detaljplanearbetet, då 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 och
resurseffektiva transporter öka.

- 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.
- Trafikbullerstörningar ska minskas.

RUFS 2001 och 2010
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.
För närvarande pågår arbetet med RUFS 2010, och under 2008 var förslag till denna på samråd. I samrådsversionen finns Täby C-Arninge fortfarande med som en regional stadskärna som
ska utvecklas med förbättrade kommunikationer och tvärförbindelser.

Visionen för Stockholm nordost
Sex kommuner i nordöstra Stockholm har gått samman i ett projekt om en gemensam vision för
tillväxt i 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.
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2 ARNINGE-ULLNA IDAG
2.1 NULÄGE
Inom Arninge finns idag ett handel- och industriområde, med mindre kontorsverksamhet och
småindustri. I omgivningen finns naturreservatet Rönninge by-Skavlöten med natur- och
kulturbygd. Det finns även ett jordbrukslandskap som domineras av Hägerneholms gård och
med inslag av betesmark, åkerholmar och flera kulturhistoriskt intressanta områden.
Detaljplaneområdet följer del av Ullnasjöns strand i nordost och angränsar till Hägerneholms
gård i sydväst. Området är obebyggt, och består av sumpskog och naturmark med höga
naturvärden ur ett kommunalt perspektiv. Längs stranden löper idag vandringsleden den blå
leden och området ingår även i Angarnkilen som är en del av den regionala grönstrukturen. En
kraftledning går genom planområdet, strax söder om Ullnasjön. Norr om och till viss del inom
planområdet finns en golfbana.
Stora delar av Arninge-Ullna har gällande detaljplaner, utanför dessa delar är området inte
detaljplanelagt. I det aktuella planområdet saknas både detaljplan och områdesbestämmelser.
Strandskydd råder 100 meter på land och 300 meter i vattnet.
I det förslag till ny översiktsplan som var ute på samråd år 2008 anges Arninge-Ullna vara ett
av kommunens stora utbyggnadsområden. I den FÖP för området som antogs år 2009 ingår
utbyggnaden av detaljplaneområdet.

Bild 2.1. Flygbild västerifrån över Arninge-Ullna. Detaljplaneområdet utgör området mellan Ullnasjön
och Arninge handels- och industriområde, som är det bebyggda området. Längst fram i bild syns
Hägerneholm och dess öppna omgivningar. I bakgrunden syns Ullnatippen.

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.
Inom detaljplaneområdet finns inga riksintressen.
Norrortsleden är utpekad som riksintresse för väg. Tidigare var Arningevägen av riksintresse,
men riksintresset har förts över på Norrortsleden. Även E18 är väg av riksintresse och ingår i
Trans European Network (TEN). Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka någon av
vägarna.
Inom Arninge-Ullna, där planområdet ligger, finns riksintresse för naturvården med Ullnasjöns
de Geer-moräner öster om detaljplaneområdet. Roslagsbanan är ett riksintresse för järnvägen
och passerar genom sydligaste delen av Arninge.
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3 AVGRÄNSNING
3.1 GEOGRAFISK
Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i anslutning till
detaljplanområdet (se bild 3.1).
Regionala effekter som uppkommer då hela Arninge-Ullna förändras till ett område med
många boende beskrivs översiktligt i MKB:n för FÖP:en (2009-01-28).

3.2 TID
Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur området ser ut när det är fullt utbyggt. Utbyggnaden
av bostäder i det oexploaterade området förväntas ske inom de närmaste 10 åren.

Bild 3.1. Översikt över Arninge-Ullna med det aktuella planområdet markerat. Den svarta markeringen
visar plangränsen för fördjupningen av översiktsplanen.

3.3 MILJÖASPEKTER
Kommunen har bedömt följande aspekter som relevanta att beskriva i miljökonsekvensbeskrivningen, med utgångspunkt ur MKB:n för FÖP:en:
-

Naturmiljö och strandskydd
Buller
Dagvatten
Vattenkvalitet
Översvämningsrisk
Risk med hänsyn till farligt gods
Samlokalisering verksamheter och bostäder

-

Påverkan på rekreation
Kulturmiljö
Hushållning med naturresurser

Planen bedöms enligt kommunens behovsbedömning kunna medföra betydande miljöpåverkan
för naturmiljön genom ingrepp i strandskyddat område, vattenkvalitet och samlokalisering med
verksamheter.

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.
I översiktsplanen för Täby kommun är Arninge inte angivet som ett område för bebyggelseexploatering, men däremot som ett område viktigt att utveckla handel och verksamheter i. Då
planområdet saknar detaljplan och områdesbestämmelser förblir skogsområdet oexploaterat i
nollalternativet.

4.2 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN
Följande beskrivning är hämtad från förslag till detaljplan. Målsättningen är att skapa en tät och
levande stadsdel med bostäder blandat med handel och verksamheter. Handel och verksamheter
finns i dag i Arninge handel- och industriområde.
Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Arninge-Ullna och är idag obebyggt men
ligger i nära anslutning till Arninge handels- och industriområde. Planen innebär att totalt cirka
700 nya bostäder byggs samt en skola och en förskola. Bebyggelsen planeras i två delområden,
Kanalkvarteren och Skogskvarteren och föreslås bestå av två till fem våningar med tydliga
grönstråk mellan bostadsområdena och naturmarker i omgivningen. En promenadstråk som går
omväxlande genom natur och parkmark ska sträcka sig längs med stranden. I söder gränsar
planområdet mot befintligt verksamhetsområde och i norr mot detaljplanen för Vågsjöområdet
och en golfbana.
Planområdet är cirka 42 hektar, varav 8 hektar utgörs av vattenområde.
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Bild 4.1. Illustrationsplan för detaljplaneförslaget. Bostäder visas i rött, skola/förskola i brunt samt
naturområde/park i olika gröna nyanser.

Utbyggnaden medför ett ökat behov av offentlig och kommersiell service. En skola placeras
söder om Ullnavägen, och en förskola strax öster om Arningevägen i den norra delen av planområdet. Sådan verksamhet som inte är störande för bostäder kan med fördel placeras inom
området, till exempel caféer/bagerier, frisörer, mäklare och småbutiker. Det finns goda förutsättningar att skapa bra kommunikationer med det befintliga handelsområdet.

Kanalkvarteren
I Kanalkvarteren planeras bebyggelse uppföras i huvudsak i fem våningar som ska avslutas ca
50-60 meter från strandlinjen. En kanal ska skapas genom att vidga det befintliga diket i
området närmast sjön. Kanalen och parkstråket ska binda samman områdena längs Ullnavägen
med Ullnasjön. Totalt bedöms Kanalkvarteren inrymma ca 400 bostäder och i markplan ska
finnas möjlighet till lokaler för handel, kontor eller förskola. Ett promenadstråk ska finnas i
området som sträcker sig genom parken, via en bro över kanalen och genom naturen längs sjön.

Skogskvarteren
I Skogskvarteren planeras ca 350 bostäder byggas i form av gruppbyggda småhus och mindre
flerbostadshus i två till fyra våningar. Bebyggelsen bör anpassas till terrängen och i kvarteren
ska det finnas plats för gemensamma ytor för lek och rekreation. Värdefull vegetation sparas
inom kvarteren, när så möjligt. Kvarteren sträcker sig upp i skogsbackarna mot golfbanan. I
områdets västra del planeras för en förskola.

5 MILJÖASPEKTER
5.1 NATURMILJÖ OCH STRANDMILJÖ
Bedömningsgrunder
Strandskydd
Vid Ullnasjön råder strandskydd 100 meter på land och 300 meter i vattnet.

Grönplan för Täby kommun
Enligt grönplanen finns två särskilt värdefulla områden som berörs av planområdet, ett område
med ädellövskog mellan Hägerneholms gård och Ullnavägen samt delar av det betade området
runt gården där det finns artrik gräsmark.
Mål i grönplanen är bland annat:
 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.
 Täbys skogar ska skötas utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska
spridningssamband.

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, 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. Kilarna och de olika värdena visas i bild 5.1. Det finns inte något
sammanhängande grönt område 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.
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Bild 5.1. Gröna kilar i Arninge-Ullna. Bild: CONEC

Naturvärdesbedömning av Ekologigruppen
En naturvärdesbedömning har utförts av Ekologigruppen AB. Syftet med inventeringen var att
identifiera, ur naturvårdssynpunkt, värdefulla miljöer/strukturer samt skyddsvärda arter i
Arninge. En kortfattad beskrivning av identifierade naturvärden inom eller i direkt anslutning
till planområdet finns i tabell 5.1. De visas även i bild 5.2. Identifierade områden av trivialt
värde redovisas inte här.
Förutom naturvärdesbedömningar har Ekologigruppen AB även gjort en översiktlig bedömning
över allmänhetens nyttjande av strandzonen av Ullnasjön (se under kapitel Rekreation).
Naturvärdesobjekten är indelade i tre olika klasser. Det har inom Arninge och
detaljplaneområdet identifierats objekt som anses ha regionalt värde, kommunalt värde och
lokalt värde. Något naturområde med nationellt värde finns inte inom området.
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 lokalt värde. Längs Ullnavägen och runt Hägerneholms gård finns gamla, grova tallar och
ädla lövträd, främst alm och ek, som bedöms vara av regionalt värde.

Tabell 5.1. Sammanställning från Ekologigruppen, identifierade objekt av lokalt, kommunalt eller
regionalt värde, inom eller angränsande till planområdet.
Objekt

Beskrivning

4

Ek åldersklass >120 år eller mycket grova träd, kommunalt naturvärde, grov, död.

11

Strandskog med al, åldersklass 60 - 120 år, kommunalt naturvärde. Mycket död ved.
Rikt buskskikt; hägg, alm, björk. Ganska smal albård, ca 20 m.

12

Triviallövskog av högörtstyp med björk, åldersklass 60 - 120 år, lokalt – kommunalt

13

Triviallövskog av lågörtstyp med björk, åldersklass 60 - 120 år, kommunalt

naturvärde. Rikt buskskikt sälg, hägg. Fältskikt trivial högört gräset hässlebrodd.
naturvärde. Rikt buskskikt, skogstry, olvon, hägg, måbär. Fältskikt: Lågörttyp.
Signalarter: ormbär, trolldruva, blåsippa.

14

Videbuskage/högörtäng med vide, och sälg, åldersklass 30 - 60 år, lokalt naturvärde.

15

Blandskog av grästyp med björk, åldersklass 30 - 60 år, lokalt naturvärde. Igen-

Rikt fågelliv. Svarthätta, trädgårdssångare, rörsångare, näktergal.

växande betesmark. Torprester. Restaureringsmöjlighet. Vackert läge mot golfbana.
16

Intermediärt kärr, åldersklass 30 - 60 år, lokalt naturvärde. Kärr omgivet av ung

17

Ek, ca 5 m omkrets. åldersklass > 120 år . Halva eken död. Stor hålighet, mulm.

18

Ekdominerat bryn åldersklass 60 - 120 år, kommunalt naturvärde. Blandskogsbryn.

19

Blandskog åldersklass > 120 år, kommunalt naturvärde. Ängstallar i blandskog.

25

Ängshavretorräng, åldersklass ej angiven. Lokalt värde. artrik gräsmark.

29

Värdefulla ekar och gamla tallar, åldersklass 60 - 120 år. Regionalt värde

46

Gamla tallar utmed Vaxholmsvägen. Ett antal mycket gamla och grova tallar söder om

47

Gamla tallar utmed Vaxholmsvägen. Ett bestånd med grov gammal tall. I de södra

lövskog. Fältskikt flaskstarr dominerar.
Regionalt naturvärde.

vägen. Förmodligen stått relativt öppet under lång tid, troligen i en tidigare hagmark.
delarna förekommer också ädla lövträd, främst alm och ek

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering
Skogsstyrelsen har under hösten 2007 utfört en nyckelbiotopsinventering i kommunens
skogsinnehav, vilket inkluderar det berörda 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 ett område som Skogsstyrelsen bedömer kommer att nå nyckelbiotopsstatus inom en snar framtid. Det är ett område med barrblandskog, ungefär 100 meter norr om
Hägerneholm, se bild 5.2. Signalarterna bedöms vara tallticka och reliktbock.
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Bild 5.2. Naturvärden från Ekologigruppens utredning och nyckelbiotopinventering. Område 20, 30, 31,
34 och 35 bedöms inte påverkas av planläggningen. Bild: Ekologigruppen, viss omarbetning av Tyréns.

Påverkan på strandmiljö
CONEC har på uppdrag av Tyréns bedömt planförslagets påverkan på strandskyddet och naturmiljön i strandmiljön. CONEC har utgått från Ekologigruppens inventeringar samt egna inventeringar.
Vegetationen inom det strandskyddade området är idag mycket tät, förutom längst uppe i norr
där det finns en öppen, fuktig ängsyta som kantas av bland annat slånsnår. I övrigt ger området
ett djungelliknande intryck med täta lövsnår och större lövträd. Möjligheten att ta sig fram i
området är begränsad på grund av den täta vegetationen. Den blå leden som tvärar genom
området ger dock bra framkomlighet.
Längs stranden finns en strandskog med ganska stora alar och framförallt vass utanför. Innanför strandskogen finns längst i söder en tät björksumpskog med många döda träd, medan
inslaget av andra träd ökar mot norr. Inslaget av buskar är stort, särskilt av hägg. Undervegetation saknas på vissa fläckar, medan den i andra områden har lundkaraktär. På några platser
finns granplanteringar som idag är stora och täta och saknar undervegetation. Värdet i
strandområdet finns i huvudsak i de igenväxande miljöerna med ett stort inslag av död ved,
som ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv.
Ullnasjön är en fiskrik sjö med gott om bland annat gös. Det är en bra balans mellan vitfisk och
rovfisk, och åldersfördelningen är också bra. Längs den södra stranden leker flera fiskarter
under våren.

Enligt Hans-Erik Nordin i Täby naturskyddsförening häckar stjärtmes och mindre hackspett i
sumpskogsområdet, och är två arter som hör ihop med sumpskogar. I vassarna utanför stranden
häckar rörsångare och sävsångare. I vassarna födosöker regelbundet brun kärrhök. Vissa år har
flodsångare och gräshoppsångare sjungit här. Hela området är mycket fågelrikt.
Mindre hackspett är en rödlistad art, vilken klassas som missgynnad (NT). För att arten ska
kunna häcka krävs döda lövträd och begränsande faktor tycks vara födotillgången under
vintern, som även den finns i död ved. För att häcka framgångsrikt behöver ett par cirka 40
hektar äldre lövdominerad skog inom ett område på upp till 200 hektar. Revirets storlek ökar
med lövskogens uppsplittring och vintertid kan födosök ske i ett betydligt större område.

Konsekvenser – Nollalternativet
De biologiska värden som finns i området kommer att utvecklas fritt framöver. Alsumpskogen
kommer att finnas kvar, med möjligheter för den mindre hackspetten att fortsätta häcka. Övriga
fågelarter liksom fiskarter kommer troligen att finnas kvar i området. De gamla ekarna längs
vägen erbjuder habitat till många arter insekter och fåglar. Strandskyddet förblir intakt.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
Strandmiljö
Själva strandlinjen lämnas i huvudsak orörd utom kring diket och längs västra sidan av udden.
Strandskyddet kommer dock att behöva upphävas i delar av planområdet.
Diket omvandlas till en ca 10 m bred kanal. Kanterna kring kanalen fylls ut inom ett arbetsområde om ca 10 m. Längs stranden anläggs en grusväg på torrare partier och tillgänglighetsanpassade spänger på blötare partier. Blå leden leds om så att den kommer att gå längs detta
stigsystem och kommer därmed närmare stranden än idag.
Objekt 11 (strandskogen), se bild 5.3, kommer att kunna bevaras, endast en mindre del av
objektet kommer att tas i anspråk för uppfyllnad (C i bild 5.4 och 5.5). Den uppfyllda delen
omvandlas till park där nyplanteringar görs. Denna del saknar grova alar idag. Enligt bild 5.3
kommer ca 60 % av objekt 12 (björksumpskogen) att hamna på kvartersmark. En stor del av
det som är utmärkt som björksumpskog är dock tät granskog.
I den västra delen kommer ett visst intrång av bostadsområden ske inom strandskyddet, men
inom områden som idag inte är av våtmarkskaraktär.
Område A, behålls som naturmark och påverkas huvudsakligen genom utglesning av skogen
närmast bebyggelsen och stigdragningar. Eventuellt kommer en utsiktsbrygga att byggas inom
detta område.
Område B behålls som naturmark. En stödmur anläggs mot bostadsområdena som tar upp
höjdskillnaderna. Närmast kanalen görs en utfyllnad. Gångvägar och spångsystem anläggs och
det utfyllda området återplanteras.
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Bild 5.3. Detaljplaneförslag visas tillsammans med karterade naturvärden. Bild: CONEC.

Område C, som är tänkt att bli en anlagd park ska samspela med omgivningen så att övergångarna mellan de olika delområdena känns naturlig. Området kommer delvis att fyllas ut för
att ta upp höjdskillnaderna vid husbyggnationen och släntas ut mot stranden. En stor del av den
blivande parken kommer därför att nyplanteras. I delar av stranden (närmast vattnet) kan
troligen den ursprungliga vegetationen behållas. Vassen utanför område C kommer att tas bort.
Område D är en del av den anlagda parkmarken. En del träd kan sparas på udden, men
nyplanteringar tillkommer. Längs stranden kommer ett promenadstråk och ett bryggdäck att
anläggas. Vass utanför västra delen av D kommer att tas bort.
I den nordöstra delen av planområdet är det planerat att anlägga en våtmark där man använder
befintlig sumpskog för rening av dagvattnet (område E). Den utformas med en permanent
vattenyta med djupare och grundare delar där sedimentering och luftning kan ske. Den bör
kunna anläggas så att den befintliga växtligheten i sumpskogen kan bevaras. En mindre vall
anläggs mot sjösidan där vallen är tänkt att förhindra att dagvattnet vid större flöden rinner
direkt ut i sjön. Våtmarken skall föregås av en oljeavskiljare för att förhindra att olja kommer
ut i sjön. Ytan för våtmarken beräknas till 1300 m².

Bild 5.4. Översiktlig bedömning av vegetationen i strandområdet. Bokstäverna markerar olika typer av
markanvändning som kommenteras i löpande text. Bild: CONEC.

Bild 5.5. Översiktlig bedömning av vegetationen i södra delen av området. Bokstäverna markerar olika
typer av markanvändning som kommenteras i löpande text. Bild: CONEC.
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I detaljplaneförslaget kommer större delen av strandskogen att kunna bevaras. En mindre del av
strandmiljön kommer att omvandlas till parkmiljö och i denna del kommer även ett område att
muddras. Många av de arter, framförallt fåglar, som enbart häckar eller födosöker i
strandskogen (innanför strandskyddet) kommer därför ha goda förutsättningar att överleva i
den omvandlade miljön. Området ovanför detta kommer dock att omvandlas till en ganska tät
bebyggelse vilket naturligtvis minskar den biologiska mångfalden jämfört med nuläget. En art
som den mindre hackspetten kan därför reagera negativt på de förändringar som blir aktuella i
hela Arninge-Ullnaområdet om detaljplaneförslaget kommer till stånd.

Övrig naturmiljö
Planområdet berör en liten del av Hägerneholm, men i planläggningen av skolan kan förhoppningsvis en del av naturen sparas genom en varsam planering av skolområdet och byggnadernas placering. I den framtida planläggningen av stadsparken i Hägerneholm är det viktigt
att bevara de gröna stråken. De naturområden av regionalt värde längs Ullnavägen hamnar på
gränsen till planområdet, men kan förhoppningsvis i framtida planläggning infogas i det
grönområde som sparas norr om nuvarande Ullnavägen. Område 29 (bild 5.2) kan i den
nordvästra delen beröras av den nya vägdragningen, men större delen av området bedöms inte
påverkas.

Förslag till åtgärder
Möjligheterna att minska påverkan inom själva bostadskvarteren är naturligtvis liten i en så tät
stadsstruktur som föreslagits, men i bägge förslagen är den bästa åtgärden att förbereda skogen
på exploateringen. På detta sätt kan träd som är mer lämpade i tätortsnära områden ha hunnit
etablera sig innan området exploateras. Gran är t.ex. en art som har svårt att klara omställningen till ett tättbebyggt område. En skötselplan för området bör därför tas fram, där det är
värdefullt om nedanstående diskussioner om skötsel kan beaktas.
Ur ekologisk synpunkt är kanske det bästa om de kvarvarande sumpskogarna helt lämnas utan
skötsel, så att andelen död ved ökar. På sikt kan dock delar av området växa igen med gran och
de ekologiska värdena minska.
För att så långt som möjligt bevara biologiska värden, måste äldre och döende träd sparas även
längs strandpromenaden.
En viss gallring inom området är nödvändig. Det finns stora möjligheter att behålla t.ex.
alsumpskogen som en ganska gles skog med stora träd (inom område A och B, bild 5.4).
Många sådana exempel finns längs stränder i städer. Möjligheten att sätta upp holkar kan också
göra att många fåglar kan häcka i området, även om en del boträd försvinner.
I norra delen av området (område A) finns möjligheter att med skötselåtgärder skapa en skog
som är tåligare för slitage och som upplevs som trevlig. I denna del bör man sträva efter att
skapa en mer öppen karaktär med den gamla lövängen som förebild. Detta kan i det långa
loppet vara positivt för flora och fauna i området. De idag öppna ytorna kan öppnas upp
ytterligare för att återskapa lite av miljön från 1900-talets början. Detta kan göras genom en
successiv urgallring av blandskog och igenväxningsbryn, där gran tas bort så snart som möjligt.
I område B kan all gran tas bort och en gallring av övriga träd göras. Gallringarna kan
företrädesvis genomföras närmast bostadskvarteren. Grova alar sparas så långt som möjligt.
Urgallringen sker i omgångar så att träden hinner anpassa sig. Om buskar lämnas i grupper, har
fågellivet större möjligheter att finnas kvar i området.
Om träd och buskar som är bärande väljs för plantering kan detta gynna fågellivet. Inhemska
busk/trädslag är att föredra ur ekologisk synvinkel.

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
Detaljplaneområdet är inte utpekat att vara av särskilt rekreationsvärde i grönplanen. Naturmarken norr om Ullnavägen anges i planen vara stört av vägar och kraftledningen. Dock finns
rekreationsvärden strax utanför området.
Naturreservatet Rönninge by-Skavlöten 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.
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. Det finns en ridled från Hägerneholm och
vidare norrut genom planområdet.
Norr om och delvis inom planområdet finns en golfbana. Öster om planområdet 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 naturområden, och kommer fortsättningsvis att ha samma
struktur som i nuläget.
Det kommer att vara fortsatt god tillgång till rekreation och naturområden inom området. Inga
boende finns dock inom området som kan använda sig av rekreationstillgångarna.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
Delar av naturområdet försvinner och med det vissa rekreationsvärden, som är kopplade till
naturmiljön. Planförslaget innebär dock att nya värden skapas, tillgängligheten till området
förbättras och att det blir mer lättillgängligt när vägstrukturen byggs ut liksom gång- och
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cykelvägar. Boende i området innebär också att det blir fler i området som kan utnyttja de
rekreationsvärden som finns.
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. Anläggandet av
promenadstråket längs med stranden ökar tillgängligheten till strandzonen. Det finns en
badplats som ska rustas upp. Ridleden finns kvar i planförslaget.
Planförslaget kommer att få övergripande positiva konsekvenser för rekreation.

Förslag till åtgärder
Skogsområdena är redan idag mycket svåra att röra sig i, varför det ur rekreativ synpunkt finns
anledning att göra skogen/parken mer tillgänglig genom stigsystem, belysning och
informationsskyltar.
Delar av grönområdena bör vara tillgängliga för handikappade, till exempel genom lättillgängliga, plana markytor.

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. För Arninge anses de kulturhistoriska värdena vara värdefulla. Särskilt viktiga mål
för Arninge är att bevara Ullnavägens dragning och att bevara det öppna kulturlandskapet med
åkerholmar och gårdsbilden runt Hägerneholm.
Grönplanen är ett planeringsunderlag för Täby kommun enligt ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden. Värden i planen skall vägas mot andra kommunala intressen.
Fornlämningar skyddas genom kulturminneslagen 2 kap. För 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 strax söder om Ullnasjön. Området mellan Ullnasjön, Rönningesjön och Stora
Värtan utgjorde en väl avgränsad höjd i landskapet under förhistorisk tid. Genom landhöjningen kom Arninge-Ullna att sammanbindas med angränsade markområden och stora landarealer frigjordes som 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
passera genom området. Ullnavägens dragning är den gamla vägen mellan Stockholm och
Rydboholm. Namnet Arninge är ett av Täbys äldsta ortsnamn.
Sedan medeltiden och framåt har gården Väster Arninge funnits i området, som sträckte sig
mellan Rönningesjön och Ullnasjön. Väster Arninge blev senare Hägerneholm. Gården Öster
Arninge låg vid vägen till Rydboholm, dagens Ullnavägen, och har ingått i den större gården
Rydboholms ägor tidvis. Byn och gården Öster Arninge revs på 1980-talet, och idag är större

delen av ägorna bebyggda. Utmarken, där man hade betesdjur, är fortfarande skogbevuxen i
dag, och låg där Ullnatippen finns i dag(Grönplanen grundutredningen, Täby kommun).
Planområdet har troligtvis ingått i mark tillhörande Väster Arninge med vissa delar som utmark
(Henrik Runeson, 2009-05-19).
Arninge-Ullna är mycket rik på fornlämningar från yngre och äldre järnåldern liksom
vikingatiden och det finns lämningar ända fram till modern tid. Lämningarna består till stor del
av gravfält och bosättningar. Detta visar på en lång bosättningskontinuitet i området (se bild 5.6
och tabell 5.1).
Riksantikvarieämbetet har under våren 2009 (2009-05) utfört en arkeologisk undersökning och
utgrävning i planområdet. Tabell 5.2 visar fornlämningar och övriga lämningar som
identifierats tidigare inom detaljplaneområdet och finns i Fornlämningsregistret samt
lämningar som identifierats i samband med denna undersökning. Bild 5.6 visar RAÄ nummer
eller objektnummer för varje lämning. Vissa av de redovisade lämningarna i tabell 5.2 är fasta
fornlämningar som därmed har lagskydd. Övrig kulturhistorisk lämning har inget lagskydd.
I samband med andra exploateringar inom Arninge har ett flertal arkeologiska undersökningar
utförts i stora gravfält och boplatser, vilka dateras till tidsperioder under järnålder. Undersökta
och borttagna lämningar redovisas i tabellen.
Vid utgrävningen 2009 förekom endast lämningar i ett av sex utgrävda möjliga boplatslägen, i
objekt 204. Lämningen var en tydlig härd av förhistorisk karaktär. Trots att flera schakt
grävdes på detta läge framkom inga fler lämningar. Två fornlämningar i form av stensträngar
upptäcktes i samband med undersökningen. De övriga boplatslägena, som var belägna i
hästhagarna vid Hägerneholm innehöll inget av antikvariskt intresse.
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Tabell 5.2 Fornlämningar och övriga lämningar identifierade av RAÄ 2009, samt lämningar redovisade
Nya objekt noterade vid utgrävningar inom planområdet

Objekt
nr

Typ

Beskrivning

Status

201

Husgrund

Rektangulär stenpackning. 5 x 3 m. Belägen omedlebart
väster om bebygelseämningarna vid RAÄ 61

Övrig kulturhistorisk
lämning

202

Husgrund

Husgrund, med spismursröse. Tillhör RAÄ 16

203

Stensträng

Stensträng, 100 m, krökt, N-S) 0,5-1,0 m bred och 0,3-1,0

Övrig kulturhistorisk
lämning
Fornlämning

204

Boplatsläge

Boplatsläge. Lämpligt topografiskt läge för boplats.
Möjlig fornlämning.
Begränsas i söder och öster av en något blockig förhöjning. Utredningsgrävning
Mot nordväst ligger ett sumpigt område. Ytan är

209

Boplatsläge

RAÄ nr,
Täby sn

Typ

Beskrivning

RAÄ 335

Boplats,
stensträng och
fossil åkermark

RAÄ 475

Område med
fossil åkermark

Boplats med bl.a. 4 folkvandringstida hus, 1 stensättning, 4 Fornlämning.
stensträngar och 2 fossila åkerytor. Fornlämningen har
Delundersökt.
undersökts och borttagits år 1997. Men enligt FMIS kan
möjligen mindre delar av boplatsen ligga kvar nordost om
dentundersökta området.
Område med fossil åkermark. 4 stensträngar, och 7
Fornlämning
röjningsrösen. Undersökt och borttagna 1997.

RAÄ 476

Stensättning

Stensättning, oval. Undersöktes och borttogs 1997.

Boplatsläge, 150 x 60 m stort, belägen i hästhage. Ligger i Möjlig fornlämning.
anslutning till RAÄ 63 och 337.
Utredningsgrävning
210
Boplatsläge, 60 x 40 m stort, belägen i hästhage. Ligger i Möjlig fornlämning.
Boplatsläge
anslutning till RAÄ 67.
Utredningsgrävning
Sedan tidigare registrerade objekt i FMIS− −- Fornlämningar undersökta, borttagna vid tidigare

Status

Fornlämning

Fornlämningar registrerade i FMIS
Gravfält och
RAÄ 63
11 gravar och en stensträng. Fosfatkarterad och provunder- Fornlämning
stenfält
sökt på 1980-talet i syfte att lokalisera boplats- lämningar.
Gravfältet förundersöktes 1998 och 1997 slutundersöktes
västra delen av stensträngen samt en odlingsyta.
RAÄ 64

Gravfält och
boplats

Fornlämning
6 stensättningar och 2 högar. Gravfältet och omgivande
område fosfatkarterades
och
provundersöktes
på
1980-talet
g
g
y
Fornlämning
högar. Gravfältet är delvis kraftigt skadat av grustäkt och

RAÄ 67

Gravfält
Gravar

en väg.
1 röse och 1 osäker stensättning.

Fornlämning.

RAÄ 68

Gravfält

25 runda stensättningar, 3 högar och 2 rektangulära

Fornlämning

RAÄ 155
RAÄ 268

Vägmärke
Stensättning,
terrassering och
stensträng
Hög

Vägsten
Rund stensättning, terrassering 20x 8-12 m samt stensträng
60 m lång. Fornlämningen och omgivande område
fosfatkarterades och provundersöktes på 1980-talet i syfte
Hög

Fornlämning
Fornlämning

RAÄ 65

RAÄ 269
RAÄ 329

Fornlämning

Stensättningar och 1 rektangulär, 1 rund stensättning och en stensträng.
stensträng
Delundersökt 1988.
RAÄ 337 Stensättning
Stensättning, kvadratisk.
Övriga lämningar i FMIS

Fornlämning.
delundersökt
Fornlämning

RAÄ nr,
Täby sn

Typ

Beskrivning

Status

RAÄ 16

Bebyggelselämning

Husgrund och källargrund. Sentida.

Övrig kulturhistorisk
lämning

RAÄ 95

Stensträng

Stensträng, något osäker enligt FMIS. Enligt 2009 års
utredning tydlig.

Övrig kulturhistorisk
lämning. Fornlämning?.

Bild 5.6. Fornlämningar och övriga lämningar inom detaljplaneområdet. Bild RAÄ UV-Mitt

Konsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet kommer marken inom det aktuella planområdet att lämnas obebyggd. De
fornlämningar som finns i området, och som inte har blivit utgrävda, lämnas i befintligt skick.
Om marken tidigare har varit utmark kommer detta att synas i samma utsträckning som i dag,
men då det inte finns någon skötsel kommer kvarvarande spår av tidigare markanvändning att
med tiden försvinna.
Landskapsbilden över kulturlandskapet vid Hägerneholm påverkas inte, så länge området runt
omkring inte förändras. Detta förutsätter dock att bete i någon form finns kvar i området.
För fornlämningar är det generellt bäst att de får lämnas ostörda, vilket görs i nollalternativet.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
I det område som är aktuellt att bebygga finns flera fasta fornlämningar kvarlämnade samt den
bosättning som har utredningsgrävts under 2009. Övriga lämningar har inget lagskydd, och
konsekvenserna av att dessa påverkas bedöms som små.
Det finns flera gravplatser samt boplatser kvar i området. Det finns även stensträngar, som är
rester av djurhägnader. Flertalet av dessa lämningar kommer att behöva grävas ut i samband
med exploatering enligt planförslaget. Vissa kan bevaras om de placeras i ett grönområde.
Särskilt viktiga fornlämningar att försöka bevara är, enligt Henrik Runesson RAÄ, RAÄ 268
och RAÄ 67. Även RAÄ 79 bedöms ha ett högt värde, men den hamnar utom planområdet.
RAÄ 268 hamnar i planförslaget inom naturmark, vilket innebär att det finns möjlighet att
bevara denna. RAÄ 67 ligger på en åkerholme, som är placerad strax utanför området för
skolan. Denna gravsättning är i god kondition och kan vid bevarande och tydliggörande tillföra
ett stort rekreationsvärde, för till exempel skolan.
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De kulturhistoriska värdena i form av Hägerneholm och dess omgivningar blir med planförslagets genomförande påverkade. En del av jordbruksmarken tas i anspråk. De åkerholmar
som finns i området bör sparas och integreras på ett naturligt sätt i området. Där det finns fornlämningar i samband med åkerholmar ökar värdet ytterligare av att bevara dessa. Denna plan
har en relativt begränsad påverkan på Hägerneholm, men i framtida planläggning och i den
planerade stadsparken är de kulturhistoriska värdena viktiga att ta hänsyn till.
Det är fortfarande tydligt att det har varit en utmark i skogen längs stranden. Detta visar bystrukturen man levde i förr. I de delar där det finns spår av utmark och naturmarken bevaras bör
man eftersträva en skötsel som även fortsättningsvis tydliggör detta.
Ullnavägen förändras genom att huvudgatan i området dras norr om Ullnavägen, och delar av
Ullnavägen blir cykelväg i stället. Större delen av sträckning blir därmed kvar, vilket är viktigt
med hänsyn till grönplanens mål. Så länge sträckningen finns kvar bedöms inte det
kulturhistoriska värdet påverkas i någon större utsträckning.

Förslag till åtgärder
De fornlämningar som berörs direkt av exploateringen bör grävas ut och dokumenteras.
Fornlämningar som kan bevaras bör när så är möjligt tydliggöras och allmänheten informeras
om deras värde. Utformningar runt fornlämningar bör göras i samråd med länsstyrelsen. Det är
främst för RAÄ 268 och 67 detta är aktuellt.

5.4 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. Riktvärdena utgör vägledning för integrering i såväl befintlig som ny bebyggelse samt för skapandet av bostäder i
etablerade industriområden. Boverkets rekommenderade skyddsavstånd är en vägledning, men
en bedömning måste alltid göras från fall till fall.
I Boverkets allmänna råd (1995:5) räknas fyra typer av industriområden upp och avstånd till
närmaste bostadsbebyggelse föreslås. Arninge industriområde är antagligen att betrakta som ett
arbetsområde med vissa risker: Småindustriområde. Beskrivningen på ett sådant område är att
den har egen trafikförsörjning och oftast egen infrastruktur. Trafikbuller är ofta dimensionerande. Här kan förekomma en del störningar som till exempel utsläpp, lukt eller buller.
Riktvärde för skyddsavstånd är 200 meter till närmast liggande verksamhet.
Närliggande verksamheter kan orsaka problem för de boende främst genom brandrök och lukt.
För att avgöra om avsteg från Boverkets rekommendationer kan göras i detta fall har beräkningar för närliggande verksamheter för spridning av brandrök till bostadsområdet gjorts av
Tyréns.
Spridningsberäkning och gränsvärden
Tyréns har utfört en beräkning för spridning av brandrök från verksamheterna Storstockholms
Däck AB samt Jackon med beräkningsmodellen ALOFT-FT 3.10 (Tyréns 2009-05-15).
Verksamheterna beskrivs under nuläge. Spridningsberäkningarna omfattar brand i däcklager
hos Storstockholms däck och brand i lager av expanderad polystyren hos Jackon. Spridnings-

beräkningen har gjorts i syfte att klargöra om brandgaser skulle kunna innebära hälsofara för
boende inom detaljplaneområdet.
Analysen baseras på brandscenarier samt två olika väderförhållanden; ett troligt som representerar de väderförhållanden som råder oftast och ett värsta tänkbara fall. Spridningsberäkningarna ger koncentrationen av en förbränningsprodukt på olika avstånd från branden.
För att göra en bedömning av hälsofaran av brandgasen behövs gränsvärden för acceptabla
koncentrationer av olika ämnen. De flesta gränsvärden som finns framtagna handlar om daglig
exponering under lång tid i arbetsmiljö eller boende miljö. Vid riskanalys till detaljplaner
används normalt sannolikhet för konsekvensen dödsfall. Detta innebär att de gränsvärden som
normalt anges är mycket lägre än vad som kan tolereras i ett enstaka fall med begränsad
exponeringstid.
Urval av förbränningsprodukter baseras på relationen mellan hur mycket av ämnet som bildas
vid branden och vilken gränsvärdeskoncentration (se nedan) som ämnet har. För Storstockholms däck gäller Benso(a)pyren, och för Jackon ämnet bensen.
I analysen används Arbetsmiljöverkets gränsvärden enligt AFS 2005:17 och amerikanska
riktvärden från AIHA för akuta situationer, så kallade ERPG-värden (Emergency Response
Planning Guidelines). Arbetsmiljöverkets gränsvärden är framtagna för koncentrationer av
hälsofarliga ämnen på arbetsplatser, nedan beskrivs olika gränsvärden.
Tabell 5.3. Beskrivning av gränsvärden aktuella för brandröksberäkning, både från Arbetsmiljöverket
och AIHA (American Industrial Hygiene Association).
Gränsvärde

Kommentar

Nivågränsvärde (NGV)

Referensperioden för ett NGV är normalt åtta timmar.

Takgränsvärde (TGV)

TGV används för snabbverkande eller på annat sätt speciellt
farliga ämnen, som under kortvarig förhöjd exponering kan

orsaka skada. Mätperioden är i regel 15 minuter. Exponering

motsvarande ett 15 minuters takgränsvärde bör inte förekomma
under längre tid än 15 minuter per timme.

Korttidsvärde (KTV)

KTV finns för vissa ämnen som inte har TGV. De är riktvärden och
inte gränsvärden, men bör ändå användas vid bedömning av
exponeringsförhållanden.

ERPG-värden används ofta i hälsoriskbedömningar där man ska relatera till antal dödsfall.
Dock är arbetsmiljöverkets riktlinjer betydligt hårdare och kan dessa riktlinjer klaras har man
god marginal för att en industri inte ska innebära negativa konsekvenser för människors hälsa.
Arbetsmiljöverkets gränsvärden handlar om regelbunden exponering under lång tid och tar
även hänsyn till mindre konsekvenser som allergier och besvär. Bedömningarna har gjorts
baserad på AFS 2005:17 och jämförts med ERPG-värden när sådana finns.
För externt industribuller gäller riktvärden enligt Externt industribuller – allmänna råd (SNV
RR 1978:5 rev. 1983). Riktlinjerna gäller för verksamhet för hela dagar, kvällar respektive
nätter. Om verksamheten pågår endast under en del av en period bör den ekvivalenta ljudnivån
beräknas för den tid då verksamheten pågår. Till verksamheten räknas även utrustning som
alstrar buller även då det inte förekommer någon annan industriverksamhet – ett exempel är
fläktar.
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Tabell 1: Utomhusriktvärden (frifältsvärden) för externt industribuller,

Utrymme

Högsta ljudnivå i

Ekvivalent ljudnivå i dB(A)

dB(A)

Dag kl 07-18

Kväll 07-18 samt
söndag och
helgdag kl 07-18

Natt 22-07

Momentana ljud
nattetid kl 22-07

Arbetslokaler för ej
bullrande verksamhet

60

55

50

-

Bostäder och rekreationsytor
samt utbildningslokaler och
vårdbyggnader

50

45

40

55

Industribuller har uppmätts intill Jackons område. Ljudnivån vid de planerade bostäderna har
sedan beräknats enligt General Prediction Method.

Nuläge
En inventering av störande verksamheter i Arninge industriområde utfördes av Tyréns under
2008 (Tyréns, 2008-11-21). Inventeringen har legat till grund för det fortsatta arbetet med
verksamheter som kan påverka nyetableringen av bebyggelse.
Storstockholms däck är beläget på Leverantörsvägen 19 i Arninge verksamhetsområde
(nummer 21 i bild 5.7). Verksamheten är en däckverkstad som säljer, byter och vinterförvarar
däck. Verksamheten klassas som en B-verksamhet enligt miljöbalken. På området förvaras
maximalt cirka 5000 nya och gamla personbilsdäck. All förvaring sker inomhus, i plåtcontainer
och plåtskjul, enligt verksamhetsutövaren. Skyddsavstånd enligt Boverkets rekommendationer
saknas.
Jackon AB (nummer 10 i bild 5.7) tillverkar och säljer EPS (expanderad polystyren, d.v.s.
frigolitisolering) för byggindustrin och handlar också med andra frigolit- och cellplastprodukter. Produktionen sker på Ritarslingan 8 och på Ritarslingan 10 finns lager, försäljning
och kontor. Verksamheten klassas som en C-verksamhet enligt miljöbalken. Tillverkningen av
EPS sker genom att expanderbara polystyrenpärlor som fått absorbera 4 -7 % pentangas värms
upp med ånga, varpå materialet expanderar, gjuts och slutligen skärs till önskad form. Vid
maskinerna i anläggningen och i omedelbar närhet av plastmaterialen/lagret kan en ”plastlukt”
kännas, enligt Jackon. Orsaken till lukten är ämnet styren, ett aromatiskt kolväte som har en
mycket låg lukttröskel. Enligt Jackon ger verksamheten inte upphov till någon lukt utanför
fabrikens område. Det har inte inkommit några luktklagomål till kommunen, men i dagsläget
finns inte heller några bostäder i direkt anslutning till verksamheten.
Synliga utsläpp av ånga sker var tredje minut via fabrikens skorsten. Utsläppen till luft
innehåller också VOC (flyktiga organiska ämnen) i form av kolvätet pentan (n-pentan).
Jackons utsläpp av pentan beräknas uppgå till omkring 120 ton per år. Utsläppet har
uppskattats genom en jämförelse med Thermisol AB i Norrtälje, som bedriver en liknande
verksamhet.
Skyddsavstånd enligt Boverkets rekommendationer för övrig plastbearbetande industri, som
Jackon, är 200 meter.

Vid verksamheten har två bullerkällor identifieras. Den första källan är skorstenen som släpper
ut ånga med så pass hög strömningshastighet att flödesinducerat buller troligtvis bildas i
skorstenskanalen. Den andra källan är ett inmatningsaggregat för styrengranulat. Verksamheten
pågår enligt fabrikschef Kent Waleij på Jackon AB dag- och kvällstid vardagar, varför det
dimensionerande riktvärdet blir 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå.

Bild 5.7 Inventering av verksamheter i Arninge industriområde, Storstockholms däck är nummer 21 på
bilden och Jackon AB är nummer 10. Placeringen av det planerade bostadsområdet är ungefärligen
markerat i grått.

Konsekvenser – Nollalternativet
Samma brandrisk och spridning av brandrök föreligger i nollalternativet som i huvudalternativet och i nuläget, se beskrivning nedan. Dock finns ingen bostadsbebyggelse i området som
kan påverkas. Negativa konsekvenser bedöms därför utebli. Eventuella negativa konsekvenser i
andra delar av Arninge i samband med bostadsetablering behandlas inte här.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
Brand i däcklager Storstockholm däck AB
För däcklagret blir ämnet Benso(a)Pyren dimensionerande, då det är den förbränningsprodukt
som det bildas mest av vid branden i förhållande till dess gränsvärde.
Vid ett troligt brandscenario underskrids gränsvärdet för korttidsvärde 25 meter från branden.
Vid ett värsta väderscenario överskrids korttidsvärdet med cirka 25 % upp till 75 meter från
branden. Koncentrationen är som högst cirka 25 meter upp i luften medan koncentrationen i
marknivå väl underskrider gränsvärdet, det finns dock risk för att korttidsvärdet kan
överskridas även i marknivå beroende på väder och andra osäkerheter.
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Från däcklagret till bostadsområdet är avståndet mer än 100 meter. De gränsvärden från AFS
2005:17 som har använts är väldigt konservativa, då de är satta för en kontinuerlig exponering
och inte en enstaka händelse. Det kan uppstå ohälsosamma förhållanden som kan påverka
personer med ökad känslighet (astma, lungsjukdomar) under relativt kort tid i det planerade
bostadsområdet, men dessa förhållanden kan inte ge konsekvenser i form av dödsfall eller svårt
skadade.
Med hänsyn till avståndet och att däcken förvaras inomhus, vilket medför att branden troligen
inte utvecklas fullt ut, bedöms risken för bostadsområdet vara acceptabel.
Brand i plastlager Jackon AB
För Jackon antas bensen ge den högsta koncentrationen i förhållande till sitt gränsvärde.
Gränsvärdet för korttidsvärde överskrids inte alls i varken ett troligt väderscenario eller vid ett
värsta väderscenario. Det är således ingen risk för människors liv och hälsa inom bostadsområdet eller i närområdet om en brand inträffar i Jackons plastlager.
Buller från Jackon AB
Mätningar och beräkningar för Jackon, från 2009-04-02, visar på att riktvärdena överskrids för
både skorstenen och inmatningsaggregatet vid mest utsatta fasad för närmaste planerade
bostadsbyggnader. Åtgärder är därmed nödvändiga för att minska bullret för bostäderna.
Utsläpp till luft från Jackon AB
Utsläppen till luft utgörs, som tidigare nämnts, av pentan och styren. Styren är ett aromatiskt
kolväte med mycket låg lukttröskel (50-80 ppb enligt Institutet för miljömedicin, 16 ppb enligt
WHO Air Quality Guidelines). Jackon uppger att verksamheten inte ger upphov till lukt av
styren utanför fabrikens område.
Styren har klassats som ”möjligt cancerframkallande för människa” av det internationella
cancerforskningsinsitutet IARC. Inga mätningar har gjorts av utsläppen från Jackon eller av
halterna i närområdet. Därmed går det inte med säkerhet att uttala sig om eventuella hälsoeffekter av styren i det tilltänkta bostadsområdet. Enligt Jackon är halterna så låga att de inte
utgör någon arbetsmiljörisk vid maskinerna och i omgivningen är halterna sannolikt så låga att
de inte vore detekterbara. Utsläppen bedöms inte ha några betydande konsekvenser för
människors hälsa.
Pentanutsläppen i sig kommer inte att ge upphov till några hälsoeffekter för de boende i
området. Denna bedömning grundar sig bland annat på en riskbedömning utförd av EG:s
kemikaliebyrå (ECB) år 2003. I likhet med andra kolväten bidrar dock pentan till bildande av
marknära ozon, som är skadligt för människors hälsa och för växter. Marknära ozon bildas då
kväveoxider och kolväten i luften reagerar med varandra under inverkan av solljus. Ozonet är
långlivat och kan därmed färdas långa sträckor. En stor mängd ozon och ozonbildande ämnen
förs till Sverige med vindar från kontinenten. Utsläppen av pentan bidrar till bildandet av
marknära ozon.

Förslag till åtgärder
Buller från Jackon AB
Ljudet från utblåsröret för vattenånga beror sannolikt på strömningsinducerat buller och kan
åtgärdas genom att förse utblåsröret med lämplig ljuddämpare. Åtgärden beräknas reducera
ljudeffekten från rörmynningen med ca 10 dB(A)-enheter.
Aggregatet föreslås byggas in med en invändigt isolerad plåtvägg, liknande befintlig fasad.
Därutöver kan undertaket tilläggsisoleras med mineralull. Dessa åtgärder beräknas reducera
avstrålad ljudeffekt med ca 15 dB(A)-enheter.

5.5 RISK OCH SÄKERHET
Bedömningsgrunder
Risker med kontinuerliga utsläpp samt brand och explosion beskrivs i kapitel 5.4.
Samlokalisering av verksamheter.
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram ett riskhanteringsavstånd avseende farligt gods
motsvarande 150 meter (2006). Planeras etablering närmare en transportled för farligt gods än
detta avstånd ska risker avseende farligt gods beskrivas.
-

Inom 100 meter från en primär transportled för farligt gods 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.

-

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

Beräkningar
Tyréns har utfört en riskanalys avseende farligt gods på Arningevägen (väg 264), som är en
primär transportled för farligt gods (2009-05-26). I rapporten analyseras riskerna förknippade
med transporter av farligt gods och konsekvenser för tredje man. I begreppet tredje man ingår
exempelvis boende och anställd personal hos omgivande verksamheter.
Riskanalysen har utgått från en rapport av Brandskyddslaget (2007) för kvarter Tumstocken 6 i
Arninge. Dessutom har kompletterande beräkningar utförts av Tyréns. Programmet @Risk har
använts i Tyréns beräkningar. För antalet transporter av farligt god har underlag från Brandskyddslagets rapport använts, medan trafiksiffror för utbyggnadsalternativet har använts för
övrig trafik.
Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. De
huvudsakliga riskkällorna vid transport av farligt gods utgörs av dem som kan leda till en eller
flera av följande tre konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier. Beroende av vilket ämne som är involverat i en olycka varierar skadehändelserna och de
dimensionerande avstånd inom vilka en olycka kan påverka omgivningen.

Nuläge
Det främsta riskobjektet är Arningevägen, som är en primär transportled för farligt gods. Enligt
Södra Roslagens Brandförsvarsförbunds bedömning transporteras på Arningevägen främst
gasol och vissa mängder eldningsolja samt bensin och diesel till drivmedelsstationer.
Sannolikheten för olyckor med farligt gods är densamma i nuläget som i nollalternativet och
huvudalternativ. Konsekvenserna för tredje man är begränsade i och med att få människor rör
och uppehåller sig inom det aktuella området.

Konsekvenser – Nollalternativet
Risken för olyckor med farligt gods är i stort sett densamma i nollalternativet som i nuläget.
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Konsekvenser – förslag till detaljplan
Konsekvensbeskrivning nedan baseras på Tyréns riskutredning samt tidigare utredning från
2007.
I riskutredningen har två riskobjekt för planområdet identifierats:



Väg 264 (Arningevägen) är en primär transportled för farligt gods, vilket innebär att
alla typer av farligt gods får transporteras på vägen.
Huvudgatan genom planområdet, nuvarande Ullnavägen, skulle kunna nyttjas som
smitväg mellan Arningevägen och E18 väster om planområdet samt som infartsväg till
Arninge industriområde.

Planförslaget utgörs av naturområden och områden för bostäder samt skola och förskola.
Området närmast väg 264 kommer att utformas enligt nedan:




0 - 30 meter naturområde
30 - 50 meter kvartersmark som endast får bebyggas med uthus och garage
> 50 meter kvartersmark med bostäder med högst två våningar

Norr om kvartersmarken planeras för en förskola på cirka 50 meters avstånd från Arningevägen. Söder om kvartersmarken finns en skola på cirka 75 meters avstånd från Arningevägen.
Riskutredningarna visar att det finns en hög risk inom detaljplaneområdet avseende farligt
godsolyckor vilket motiverar att åtgärder till rimliga kostnader genomförs. Risknivån är för hög
inom 55 meters avstånd från vägen.

Förslag till åtgärder
Naturområdet närmast Arningevägen bör utformas så att stadigvarande vistelse ej uppmuntras.
Exempelvis kan lekplatser, parker och gångstråk undvikas i vägens närområde. För att reducera
stadigvarande vistelse i naturområdet kan ytan lämpligen nyttjas för dagvattenhantering. Då det
finns en förskola i närheten av vägen bör deras användning av naturområden styras bort från
vägen.
Arningevägen bör utformas med kantsten alternativt diken förbi ny bostadsbebyggelse och
skolor/förskolor där det idag inte finns något skydd. Syftet med kantsten alternativt dike är att
begränsa att en eventuell pölbrand sprider sig utanför vägområdet.
I planförslaget föreslås garage och uthus mellan vägen och bostäder, vilket ur risksynpunkt är
positivt. Byggnaderna utgör en barriär mellan vägen och bostäderna. Planen föreskriver skärm
eller vall/skärm mot Arningevägen. Ur risksynpunkt medför en vall en fysisk barriär som kan
förhindra fordon, bränder eller vätskor att passera. Vallen leder till ”mjukare” kollision och
förhindrar påkörning av byggnad/personer vid en eventuell avåkning. Risknivåerna inom
planområdet avseende farligt gods motiverar dock inte upprättande av fysiska skydd. Då
fysiska skydd är tänkta att anläggas av andra skäl ger det, som beskrivet, positiva effekter.
I riskanalysen har hänsyn tagits till transporter av farligt gods på Arningevägen. Vid
upprättande av huvudgata i samband med detaljplaneområdet föreligger risk att denna väg
nyttjas för tung trafik inklusive transporter av farligt gods till och från Arninge industriområde.
Om det visar sig vara ett problem med farligt godstransporter på huvudgatan kan en sekundär
väg för transporter av farligt gods pekas ut, så att trafiken av farligt gods till och från Arninge
industriområde styrs bort från bostadsområdet.
Utrymningsvägar mot Arningevägen bör undvikas. Om utrymningsvägar utformas mot
Arningevägen ska utrymningsmöjligheter även finnas som vetter bort från Arningevägen.

5.6 TRAFIKBULLER
Bedömningsgrunder och beräkningsförutsättningar
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).
Dygnsekvivalent ljudnivå är medelljudnivån under ett årsmedeldygn. Förenklat kan sägas att
maximal ljudnivå avser högsta förekommande ljudnivå från en fordonspassage under ett
årsmedeldygn. Maximal ljudnivå beror på hastigheten och inte på antalet fordon per dygn.
Halvering eller fördubbling av trafikmängden motsvarar en minskning respektive ökning av
den dygnsekvivalenta ljudnivån med 3 dB(A)-enheter. En ändring av ljudnivån med 8-10
dB(A)-enheter uppfattas som en fördubbling alternativt en halvering av ljudet.
Tabell 5.4. Riktvärden för vägtrafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder
eller nybyggnad/ väsentlig ombyggnad av trafikleder.
Utrymme

Inomhus

Högsta trafikbullernivå dB(A)
Dygnsekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

30

45 (nattetid)

Utomhus (frifältsvärde)
Vid fasad
På uteplats

55
70

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

Boverkets allmänna råd
I Boverkets Allmänna Råd 2008:1 framgår Boverkets huvudregeler för buller från vägoch spårtrafik. Boverkets huvudregler överensstämmer med de riktvärden som anges i
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Huvudregeln vid planering av nya bostäder
lyder:


Planen bör säkerställa att den slutliga bebyggelsen genom yttre och inre
åtgärder kan utformas så att kraven i Boverkets byggregler uppfylls.



Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att åtgärder kan
utformas så att 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan
erhållas med hänsyn till trafikbuller.



Planen bör även säkerställa att bebyggelsen kan placeras och att yttre åtgärder
kan utformas så att 70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
uppfylls.
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Boverket skriver även i Allmänna Råd 2008:1 att: ”I vissa fall kan det vara motiverat
att göra avsteg från huvudregeln i dessa allmänna råd. Avvägningar mellan kraven på
ljudmiljön och andra intressen bör kunna övervägas i centrala delar av städer och större
tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.”
Därutöver skriver Boverket att avsteg kan motiveras vid komplettering:
 av befintlig tät bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer
 med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad kvartersstruktur, längs
kollektivtrafikstråk i större städer
Under förutsättning att ovanstående innehålls kan principerna för intresseavvägning
övervägas.
Principer för intresseavvägning
Följande principer bör gälla vid avsteg från huvudregeln då avvägningar ska göras mot
allmänna intressen.
LAeq: 55-60 dB(A)
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår
till 55-60 dB(A), under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst
45 dB(A) vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpas sida (45-50 dB(A) vid fasad). Minst
hälften av bostadsrummen (rum för vila eller daglig samvaro), liksom uteplats, bör vara
vända mot tyst eller ljuddämpas sida.
LAeq: 60-65 dB(A)
Nya bostäder bör endast i vissa falla medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid
fasad överskrider 60 dB(A), under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida
(högst 45 dB(A) vid fasad) eller i vart fall en ljuddämpad sida (45-50 dB(A) vid fasad),
Minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller
ljuddämpad sida.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än
50 dB(A). Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dB(A) utmed samtliga våningsplan
på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dB(A) vid fasad, normalt för
lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dB(A) bör dock alltid uppfyllas för flertalet
lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.
LpAeq > 65 dB(A)
Även då ljudnivån överstiger 65 dB(A) kan det finnas synnerliga skäl att efter en
avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa speciellt
bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och utformade på ett sådant sätt
att de vänder sig mot den tysta eller ljuddämpade sidan. Även vistelseytor, entréer och
bostadsrum bör konsekvent orienteras mot den tysta eller ljuddämpade sidan.
Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än
50 dB(A). Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dB(A) utmed samtliga våningsplan
på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dB(A) vid fasad, normalt för
lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dB(A) bör dock alltid uppfyllas för flertalet
lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.

Nuläge
Den nuvarande Ullnavägen löper igenom det område som är aktuell för exploatering. Ett fåtal
bostadshus ligger nära Ullnavägen som i dagens situation har överskridande dygnsekvivalent
och maximala ljudnivåer vid mest utsatta fasad.

Konsekvenser – Nollalternativet
Situationen kvarstår huvudsakligen som idag. Vägtrafiken förväntas öka vilket medför att
ljudnivåerna ökar i området. Det finns inga boende inom detaljplaneområdet som kan bli
störda. Däremot finns boende strax utanför planområdet som får en något försämrad situation
av att trafiken ökar.

Konsekvenser – Förslag till detaljplan
I bilderna 5.8 och 5.9 visas beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer för planområdet.
Utmed Ullnavägen beräknas de mest utsatta byggnaderna få dygnsekvivalenta ljudnivåer upp
till 63 dB(A) utan bullerskyddsåtgärder. På grund av byggnadernas höjd skulle en bullerskyddsskärm utmed Ullnavägen inte ha någon effekt för de högre våningsplanen (våning 3 och
uppåt). Därmed kan inte riktvärdet, med rimliga bullerskyddsåtgärder, innehållas vid alla
våningsplan, varför man för dessa byggnader behöver överväga avsteg från rådande riktvärden.
Med rätt byggnads- och planlösning kan samtliga lägenheter dock få tillgång till avskärmad
sida där den dygnsekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken underskrider 55 dB(A).
Den maximala ljudnivån från vägtrafiken överskrider riktvärdet med som mest 7 dB(A)enheter, varför samtliga lägenheter bör ha tillgång till en uteplats mot avskärmad sida, där den
maximala ljudnivån innehåller 70 dB(A).
Bostäderna närmast Arningevägen beräknas överskrida riktvärdet för dygnsekvivalent ljudnivå
vid mest utsatta fasad och våning, varför bullerskydd utmed Arningevägen erfordas. Då dessa
bostäder utsätts för vägtrafikbuller både från Ullnavägen och Arningevägen, d.v.s. från två
motsatta håll får dessa byggnader ingen ljuddämpad sida om inte bullerskyddsåtgärder
genomförs för båda vägarna. Med i planen föreslagna bullerskyddsskärmar/vallar utmed
Arningevägen och Ullnavägen är det möjligt att klara riktvärdet vid samtliga fasader förutom
för ett bostadshus, beläget längst ner i sydväst närmast vägkorsningen, där avstegsfall bör
övervägas, se bild 5.10.
I norra delen av planområdet beräknas riktvärdet om 55 dB(A), dygnsekvivalent ljudnivå,
överskridas för våningsplan två och uppåt. Vid enstaka bostadshus överskrids riktvärdet redan
vid andra våningsplanet. Att med bullerskyddsskärm/vall skärma av ljudet är svårt då avståndet
till Arningevägen är långt (cirka 250 m) samt att mottagaren befinner sig högt över mark. Med
rätt utformning av huskropparna och val av planlösning kan dock hälften av boningsrummen få
tillgång till en ljuddämpad sida med ljudnivåer under 50 dB(A).
Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer från den planerade Diagonalvägen överskrider
riktvärdena för maximal ljudnivå. Med rätt byggnadsplanering och planlösning kan dock
samtliga lägenheter få tillgång till uteplats där den maximala ljudnivån från vägtrafiken
innehåller 70 dB(A).
Den planerade skolan belägen söder om Ullnavägen kommer att utsättas för vägtrafikbuller
såväl från Arningevägen samt Ullnavägen. Första våningen klarar riktvärdet 55 dB(A)
dygnsekvivalent ljudnivå. Andra våningen beräknas erhålla 58 dB(A), dygnsekvivalent
ljudnivå vid mest utsatta fasad mot Arningevägen. De beräknade maximala ljudnivåerna vid
skolbyggnadens fasad innehåller riktvärdet.
Den planerade förskolan nära Arningevägen bedöms med föreslagen bullerskyddsåtgärd utmed
Arningevägen klara riktvärdena för både ekvivalent och maximal ljudnivå.
Då Ullnavägen får en ny sträckning beräknas befintliga bostadshus nära planområdet få en
betydligt bättre ljudmiljö än de har i dagens situation. Samtliga befintliga bostadshus beräknas
med den nya vägsträckningen innehålla riktvärdena för vägtrafikbuller.
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Bild 5.8. Dygnsekvivalent ljudnivå 2 meter över mark för detaljplaneområdet, innehållandes
bullerskyddsskärm utmed Arninge- och Ullnavägen.

Bild 5.9. Maximal ljudnivå 2 meter över mark för detaljplaneområdet, detaljplaneområdet,
innehållandes bullerskyddsskärm utmed Arninge- och Ullnavägen.
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Skärmar mellan huskroppar
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Bild 5.10. Dygnsekvivalent ljudnivå för dygn 2 meter över mark för Arningevägen och Ullnavägen, med
skärm mellan huskropparna utmed Ullnavägen. Fasadmarkörerna avser frifältskorrigerade ljudnivåer
för första våningsplanet.

Förslag till åtgärder
För att förbättra den akustiska miljön i området föreslås följande åtgärder.
Norr om korsningen Ullnavägen/Arningevägen föreslås en bullerskyddsskärm
(med skärmkrön 4 - 5 meter över körbana, 10 m från vägmitt) som beräknas sänka den
dygnsekvivalenta ljudnivån med ca 10 dB(A)-enheter vid närmaste bostadshus.
Som ett alternativ till en 4-5 m hög bullerskyddsskärm utmed Arningevägen kan man placera
en lägre bullerskyddsskärm på en vall. Den totala höjden (skärm + vall) bör då uppgå till
ca 5-6 meter över körbana om skärmöverkanten exempelvis placeras 30 meter från vägmitt.
Söder om korsningen Ullnavägen/Arningevägen föreslås en bullerskyddsskärm
(ca 3-4 meter hög, 10 m från vägmitt) placeras. Den beräknas sänka ljudnivån med ytterliggare
2 dB(A)-enheter vid närmast belägna bostadshus samt möjliggöra en tystare vistelsemiljö för
den planerade skolan.
Utmed Ullnavägen bör en bullerskyddsskärm förläggas. Om målet är att klara riktvärdet om 55
dB(A) dygnsekvivalent nivå för de radhus som planeras närmast Ullnavägen bör skärmen ha
höjden 2,5 - 3 meter över vägbana. Om målet är att innehålla senast nämnda riktvärde endast
för det första våningsplanet, behöver skärmen ha höjden cirka 2 meter över vägbanan. Som ett
alternativ till bullerskyddsskärm utmed Ullnavägen kan skärmar placeras mellan huskropparna
som medför goda förutsättningar för en ljuddämpad sida.

5.7 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
Planområdets avrinning sker mot Ullnasjön över naturmark med naturlig fördröjning och
rening. Inga hårdgjorda ytor ingår i avrinningsområdet.

Konsekvenser – Nollalternativet
Då nollalternativet innebär att naturmarken förblir orörd uppstår inga negativa konsekvenser.
Avrinningen från områdets skogsmark bedöms, jämfört med andra områden kring sjön, ha en
ytterst ringa påverkan på vattenkvaliteten.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
Planområdet har grovt sett två avrinningsområden (bild 5.11). En vattendelare går ungefär i
nord-sydlig riktning och delar planområdet i en östlig och en västlig del. Det östra av dessa
avrinningsområden berör Ullnasjön. Dagvatten från det västra området avleds i diken/dagvattenledningar till utsläpp i Stora Värtan via en dagvattentunnel. Större delen av ledningsnätet
nedströms diket är redan idag överbelastat enligt de flödesberäkningar för Arninge som utfördes av Scandiaconsult 2003. Översvämningar i området har observerats i områdets sydvästra
del.
Utan åtgärder i form av LOD innebär planförslaget negativa konsekvenser för recipienterna,
främst Ullnasjön. Översvämningsrisken i nedströms liggande områden ökar också om inga
åtgärder genomförs.
Det förslag till dagvattenhantering som är under utarbetande innebär fördröjning/rening av dagvatten från de västra delarna av planområdet samt rening av dagvatten från de östra delarna i en
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sjönära våtmark i östra delen av planområdet (bild 5.11). Dagvatten från Ullnavägen släpps till
ett svackdike som innebär både fördröjning och rening. Från diket kommer sannolikt en anslutning till våtmarken att ske om detta är möjligt höjdmässigt. I andra hand läggs utsläppspunkten
i de inre delarna av kanalen. För samtliga dagvattenlösningar gäller att dessa måste anpassas till
den förväntade nederbördsintensiteten orsakad av klimatförändringar.
En viss naturlig omsättning av kanalvattnet är positiv för den lokala vattenkvaliteten. Därför
kan avrinning från takytorna släppas direkt ut i kanalen utan föregående rening. Detta förutsätter takmaterial som inte är miljöbelastande.
Genomförs nedan föreslagna åtgärder bedöms de negativa konsekvenserna för recipienterna
minskas betydligt och därmed kvarstår endast en begränsad påverkan. Även risken för översvämning i nedströms liggande områden bedöms bli reducerad så att endast en ringa risk
kvarstår.

Förslag till åtgärder
Vid större olyckor och bränder i området, främst i de sjönära delarna, bör en beredskap finnas
för att förhindra utsläpp till Ullnasjön. Detta kan ske genom att länsar läggs ut för att förhindra
spridning vidare ut i sjön.
Vinterväghållningen bör anpassas så att så lite salt som möjligt används, saltet har en negativ
inverkan på recipienter och växtlighet i våtmarker.

Bild 5.11. Dagvattenlösning inom planområdet, etapp 2. Dagvattenledning visas som blå linjer. Blå pilar
markerar avrinningsriktning. Bild från WSP, något omarbetad av Tyréns.

5.8 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). I Sverige styrs arbetet med
vattendirektivet främst genom bestämmelser i 5 kap miljöbalken (1998:808) och förordning
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VFF).
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 ekologisk status ska uppnås till år 2021 i
Ullnasjön, och miljökvalitetsnormen God kemisk status till år 2015 (VISS, 2010-04-13). För
kemisk status är kvicksilver undantaget, vilket gäller generellt för svenska sjöar. Utan
undantaget skulle inga eller endast ett fåtal vatten i Sverige uppnå god kemisk status.
Enligt åtgärdsprogrammet för Norra Östersjön behöver kommunerna i sin planläggning och
prövning arbeta för att miljökvalitetsnormerna uppnås och inte överskrids. De ska även
tillsammans med länsstyrelsen göra vatten- och avloppsvattenplaner, vilket är särskilt viktigt i
de områden där vattenförekomsterna inte uppnår god status (Vattenmyndigheten i Norra
Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Västmanland län, 2009).
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 sjöns 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.
Årligt återkommande undersökningar av sjöar i Täby kommun (Gustafsson och Lindqvist,
2001 och 2008) visar att Ullnasjön har mycket höga kväve- och fosforhalter, högst av undersökta sjöar i Täby. I rapporten från 2008 bedöms status för vissa parametrar enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder vilket visar på dålig status för näringshalter och syrgas. De senaste
åren har ändå både totalfosfor och totalkväve visat på neråtgående trender. Det finns förutsättningar för massblomning av blågröna alger (cyanobakterier) och statusen för växtplankton
är otillfredsställande liksom för siktdjup. Även enligt VISS, från Vattenmyndigheterna, är de
fysikaliska och kemiska förhållandena dåliga med utgångspunkt från siktdjup och näringsämnen.
Ullnasjön har haft problem med höga klorofyllhalter och stora algblomningar. Algblomningarna medför försämrat siktdjup och ljusgenomsläpplighet. Undersökningar visar att Ullnasjön
periodvis har litet siktdjup. Detta påverkar vattenvegetation, vilken är begränsad i sjön.
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Ullnasjön tar idag emot begränsad mängd dagvatten från Arninge. Endast del av 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.
Nära hälften av Norra Östersjöns vattendistrikt är i dag påverkat av övergödning. Ullnasjön är
ett av dessa ytvatten och har därav bedömts ha en måttlig ekologisk status. Ullnasjön har fått
tidsfrist till år 2021 för att uppnå miljökvalitetsnormen God ekologisk status då det av tekniska,
ekonomiska och naturliga skäl anses orimligt att uppnå detta till år 2015. Ullnasjön bedöms
ändå ha god kemisk status och ska år 2015 uppnå miljökvalitetsnormen God kemisk status
(undantaget kvicksilver). Miljökvalitetsnormen innebär också att den kemiska statusen i
Ullnasjön inte får försämras (VISS, 2010-04-13).
Ullnasjön är klassat som område känsligt för avloppsvatten med utsläpp av fosfor samt nitrat
(Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Västmanland län, 2008).
För att uppnå God ekologisk status behövs kraftiga reduktioner av näringsämnen som tillförs
Ullnasjön. Åtgärder inom jordbruk, eventuella avloppsreningsverk, dagvatten och enskilda
avlopp är nödvändiga för att minska utsläppen av näringsämnen. Kommunen har ett ansvar i
sin planläggning och tillsyn av verksamheter för detta. Ullnasjön bör inte utsättas för tillskott
av ämnen som kan försämra statusen eller kan hindra att god status uppnås enligt EG:s
ramdirektiv.

Konsekvenser – Nollalternativet
Nollalternativet innebär att det aktuella detaljplaneområdet förblir obebyggt. Tillskottet av
dagvatten och andra förorenande ämnen förändras inte jämfört med dagsläget för den aktuella
marken. Områdets påverkan på uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för Ullnasjön bedöms
vara begränsad, då marken främst består av skogsmark, med små tillskott av näringsämnen och
förorenande ämnen till Ullnasjön.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
Detaljplanen innebär att stora delar av dagens skogsmark hårdgörs, med en medföljande ökning
av trafikmängder och dagvatten. Den buffertzon som skogsmarken möjligen kan utgöra idag,
med en renande effekt på vatten innan det når sjön, försvinner till stor del.
Även om området är litet i förhållande till hela avrinningsområdet medför exploateringen en
ökad belastning på Ullnasjön och kan motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna till år
2015 och 2021. Exploateringsområdets påverkan på sjön är beroende av hur effektivt dagvattensystemets rening blir, och hur mycket naturmark som lämnas i området. I planförslaget
föreslås naturmark lämnas mellan bebyggelsen och vattnet. Detta ökar möjligheterna att
undvika en direkt ytavrinning av dagvattnet till Ullnasjön. Med föreslaget
dagvattenhanteringssystem bedöms påverkan bli liten, men en viss belastning innebär
exploateringen oundvikligen i och med att dagvatten från vägar och bostadsområden avleds till
sjön.
Avverkningen av skog inom detaljplaneområdet samt markberedning kan medföra ett ökat
tillskott av näringsämnen till sjön under byggfasen.

Förslag till åtgärder
Negativ påverkan från planområdet bör minskas så långt möjligt. Dagvattensystemet bör
erbjuda så effektiv rening som möjligt och innehålla möjligheter till fördröjning i samband med
kraftig nederbörd för att förhindra att dagvatten tillkommer sjön utan rening.
Fördröjningsmagasin och dagvattensystem ska företrädesvis dimensioneras för att kunna
hantera de ökningar i nederbördsmängder som kan förväntas i samband med klimatföränd-

ringar. Den årliga nederbörden förväntas öka med cirka 15 %, och både antalet och storleken
(ökar med 5-10 %) på extrema regn- och snötillfällen ökar till århundradets slut, med en
kontinuerlig ökning under seklet (SMHI, 2009).
Enligt åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt ska kväve- och fosforbelastning i
distriktet minskas kraftigt. Då Ullnasjöns ekologiska status är måttlig i dagsläget måste
åtgärder vidtas av kommunen och andra aktörer inom avrinningsområdet. I det arbetet bör den
ökade exploateringsgraden längs Ullnasjöns stränder, som detta planförslag innebär,
inkluderas.

5.9 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 än sommartid. 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
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 då sjön har stigit över +12,0
meter. Den 27 november 2008 var vattenståndet strax under 12 meter. Vid fältbesök av
CONEC den 23 april 2010 var vattennivån i Ullnasjön ungefär + 12 meter, vilket medförde att
delar av området längs Ullnasjön och längs kanalen var blötlagda. De blöta områdena stämde
väl överens med + 12 meterslinjen i kommunens höjdkarta.
Enligt dessa uppgifter bedöms därmed Ullnasjön fluktuera mellan +11.2 meter till +12 meter.
Information om hundraårsnivå respektive 10 000- årsnivå saknas.
Enligt de geotekniska undersökningarna varierar grundvattenytan i ett antal rör inom de
planerade Kanalkvarteren mellan + 10,3-11,9 m. Utifrån resultaten antas i undersökningarna att
grundvattenytans trycknivå i de lägre belägna områdena ligger ca 0,5 -1,5 m under markytan.
Grundvattennivåerna är troligen beroende av vattennivån i Ullnasjön.
I dagsläget ligger vattennivån i diket inom de planerade Kanalkvarteren väldigt nära marknivån. Marknivån i blivande Kanalkvarteren varierar mellan +11,3-12,0 m enligt de geotekniska utredningarna. 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. Vid en stigande nivå av ytvattnet stiger även grundvattennivån, vilket kan påverka husgrunder och eventuella utrymmen under marknivå. Översvämningar kopplade till dagvattensystemet bedöms i kapitel 5.8 Dagvatten.

43(54)

Konsekvenser – Nollalternativet
Nollalternativet innebär att området norr om Ullnavägen inte bebyggs. Problem med översvämningar som drabbar bebyggelse uteblir.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
Det är endast Kanalkvarteren som riskerar att drabbas direkt av översvämningar från Ullnasjön
och kanalen. I Kanalkvarteren är det troligt att parkering placeras i parkeringshus, men
huruvida detta görs i hela området är inte fastställt. Markförhållandena i området gör att det
inte är lämpligt att bygga under marknivån, med hänsyn till vattenyta och grundvatten. I
detaljplanen finns inte specifika marknivåer angivna ännu.
Garage är dock lätta att evakuera och inga större värden bör påverkas av en översvämning. Om
garage placeras under markytan, även inom andra delar av detaljplanen, är det viktigt att
hänsyn tas till risken för översvämning vid utformning, så att skador förebyggs genom
materialval och avledningsmöjligheter.
För att klara översvämningar som stiger över de nivåer sjön normalt fluktuerar inom krävs en
god marginal till dagens normala vattenstånd. Då Ullnasjön inte har någon beräknad hundraårsnivå eller dimensionerande nivå är det svårbedömt vilken nivå husen bör läggas på som lägst,
för att klara stigande vattennivåer. Hydrologiska beräkningar alternativt modelleringar krävs
för att få en säker nivåangivelse. Sannolikt kan Ullnasjön stiga över +12 m, under ogynnsamma
förhållanden.
Länsstyrelsen i Skåne och Blekinge län har tagit fram en beräkningsmetod för höjdsättning
med hänsyn till en stigande havsnivå. Denna metod bedöms kunna användas även här, med
vissa korrigeringar, se tabell 5.5.

Bild 5.12. Dagens dike. Foto Hans-Georg Wallentinus, CONEC.

Tabell 5.5. Vattenstånd och rekommenderad säkerhetsnivå. Vattenståndsangivelser utgår från
tillgänglig information. I säkerhetsnivån ingår en teknisk säkerhetsmarginal på 0,5 m samt en
säkerhetsmarginal på 0,5 m för osäkerheter avseende vattennivå, framtida vattennivåer och
grundvattennivåer. Säkerhetsnivå syftar till den lägsta nivå byggnader och installationer bör läggas på.

Arninge
Ullnajs
ön

Medelvattenstånd
(m)

Högsta kända
vattenstånd (m)

Säkerhetsavstånd
osäkerheter+tekniskt (m)

Säkerhet
snivå

11,33

12,00

0,5+0,5

13,00

Utifrån den kunskap som finns i nuläget rekommenderar vi att lägsta nivå för byggnader och
tekniska installationer sätts till +13,00 m i kommunens höjdsystem. Detta värde är baserat på
den information om högsta vattenstånd som finns idag, med marginal till eventuella högre
vattennivåer som kan förekomma. Observera att detta endast är en grov uppskattning då
mätningar saknas. Därutöver inryms i rekommendationen en teknisk säkerhetsmarginal för
grundläggning motsvarande 0,5 m och en säkerhetsmarginal för osäkerheter avseende högsta
vattenstånd, framtida klimat och grundvattennivåns fluktuationer.
Säkerhetsnivån syftar till vilken lägsta nivå byggnaders grundläggning (på platta) ska ligga på.
Metod för beräkning kommer från Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län (2008).

Förslag till åtgärder
Grundläggning av byggnader kan göras översvämningståligt om behov finns av att frångå
rekommenderade riktlinjer. Det är dock relativt dyra metoder. I övrigt bedöms inga specifika
översvämningsåtgärder behövas om riktlinjerna ovan följs. Dagvattensystemet utreds separat.
Nedan följer generella råd för att anpassa bebyggelse till översvämningar.
För att undvika översvämningsproblem och problem från stigande grundvattennivåer bör
källarutrymmen undvikas. Den nedersta våningen kan med fördel höjas över marknivån för att
skapa ytterligare marginal (Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge län, 2008). Om garage eller
andra utrymmen placeras under mark ska hänsyn tas till översvämningsrisken. Det bör vara lätt
att utrymma garagen, och eventuellt inkommande vatten ska kunna hanteras.
Om utrymmen planeras under markytan eller på låga nivåer bör dessa utformas säkert för
översvämningar. Till exempel


Använda material som är vattentåligt



Undvika bostäder på nedersta våningen i de områden där det är mest kritiskt. Ha
garage eller verksamheter på bottenvåningen när så är möjligt.



Undvika eluttag i golvnivå på bottenvåningen inomhus



Undvika att placera elcentraler och transformatorstationer lågt i hus och i områden där
vatten kan ansamlas.



Skapa vattenvägar som för vattnet bort från husen
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5.10

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER

Bedömningsgrunder
I Miljöbalkens 2:e kapitel 5 § står följande ”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning
och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas”.
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”.
Ur klimatsynpunkt bedöms användning av förnybara energisystem och utformning av
byggnader samt tillgång till kollektivtrafik.

Nuläge
Planområdet är oexploaterad naturmark och delvis jordbruksmark med bete. Det finns ingen
teknisk försörjning inom området. I direkt anslutning finns dock befintliga vägar liksom vattenoch avloppsledningar inom det närliggande industriområdet. Det finns även elförsörjning av
tillräcklig kapacitet i området.
I dagsläget finns viss kollektivtrafik till Arninge i form av bussar.

Konsekvenser – Nollalternativet
Området förblir oexploaterat, vilket innebär att det även fortsättningsvis användas för
rekreation och strövområde samt med dess naturvärden bevarades. Detta har ett stort värde för
allmänhet och natur.

Konsekvenser – förslag till detaljplan
I planbeskrivningen föreslås vägsystemet inom planområdet byggas med ett tätare och större
rutnätssystem som ansluter till det befintliga vägnätet och med lokalgator inom bostadskvarteren. Gång- och cykelmöjligheter ska finnas i anslutning till gatunätet och binda ihop
områdets olika delar och verksamheter samt omgivande grönområden. Detta ger bra förutsättningar att använda och utöka det befintliga vägnätet samt ger möjligheter för annan
transport än med bil.
Parkeringstal på 1,5 samt 2,0 platser per bostad, beroende på bostadstyp, planeras inklusive
gästparkering. Höga parkeringstal underlättar bilanvändning och kan motverka användandet av
kollektivtrafik i det planerade resecentrumet. Det innebär även en risk för att stora ytor tas i
anspråk för parkering. Parkeringsytor bedömer vi generellt vara dålig hushållning med
naturresurser i ett område attraktivt för bostadsområde.
Området kan relativt enkelt kopplas ihop med de vatten- och avloppssystem som finns i
industriområdet. Dessa har tillräcklig kapacitet för att försörja även den nya bebyggelsen. Detta
gör att ingrepp och resursanvändning för att ansluta området till kommunala VA-system blir
begränsad. Området kan el-försörjas från Fortums befintliga ledningar som finns i området.
Vattenfalls luftburna ledning som går genom området ska grävas ner.
Området kommer att fjärrvärmeförsörjas, vilket går väl ihop med Miljöbalkens 2:e kapitel 5 §
om hushållning med råvaror och energi. Energiförbrukningen kan effektiviseras ytterligare med
krav på byggnaders energianvändning.

6 BYGGSKEDE
Bedömningsgrunder
Dagvatten och vattenkvalitet
Under byggtiden kan utsläpp till vatten och grumling ske i samband med arbeten i och i
närheten till vatten. Enligt ramdirektivet för vatten får ingen försämring uppstå i Ullnasjön.
Buller
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, anger riktvärden
som bör tillämpas vid bedömning av bullerbegränsning vid byggplatser, dessa redovisas i tabell
2 nedan. I rådet står också att riktvärdena är en utgångspunkt och vägledning för den
bedömning som görs i varje enskilt fall. Särskilda skäl kan medföra att avsteg kan behöva
göras, såväl uppåt som nedåt, från de angivna riktvärdena.

Nuläge
I nuläget finns inga markföroreningar i området som kan påverka Ullnasjön genom utsläpp.
Jordmassor inom planområdet är naturliga. Fyllnadsmassor i vägarna genom området, som ska
byggas om, saknas det i nuläget information om.
Området är obebyggt och det förekommer inga bullerproblem inom området, eller utsläpp till
luft. Från Ullnavägen och Arningevägen förekommer utsläpp och buller i samband med trafik.

Konsekvenser – Nollalternativet
I nollalternativet kommer inga byggnationer ske i området.

Konsekvenser – Förslag till detaljplan
Dagvatten och vattenkvalitet
När kanalen genom Kanalkvarteren ska vidgas finns risk för grumling och utsläpp av partiklar
till Ullnasjön. Kvaliteten på vatten påverkas negativt tillfälligt, men det bör vara övergående
och inte efterlämna betydande negativa konsekvenser då marken ej är förorenad.
Det finns risk för utsläpp av olja och petroleumprodukter från arbetsmaskiner i samband med
byggnation. Om det är betydande mängder som läcker ut inverkar det negativt på Ullnasjön,
speciellt den kemiska statusen. Det bör finnas förebyggande arbete, och handlingsplan och
beredskap för om det skulle inträffa.
Naturmiljö
Vid byggskedet finns en risk att naturmiljön påverkas negativt genom att exempelvis
arbetsfordon gör intrång i miljön eller att vattenståndet i sumpskogen riskerar att påverkas.
Genom att sätta upp kontrollprogram för byggskedet, kan dock riskerna minimeras.
Buller
Området kommer att byggas ut etappvis troligen. I den första etappen kommer påverkan på
boende och allmänhet att vara ytterst begränsad, medan det blir större störningar i etapp 2 när
folk har börjat flytta in i området.
Luftkvalitet
Utsläpp av ämnen som påverkar luftkvaliteten kan ske under byggtiden från arbetsfordon och
transporter till och från området. Den försämring som uppstår är övergående och under en
begränsad tid.
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Förslag till åtgärder
När arbetsmetod och genomförande finns framtaget ska lämpliga skyddsåtgärder för att inte
försämra vattenkvaliteten identifieras och användas under byggtiden. Det kan handla om att
begränsa grumling, hantering av processvatten, beredskap och handlingsplan för olyckor med
utsläpp. Troligen är det nödvändigt att etablera dubbla bottenanslutna länsar innan sjönära
schaktarbeten påbörjas.
Miljöpåverkan kan minskas genom att krav ställs på entreprenören gällande maskiner och
utrustning.
Kontroll av byggbuller under byggtiden bör genomföras när behov finns.
Arbetsfordon och transporter som orsakar låga utsläpp av luftförorenande ämnen och utsläpp
av växthusgaser kan företrädesvis väljas, men detta ligger utom planens påverkan.

7 SAMLAD BEDÖMNING
Marken inom det föreslagna planområdet domineras av naturmark och delvis betesmark. I
söder gränsar planområdet till Arninge handel- och industriområde, i norr till Ullnasjön samt
Arningevägen i väster. Det finns kulturhistoriskt viktiga fornlämningar och miljöer i området
samt värdefull natur.
Inom strandskyddsområdet vid Ullnasjön finns vegetation av kommunalt och lokalt värde.
Större delen av strandskogen kommer att kunna bevaras, om än i förändrad form. Många arter,
framförallt fåglar, kommer därför ha goda förusättningar att överleva i den omvandlade miljön.
Ovanför området kommer dock skogen att omvandlas till en ganska tät bebyggelse vilket
naturligtvis minskar den biologiska mångfalden jämfört med nuläget.
Rekreationsvärdet för boende i området har möjligheter att bli stort. Rekreationsområden finns
nära och ett grönt stråk planeras genom bebyggelsen. Tillgängligheten till stranden ökar i
planförslaget. Planens genomförande innebär att den redan störda förbindelsen mellan
Angarnkilen och Bogesundskilen försämras ytterligare för djur och växter. För det rörliga
friluftslivet förbättras framkomligheten.
Två verksamheter i Arninge industriområde har i tidigt skede identifierats som riskobjekt för
bostadsbebyggelse, Jackon och Storstockholms däck. Undersökningar avseende brand visar
dock att inte Jackon medför någon risk för bostadsområdet, men en brand i Storstockholms
däck kan vid de värsta förutsättningarna medföra en kortvarig och övergående risk för boende
med ökad känslighet. Riskerna bedöms vara acceptabla.
Vid Jackon AB har två bullerkällor identifierats som överskrider riktvärdena för externt
industribuller. En utredning har dock visat att dessa kan åtgärdas så att riktvärdena klaras vid
närmaste bostäder. Utsläppen till luft från verksamheten utgörs av pentan och styren, varav
endast styren kan ge upphov till en besvärande lukt. Enligt Jackon är halterna av styren så låga
att de inte utgör någon arbetsmiljörisk vid maskinerna och i omgivningen är halterna sannolikt
så låga att de inte vore detekterbara. Utsläppen av pentan kommer inte i sig att ge upphov till
några hälsoeffekter för de boende i området. Däremot bidrar pentan till bildandet av marknära
ozon. Sammantaget bedöms inte utsläppen ha några betydande konsekvenser för människors
hälsa.
För att klara gällande riktvärden och avstegsfall krävs bulleråtgärder längs med Arningevägen
och Ullnavägen. Bulleråtgärderna innebär även att riskerna på grund av farligt gods-olycka
minskar för bostäderna. Riskberäkningar för bostadsområdet visar på förhöjd risk närmast
vägen vid olyckor med farligt gods.

Närheten till Ullnasjön innebär även översvämningsrisk vid dimensionerande vattennivåer.
Risken behöver omhändertas exempelvis genom att avloppssystem anpassas i nivå samt att
elcentraler och andra kritiska anläggningar placeras över dimensionerande vattennivå.
Föreslagen dagvattenhantering i området reducerar utsläppen av näringsämnen och
föroreningar till recipienterna Ullnasjön och Stora Värtan. En viss påverkan kan dock inte
uteslutas, främst avseende Ullnasjön. Även risken för översvämningar i nedströms liggande
områden i Arninge reduceras avsevärt.
Flera fornlämningar måste undersökas och grävas ut, efter tillstånd från länsstyrelsen. Minst två
viktiga fornlämningar bör kunna lämnas, då de hamnar på naturmark. Lokalt påverkas kulturmiljön runt Hägerneholm gård då betesmark tas i anspråk och skolan uppförs.
Att bygga nära redan exploaterade områden (Arninge industriområde) är positivt för hushållningen regionalt eftersom man då inte behöver påverka större oexploaterade områden.
Förhållandena är dock komplicerade med avseende på mark och vattenförhållanden, vilket
medför att exploateringen lokalt bedöms vara delvis negativ ur ett hushållningsperspektiv.
Positivt är att det finns stora möjligheter att använda fjärrvärme i området och att andra
tekniska försörjningssystem ligger nära.

8 FORTSATT ARBETE
8.1 BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Detaljplanens genomförande innebär betydande miljöpåverkan för miljöaspekterna naturmiljö
och vattenkvalitet. Övriga miljöaspekter som har utretts bedöms inte medföra en betydande
miljöpåverkan då konsekvenserna blir begränsade eller genom att åtgärder i planen kan minska
konsekvenserna.
För de aspekter där miljöpåverkan bedöms vara betydande bör uppföljning finnas.

8.2 UPPFÖLJNING
Naturmiljö
För att följa upp den miljöpåverkan som kommer av planens genomförande bör en uppföljande
naturinventering genomföras när området är fullt utbyggt. Inventeringen syftar till att
tydliggöra konsekvenserna och uppmärksamma om åtgärder kan/behöver vidtas för att förbättra
förutsättningarna. Som jämförelse finns de naturinventeringar som har gjorts tidigare.

Vattenkvalitet
Uppföljning av planens påverkan på Ullnasjön bör göras när området är fullt utbyggt. Ullnasjön
övervakas via kommunens årliga vattenprovtagningar. Detta är ett utmärkt övervakningssystem
för att upptäcka försämringar, då det finns långa mätserier att jämföra mot. Dessa övervakningar bör således fortsätta för Ullnasjön.
Enligt EG:s ramdirektiv för vatten ska åtgärder vidtas för att vattenförekomsten ska uppnå och
bibehålla miljökvalitetsnormerna God ekologisk och kemisk status. Enligt åtgärdsprogrammet
ska kommunen bland annat utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, i samverkan med
länsstyrelserna, vilket är särskilt viktigt i områden med vattenförekomster som riskerar eller
inte uppnår god status. Därutöver kan handlingsplaner på lokal och regional nivå i samverkan
med vattenmyndigheten/länsstyrelsen behövas, som beskriver miljöproblem, påverkan från
olika källor och åtgärdsbehov för att nå miljökvalitetsnormerna samt hur åtgärdsarbetet ska
genomföras. De ska även utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna
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för vatten uppnås och inte överträds. I arbetet med ramdirektivet kommer således både
uppföljning och kartläggning av sjöns status att ske.

8.3 STRANDSKYDD
Strandskyddsbestämmelserna syftar till att både tillgodose allmänhetens tillgång till stränder
och att värna den biologiska mångfalden.
Tillgängligheterna till stränderna kommer att öka i och med genomförandet av planen, genom
nya stigdragningar. Hela strandområdet kommer att vara kvar som natur/parkmark. Blå leden
kommer att få en ny sträckning närmare stranden, med möjligheter till förlängning av strandpromenaden norrut längs Ullnasjön. En strandpromenad skapas längs hela det aktuella området
i natur- eller parkmark på allmän platsmark.
Den biologiska mångfalden kommer att minska eller förändras då delar av området exploateras
och övriga delar omvandlas till park eller gallras. De ekologiskt värdefullaste delarna kommer
dock (den grova alskogen) att kunna bevaras och påverkan på den biologiska mångfalden
begränsas därmed.
För att planen ska kunna genomföras krävs dispens från strandskyddet, eller att det hävs. För
dispens krävs särskilda skäl, till exempel att platsen redan är ianspråktagen, att anläggningen är
för det rörliga friluftslivet eller att platsen redan är avskuren och därför saknar betydelse för
strandskyddet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2009-05-28). Det är i det här ärendet upp till
Länsstyrelsen att besluta om strandskyddet till viss del kan upphävas.

8.4 VATTENVERKSAMHET
Arbeten i vatten såsom bortledning av grundvatten, byggnation i vatten och muddring är så
kallade vattenverksamheter och regleras i 11 kap. miljöbalken (1998:808). Vattenverksamheter
rör både yt- och grundvatten. För större vattenverksamheter krävs tillstånd från Miljödomstolen
medan vissa mindre verksamheter anmäls till Länsstyrelsen. I de fall det är uppenbart att inga
enskilda eller allmänna intressen påverkas krävs varken anmälan eller tillstånd. Ansvaret ligger
då hos utövaren. En förutsättning för anmälan och för att tillstånd ska beviljas är att
verksamhetsutövaren har rådighet över berörda mark- och vattenområden.
Detaljplaneområdet i Arninge ligger delvis inom vattenområde, det vill säga inom Ullnasjöns
högsta förutsebara vattennivå, se bild 5.13. Arbeten som utförs inom detta område är att
betrakta som arbeten i vatten och är tillstånds- alternativt anmälningspliktiga, beroende på
omfattning.
Arbeten som innebär att kanalens djup eller läge ändras alternativt grävning i kanalen betraktas
enligt miljöbalken som åtgärder i ytvatten, och är anmälnings- alternativt tillståndspliktiga.
Djup och läge måste dock inte ändras för att verksamheten ska betraktas som en
vattenverksamhet. Andra arbeten som kan bli aktuella och som innebär vattenverksamhet kan
vara schaktning, pålning och nedläggning av kablar eller rör samt anläggande av bryggor i
Ullnasjön. För arbeten med en bottenyta om högst 500 m2 i vattendrag alternativt 3000 m2 i
vattenområden gäller anmälan till Länsstyrelsen. Även omgrävning av vattendrag med en
vattenföring om högst 1 m3/s anmäls till Länsstyrelsen. Mer omfattande arbeten kräver
tillstånd. I Arninge är det sannolikt att den totala ytan överstiger dessa arealer, varför tillstånd
kan krävas.
Markavvattning innefattar åtgärder som syftar till att öka en fastighets lämplighet för ett visst
ändamål, i det här fallet för att bygga bostäder. Markavvattning innebär ”bortledande av vatten
på markens yta och annat vatten än grundvatten” enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:5. Det
blir troligen aktuellt med markutfyllnad vid planens genomförande. Utfyllnaden kan vara en
markavvattning om den leder till undanpressning, dvs. att marktrycket pressar undan vatten,
med syftet att avvattna mark och därmed varaktigt ökar fastighetens lämplighet för ett visst

ändamål. Det är även en markavvattning om dränering görs av marken som en förutsättning för
att husgrunder ska kunna anläggas. För markavvattning måste tillstånd alltid sökas.
I Stockholm är markavvattning förbjudet, men Länsstyrelsen kan medge dispens om särskilda
skäl finns. Kommunen bör tidigt söka dispens för markavvattning. Om dispens medges söks
tillstånd, som när det gäller markavvattning prövas av Länsstyrelsen.
En tillståndsansökan ska föregås av samråd med Länsstyrelsen, som beslutar om det är en
betydande miljöpåverkan. Detta är avgörande för samrådskretsens omfattning. Om
verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan krävs även en mer omfattande
miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsansökan.

Bild 5.13. Avgränsning av vattenområde utifrån en bedömning av Ullnasjöns högsta förutsebara
vattennivå och fältinventering.
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