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Sammanfattning 
I Botkyrka kommun pågår ett arbete med att utveckla och förtäta området 
kring Vårsta. I kommunens översiktsplan pekas bl.a. en gammal grustäkt, öster 
om Vårsta, Slättmalm, ut som ett specifikt förändringsområde. Med anledning 
av detta har en detaljplan arbetats fram. Planen har bedömts medföra 
betydande miljöpåverkan varför denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
upprättats. 

Detaljplanen syftar till att i området skapa ca 350 nya bostäder, en förskola och 
ett gruppboende samt skapa förutsättningar för en aktivitetsplan för 
spontanidrott. De konsekvenser som huvudsakligen uppstår i samband med att 
området exploateras är att landskapsbilden förändras och att natur- och 
kulturmiljö tas i anspråk.  

Stora delar av planerad bebyggelse placeras i ett område som är påverkat av 
tidigare täktverksamhet och som klassificerats med lågt naturvärde. I vissa delar 
av planområdet tas dock områden med höga naturvärden i anspråk. Detta leder 
till en direkt fysisk påverkan på områdets naturvärden och att områden 
fragmenteras och att spridningsvägar försvagas. För att motverka negativa 
konsekvenser har andelen bebyggelse i områden med höga naturvärden 
minskat eller uteslutits helt och hänsyn har tagits till spridningssamband. Inför 
detaljplanens granskningsskede kommer det att fokuseras på 
kompensationsåtgärder som t.ex. att skapa och utveckla nya ytor med bar sand 
för att gynna sandberoende organismer. Nya gång- och cykelvägar, stigar och 
släpp i bebyggelsen skapas, vilket medför att tillgängligheten till natur- och 
rekreationsområdena öster och nordost om planområdet kan förstärkas. Detta 
gynnar både boende i planområdet samt närboende och besökare. 

Delar av planområdet ligger längs med den trafikerade väg 225. Riktvärden för 
buller kommer att överskridas för de bostäder som ligger i zonen närmast 
vägen. Med rätt utformning kan dock samtliga byggnader få en tyst sida med 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för minst hälften av boningsrummen. Alla 
bostäder kan dessutom få tillgång till uteplats med ljudnivåer under riktvärden. 
På förskolans utegård hamnar ljudnivåerna under riktvärdet. 

Den nya bebyggelsen anläggs inom ett område som är av riksintresse för 
kulturmiljövården. De motiv som finns angivna för riksintresset är inte synbara 
inom planområdet och från de särskilt värdefulla miljöer som nämns för 
riksintresset kommer den nya bebyggelsen inte att vara synlig. De 
kulturhistoriska värdena kopplade till dessa miljöer kommer att bibehållas och 
läsbarheten av de kulturhistoriska landskapen kommer att vara oförändrat. 
Planerad bebyggelse bedöms därför inte medföra någon påverkan på 
riksintressets uttryck och värden.  

Planen medför däremot en fysisk påverkan på fornlämningar vilket innebär att 
kulturhistoriska uttryck går förlorade. Utformning och avgränsning av planerad 
bebyggelse har dock anpassats utifrån att begränsa ingreppen i 
fornlämningarna.  

Planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket i sin tur medför en 
ökad mängd dagvatten av förändrad kvalitet som behöver omhändertas. 
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Dagvattnet från planområdet bedöms dock inte vara särskilt förorenat och 
föreslagen dagvattenhantering bedöms vara tillräcklig för att inte påverka 
recipientens status negativt. Inför detaljplanens granskningsskede kommer en 
hydrologisk utredning tas fram som underlag till MKBn. I denna ska 
föroreningsbelastningen på grundvattenförekomsten Vårtsa och Kagghamraån 
beräknas samt eventuell påverkan på grundvattenbildningen redovisas. 
Eventuella nödvändiga åtgärder kommer att arbetas i detaljplanen. 

Utanför planområdets sydöstra gräns, vid Sjövretens gård bedrivs 
hästverksamhet och här finns flera hästhagar. Hästhagarna kommer att dras 
tillbaka till fastighetsgränsen, vilken ligger över 100 meter från planerad 
bebyggelse. Med detta som bakgrund bedöms det inte finnas någon risk för 
hästallergener inom planområdet. Planförslaget bedöms inte medföra någon 
ökad risk för exponering av markföroreningar för de som kommer att bo och 
vistas i området. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Slättmalm är beläget ca 700 meter från Vårsta längs med väg 225 i Botkyrka 
kommun, se Figur 1. I Botkyrka kommuns översiktsplan (2014) pekas området 
kring Vårsta ut som gles stadsbygd (dock fortfarande stadsbygd och inte 
landsbygd). Ett planförslag att utveckla Vårsta centrum med ytterligare 
bostäder och handel med syfte att stärka centrumets identitet och skapa en 
naturlig mötesplats har tagits fram (Botkyrka kommun, 2016). I 
översiktsplanen pekas ett gammalt grustäktsområde öster om Vårsta, 
Slättmalm, ut som ett specifikt förändringsområde med natur- och sjönära 
boende i östra Vårsta. Detta är ett steg mot att utveckla och förtäta området 
kring Vårsta samt att förtäta kommunen. Det gamla grustäktsområdet planeras 
att bli ett bostadsområde för totalt ca 350 bostäder. Med anledning av detta har 
en detaljplan arbetats fram. Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
tagits fram som ett underlag till detaljplanen.  

1.2 Planens syfte 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att skapa ett attraktivt och natur-
nära bostadsområde där bebyggelsen ansluter varsamt till befintlig bebyggelse. 
Detaljplanen ska också möjliggöra uppförande av en förskola och ett gruppbo-
ende samt skapa förutsättningar för en aktivitetsplan för spontanidrott med 
hela Grödingebygden som upptagningsområde.  

1.3 Varför en MKB? 
När en ny detaljplan ska upprättas ska det enligt lagstiftning genomföras en 
behovsbedömning för att bedöma om planen medför betydande miljöpåverkan 
eller inte. Om planen medför betydande miljöpåverkan ska den genomgå en 
miljöbedömning och en MKB ska upprättas i enlighet med 6 kap miljöbalken. 
Syftet med en miljöbedömning är enligt andra stycket 11§ 6 kap miljöbalken att 
integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling 
främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en 
planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning 
med naturresurser. Arbetet med MKB:n ska integreras i den övriga 
planeringsprocessen så konflikter mellan olika intressen kan identifieras tidigt 
och möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar. 

Botkyrka kommun (2015) har tagit fram en behovsbedömning för detaljplanen. 
Planen bedömdes i ett första skede inte medföra betydande miljöpåverkan. 
Under sommaren 2015 genomfördes en naturvärdesinventering med syfte att 
komplettera kunskapsunderlaget inför en planerad bebyggelse av området. 
Höga naturvärden konstaterades i delar av planområdet. Till följd av 
naturvärdesinventeringen uppdaterade Botkyrka kommun 
behovsbedömningen och tog naturvärdesinventeringen i beaktning. I och med 
resultatet från naturvärdesinventeringen bedömde kommunen att detaljplanen 
sammantaget medförde risk för betydande miljöpåverkan. Den miljöaspekt 
som vägde tyngst i bedömningen var risken att naturområden med höga 
naturvärden inom detaljplaneområdet skulle påverkas permanent (Botkyrka 
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kommun, 2015). Planen ska därmed genomgå en miljöbedömning med 
tillhörande MKB.  

2 Områdesbeskrivning 
2.1 Lokalisering och omgivning 
Slättmalm är ett cirka 25 hektar stort område och ligger cirka 700 meter öster 
om Vårsta som är en mindre tätort i Botkyrka kommun, se Figur 1. I Vårsta 
finns det tillgång till service och kollektivtrafik och idag bor det ca 2400 
invånare i tätorten (SCB, 2015).  

 
Figur 1. Karta över Slättmalm med omnejd. Röd markering indikerar planområdet (www.eniro.se)  

Granne med planområdets norra och nordvästra del ligger villabebyggelse. 
Strax söder om planområdet ligger Malmsjön, se Figur 2. Längs med 
strandområdet i väster ligger Vårsta strandpark och Poul Bjerres park där det 
bland annat finns tillgång till brygga, grillplats och raststuga.  

Planområdets södra del omfattades tidigare av utvidgat strandskydd om 300 m 
från Malmsjöns strandlinje. Länsstyrelsen fattade 2014-09-16 beslut om att ta 
bort det utvidgade strandskyddet vid planområdet (Länsstyrelsen, 2014b). 
Länsstyrelsens beslut överklagades till Regeringen som fattade beslut i ärendet 
2017-01-26. I Regeringens beslut avslogs överklagandena och därmed gäller 
strandskydd om 100 meter från Malmsjöns strandlinje. Detta innebär att 
planområdets sydligaste delar omfattas av strandskydd. 

Planområdet tangerar grundvattenförekomsten Vårsta och en liten del av 
planområdets västligaste och sydvästligaste del är beläget inom denna 
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grundvattenförekomst. Intill Malmsjön passerar väg 225, där delvis tung trafik 
kör mellan Nynäshamn och Södertälje.  

 

Figur 2. Ortofoto över detaljplaneområdet Slättmalm. (Botkyrka kommun, 2017) 

Stora delar av planområdet ligger inom ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården, Grödinge (AB14), och inom området finns också 
fornlämningar. Sydost om planområdet ligger Sjövretens gård med tillhörande 
hästhagar. 

Ungefär 900 meter nordost om planområdet ligger Lida naturreservat och cirka 
1 km nordväst om planområdet är Brosjöns naturreservat beläget. Mellan 
naturreservaten, cirka 100 meter norr om planområdet, går Sörmlandsleden 
som är en populär led med möjligheter till rekreation. Öster om planområdet 
ligger Hanvedenkilen som är en av Stockholms läns gröna kilar 
(Regionplanekontoret, 2010).  

2.2 Nuvarande markanvändning 
Planområdet utgörs idag till stora delar av en nedlagd grustäkt som sluttar mot 
sydväst, se Figur 3. Inom täktområdet finns några lokala höjder med berg i 
dagen, se Figur 4.  

Vårsta 

Hästgård 

Väg 225 

Malmsjö
n 

Poul Bjerres park 

Hanvedenkilen 

Vårsta strandpark 
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Figur 3. Foto över delar av den före detta grustäkten i området. Foto: Iterio AB 

 
Figur 4. Utsikt över planområdet från en av de lokala höjderna. Foto: Iterio AB 

I planområdets yttre delar mot öster och norr finns delområden som indirekt 
eller inte alls påverkats av täktverksamheten. Inom stora delar av 
detaljplaneområdet finns likåldrig tallskog som troligen planterats i samband 
med när grustäktsverksamheten avvecklades. En mindre del av täktområdet 
utgörs av öppna sandytor.  
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Slättmalm används i dagsläget av närboende som strövområde och är en 
naturlig passage till intilliggande naturområden österut. I området finns också 
tecken på att det sker motorcrossåkning eller liknande i de sandiga delarna av 
området, se Figur 3. I planområdets sydvästra del finns några mindre 
industrilokaler.  

2.3 Planförhållanden 
Botkyrkas översiktsplan antogs i maj 2014 och har som vision att bygga 20 000 
nya bostäder och skapa 15 000 nya arbeten till 2044. I Botkyrka är naturen, 
sjöarna och landsbygden en tillgång och därför ska ny bebyggelse etableras i 
redan exploaterade områden. 

I Botkyrkas översiktsplan (2014) beskrivs en önskan om att förtäta stadsbygden 
genom att bygga kollektivtrafiknära och kommunen har därför pekat ut ett 
antal förändringsområden, varav Vårsta är ett. Genom att utveckla Vårsta 
centrum i form av komplettering av bostäder och ytterligare service blir Vårsta 
en attraktiv mötesplats för boende i Vårsta och Grödinge. En utveckling öster 
om Vårsta i Slättmalm har pekats ut då kommunen önskar att bygga ett 
attraktivt bostadsområde med blandad bebyggelse i natur- och sjönära läge. 

Den största delen av planområdet är inte planlagd. För en mindre del längs 
Malmbackavägen gäller ”Byggnadsplan för fastigheterna Vårsta 1:20 och Vårsta 
1:104 samt delar av samfällda vägar” fastställd 1945 (dp 70-01)”. Den anger 
bostadsändamål med friliggande hus i två våningar för redan bebyggda delar 
väster om Malmbackavägen samt allmän plats/park för de obebyggda delarna 
öster om Malmbackavägen. Genomförandetiden har gått ut.  

För radhusbebyggelsen längs Sandavägen i väster gäller Stadsplan för del av 
Vårsta samhälle, Vårsta 1:13 m.fl. fastigheter (70-13), fastställd 1969. Den 
anger område för bostäder, kedjehus eller radhus i en våning med källare. 
Planområdet berör en mycket liten del av Stadsplanens östra del, söder om 
Sandavägens ostligaste vändplats. Genomförandetiden har gått ut.  

I nordväst berör en mindre del planområdet detaljplan för Vårsta 1:20 m.fl. 
(dp.70-35), som vann laga kraft den 2001-07-10. Planen anger markanvänd-
ning för friliggande bostadshus i två våningar. Genomförandetiden gick ut 
2015-12-31.  
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3 Avgränsning 
3.1 Geografisk avgränsning 
Geografiskt omfattar MKB:n primärt detaljplaneområdet. För vissa aspekter, 
som exempelvis naturmiljö (inklusive rekreation) och kulturmiljö (med 
avseende på riksintresset och påverkan på landskapsbilden) är det aktuellt att 
ha ett större geografiskt perspektiv än endast detaljplaneområdet; ett så kallat 
influensområde. Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar 
utanför planområdesgränsen, exempelvis för närliggande bostadsområden samt 
natur- och rekreationsområden. 

3.2 Tidsmässig avgränsning 
Bedömningen av miljökonsekvenser kommer att utgå från det år då 
planområdet bedöms vara fullt utbyggt, vilket uppskattas vara ungefär år 2030. 

3.3 Saklig avgränsning 
Enligt 6 kap 13§ miljöbalken ska en saklig avgränsning i MKB göras, så den 
avgränsas till den mest betydelsefulla påverkan på människa och miljö som 
planens genomförande kan antas medföra.  

I kommunens behovsbedömning framförs att de aspekter som MKB:n ska 
fokusera på och som riskerar att bli betydande är: 

• Naturmiljö (inklusive rekreation, kopplat till att den nya bebyggelsen 
inte ska bli en barriär för människor som till fots eller cykel vill passera 
från bostadsområdena väster om planområdet till naturområdena öster 
om planområdet) 

• Kulturmiljö och fornlämningar 

• Buller 

Innan omfattning och detaljeringsgrad bestäms ska samråd hållas med de 
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen enligt 6 kap 13 § andra 
stycket miljöbalken. Samråd kring bland annat MKB:ns avgränsning hölls med 
Länsstyrelsen i Stockholms län den 4 november 2015.  

Innan mötet översände kommunen behovsbedömningen och en MKB-
struktur med avgränsning till länsstyrelsen. Länsstyrelsen instämde i MKB:ns 
avgränsning men betonade att frågor som risk kopplat till farligt gods och 
spridning av hästallergener från närliggande hästhagar, dagvattenhantering och 
markföroreningar är frågor som också måste belysas. Dessa frågor beskrivs 
därför också i denna MKB men mer övergripande. 
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4 Alternativredovisning 
4.1 Planförslag 
Detaljplanen medför att obebyggd mark som tidigare till stora delar utgjordes 
av en grustäkt samt mark som utgörs av skogsmark till större delen tas i 
anspråk för kvartersmark med ändamål att bygga cirka 350 bostäder. Området 
har småstaden som förebild och utformas tätt, men i mänsklig skala. 
Topografin och naturen är karaktärsskapande och bebyggelsen ska vara 
terränganpassad samt ha tydligt stöd i landskapet när det gäller placering, 
höjdsättning och byggnadshöjd. För illustrationsplan se Figur 5. 

 
Figur 5. Illustrationsplan (Arkitekter Engstrand och Speek, 2017-07-04) 
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Den nya bebyggelsen tar fasta på angränsande områdens bebyggelsetypologi, 
det vill säga i huvudsak friliggande villor, rad- och parhus. Bostadsbebyggelsen 
föreslås därmed utgöras av parhus, kedjehus, radhus, friliggande enbostadshus 
samt flerbostadshus. Bebyggelsen föreslås vara låg i två till tre våningar med 
inslag av flerfamiljshus i upp till 4 våningar. Inom vissa kvarter i den centrala 
delen av planområdet medges handel i entréplanet. Bebyggelsen indelas i olika 
typer beroende på läge, se figur 6. 

 

Figur 6. Byggnadstyper (Arkitekter Engstrand och Speek, 2017). 
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Området nås via en ny väganslutning till väg 225 i sydväst. Korsningen utfor-
mas som en trevägskorsning med vänstersvängskörfiler på väg 225. Området 
kommer att försörjas med kollektivtrafik genom att en av de befintliga 
busslinjerna till/från Tumba får ny sträckning och går upp i området. En 
busshållplats är planerad centralt i området. 

I östra delen av planområdet föreslås en tomt för ett bostadshus med sex LSS-
bostäder. I planområdets norra del föreslås en förskola med 120 platser.  

I planområdets centrala del föreslås en kvarterspark som ska rymma en 
lekplats, men även ge plats för lugnare aktivitet.. Planförslaget innehåller även 
en spontanidrottsplats som utgörs en av multisportarena och en läktare längs 
ena långsidan. Gröna samband har skapats genom området som knyter 
området till sin omgivning och kopplar ihop viktiga platser med varandra. 
Dessa skapar möjlighet att röra sig genom och inom områdets olika 
delar.  Intill spontanidrottsplatsen vid entrén till området skapas en 
återvinningsstation. 

 

 
Figur 7. Illustration över parken i planområdets centrala del (Botkyrka kommun, 2017) 

Gång- och cykelstråk i området kopplas samman med befintliga gång- och 
cykelstråk i Vårsta och med Sörmlandsleden. Befintligt stigsystem behålls i så 
stor utsträckning det är möjligt och kompletteras och utvecklas.   

4.2 Övriga alternativ 
Vid avgränsning och val av rimliga alternativ för denna MKB har de 
ställningstaganden som anges i kommunens gällande översiktsplan från 2014 
där området är utpekat som ett specifikt förändringsområde med natur- och 
sjönära boende beaktats. Utifrån detta ställningstagande görs bedömningen att 
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några alternativa markanvändningsalternativ inte är rimligt att beskriva. Om 
området inte utvecklas med naturnära bostäder bedöms planområdet förbli 
som i dagsläget, detta har bedömts vara lika med nollalternativet. 
Nollalternativet beskrivs och bedöms i avsnitt 4.3 och kapitel 6. 

4.2.1 Alternativa utformningar 
Alternativa utformningar beskriver alternativ till hur man kan möta de behov 
man har pekat ut inom planområdet på ett annat sätt än det som redovisas i 
planförslaget. Detta gäller i huvudsak alternativ gällande bebyggelsens 
placering, utbredning och utformning inom planområdet. 

Detaljplanens utformning har diskuterats i flera steg i samråd mellan bland 
annat kommunen och markägare. Under denna process har diskussion förts 
bland annat kring hur planen bör utformas med avseende på gränsdragningar, 
tomtstorlekar, kvartersmark kontra naturmark samt anpassning av bebyggelse 
till topografi och naturvärden. Detaljplanen är framtaget för att tillgodose de 
intressen och värden som området har samtidigt som planområdet får den 
utformning som krävs för att ett natur- och sjönära boende ska kunna skapas. 

Ett första förslag för planområdet arbetades fram redan 2013. Detta förslag 
innebar cirka 220 naturnära bostäder med angränsande områdens 
bebyggelsetopologi; i huvudsak friliggande villor, rad- och parhus, samt en 
förskola. Kopplingen till befintlig bebyggelse i Vårsta var tänkt att ske främst 
genom nya gång- och cykelvägar. Någon bussgata inom området ingick inte i 
detta förslag.  

I förslaget togs hänsyn till de då kända fornlämningarna som ligger inom 
området. Naturmark i de västra och norra delarna sparades med respekt för 
befintlig bebyggelse samt för att bibehålla upplevelsen av orörd naturmark i 
anslutning till dalgången som ligger norr om området. Parkeringsmöjligheter 
fanns vid en ny entré till området och var tänkt att användas för bl.a. besökare 
till boende. En bullermätning visade att bebyggelsen inte anpassats helt med 
avseende på det buller som väg 225 åsamkar och att riktvärdet för buller 
(ekvivalent ljudnivå) överskreds vid bostäderna närmast vägen. Efter att detta 
förslag arbetats fram vilade projektet fram till början av 2015 då ett nytt förslag 
arbetades fram.   

En viktig grund till det omarbetade förslaget var att utgå från områdets 
topografi, möjliggöra sjöutsikt för de boende och att bibehålla möjligheterna 
för boende väster om planområdet att ta sig genom området och till 
angränsande natur- och rekreationsområden öster om planområdet. Förslaget 
utgick från områdets möjligheter men även utifrån de begränsningar som 
fanns, exempelvis placerades bostadsbebyggelsen som närmast 75 m från väg 
225 för att undvika risker från transporter av farligt gods på väg 225 som också 
är en bullerkälla i området. Genom att placera bebyggelsen på detta avstånd 
från vägen klarades också gränsen för strandskydd på 100 m från Malmsjön. I 
och med att zonen närmast väg 225 längs stora delar hölls oexploaterad kunde 
även en naturlig spridningskorridor för djur och växter genom området sparas.  
I förslaget togs hänsyn till tre av de då kända fyra fornlämningarna inom 
området. Den fjärde fornlämningen som ligger längst norrut i området var 
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dock ianspråktagen av bebyggelse. I det förslag som arbetades fram under 
våren 2015 togs också höjd för en dagvattendamm. 

Utifrån detta förslag togs bland annat en naturinventering och en 
bullerutredning fram. En dagvattenutredning har också upprättats, i vilken det 
framgår att en dagvattendamm inte är nödvändig inom planområdet. Detta 
eftersom exploateringen inte bedömds ge upphov till stora mängder 
föroreningar och det finns gott om genomsläpplig mark som kan infiltrera och 
rena dagvattnet innan det når recipienten. 

Under hösten 2015/vintern 2016 arbetades ytterligare nya förslag på 
utformning av detaljplanen fram och anpassades utifrån framtagna 
underlagsutredningar, se Figur 5 i avsnitt 4.1. Under denna process fördes 
diskussion hur bl.a. buller, naturvärden, fornminnen, risk och tillgänglighet 
skulle hanteras i detaljplanen.  

Naturvärdesinventeringen (Adoxa Naturvård, 2015) visade att det inom 
området påträffats ett flertal insekts- och växtarter som återfinns på rödlistan1. 
Ett område i sydöstra delen av planområdet (område B i naturinventeringen, se 
Figur 9) identifierades i naturvärdesinventeringen som ett område med högt 
naturvärde och har därmed fredats från bebyggelse med en tillhörande 
buffertzon på 20 meter. För planområdets östra delar som ingick i område A i 
naturinventeringen, också ett område med högt naturvärde, arbetades 
strukturen om och en annan typ av naturtomter arbetades fram. Det slutliga 
detaljplaneförslaget har utformats för att med minsta möjliga mån göra ingrepp 
på områden med höga naturvärden, se Figur 8. I de fall naturvärden tas i 
anspråk sker en kompensation av naturvärdena genom att förutsättningar 
skapas för de förlorade naturvärdena på en annan plats inom planområdet.  

                                                
1 Rödlistan = ett system som utvecklats av den internationella naturvårdsunionen (IUCN) för 
att utvärdera tillståndet för arter i naturen. Rödlistan visar en prognos över risken för enskilda 
arter att dö ut från Sverige. 
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Figur 8. Naturvärden och planerad exploatering. (Arkitekter Engstrand och Speek, 2017) 

Bullerutredningen visade att planerade bostäder, dubbelsidig bebyggelse, 
närmast vägen utsattes för bullernivåer som låg över riktvärdet för ekvivalent 
ljudnivå. Detta medförde att denna bebyggelse avlägsnades. I övrigt gjordes 
vägstrukturen tydligare inom planområdet och en bussgata tillkom vilket ökar 
förutsättningarna för att de boende i området ska välja att åka kollektivt och ta 
bilen i mindre grad. 
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En riskutredning med avseende på transporter av farligt gods på väg 225 visade 
att det var möjligt att placera bostäder på minst 30 m avstånd från vägen. Detta 
medförde att bostäder i planens södra del tillkom. 

Under 2015 gjorde länsstyrelsen bedömningen att en arkeologisk utredning 
enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen behövde genomföras för att fastställa om det 
fanns ej tidigare kända fornlämningar inom planområdet. Fyra fornlämningar 
var kända sedan innan men i den arkeologiska utredningen (ArkeoLogistik, 
2016) påträffades ytterligare sju övriga kulturhistoriska lämningar samt att ett 
objekt utgår som fornlämning. Under 2016 beslutade länsstyrelsen om en 
förundersökning i avgränsande syfte av den fornlämning som fanns i områdets 
sydöstra del. Förundersökningen resulterade i att fornlämningens utbredning 
justerades ock fick därmed en större utbredning än vad som var känt sedan 
tidigare. Efter samråd med länsstyrelsen anpassades bebyggelsen i den sydöstra 
delen av planområdet så att Länsstyrelsens rekommenderade avstånd till 
upptäckta och kända fornlämningar i området följs. Detta innebar också att 
ytterligare naturmark sparats. 

Med avseende på tillgänglighet har kommunen arbetat med frågor kopplade till 
gång- och cykelvägar genom planområdet och med enklare gångstråk som 
genom släpp i bebyggelsen ska kunna användas även av besökare i området 
som vill ta sig mellan bostadsområdena väster om planområdet till natur- och 
rekreationsområdena öster om planområdet och vice versa. I planområdets 
östra del är det särskilt viktigt att dessa gångstråk inte uppfattas som privata 
utan allmänna. 

Utifrån ovanstående har aktuellt planförslag arbetats fram till det planförslag 
som nu föreligger och som är grund för denna MKB:s bedömning. Några 
övriga alternativa utformningar bedöms därmed inte vara rimliga. 

4.3 Nollalternativ 
Nollalternativet definieras som en förväntad utveckling i planområdet om 
planen inte vinner laga kraft, det vill säga området förblir som i dagsläget. För 
Slättmalm antas att inga nya bostäder eller någon förskola kommer till stånd 
inom planområdet. Eftersom området är utpekat som ett specifikt 
förändringsområde med natur- och sjönära boende i kommunens översiktsplan 
bedöms någon annan markanvändning inte vara rimlig inom planområdet. 
 
En konsekvensbedömning av nollalternativet finns i kapitel 6. 
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5 Miljökonsekvenser planförslag 
I detta kapitel beskrivs miljökonsekvenserna, både positiva och negativa, som 
kan uppstå till följd av detaljplanen. Kapitlet inleds med de aspekter som 
bedömts vara betydande: Naturmiljö inkl. rekreation, Buller samt Kulturmiljö 
och fornlämningar. För dessa miljöaspekter beskrivs bedömningsgrunder 
såsom relevanta riktvärden, lagstiftning, förutsättningar, konsekvenser samt 
förslag på åtgärder som kan mildra eventuella negativa konsekvenser. Därefter 
behandlas övriga miljöaspekter. 

5.1 Naturmiljö inkl. rekreation 
5.1.1 Bedömningsgrunder 
Naturvårdsprogram 
I november 2010 antog kommunfullmäktige ett naturvårdsprogram för 
kommunens gröna värden där mål och riktlinjer för naturvården och 
kulturmiljön är presenterade (Botkyrka kommun, 2010). En objektkatalog över 
samtliga naturvärden samt ett åtgärdsprogram ingår även i programmet. 
Naturvårdsprogrammet innefattar fyra mål, varav framförallt två berör 
detaljplan för Slättmalm:  

• Tillgodose Botkyrkabornas behov av natur – nu och i framtiden, genom att:  

• Tillgängliggöra och utveckla naturområden för alla.  

• Skapa gröna stråk genom tätorter och ut på landsbygden. 

• Värna och skapa tysta områden. 

• Värna naturens ekosystemtjänster. 

• Värna och utveckla naturvärdena genom att bland annat: 

• Säkerställa särskilt värdefulla naturområden och naturobjekt. 

• Bevara livskraftiga populationer av rödlistade arter. 

• Minska barriäreffekter och motverka fragmentering av 
värdefulla naturmiljöer. 

• Ta hänsyn till naturvärden vid ändrad markförändring, t.ex. vid 
återställande av täkter.  

7 kap 13 § miljöbalken Strandskydd 
Strandskyddet syftar till att: 

1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 
strandområden. 

2. Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

En kommun får enligt 4 kap 14§ plan- och bygglagen i en detaljplan bestämma 
att strandskyddet enligt 7 kap 18§ miljöbalken ska upphävas för ett område om 
det finns särskilda skäl. Vid prövning av frågan om att upphäva strandskyddet 
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för ett visst område får man som särskilda skäl bara beakta om det område 
som upphävandet avser: 

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften,  

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området,  

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse  

5.1.2 Förutsättningar 
Planområdet är ett ca 24 ha stort sand- och grusområde som är en sydlig del av 
den långsträckta Uppsalaåsen. Små bergshöjder bryter igenom sanden och går i 
dagen på några ställen. För området gäller idag strandskydd om 100 meter. 
Stora delar av planområdet utgörs av en gammal grustäkt som upphörde i 
slutet av förra seklet. Täkten och övrig mark där verksamhet bedrivits 
planterades igen vid täktens avveckling och idag utmärks denna del av området 
av tät växande och dominerande ung tallplantage. De områden som inte 
berördes av täkten har åldrats och utvecklats fritt. 

Adoxa Naturvård utförde under sommaren 2015 en naturvärdesinventering i 
planområdet samt i dess omgivning med avseende på biologisk mångfald. 
Inventeringen utgick från svensk standard (SS 199000:2014). Standarden 
innebär att en naturbedömning av delområden genomförs i fem klasser 
baserade på artförekomst och biotopens egenskap och klassificeras som:  

1. Högsta naturvärde,  

2. Högt naturvärde,  

3. Påtagligt värde,  

4. Visst naturvärde och  
5. Lågt naturvärde.  

Resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i Figur 9. Inom planområdet 
klassificerades delområde A och B som klass 2, högt naturvärde. Övriga 
delområden klassificerades enligt de lägre klasserna. 

Delområde A (barrblandskog) ger intryck av en lång skoglig kontinuitet med 
olikåldrade barrskog, småkuperad terräng och en bergshöjd med berg i dagen i 
nordost och en nordvänd lodyta. I delområde A utgör signalarter, rödlistade 



2008-09-16 20 (50) 
 

Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Slättmalm, Botkyrka kommun – uppdragsnr. 4431   
 

arter och viktiga strukturer såsom gamla grova träd och död ved i olika 
nedbrytningsstadier påtagliga inslag.  

I det lundartade delområde B (hassellund med grov tall och grov gran) finns 
Slättmalms högsta naturvärden. Större delen av delområdet ligger dock utanför 
det egentliga inventeringsområdet (och därmed planområdet). Här är marken 
näringsrik och mullrik vilket är bra förutsättningar för en större artrikedom. 
Här finns grov hassel, tall, gran och enstaka sälgar med döda stamdelar. Död 
ved i olika nedbrytningsstadier är vanligt i området och ger förutsättningar för 
en rik kryptogamflora.  

I delområde C (blandskog med stort lövinslag) finns en del av den lundartade 
vegetationen som även finns i delområde B men med mindre artrikedom och 
avsaknad av riktigt gamla träd och klassas därför som klass 4.  

Delområde D (tallplantage i gammal grustäkt) har dels klassificerats som klass 
3 (öppna sandytor i gammal grustäkt) och dels klass 5 (tallplantage i gammal 
grustäkt).  Här växer en ung dominerande tallplantage med inslag av vårtbjörk, 
asp, rönn, gran och sälg. Stigar korsar området och öppna sandytor förgrenar 
sig i området till smalare sandstråk och det är just sandstråken som klassats till 
klass 3. Här återfanns landets samtliga ormarter varav en, hasselsnok, är 
rödlistad. I ett centralt beläget område (nr 12 på kartan) där pollenproducerade 
örter förekommer i stor utsträckning återfanns gaddsteklar – bland annat det 
rödlistade fibblesandbiet och det tidigare rödlistade kustsandbiet. Sand- och 
grustäkter är en vanlig plats för en rad rödlistade arter såsom vissa bi- och 
skalbaggsarter som gynnas av öppna sand- och grusytor (Bjelke, U. & 
Ljungberg, H. (red.) 2012; Länsstyrelsen, 2007).  

I delområde E (Åsbarrskog) finns rakstammig, åldrig barrskog med stort inslag 
av grova tallar och granar. Delområdet har klassificerats som klass 4.  

Utanför planområdet har områden med både högt och lågt naturvärde 
påträffats. Inventeringsområdets biotoper och biotoperna utanför interagerar 
på ett naturligt sätt när det gäller fröspridning, sporspridning, beskuggning, 
bibehållande av hög luftfuktighet, konkurrens m.m. Delområde ”A” och ”B” 
kan tillsammans med områden utanför planområdet som samtliga börjat 
utveckla naturskogskvaliteter ses som en spridningskorridor för många 
skogsarter och en förlängning västerut av de större skogarna med höga 
naturvärden i det närbelägna Lida naturreservat. Det ekologiska samspelet är 
naturligtvis dubbelriktat, vilket innebär att det som händer i planområdet har 
viss betydelse för närbelägna skogar österut.  

Slättmalm används i dagsläget av närboende som strövområde och är en 
naturlig passage till intilliggande naturområden österut. Nordöst och nordväst 
om planområdet ligger Lida naturreservat och Brosjöns naturreservat. Mellan 
naturreservaten, cirka 100 meter norr om planområdet går Sörmlandsleden. 
Planområdet berörs inte direkt av dessa och inte heller av Hanvedenkilen som 
är en av Stockholms läns gröna kilar. Däremot passerar människor områdena 
mellan naturreservaten i rekreationssyfte.   
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Figur 9. Karta över naturvärdesobjekt inom inventeringsområdet. Delområden är markerade med röda nålar. 
(Adoxa Naturvård, 2015)  
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5.1.3 Konsekvenser 
Inom planområdet kommer naturmiljön att genomgå stora förändringar och 
delar av dagens vegetation kommer att tas bort för att kunna realisera 
detaljplanen. Detta kommer innebära att de inneboende naturvärdena som 
finns inom planförslaget delvis kommer att försvinna. 
 
Stora delar av planerad bebyggelse placeras på delområdet som är påverkat av 
den tidigare täktverksamheten och som klassificerats med lågt naturvärde. 
Bebyggelse är dock också delvis planerad i områden med höga naturvärden. 
Planläggning av bostäder kommer till viss del att ske inom delområde A där 
höga naturvärden med signalarter, rödlistade arter och viktiga strukturer såsom 
gamla grova träd finns. Detta medför en direkt fysisk påverkan på områdets 
naturvärden, att miljöer knutna till signal- och rödlistade arter försvinner och 
att miljöer fragmenteras. Detta kan medföra att arter försvinner från området 
och därmed påverka områdets biologiska mångfald negativt. Under arbetets 
gång har andelen bebyggelse i detta delområde dock minskat för att spara så 
mycket som möjligt av identifierade naturvärden. Detta går i linje med 
kommunens naturvårdsprogram där det framhävs vikten av att ta hänsyn till 
naturvärden vid ändrad markförändring. Detta åtgärdas genom att 
exploateringsgraden har ökats i andra delar av området för att undvika särskilda 
naturvärden som finns i delområde A. Delar av bebyggelsen inom delområde A 
planeras att ha naturtomt (skogshus i Figur 6) där bebyggelsen placerats med 
hänsyn till skogsmiljön. Placeringen av byggnaderna har dessutom anpassats till 
terrängen. För att spara så mycket naturmark som möjligt ges en relativt grund 
byggrätt. Tomterna ska anpassas utan branta slänter och/eller murar till 
intilliggande naturmark (detta är en planbestämmelse). Sammantaget medför 
detta att värdefulla naturvärdeselement kan var möjliga att spara även inom 
tomtmark.  

Delområde B har högst naturvärden i Slättmalm och kommer att bibehållas i 
sin helhet vilket är positivt med tanke på dess höga naturvärden. En buffertzon 
har också sparats mellan bebyggelsen och delområde B vilket är en av 
förutsättningarna för att den höga luftfuktigheten ska bibehållas och att den 
biologiska mångfalden inte ska påverkas negativt. 

Delar av delområde D har sammantaget ett påtagligt naturvärde (klass 3). Det 
högre värdet är framförallt kopplat till sandstråken. Sand- och grustäkter är en 
vanlig plats för en rad rödlistade arter såsom vissa bi- och skalbaggsarter som 
gynnas av öppna sand- och grusytor och här finns flera värdeelement (nr 12 på 
naturvärdeskartan) där fynd av gaddsteklar återfunnits (bl.a. den rödlistade 
Fibblesandbi). I och med de öppna sanddelarna blir området intressant i sin 
helhet då fler solitära bin kan förväntas etablera sig i området i takt med att fler 
pollenproducerande örter vandrar in. Delar av sandstråken kommer att ersättas 
av bebyggelse, bl.a. planeras förskolan att placeras vid läget för den ”hotspot” 
(nr 12 i Figur 9) där Fibblesandbi påträffats.  

I Sverige har vi sedan mycket lång tid tillbaka utnyttjat våra åsar som sand- och 
grustäkter samtidigt som arealen av naturliga sandmiljöer har minskat, i 
huvudsak på grund av igenväxning. Många organismgrupper har därför 
etablerat sig i allt större utsträckning i sand- och grustäkter, exempelvis fåglar, 
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sandödla, groddjur, skalbaggar, fjärilar och i synnerhet gaddsteklar. De senaste 
decennierna har många grustäkter lags ner och ofta planterats igen vilket fått 
till följd att arealen miljöer med öppen solbelyst sand kraftigt reducerats. Idag 
är många av de täktlevande organismerna därför upptagna på den svenska 
rödlistan över hotade arter. Med detta som bakgrund är det viktigt att bibehålla 
sandytor alternativt skapa nya inom planområdet i och med den nya 
exploateringen. Detta är också tanken. I det fortsatta arbetet kommer sandiga 
partier i sydläge att bibehållas och nya att utvecklas. Nya ”hotspots” för ovan 
nämnda organismgrupper kan då skapas och kompensera för de som tas i 
anspråk. 

 
Figur 10. Bibagge, rödlistad och observerades som vanligt förekommande, ca 20 exemplar, på solexponerade 
sandytor i delområde ”D”. (Adoxa Naturvård, 2015) 

Den nya bebyggelsen kan utgöra ett visst hinder för spridningsmöjligheterna 
som idag finns inom området samt till naturområden som ligger utanför 
planområdet, t.ex. österut mot Hanvedenkilen och nordost mot Lida 
naturreservat. Förlust av idag sammanhållna grönytor och enskilda träd av 
betydelse för den biologiska mångfalden lokalt och övergripande kommer att 
påverka de samlade naturvärdena negativt. Därmed finns en risk att 
spridningssamband för djur och växter kommer att försvagas. I förslaget har 
dock hänsyn tagits till spridningssamband genom att bibehålla områden med 
högt naturvärde samt att inte fragmentera sambanden helt. Det finns 
fortfarande möjlighet till spridning inom området och till närliggande områden 
utanför planområdesgränsen, främst genom områdets södra och centrala delar 
där mer sammanhängande naturmark sparas. Här kan djur och växter spridas 
vidare i t.ex. en östlig riktning genom delområde B och södra delen av 
delområde A.  

För att ytterligare begränsa ianspråktagandet av naturmark har tomterna hållits 
små samt att de är grunda mot naturmarken. Dessa tomter möter naturen på 
ett naturligt sätt, dvs. utan branta slänter eller murar. Inför granskningen av 
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planförslaget ska möjliga skydds- och kompensationsåtgärder till följd av 
förlusten av naturmarken utredas samt säkerställas i detaljplanen. 

Planen medför att ett antal byggnader placeras inom gällande strandskydd om 
100 meter. Eftersom väg 225 är belägen mellan planområdet och Malmsjön 
bedöms planen i stort inte påverka strandskyddets syften. Dock berörs ett 
område som pekats ut i naturvärdesbedömningen (område 9) som ett område 
med värdeelement. Området utgörs av en sydvänd brant med bar sand 
(potentiellt värdefull). Under förutsättning att andra sandiga partier i sydläge 
bibehålls och att nya skapas bedöms planen inte påverka möjligheterna till att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. För att 
strandskyddet ska upphävas i berörda delar behöver dock särskilda skäl anges. 
Det skäl som kan vara tillämpbart för detta fall är skäl nr 2, vilket innebär att 
området genom väg 225 är väl avskilt från området närmast strandlinjen.  

Planområdet ligger inte inom något naturreservat men det finns två reservat 
norr om området. Sörmlandsleden som är en populär rekreationsled passerar 
cirka 100 meter norr om planområdet. Naturreservaten bedöms inte påverkas 
direkt av planområdet.  

Planområdet används idag som strövområde för närboende och det är viktigt 
att bibehålla dessa möjligheter för boende väster om planområdet. 
Planområdet bör inte utformas så att det upplevs som en barriär för människor 
som rör sig i eller till/från området och det ska vara lätt att röra sig mellan 
områdets västra-östra del likväl områdets norra-södra del. Likaså är det viktigt 
att det fortfarande är möjligt att ta sig genom området och till angränsande 
natur- och rekreationsområden öster om planområdet. Med avseende på 
tillgänglighet har kommunen arbetat med frågor kopplade till gång- och 
cykelvägar genom planområdet och med enklare gångstråk som genom släpp i 
bebyggelsen ska kunna användas även av besökare i området som vill ta sig 
mellan bostadsområdena väster om planområdet till natur- och 
rekreationsområdena öster om planområdet och vice versa. Även en ny gång- 
och cykelväg planeras att dras genom planområdet i öst-västlig riktning och 
mot Sörmlandsleden. Nya stigar i området samt planerad gång- och cykelväg 
mot Sörmlandsleden medför att tillgängligheten till naturområdena öster och 
nordost om planområdet ökar. Fler stigar uppmuntrar också och ger utrymme 
för närrekreation för boende i området. Det är viktigt att gångstråk och släpp 
ut i planens östra delar utformas så att de inte uppfattas som privata utan 
allmänna.  

Planområdet kommer även att erbjuda ytor för närrekreation, bl.a. i form av en 
kvarterspark som ska innehålla en lekplats. Naturområden kommer att sparas 
och i anslutning till infarten anordnas en spontanidrottsplats och 
återvinningsstation. Möjligheter att tillgängliggöra Malmsjön för allmänheten 
kan vara av intresse på sikt för att ge ytterligare möjligheter till närrekreation 
och friluftsliv.  

5.1.4 Förslag på åtgärder 
Genom att arbeta med kompensationsåtgärder i de områden där höga 
naturvärden tas i anspråk kan de negativa konsekvenserna minskas och i vissa 
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fall till och med stärka områdets naturvärden. Inför granskningen av 
detaljplanen kommer kompensationsåtgärder utredas vidare samt säkerställas i 
planen. I området bör man t.ex. utnyttja de naturgivna förutsättningarna och 
tänka på att spara, skapa/utveckla miljöer med solexponerad bar sand, spara 
vegetation mellan bebyggelsen, spara enstaka grova tallar samt de 
vårblommande sälgarna, torrträd och lågor samt de fläckvis artrika 
brynzonerna. Samtliga föreslagna åtgärder bedöms gynna sandberoende 
organismer som t.ex. bin, humlor, vissa skalbaggar m.fl. 

Vid nyskapande av grönytor kan naturvärdesvinster göras om artrika alternativ 
till konventionella gräsfröblandningar används och valet av allé- och parkträd 
görs med omsorg. Där nyplanteringar görs ska i första hand bärande träd och 
buskar prioriteras. Skötsel av grönytor bör också utformas så att naturvärden 
gynnas, ur ett naturvårdsperspektiv är konventionella gräsmattor inte ett 
gynnsamt alternativ. 

För att kompensera de värden som går förlorade inom planområdet föreslås att 
en skötselplan för kvarvarande naturområden tas fram. Denna kan, om möjligt, 
även omfatta delar av de naturområden som angränsar till planområdets östra 
delar och som har börjat utveckla naturskogskvaliteter. Syftet med att låta 
skötselplanen även omfatta delar utanför planområdet är att skapa möjlighet så 
att detta område får samma höga naturvärde som område A har idag.  

Den nya bebyggelsen bör planeras på ett sätt så att tillgängligheten till området 
tryggas och att möjligheten att ta sig genom området till närliggande 
grönområden förstärks. Detta kan göras genom de i planen tilltänkta gång- och 
cykelstråken, öppna upp möjligheten till nya rörelsestråk och genom att 
säkerställa att stråken går både i en nord-sydlig samt väst-östlig riktning. Det är 
också viktigt att gångstråk och släpp ut i planens östra delar utformas så att de 
inte uppfattas som privata utan allmänna.  

Genom att röja vegetation och göra vissa områden mer luftiga kan nya 
målpunkter i planområdet skapas. På exempelvis någon av höjderna som finns 
i området kan man öppna upp möjlighet för nya platser för ro och utblickar 
mot Malmsjön, picknick eller mer ordnad grillplats. Detta bör dock ställas i 
relation till områdets naturvärden. 

Möjligheter att tillgängliggöra Malmsjön för allmänheten kan studeras på sikt 
för att ge ytterligare möjligheter till närrekreation och friluftsliv.  
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5.2 Buller 
5.2.1 Bedömningsgrunder 
Riksdagens riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av bostäder 
I samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 diskuterade riksdagen 
riktvärden för trafikbuller. Riktvärdena är inte, i formell mening, fastställda 
men har blivit praxis. Avseende riktvärden för trafikbuller finns nya riktvärden 
som gäller för planer som påbörjats efter 1 januari 2015. Eftersom planarbetet 
för denna detaljplan påbörjats före den 1 januari 2015 så har de gamla 
riktvärdena tillämpats. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i 
tabell 1. 

För skolor finns inga speciella riktvärden utomhus men för skolgårdar/lekytor 
gäller enligt praxis högst 55 dB(A) ekvivalentnivå på minst halva ytan. 

Tabell 1. Riktvärden för trafikbuller vid bostäder. 

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostäder 
Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

Ekvivalentnivå 
Högsta trafikbullernivå, 
dB(A) Maximalnivå 

Inomhus 30 451) (Nattetid) 
Utomhus  
(frifältsvärden) 
Vid fasad 
På uteplats 

 
 
55 

 
 
 
702) 

 
1) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt. 
2) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme. 

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg 
från dessa värden göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dB(A) utanför 
minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet, s.k. avstegsfall B.   

5.2.2 Förutsättningar 
Ljudnivåerna i området kommer huvudsakligen från väg 225 som passerar 
söder om planområdet. Enligt en bullerkartläggning för Botkyrka kommun 
från år 2006 ligger ljudnivåerna under 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå i större 
delen av planområdet. I en zon närmast vägen ligger de ekvivalenta nivåerna 
mellan 55–70 db(A). 

5.2.3 Konsekvenser 
En utbyggnad av planområdet innebär att bostäder planeras i närheten av den 
trafikerade väg 225. I dagsläget överskrids riktvärdet för bostäder, 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå, i zonen närmast vägen. Med anledning av detta har en 
bullerutredning utförts för området. (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2017) 

En beräkning visar att de ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad för de planerade 
bostäderna i Slättmalm närmast väg 225 kommer att överstiga riktvärdet på 55 
dB(A), se Figur 11. Vid de mest utsatta fasaderna mot väg 225 beräknas 
nivåerna att ligga på drygt 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Dock får byggnaderna 
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en tyst sida med högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen, vilket 
gör att avstegsfall B kan tillämpas. Den maximala ljudnivån nattetid har 
beräknats till drygt 70 dB(A) för hus närmare än 10 m till vägmitt mot 
infartsgatan. På gårdsytor/uteplatser i anslutning till bostäderna är 
maximalnivån högst 70 dB(A). (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2017) 

 
Figur 11. Ekvivalent ljudnivå vid fasad. (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, 2017) 

Hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med 
lämplig lägenhetsutformning kan bostäder med hög ljudkvalitet byggas. 
Samtliga lägenheter kan få högst 55 dB(A) utanför minst hälften av 
boningsrummen, Avstegsfall B. De flesta småhusen och lägenheter i 
flerfamiljshusen får högst 55 dB(A) vid alla boningsrum och Riksdagens 
riktvärde innehålls. Flera byggnader får lägre än ca 50 dB(A). Alla bostäder kan 
dessutom få tillgång till uteplats med högst 70 dB(A) maximal och 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå. Vidare har varje lägenhet balkong med högst dessa nivåer.  

Förskolans utegård ligger långt in i området och får en ekvivalent ljudnivå 
under 55 dB(A). (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, 2017) 

För att uppfylla målet om högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid alla fasader 
krävs det att trafiken på väg 225 minskas med över 80 %. Detta bedöms inte 
vara realistiskt och därmed sker bedömningen av bullersituationen från 
avstegsfall B.  
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5.2.4 Åtgärder 
Efter rekommendationer i bullerutredningen (Åkerlöf Hallin Akustikkonsult, 
2017) har följande planbestämmelser tagits fram:  

• Minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet ska ha högst 
55 dB(A) ekvivalent trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett 
fönster. 

 
• Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå 

(frifältsvärde) anordnas i anslutning till bostäderna.  

• Trafikbullernivån inomhus i boningsrum ska inte överstiga 26 dB(A) 
ekvivalent och 41 dB(A) maximal ljudnivå, d.v.s. ljudklass B. Detta krav 
är striktare än byggnormen. 

• Den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) på minst halva 
skolgården.  
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5.3 Kulturmiljö och fornlämningar 
5.3.1 Bedömningsgrunder 
Riksintresse för kulturmiljövården 
Riksintressen är geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller 
nationellt viktiga värden och kvaliteter. Riksintressen regleras i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Större områden som riksdagen beslutat om regleras i 4 kap 
miljöbalken. Områden som är av riksintressen enligt 3 kap miljöbalken är den 
ansvariga nationella myndigheten ansvarig för (till exempel länsstyrelsen, 
Trafikverket, Riksantikvarieämbetet). Enligt 3 kap 6 § miljöbalken ska områden 
som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Kulturmiljölagen (1988:950)  
Enligt 2 kap 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning. Vid ingrepp i en fornlämning måste tillstånd 
sökas hos Länsstyrelsen. 

5.3.2 Förutsättningar 
Riksintresse för kulturmiljövården 
Enligt Botkyrka kommuns översiktsplan ligger större delen av planområdet 
inom ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården, Grödinge 
[AB14] (Grödinge sn). Detaljplanen ligger i riksintressets utkant intill Vårstas 
villabebyggelse (se Figur 12) och utgör mindre än 1 procent av hela 
riksintresset. 

Riksintressets motivering lyder:   

”Centralbygd med förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet, smala uppodlade 
sprickdalar, präglade av mindre herrgårdar, och med stor fornlämningsrikedom i de 
dominerande landskapspartierna. (Fornlämningsmiljö, Herrgårdsmiljö, Bymiljö, 
Kyrkomiljö, Vägmiljö).” 
Uttryck för riksintresset utgörs av stenåldersboplatser från främst yngre 
stenåldern, lämningar från bronsåldern, omfattande järnålderslämningar i form 
av talrika varierade gravfält och flera fornborgar. Andra uttryck för riksintresset 
utgörs av Grödinge 1100-talskyrka, flera avhysta bytomter, en rad mindre 
herrgårdsanläggningar (vilka huvudsakligen representerar 1700- och 1800-
talen), Iselsta ålderdomligt sammanhållna klungby, handelssamhället Rosenhill 
och Norrga kvarnmiljö, äldre vägsträckningar och öppna odlingsmarker. (RAÄ, 
beslut 1997-08-18) 

Enligt kommunens översiktsplan ser kommunen värdekärnorna i 
kulturmiljöerna inom Grödinge som de mest intressanta att bevara. Dessa 
utgörs huvudsakligen av öppna odlings- och jordbrukslandskap. Skogsmark 
anses generellt inte ingå i riksintresseområdet. (Anderljung, Å., 2015) 
Planområdet är inte beläget inom en av dessa värdekärnor men i anslutning till 
en, se Figur 13. 
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Figur 12. Utbredning av riksintresset Grödinge (AB14) och planområdet för Slättmalm. (Ekologigruppen, 
2016) 
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Figur 13. Värdefulla kulturmiljöområden enligt Botkyrkas översiktsplan. (Botkyrka, 2014) 

I maj 2014 antog kommunfullmäktige ett kulturmiljöprogram som lyfter fram 
miljöer som speglar kommunens utveckling från forntid fram till idag. Någon 
sådan miljö pekas inte ut inom planområdet. Det närmsta området som finns 
utpekat i kulturmiljöprogrammet är Malmsjö (nummer 16 i Figur 13) som 
representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1800-talet med bibehållen 
grundstruktur i bebyggelse och kulturlandskap. Gården ligger vid Malmsjöns 
västra strand i ett fornlämningsrikt område och tillsammans representerar 
bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar en kontinuitet i boende och 
brukande som sträcker sig från stenåldern och fram till idag. 
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Fornlämningar 
Inom planområdet fanns, innan 2015, fyra kända registrerade fornlämningar i 
planområdet. Dessa utgjordes av två stenåldersboplatser, ett diabasbrott med 
skärvsten i områdets centrala delar samt en milstolpe intill Nynäsvägen. År 
2015 gjorde Länsstyrelsen bedömningen att en arkeologisk utredning enligt 
kulturmiljölagen (1998:950) skulle genomföras för att fastställa om det fanns ej 
tidigare kända fornlämningar inom planområdet. Länsstyrelsen bedömde att en 
av boplatserna (RAÄ Grödinge 382:1) samt stenbrottet (Grödinge 588:1) var 
osäkra fornlämningar och som därmed skulle utredningsgrävas. Den 
arkeologiska utredningen utfördes under december 2015 och inbegrep en 
specialinventering av utredningsområdet (etapp 1) samt provundersökningar av 
lämningar med oklar fornlämningsstatus (etapp 2). 

Vid utredningen påträffades, utöver de tidigare kända fornlämningarna, 
ytterligare två tidigare oregistrerade stenåldersboplatser (objekt 7 och 8), två 
väglämningar (objekt 2 och 5), två gränsmärken (objekt 3 och 4) samt 
bebyggelselämningar efter torpet Slättmalm (objekt 6), se Figur 14. Två av 
stenåldersboplatserna (objekt 7 och Grödinge 382:1) var nästan helt utplånade 
av den tidigare täktverksamheten varför lämningarnas arkeologiska potential 
bedömdes som mycket begränsade och som övriga kulturhistoriska lämningar. 
Stenbrottet (Grödinge 588:1) bedömdes som en fornlämning.  

 
Figur 14. Utredningsområdet med funna fornlämningar och objekt markerade samt tillhörande 
objektbeskrivning. (ArkeoLogistik, 2016). Röda fornlämningar är de sedan tidigare kända, blåa är nya som 
påträffades i den arkeologiska utredningen. 
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Under 2016 beslutade Länsstyrelsen om en förundersökning i avgränsande 
syfte av RAÄ-nr Grödinge 526:1och objekt 8 enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen 
(1998:950). Resultatet från förundersökningen visade att objekt 8 utgjorde en 
del av stenåldersboplatsen Grödinge 526:1. Utifrån resultaten har 
fornlämningens utbredning justerats och visat sig ha en större utbredning än 
vad som var känt sedan tidigare, se Figur 15. 

 

Figur 15. Ny utbredning av RAÄ-nr Grödinge 526:1 (Länsstyrelsen Stockholm, 2016-08-24) 

5.3.3 Konsekvenser 
Detaljplanen innebär att ny bostadsbebyggelse anläggs inom ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljövården. Planområdet är beläget utanför 
riksintressets kärnområden (enligt Botkyrka kommun) men även vid en 
förändrad markanvändning utanför värdekärnorna kan riksintressets värden 
påverkas. 

Området har till stor del varit ianspråktaget av en grustäkt vilket gjort att 
landskapet har förändrats redan tidigare i denna del. Direkt söder om 
planområdet går också väg 225 och ca 500-700 m österut ligger Botkyrka 
golfklubb. Detta innebär att det redan idag finns moderna inslag inom 
riksintresseområdet i anslutning till planområdet. De motiv som finns angivna 
för riksintresset är inte synbara inom planområdet. Inom planområdet finns 
varken herrgårdsmiljöer, bymiljöer, uppodlade sprickdalar eller kyrkomiljöer. 
Däremot finns det identifierade fornlämningar inom området, varav en av de 
större utgörs av en stenåldersboplats (vilket är ett av uttrycken för 
riksintresset). Den mindre stenåldersboplatsen i norra delen av planområdet 
har, som nämnts tidigare, bedömts vara utplånad av täktverksamheten och dess 
arkeologiska potential bedömdes i den arkeologiska utredningen vara mycket 
begränsad. Strax utanför planområdets sydöstra gräns ligger också Sjövretens 
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gård med tillhörande hagar och mer öppen jordbruksmark.  
Med detta som bakgrund bedöms riksintressets värden inom planområdet främst 
vara kopplat till identifierade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. 
Nybyggnation i dessa områden medför fysisk påverkan på dessa vilket sin tur 
innebär att kulturhistoriska uttryck går förlorade och att läsbarheten av 
kulturmiljön inom riksintresseområdet påverkas. Utformning och avgränsning 
av planerad bebyggelse har dock skett utifrån att begränsa ingreppen i 
lämningarna. De objekt som främst berörs av planförslaget är objekt 2, 6, 7 
och Grödinge 588:1. Av dessa är det enbart Grödinge 588:1 som bedömts vara 
en fornlämning.  Vid ingrepp i en fornlämning måste tillstånd sökas hos 
Länsstyrelsen. 

Utöver påverkan inom planområdet kan den nya bebyggelsen främst påverka 
riksintresset och kulturmiljövärdena visuellt, till exempel att landskapsrum 
förlorar sin stor- och/ eller småskalighet och att kulturhistoriska samband 
försvinner. Detta kan leda till att det blir svårare att urskilja kulturhistoriska 
samband och uttryck och att läsbarheten av kulturmiljön inom 
riksintresseområdet påverkas.  

Området angränsar österut till odlingslandskap men skogsridåer kommer att 
sparas mellan området och odlingslandskapet vilket kommer att bidra till att 
upplevelsen av både odlingslandskap och skogspartier bibehålls. Att 
skogspartier sparas mellan det traditionella odlingslandskapet och det nya 
utbyggnadsområdet har ett värde ur kulturmiljösynpunkt genom att det äldre 
kulturlandskapet fortfarande går att urskilja. Att bevara jordbruks- och 
betesmark medför att landskapsrum kan hållas öppna med kvarvarande vyer 
vilka ofta är viktiga värden inom kulturmiljöer. 

Till följd av områdets nya vägar och väganslutning kan intrycket av 
småskalighet i omgivande landskap påverkas. Landskapets småskalighet bryts 
dock redan idag i viss mån av väg 225 som ligger som en barriär i landskapet. 
Skogsridåer kommer till viss del att sparas längs med väg 225 men då den nya 
bebyggelsen i stort är belägen högre än väg 225 kommer den att vara synlig 
från väg 225.  

För flertalet av de uttryck som nämns för riksintresset (utöver 
stenåldersboplatser), till exempel Grödinge 1100-tals kyrka, Iselsta ålderdomligt 
sammanhållna klungby, handelssamhället Rosenhill och Norrga kvarnmiljö 
kommer planområdet med dess nya bebyggelse inte att vara synligt. Dessa 
miljöer är belägna på långa avstånd från planområdet med både topografi och 
vegetation där emellan. Detta medför att planerad bebyggelse inte bedöms 
medföra någon påverkan på dessa utpekade uttryck och värden för 
riksintresset. De kulturhistoriska värdena kopplade till dessa miljöer kommer 
att bibehållas och läsbarheten samt upplevelsen av de kulturhistoriska 
landskapen kommer att vara oförändrat. 

På andra sidan Malmsjön finns en av kommunens utpekade värdekärnor för 
riksintresset. På Malmsjöns västra strand ligger också Malmsjö som är utpekad 
i kommunens kulturmiljöprogram och som representerar en väl bevarad 
herrgårdsmiljö från 1800-talet (även ett av riksintressets uttryck). Från andra 
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sidan Malmsjön kan den planerade bebyggelsen påverka vyer och medföra en 
visuell påverkan. Några kulturhistoriska samband bedöms dock inte finnas 
direkt inom planområdet som huvudsakligen utgörs av en gammal grustäkt. 
Föreslagen bebyggelse är dessutom av begränsad höjd och vegetation kommer 
delvis att sparas mellan den planerade bebyggelsen och väg 225. Den nya 
bebyggelsen kommer delvis vara synlig från Malmsjön se Figur 16, men dold 
från de miljöer som finns på västra sidan sjön. 

 
Figur 16. Illustration från Malmsjön mot Slättmalm. (Arkitekter Engstrand och Speek, 2017) 

Planområdet kommer att fortsättningsvis vara omringat av skogs- och 
jordbruksmark vilket gör att området inte kommer att dominera omgivningen. 
Jordbruks- och betesmark som sparas i anslutning till planområdet medför att 
de öppna landskapsrum som finns idag kan bibehållas och att läsbarheten av 
dessa kulturmiljövärden fortfarande är tydliga, vilket är värdefullt. Någon 
påverkan på riksintressets värden och uttryck bedöms därmed inte uppkomma. 
Gällande Malmsjön är det enligt kommunen viktigt att bevara landskapets 
rumsliga karaktär med väldefinierade öppna fält som omges av täta 
skogbevuxna kullar. Den planerade bebyggelsen inom planområdet påverkar ej 
dessa värden. 

5.3.4 Förslag på åtgärder 
För att minimera eventuella konsekvenser på kulturmiljöer och fornlämningar 
inom samt utanför planområdet föreslås följande åtgärder: 

• Spara vegetation mellan den nya bebyggelsen och Sjövretens gård med 
tillhörande hagar  

• Spara vegetation mellan den planerade bebyggelsen och väg 225. 
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5.4 Miljöaspekter som inte medför betydande 
miljöpåverkan 

Ett antal miljöaspekter har för planförslaget inte bedömts medföra någon risk 
för betydande miljöpåverkan. Det är dock frågor som också måste belysas. 
Detta avsnitt lyfter dessa frågor på ett övergripande sätt. 

5.4.1 Risk kopplat till transporter av farligt gods 
Strax söder om planområdet passerar väg 225 som utgör en primär 
transportled för farligt gods. En primär transportled för farligt gods är en 
rekommenderad led som ska användas för genomfartstrafik och på en sådan 
led kan därför gå alla typer av farligt gods-transporter (t.ex. brandfarliga gaser, 
brandfarliga vätskor m.fl.). 

År 2013 gjordes en utredning med avseende på risk kopplat till transporter av 
farligt gods på väg 225 (WSP 2013). Utredningen visade att en fördjupad 
utredning skulle krävas för att lyfta riskbilden och tydliggöra lämpliga åtgärder. 

Med anledning av detta togs en vidare utredning (Briab Brand & 
Riskingenjörerna, 2015) fram i syfte att redogöra för riskbilden som är 
förknippad med planerad markanvändning inom planområdet, att bedöma om 
den planerade markanvändningen är acceptabel ur risksynpunkt och att vid 
behov ge förslag på och verifiera riskreducerande åtgärder. Utredningen visar 
att risknivåerna i delar av området är oacceptabelt höga utifrån 
Räddningsverket (1996) föreslagna acceptanskriterier.  

För att få en acceptabel risknivå föreslås att bostäder, skola, verksamheter för 
centrum- och kulturändamål samt åskådarplatser (betydande för idrotts- och 
sportanläggningar, ex läktare) bör placeras på ett avstånd om minst 30 m från 
vägkant. Närmare än 30 m bör enbart tekniska anläggningar, friluftsområde, 
ytor för parkering och trafik samt idrotts- och sportanläggningar utan 
betydande åskådarplatser anläggas. 

Med detta som bakgrund har planerade bostäder, skola m.m. placerats på ett 
avstånd om minst 30 m från vägkanten. Rekommenderad markanvändning 
intill vägen följs därmed och några ytterligare åtgärder bedöms ej vara 
nödvändiga.  
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5.4.2 Risker med allergenspridning från närliggande 
hästhagar 

Utanför planområdets sydöstra gräns, vid Sjövretens gård bedrivs 
hästverksamhet och här finns flera hästhagar (se Figur 17). Djurhållning 
medför olika typer av påverkan på omgivningen. De mest typiska störningarna 
som uppstår är bland annat lukt, flugbildning och damning. I fråga om hästar 
tillkommer risken för spridning av allergen som hos personer med allergi kan 
ge upphov till olika symptom. Risken för spridning av hästallergen är generellt 
det förhållande som föranleder den mest strikta tillämpningen gällande 
skyddsavstånd. Allergenhalterna påverkas också av vindförhållanden, topografi 
och vegetation. 

 
Figur 17. Sjövretens gård (Foto: Arkitekter Engstrand och Speek) 

Boverket (2011) har tagit fram en vägledning gällande planering för och invid 
djurhållning. Vägledningen innehåller inte några rekommenderade 
skyddsavstånd då dessa är svåra att tillämpa i praktiken. Istället studeras 
platsspecifika förutsättningar för att bedöma vilket avstånd som är rimligt 
mellan djurhållning och bostäder.  

Enligt Boverket visar studier att allergenhalter hänger samman med avståndet 
till stall och hagar. I och nära anslutning till stall och hagar är halterna höga 
men de sjunker snabbt med avståndet från hästarna. Förhöjda värden kunde 
uppmätas i närområdet, men efter 50–100 m från källan var halterna mycket 
låga eller under detektionsgränsen. 

Befintliga hästhagar är i dagsläget belägna som närmast ca 40 m från planerade 
bostadshus i planens sydöstra del, vilket delvis är innanför exploatörens 
fastighet. Idag finns en zon med hög vegetation mellan hästhagarna och 
planerade bostäder. Vegetation hindrar på ett effektivt sätt spridning av 
allergener varför vegetationen bör behållas. Planområdet ligger även högre än 
intilliggande hästhagar vilket är positivt ur störningssynpunkt. Den 
förhärskande vindriktningen i området är sydvästlig vilket innebär att det oftast 
blåser mot nordost vilket är bort från de närmast belägna bostäderna. Utöver 
detta är antalet hästar vid hästgården få och avståndet till stallbyggnaden är 
över 100 m. 
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Planerad bebyggelse norr om hästhagarna är belägen på ett avstånd som 
överskrider 70 m och även här finns vegetation mellan bebyggelsen och 
hästhagarna.  

Topografin och att det finns vegetation mellan hästhagar och den närmaste 
planerade bebyggelsen är fördelaktigt med avseende på spridning av 
hästallergener. Till detta tillkommer att den förhärskande vindriktningen är 
sydvästlig. I dagsläget är hästhagarna delvis belägna på exploatörens fastighet 
vilket inte kommer att vara fallet när planen är utbyggd. Hästhagarna kommer 
att dras tillbaka till fastighetsgränsen, vilken ligger över 100 meter från planerad 
bebyggelse. Med detta som bakgrund bedöms det inte finnas någon risk för 
hästallergener inom planområdet. 

5.4.3 Yt- och grundvatten (inkl. dagvattenhantering) 
I Botkyrka kommuns dagvattenstrategi från 2012 beskrivs kommunens mål 
med dagvattenhanteringen och ger riktlinjer för plan- och projekteringsarbeten, 
både vid nyexploatering och i befintliga områden. Riktlinjer för nyexploatering 
säger att vattnets avrinningsmönster bör ligga till grund för hur bebyggelsen 
planeras samt att grönytor ska avsättas för att möjliggöra en öppen transport 
och infiltration. Förorenat vatten ska renas inom fastigheten och LOD ska 
tillämpas i största möjliga utsträckning. I de fall det inte är möjligt ska 
dagvattnet omhändertas genom öppen avledning.  

Den nederbörd som faller inom planområdet idag infiltreras troligtvis till stor 
del tack vare områdets jordegenskaper med mycket grus och sand. Den största 
delen av planområdet ingår i Malmsjöns avrinningsområde. Det vatten som 
avrinner mot söder, når den intilliggande sjön via trummor under Nynäsvägen. 
Den del av planområdet som faller åt nordost avrinner diffust till 
natur/skogsmark. En liten del av planområdets södra del ligger inom 
grundvattenförekomsten Vårsta (SE656197-161424). (Structor, 2017) 

Malmsjön är inte klassificerad av Vattenmyndigheten och har därmed inte 
några fastställda miljökvalitetsnormer (MKN). Mätningar som genomförts 
mellan 2007 och 2012 av närsaltsinnehållet i Malmsjön visar dock en indikation 
på dess ekologiska status. Halterna för näringsämnen bedöms vara måttliga 
efter en restaurering som gjordes 2007 på grund av fällning av fosfor och sjöns 
ekologiska status bedöms som måttlig.  

Grundvattenförekomsten Vårsta (SE656197-161424) utgörs av en sand- och 
grusförekomst. Vattenmyndigheten har bedömt att grundvattenförekomsten 
har en god kemisk och kvantitativ status. Dock finns en risk att 
miljökvalitetsnormen god status inte uppnås vid målåret då det finns en stor 
potentiell föroreningsbelastning i form av väg, tätort, förorenade områden 
samt grustäkt. Planområdet ligger till stor del utanför grundvattenförekomsten 
men utgör ett viktigt infiltrationsområde för täkten. 

I och med att dagens markanvändning till största delen utgörs av naturmark 
med goda förutsättningar för infiltration innebär detaljplanen att förändringen 
av flöden och föroreningar efter exploatering blir relativt sett stor. En 
dagvattenutredning har tagits fram med syfte att undersöka områdets 
förutsättningar och föreslå lämplig dagvattenhantering med hänsyn till 
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recipientens känslighet, lokala föreskrifter oh planerad bebyggelse. I 
dagvattenutredningen har beräkningar av föroreningshalter och flöden gjorts. 

Vattenflöden och föroreningstransporter av dagvattnet har beräknats utifrån 
ett 20-årsregn. Beräkningar av dimensionerande flöden, d.v.s. dagvattenflöden 
vid specifika regntillfällen, har utförts för regn med 10 och 20 års återkomsttid. 
Dagvattenflödet vid kraftiga regn ökar betydligt efter exploateringen. Detta 
beror delvis på att andelen hårdgjord yta ökar, men även på att dagvattnet i 
större utsträckning kommer att ledas i ledningar och diken istället för över 
naturmark och på så sätt färdas snabbare till 
uppsamlingspunkten/utsläppspunkten (beräkningspunkten för området). På 
årsbasis är ökningen inte alls lika stor.  

Föroreningar i dagvattnet från planområdet förväntas öka efter exploateringen 
med 20–75 % beroende på ämne. Beräkningar har gjorts för i dagvatten vanligt 
förekommande ämnen såsom näringsämnen, vissa tungmetaller, olja och 
suspenderat material (SS), se Tabell 2. Det finns idag inga nationellt antagna 
riktvärden för dagvattenutsläpp i Sverige men Riksvärdesgruppen har tagit 
fram riktvärden för dagvattenutsläpp (Regionplane- och trafikkontoret, 2009). 
För att ge en uppfattning om aktuella nivåers ekologiska påverkan har 
beräknade föroreningshalter jämförts med dessa riktvärden. 
Föroreningshalterna som uppstår efter exploateringen förväntas inte överstiga 
föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp.  

Tabell 2. Beräknade föroreningshalter och mängder inom planområdet idag och efter planförslagets utbyggnad. 
Resultaten visar föroreningsförekomsten utan någon rening (Structor, 2017) 

 Koncentrationer Mängder 
  Nuläge Planförslag  Nuläge Planförslag 
P mg/l 0,039 0,12 kg/år 1,6 5,8 
N mg/l 0,91 1,4 kg/år 38 60 
Pb µg/l 3,9 5 kg/år 0,16 0,27 
Cu µg/l 7,6 13 kg/år 0,32 0,68 
Zn µg/l 20 43 kg/år 0,82 2,1 
Cd µg/l 0,12 0,25 kg/år 0,005 0,014 
Cr µg/l 1,3 3,2 kg/år 0,055 0,17 
Ni µg/l 0,83 3,6 kg/år 0,035 0,17 
Hg µg/l 0,01 0,025 kg/år 0,00043 0,0013 
SS mg/l 21 34 kg/år 880 1800 
Olja mg/l 0,14 0,32 kg/år 5,7 17 

 

I kommunens dagvattenstrategi (2012) klassificeras föroreningshalter i 
dagvattnet från villaområden och lokalgator med trafiktäthet lägre än 8000 
fordon/dygn som låg, och som därmed inte kräver någon rening utöver 
infiltration eller öppen avledning. I planförslaget för Slättmalm kommer 
trafiken inte att överstiga 2000 fordon/dygn på någon av gatorna. (Persson, A., 
2015) 

Utifrån ovanstående har förslag på åtgärder för dagvattenhanteringen tagits 
fram (Structor, 2017).  Öppna diken för avledning av vägdagvatten föreslås i så 
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stor utsträckning som möjligt då vattnet tillåts infiltrera i marken, vilket leder 
till ett minskat flöde att hantera nedströms. Det dagvatten som leds i öppna 
diken får en trögare avledning och längre uppehållstid och då vattenhastigheten 
minskar ökar sedimentationen. Många föroreningar som är typiska för 
dagvatten är partikelbundna och därmed renas vattnet i dikena. Svackdiken, 
infiltrerbara ytor samt torra dammar och sedimentationsytor är andra förslag 
som alla syftar till att fördröja dagvattnet och att öka infiltrationen och 
sedimentationen. 

Sammantaget bedöms dagvattnet från planområdet inte vara särskilt förorenat 
och kommer inte att överstiga de förslag på riktvärden som finns.  Om 
föreslagna dagvattenåtgärder som infiltration och fördröjning med öppen 
avledning vidtas, bedöms dessa åtgärder vara tillräckliga för att inte påverka 
recipienten Malmsjöns kemiska eller ekologiska status negativt.  

Inför detaljplanens granskning kommer en kompletterande hydrologisk 
utredning göras med avseende på att kartlägga och bedöma påverkan på 
grundvattenförekomsten Vårsta samt Kagghamraån (som Malmsjön mynnar ut 
i). Resultatet av denna kommer att arbetas in i MKBn. Redovisningen ska 
omfatta föroreningsmängder/-koncentrationer samt exploateringens påverkan 
på grundvattenbildningen. Nödvändiga åtgärder ska därefter arbetas in i MKBn 
och i planhandlingarna. 

5.4.4 Markföroreningar 
Enligt Länsstyrelsen ska det inom området tidigare ha funnits ett mobilt 
asfaltsverk samt en upplagsplats för oljegrus. I samband med geotekniska 
sonderingar har asfalt noterats i marken på flera platser inom de södra delarna 
av planområdet. Detta skulle kunna indikera att asfaltverket tidigare kan ha 
funnits där. Då det varit osäkert kring vart exakt asfaltverket ska ha funnits och 
under hur lång tid har en översiktlig markundersökning genomförts i 
planområdets södra delar (Iterio, 2016). Syftet med markundersökningen var 
att kartlägga förekomsten av asfalt och att redovisa föroreningssituationen i 
ytliga jordlager. 

Klassning av uppmätta föroreningshalter i jord utgår från Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärdena skiljer på känslig (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM). Mindre känslig markanvändning 
avser mark för kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (KM) 
innebär att markkvaliteten inte ska begränsa mark- eller 
grundvattenanvändning och detta används generellt vid byggande av bostäder.  

Markundersökningen visade inte på några förhöjda halter jämfört med 
generella riktvärden MKM i något av de analyserade proverna. I två av 
jordproverna överskreds halterna för KM. I ett av proverna överskreds 
riktvärdet för PAH-H och i det andra överskreds halterna av bly, koppar och 
zink. De förhöjda halterna av PAH-H härstammar sannolikt från förekomst av 
asfaltsrester i jorden och de förhöjda metallhalterna i det andra provet kan 
troligen spåras till bygg- och metallavfall i fyllnadsjord. Analyser av 
asfaltsprover påvisade förhöjda halter av PAHer i ett av proverna, vilket kan 
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indikera tjärasfalt, och får därmed inte hanteras fritt. Uppmätta PAH-halter i 
övriga prover är låga och kan därmed hanteras som asfalt fri från stenkolstjära.  

Sammantaget bedöms ingen omfattande föroreningssituation i jord föreligga 
inom undersökningsområdet. Halter som överskrider riktvärden för KM 
förekommer ställvis i ytliga jordlager där fyllnadsjord eller asfaltsrester 
förekommer. Då den planerade markanvändningen specifikt inom 
undersökningsområdet inte kommer att bebyggas med bostäder bedöms dessa 
halter inte föranleda behov av åtgärder. Kompletterande provtagningar av jord 
och asfalt rekommenderas vid upplagsytan i det nordvästra hörnet av 
undersökningsområdet när denna har avvecklats. För att närmare kunna 
uppskatta omhändertagandet av tjärasfalt rekommenderas också att en närmare 
avgränsning av förekomsten av tjärasfalt utförs.    
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6 Miljökonsekvenser nollalternativ 
I nollalternativet kommer områdets karaktär och naturmiljövärden till en 
början att bli oförändrad från dagsläget. Med tiden kommer det dock att ske en 
långsam förändring i och med naturens utveckling på platsen. Skogen blir allt 
äldre och får därmed en mer spridd åldersstruktur. Platsen kan komma att bli 
igenvuxen, detta beroende på hur väl området tas omhand. Om området får 
utvecklas fritt kan naturvärdena öka i och med att skogen blir äldre, det blir en 
längre skoglig kontinuitet med gamla träd och därmed värdefullare för flora 
och fauna. De lokala biotoper som riskeras att påverkas av planförslaget kan 
vid ett nollalternativ fortleva likt idag men vissa naturtyper kan trots det hotas 
av en eventuell igenväxning, t.ex. de öppna sandigare områdena.  

Planområdet används idag som strövområde av närboende och detta skulle 
fortgå i ett nollalternativ. Värden för rekreation och friluftsliv i nollalternativet 
förväntas långsamt öka med tiden att skogen blir äldre och får högre 
naturvärden. Vid ett nollalternativ riskerar inga barriäreffekter mellan de 
attraktiva naturområdena i öster, bland annat Hanvedkilen som är en av 
Stockholms läns gröna kilar, och befintligt bostadsområde i väster uppstå. 
Däremot går det inte att utesluta en successiv igenväxning av området och att 
området därmed blir mer otillgängligt.  

Bullernivåerna inom planområdet från väg 225 kan komma att öka från dagens 
nivåer till följd av att Vårsta expanderar och skapar fler bostäder och 
arbetstillfällen. Detta bedöms påverka de som använder området som 
strövområde marginellt. 

Landskapsbilden i nollalternativet bedöms inte förändras lika mycket som i 
planförslaget utan bibehåller sin karaktär på ett tydligare sätt än i planförslaget. 
Fornlämningarna i området bevaras och därmed bibehålls kvarvarande 
kulturhistoriska uttryck. Inte heller påverkas läsbarheten av kulturmiljön och dess 
samband och uttryck inom och i närområdet samt inom riksintresseområdet. 

Nollalternativet bedöms inte medföra någon förändrad situation för områdets 
dagvattensituation ur ett föroreningsperspektiv. Mycket av dagvattnet som 
uppkommer inom planområdet kommer att fortsätta kunna infiltrera lokalt. 
Belastningen på recipienter bedöms förbli som i dagens läge. Nollalternativet 
bedöms därmed medföra mindre belastning och föroreningsspridning till 
recipienter i jämförelse med planförslaget. 

Områdets marksituation kopplat till föroreningar bedöms inte förändras 
jämfört med dagens läge. I ett nollalternativ bedöms risker för boende med 
avseende på farligt gods på väg 225 samt risk för allergi hos boende med 
avseende på hästallergener att utebli.  
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7 Samlad bedömning 
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av de miljökonsekvenser, 
positiva och negativa, som detaljplanen bedöms medföra för miljö, hälsa samt 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser.  Konsekvenserna av 
detaljplanen jämförs med både nuläget och nollalternativet som i många fall är 
desamma. I kapitlet görs också en bedömning av hur relevanta 
miljökvalitetsmål beaktats i planen. 

7.1 Slutsatser av gjorda analyser och bedömningar 
De konsekvenser som huvudsakligen uppstår i samband med att området 
exploateras är att landskapsbilden förändras och att natur- och kulturmiljö tas i 
anspråk.  

Stora delar av planerad bebyggelse placeras i det område som är påverkat av 
den tidigare täktverksamheten och som klassificerats med lågt naturvärde. I 
vissa delar av planområdet tas dock områden med höga naturvärden i anspråk 
för ny bebyggelse. Detta leder till en direkt fysisk påverkan på områdets 
naturvärden. Den nya bebyggelsen innebär också att områden fragmenteras 
och att spridningsvägar försvagas. Detta kan sammantaget leda till att områdets 
biologiska mångfald påverkas negativt. För att motverka de negativa 
konsekvenser som kan uppstå har arbetet med planen inneburit att andelen 
bebyggelse i områden med höga naturvärden minskat eller uteslutits helt, och 
att hänsyn tagits till spridningssamband. Det finns t.ex. fortfarande möjlighet 
till spridning inom området och till närliggande naturområden som Lida 
naturreservat, främst genom områdets södra och centrala delar där mer 
sammanhängande naturmark sparas. I det fortsatta arbetet kommer det också 
att fokuseras på kompensationsåtgärder som t.ex. att skapa och utveckla nya 
ytor med bar sand för att gynna sandberoende organismer. Något som 
ytterligare bör ses över för att kompensera de värden som går förlorade är att 
ta fram en skötselplan för kvarvarande naturområden. Detta för att skapa 
förutsättningar för att stärka kvarvarande naturvärden inom och utanför 
planområdet. 

Planområdet används idag som strövområde för närboende och det är viktigt 
att bibehålla dessa möjligheter för boende väster om planområdet. Genom 
planområdet planeras för nya gång- och cykelvägar och släpp i bebyggelsen 
vilka ska kunna användas även av besökare i området som vill ta sig mellan 
bostadsområdena väster om planområdet till natur- och rekreationsområdena 
öster om planområdet och vice versa. Nya gång- och cykelvägar, stigar och 
släpp i området medför att tillgängligheten till naturområdena öster och 
nordost om planområdet kan förstärkas.  

Delar av planområdet ligger längsmed den trafikerade väg 225. Utmed vägen är 
det relativt höga ljudnivåer och riktvärden för buller kommer att överskridas 
för de bostäder som ligger i zonen närmast väg 225. Med rätt utformning av 
tillkommande bebyggelse kan dock samtliga byggnader få en tyst sida med 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för minst hälften av boningsrummen vilket 
innebär att avstegsfall B kan tillämpas. Flera byggnader får även lägre ljudnivå 
än 50 dB(A).  
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Detaljplanen innebär att ny bostadsbebyggelse anläggs inom ett område som är 
av riksintresse för kulturmiljövården och inom planområdet finns kända 
fornlämningar. De motiv som finns angivna för riksintresset är inte synbara 
inom planområdet och från flertalet av de uttryck (särskilt värdefulla miljöer) 
som nämns för riksintresset kommer planområdet med dess nya bebyggelse 
inte att vara synligt. De kulturhistoriska värdena kopplade till dessa miljöer 
kommer att bibehållas och läsbarheten samt upplevelsen av de kulturhistoriska 
landskapen kommer att vara oförändrat. Skogsridåer kommer att sparas mellan 
planområdet och odlingslandskapet som är beläget öster om planområdet 
vilket har ett värde ur kulturmiljösynpunkt genom att det äldre 
kulturlandskapet fortfarande går att urskilja. Utifrån ovanstående bedöms 
planerad bebyggelse inte medföra någon påverkan på riksintressets utpekade 
uttryck och värden. 

Planen medför en fysisk påverkan på fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar eftersom bebyggelse till viss del planeras i lägen för dessa. Detta 
innebär att kulturhistoriska uttryck går förlorade och att läsbarheten av 
kulturmiljön i planområdet kan försvagas. Utformning och avgränsning av 
planerad bebyggelse har dock skett utifrån att begränsa ingreppen i 
fornlämningarna.  

Planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar vilket i sin tur medför en 
ökad mängd dagvatten av förändrad kvalitet som behöver omhändertas. Den 
sammantagna bedömningen är dock att dagvattnet från planområdet inte är 
särskilt förorenat.  Föreslagna dagvattenåtgärder som infiltration och 
fördröjning med öppen avledning bedöms vara tillräckliga för att inte påverka 
recipientens status negativt med ökade halter näringsämnen och metaller. 
Grundvattenförekomsten Vårsta bedöms inte påverkas i och med att endast en 
mycket liten del av planområdet ligger inom grundvattenförekomstens område. 

Utanför planområdets sydöstra gräns, vid Sjövretens gård bedrivs 
hästverksamhet och här finns flera hästhagar. I dagsläget är hästhagarna delvis 
belägna innanför exploatörens fastighet vilket inte kommer att vara fallet när 
planen är utbyggd. Hästhagarna kommer att dras tillbaka till fastighetsgränsen, 
vilken ligger över 100 meter från planerad bebyggelse. Med detta som 
bakgrund bedöms det inte finnas någon risk för hästallergener inom 
planområdet. 

Någon omfattande föroreningssituation i jord bedöms inte föreligga inom 
planområdet. Planförslaget bedöms därför inte medföra någon ökad risk för 
exponering av markföroreningar för de som kommer att bo och vistas i 
området. 

7.2 Planens relation till miljökvalitetsmål 
Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som 
ska uppnås i ett generationsperspektiv. Miljökvalitetsmålen ska vägleda statliga 
myndigheters och andra samhällsaktörers åtgärder på miljöområdet. Enligt 6 
kap miljöbalken ska en MKB innehålla en beskrivning av hur relevanta 
miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktats i planen.  
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För detaljplanen för Slättmalm har 11 nationella miljökvalitetsmål bedömts 
vara relevanta att utvärdera. Fem av målen (Hav i balans samt levande kust och 
skärgård, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Myllrande våtmarker och 
Storslagen fjällmiljö) bedöms inte vara relevanta att beakta i föreslagen 
exploatering. Planen bedöms i flera avseenden påverka målen i både positiv 
och negativ riktning. Med detta menas att planförslagets markanvändning och 
föreslagna åtgärder kan påverka målen både i positiv och negativ riktning, 
beroende på vad som utvärderas inom ramen för målet. 

Målen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning 
bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning. Målen bedöms påverkas 
positivt genom att detaljplanen föreslås i anslutning till Vårsta, där 
kollektivtrafikförbindelser finns. Området kommer också att anslutas till en 
busslinje. Detta medför goda möjligheter för boende i området att åka 
kommunalt istället för att ta bilen. I planförslaget ingår också nya gång- och 
cykelvägar vilket innebär goda förutsättningar för att människor ska kunna 
utföra vardagsärenden med gång eller cykel. I och med att området är beläget 
en bit från t.ex. Tumba med pendeltågsstation och arbetsplatser så förväntas 
bilberoendet till och från området dock bli relativt stort. En befolkningsökning 
i ett lokalt perspektiv går ofrånkomligt hand i hand med ökad 
resursförbrukning, ökade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig expansion 
som tar skogsmark i anspråk vilket medför att målen påverkas i negativ 
riktning.  
 
Målen Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö, Levande sjöar och 
vattendrag och Ingen övergödning bedöms huvudsakligen påverkas i 
negativ riktning. Ökade hårdgjorda ytor ger ökade dagvattenflöden som bidrar 
till belastning och risk för spridning av föroreningar och näringsämnen till 
sjöar, vattendrag och grundvatten. Om dagvattnet inte omhändertas och renas 
korrekt riskerar det att försämra recipientens ekologiska och kemiska status. 
Genom att rening och fördröjning av dagvatten inom området planeras med 
öppna diken för att underlätta infiltration bedöms dock detta vara tillräckligt 
för att inte påverka recipienter negativt. Den negativa påverkan på miljömålen 
kan därmed till viss del motverkas. 

Målen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms påverkas i 
huvudsakligen negativ riktning. Detta eftersom naturmark tas i anspråk med 
konsekvensen att lokala biotoper, naturvärden och spridningsvägar påverkas 
och riskerar att försvinna. Även om befintliga biotoper delvis kommer att 
ersättas med ny grönska och träd, kan nya träd aldrig kompensera för de 
ekologiska och biologiska värden som befintlig natur hyser. Planen har delvis 
utformats utifrån att delar med högre naturvärden bibehålls vilket är positivt 
liksom de kompensationsåtgärder som planeras. Detta kan delvis motverka den 
negativa påverkan på miljömålen. 

Målet God bebyggd miljö bedöms påverkas i huvudsak positiv riktning. De 
boende erbjuds goda boendemiljöer med avseende på frisk luft och goda 
möjligheter till upplevelser i form av natur/friluftsliv, lek och närrekreation.  
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8 Förslag till uppföljning 
Enligt miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen medför. Uppföljning har stor betydelse för att 
tillgodose syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en 
hållbar utveckling. Uppföljning är även viktigt för att följa upp om de i MKB:n 
föreslagna skyddsåtgärderna verkligen genomförs. 

I kapitlet ges förslag till hur planens betydande miljöpåverkan kan följas upp. 
Samordning för uppföljning kan ske i samband med kommunens 
miljöövervakning som förekommer av andra orsaker. Boverket 
rekommenderar t.ex. att uppföljningen av den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av en plan i realiteten ger så långt som möjligt kopplas till 
befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem. Uppföljningen bör 
utvärdera vad utfallet av planen blev och i vilken utsträckning som 
förutsägelserna av konsekvenserna varit korrekta.  

Nedan ges förslag på vilka åtgärder som bör följas upp och övervakas för de 
miljöaspekter som bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan. 
Eftersom det är viktigt att även följa upp om de i MKB:n föreslagna 
skyddsåtgärderna verkligen genomförs, beskrivs även dessa för de aspekter 
som inte bedömts som betydande. 

8.1 Betydande miljöaspekter 
Nedan bör säkerställas och följas upp under den fortsatta planprocessen och 
genomförandet av detaljplanen. 

8.1.1 Naturmiljö inkl. rekreation 
• Naturvärdesträd och ersättningsträd sparas så långt det är möjligt 

• Ytor, stora eller små, med bar sand, helst i sydläge sparas eller anläggs 
för att gynna sandberoende organismer som t.ex. solitära bin. 

• Vid insådd används art- och örtrika fröblandningar för att gynna en 
lång rad nektar- och pollenberoende organismer – inte minst bin, 
humlor, fjärilar och vissa skalbaggar 

• Väsentliga delar av den insådda gräsmarken sköts som slåtteräng och 
slås endast en gång om året, i början av augusti. Det avslagna gräset 
transporteras bort. 

• Där nyplanteringar görs utnyttjas i första hand bärande träd oh buskar 
– sälg, hagtorn, slån, nypon, fläder, oxel och rönn m.fl. 

• Sälg har en särställning som pollenproducent tidigt på våren och bör 
prioriteras när naturavsnitt sparas och när nyplanteringar görs. 

• Avverkade trädstammar, både från barr- och lövträd, lämnas på 
lämpliga platser i nära anslutning till bostadsområdet. Stockarna 
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arrangeras lämpligen i upplag eller så kallade faunadepåer för att gynna 
vedlevande organismer t.ex. skalbaggslarver. Solexponerat är bäst för 
flest men även skuggade faunadepåer gör nytta 

• Den nya bebyggelsen bör planeras på ett sätt så att tillgängligheten till 
området tryggas och att möjligheten att ta sig genom området till 
närliggande grönområden förstärks. Det är också viktigt att gångstråk 
och släpp ut i planens östra delar utformas så att de inte uppfattas som 
privata utan allmänna.  

• Möjligheter att tillgängliggöra Malmsjön för allmänheten kan studeras 
på sikt för att ge ytterligare möjligheter till närrekreation och friluftsliv.  

8.1.2 Kulturmiljö och fornlämningar 
För att minimera eventuella konsekvenser på kulturmiljöer och fornlämningar 
inom samt utanför planområdet föreslås ett antal åtgärder. Det är dessa 
åtgärder som bör följas upp: 

• Spara vegetation mellan bebyggelsen och Sjövretens gård med 
tillhörande hagar. 

• Spara vegetation mellan den planerade bebyggelsen och väg 225. 

8.1.3 Buller 
För att säkerställa att ljudnivåerna inom området inte överskrider de riktvärden 
som finns bör uppföljande mätningar genomföras vid byggnaderna närmast 
väg 225 efter att området säkerställts. Nedan redovisas de planbestämmelser 
som föreslås: 

• Minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55 
dB(A) ekvivalent trafikbullernivå (frifältsvärde) utanför minst ett 
fönster. 

• Gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå 
(frifältsvärde) anordnas i anslutning till bostäderna.  

• Trafikbullernivån inomhus i boningsrum ska inte överstiga 26 dB(A) 
ekvivalent och 41 dB(A) maximal ljudnivå, d.v.s. ljudklass B.  

• Den ekvivalenta ljudnivån blir högst 55 dB(A) på minst halva 
skolgården. 

8.2 Övriga miljöaspekter 
8.2.1 Risk kopplat till transporter av farligt gods 
Inga åtgärder bedöms vara nödvändiga med avseende på risk kopplat till 
transporter av farligt gods. 
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8.2.2 Risker med allergenspridning från närliggande 
hästhagar 

Hästhagarna kommer att dras tillbaka till fastighetsgränsen vilket innebär att 
avståndet mellan planerad bebyggelse och hästhagarna blir över 100 m. Med 
detta som bakgrund bedöms det inte finnas någon risk för hästallergener inom 
planområdet och några åtgärder bedöms inte vara nödvändigt. 

8.2.3 Yt- och grundvatten 
Den sammantagna bedömningen är att dagvattnet från planområdet inte är 
särskilt förorenat och inte kommer att överstiga de förslag på riktvärden som 
finns. De föreslagna dagvattenåtgärderna med infiltration och fördröjning med 
öppen avledning bedöms vara tillräckliga.  

8.2.4 Markföroreningar 
Kompletterande provtagningar av jord och asfalt har rekommenderats vid 
upplagsytan i det nordvästra hörnet av undersökningsområdet när denna har 
avvecklats. För att minimera hanteringen av tjärasfalt rekommenderas också att 
en närmare avgränsning av förekomst av tjärasfalt utförs.   
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