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SAMMANFATTNING 

Naturmiljö och ekologiska spridningssamband  

Sammantaget innebär programförslaget risk för negativa konsekvenser i samtliga alternativ då framför 

allt dammarna men även bebyggelsen kan komma att påverka skyddade och känsliga arters 

förutsättningar. Alla tre alternativ i programförslaget riskerar påverka spridningssamband och 

naturvärden negativt, men omfattningen och karaktären av påverkan beror på utformningen av 

dagvattendammarna samt omfattningen och placeringen av bebyggelsen, varav det sistnämnde skiljer 

sig åt i alternativen. Det finns också en potential att förbättra förutsättningar för vissa naturvärden samt 

stärka spridningssamband genom att anpassa utformningen av dagvattendammarna och parkområdet 

till de ekologiska förutsättningarna, samt se över placering av bebyggelse.  

Ytvatten 

Den dagvattenanläggning som föreslås i planprogrammet innebär att vatten som rinner till Norra 

Råstabäcken kommer att genomgå rening. Utformningen och kapaciteten hos dagvattenanläggningen 

är likadan i samtliga av de tre alternativa utformningarna och motsvarar storleksmässigt drygt 0,5 

procent av tillrinningsområdets reducerade area. Enligt den utredning som gjorts har tidigare 

utvärdering av ett flertal dagvattendammar visat på god reningseffekt i dammar med en sådan 

dimensionering (WRS, 2022). Det innebär att dagvattnet som avrinner från plan Råstasjön, och i 

förlängningen Brunnsviken, även kommer att vara renare med avseende på andra ämnen än de 

näringsämnen som beräknats. 

Den förändrade markanvändningen som planprogrammet medför, i form av bland annat bebyggelse 

och hårdgjorda ytor såsom parkering, kan medföra ökade flöden och föroreningsbelastning jämfört 

med idag. Med föreslagen dagvattendamm förväntas dock föroreningsbelastningen till recipienterna 

nedströms totalt sett minska i samtliga alternativ. Med lokalt omhändertagande av dagvatten i linje 

med Sundbybergs stads riktlinjer kan den belastning som når dagvattendammen från tillkommande 

exploatering även begränsas. 

Det förändrade spillvattensystem som föreslås i planprogrammet medför att risken för bräddningar 

minskar. Bräddning kan fortsatt inträffa vid strömavbrott eller andra driftstörningar i systemet. En 

driftstörning i kombination med mycket höga flöden i spillvattensystemet skulle potentiellt kunna 

medföra att betydande mängder fosfor tillförs recipienterna. Men sannolikheten för det har bedömts 

vara liten (VA-Resurs, 2021).  

Samtliga alternativ bedöms sammantaget medföra positiva konsekvenser med avseende på ytvatten.  

Översvämningsrisk 

Planförslaget påverkar översvämningsrisken genom att andelen hårdgjorda ytor ökar samt att objekt 

som behöver skyddas vid översvämning, i form av bebyggelse, tillkommer. De dagvattendammar som 

föreslås kommer kunna ta emot en del vatten, men i nuläget har vissa sektioner i anläggningen, 

såsom trummor mellan de olika dammarna, dimensionerats utifrån ett 20-årsflöde och kommer 

därmed vara flödesbegränsande. Intill planerad dagvattendamm, utmed Norra Råstabäcken och vid 

den nedersta dammsektionens utlopp mot Råstasjön planeras för översvämningsytor. 

Översvämningsytornas exakta läge och kapacitet har inte studerats i detta skede. I detta skede har 

ingen översvämningsanalys med framtida markanvändning och höjdsättning genomförts.  

Utan åtgärder och anpassningar indikerar genomförd analys risk för översvämning av bebyggelse i 

samtliga utformningsalternativ. Gemensamt för alternativen är att en större lågpunkt med djup över 1 

meter uppkommer utmed Örsvängen, med risk för stora störningar gällande framkomlighet och skada 

på intilliggande bebyggelse.  
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Samtliga alternativ medför utan vidare analyser risk för negativa konsekvenser i form av 

framkomlighetsproblem och skada på bebyggelse.  

Kulturmiljö  

Samtliga alternativ medger en utbyggnad av dagvattendammar som i sig innebär ett visst, om än 

mycket begränsat, intrång på betesmarkerna och därmed har en negativ påverkan på läsbarheten. 

Storleken av den negativa påverkan beror till stor del på utformningen av dagvattendammarna i sig 

samt dess omgivning och dess hänsynstagande till befintliga kulturmiljövärden.  

Planprogrammet har potential att stärka och förtydliga plan- och bygglagens skydd av de 

kulturmiljövärden som finns inom området.  

Med avseende på kulturmiljö bedöms Minimialternativet varken medföra positiva eller negativa 

konsekvenser, Mediumalternativet risk för negativa konsekvenser medan Maximialternativet riskerar 

att medföra stora negativa konsekvenser.  

Rekreation  

Samtliga utformningar innebär ett tillskott av ytor för organiserad idrott samt att delar av den befintliga 

grönstrukturen utvecklas och i framtiden innehåller mer ytor för spontanidrott, park och lek jämfört med 

nuläget. Planprogrammets ambitioner gällande en upprustning och ett tillskott av gång- och cykelvägar 

innebär en ökad tillgänglighet till och inom området som bedöms kunna komma fler till gagn än jämfört 

med nuläget.  

 

Med avseende på rekreation bedöms Minimialternativet medföra måttligt positiva konsekvenser, 

Mediumalternativet små positiva konsekvenser medan Maximialternativet riskerar att medföra måttliga 

negativa konsekvenser.  

Klimatpåverkan 

Planprogrammets olika alternativ har en ambition att olika utsträckning erbjuda mobilitetstjänster 

såsom exempelvis hyrcyklar för att uppmuntra till hållbart resande, vilket bedöms positivt.  

Det framgår dock inte specifikt vilka ambitioner planprogrammet har avseende hållbara färdmedel, 

parkeringsnorm och/eller bilanvändning. Planprogrammet ger inga tydliga verktyg för en minskad 

klimatpåverkan i kommande planarbete och en följd av detta är det inte möjligt att bedöma huruvida 

planprogrammet kan förväntas bidra till eller motverka uppfyllandet av vare sig, globala, regionala, 

nationella eller lokala mål om kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.  

Till följd av detta kommer MKB:n i detta skede inte redovisa någon alternativskiljande 

konsekvensbedömning likt övriga betydande miljöaspekter. I stället rekommenderas ett antal 

åtgärdsförslag för kommande planarbete.  
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INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Sundbyberg växer snabbt och i stadsdelarna Hallonbergen och Ör förväntas invånarantalet fördubblas 

i framtiden. Den snabba utvecklingen med fler invånare har lett till ett behov av att bygga ut kommunal 

service och teknisk försörjning i området. Mot bakgrund av detta fick Samhällsbyggnads- och 

serviceförvaltningen den 12 april 2021 i uppdrag att påbörja programarbete för idrottsanläggningar, 

dagvattendammar och spillvattenanläggning på Råsta/Örvallen. Platsen motiverades av att den ligger i 

ett strategiskt område vad gäller idrott, dagvatten och spillvatten. Den låglänta marken ger upphov till 

översvämningsrisk på vissa platser. Den ensidiga markanvändningen gör att området kan upplevas 

ödsligt under vissa tider på dygnet. Vidsträckta markparkeringar, snårig skog och 

idrottsanläggningarnas baksidor kan även bidra till en känsla av otrygghet. I arbetet med 

planprogrammet har programområdet sedan utökats och möjligheten till fler funktioner utretts. Syftet är 

att skapa ett mer hållbart och tryggt område för de som bor, verkar och vistas i området.  

I den undersökning som gjorts av planprogrammet för Råsta Örvallen bedöms planen ge upphov till 

betydande miljöpåverkan och därmed ska planprogrammet miljöbedömas och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. Detta dokument är miljökonsekvensbeskrivningen 

tillhörande planprogrammet.  

1.2 OMRÅDESBESKRIVNING 

Programområdet är 20,4 hektar stort och avgränsas av Ursviksvägen i väst, Sjövägen i öst och 

Örsvängen samt bostadsfastigheter i syd. Norrut avgränsas programområdet av Råsta Kulle samt 

befintliga järnvägsspår tillhörande Hagalunds bangård. Området omfattar Råsta gård där hästhållning 

och ridverksamhet bedrivs. En stor del av områdets centrala delar utgörs av öppna grönytor. Genom 

området rinner Norra Råstabäcken, som utgör den lägst liggande delen i den dalgång som 

programområdet omfattar, och som därmed avvattnar en stor del av omgivningen. Utmed Örsvängen 

finns en skola, en rackethall, Örvallens IP samt en basebollplan. Området som omfattas av 

planprogrammet redovisas i Figur 1. 
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Figur 1. Programområdet visas i streckad röd linje (Stockholms stad, 2022).  

1.2.1 Riksintressen 

Riksintressen avser områden eller objekt som anses viktiga ur nationell synvinkel och är skyddade i 

miljöbalken. Programområdet berörs av riksintressena Bromma flygplats och Hagalunds bangård.  

Bromma flygplats är ett riksintresse för luftfart, vars influensområde täcker hela Sundbybergs stad. 

Influensområdet medför restriktioner för flygbuller samt höjdrestriktioner för byggnader och 

anläggningar. För programområdet innebär det att inga objekt får sticka upp ovanför flyghinderhöjden 

59, 56 meter över havet. 

Hagalunds bangård är ett riksintresse för järnväg och har ett stickspår som löper in i Sundbyberg 

precis norr om programområdet. Stickspåret medför ett generellt skyddsavstånd om 30 meter från 

järnvägsspårets mitt till bebyggelse, men viss verksamhet kan tillåtas närmare än så.  

1.3 PLANPROCESSEN 

1.3.1 Programsamråd  

Råsta Örvallen befinner sig i ett tidigt planeringsstadie, så kallat programsamråd. Framtagande av 

programhandlingar syftar till att tidigt redogöra för utgångspunkter och omfattning av kommande 

detaljplanearbete.  

Under tiden för programsamråd finns möjlighet för både allmänheten och berörda myndigheter att 

lämna synpunkter på planhandlingar inklusive MKB. Planförslaget och dess MKB remitteras till 

berörda myndigheter, sakägare och andra berörda parter. Inkomna synpunkter sammanställs i en 

samrådsredogörelse i vilken synpunkter på detaljplan och MKB redovisas tillsammans med svar på 

varför en synpunkt beaktats eller inte. Efter programsamrådet antas och omarbetas förslaget av 

kommunfullmäktige. 
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I Sundbyberg annonseras information om programsamråd i lokaltidningen Mitt i Sundbyberg och i 

Dagens Nyheter. Programsamrådshandlingar ställs därefter ut på biblioteket i Sundbyberg och 

Hallonbergen samt i entrén till stadshuset (Sundbyberg, 2022) samt tillgängliggörs digitalt1.  

1.3.2 Miljöfrågor i planprocessen 

Ett planprogram behöver inte upprätta en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken (MB). 

Kommunen har däremot valt att genomföra detta ändå för att i tidigt skede fånga upp relevanta 

miljöaspekter för eventuellt kommande planarbete. För att avgöra om genomförandet av 

programförslaget ger upphov till betydande miljöpåverkan har kommunen gjort en undersökning 

avseende betydande miljöpåverkan. Den visade att planförslaget kan antas medföra betydande miljö-

påverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om betydande miljöpåverkan vilket redovisas i 

ett samrådssvar från december år 2021 (Dnr. 402-76590-2021).  

 

2 PLANFÖRSLAGET 

2.1 TRE SCENARIER 

För att hantera de tekniska, ekonomiska och fastighetsmässiga förutsättningar som finns i området har 

förslaget delats upp i ett minimi-, ett medium och ett maximiscenario2. Scenarierna kan ses som 

etapper för successiv utbyggnad av området, där komplexiteten ökar för varje scenario. Scenarierna 

har anpassats så att till exempel gator och bebyggelse smidigt kan byggas till i respektive scenario. 

Scenarierna kan även ses som självständiga förslag3, där staden efter programsamrådet kan ta 

ställning till det scenario som anses mest lämpligt att genomföra.  

• Minimiscenariot innehåller de mest väsentliga delarna av förslaget – kommunal service och 

teknisk försörjning. Dessa funktioner tillhör allmänintresset och är nödvändiga för att övriga 

scenarier ska kunna genomföras. Minimiscenariot kan till största del genomföras på 

kommunal mark och är inte beroende av några större ledningsflyttar.  

• Mediumscenariot innehåller de delar som ingår i minimiscenariot samt nya kvarter med 

bostäder, verksamheter och service. Mediumscenariot innebär även att en större ledning 

med tillhörande kammare behöver flyttas på stadens mark.  

• Maximiscenariot innehåller de delar som ingår i tidigare scenarier samt ytterligare kvarter 

med bostäder, verksamheter och service. Maximiscenariot innebär även att flera större 

ledningar behöver flyttas.  

I förslaget till planprogram för området uttrycks kommunens vision för att omhänderta platsens 

befintliga värden och de sätt som kommunen avser att hantera de utmaningar som finns i området.  

För att förstärka de kvaliteter som finns på platsen ska Norra Råstabäcken, Råsta gård och 

idrottsytorna fortsatt vara ett viktigt inslag i området. De ska förstärkas genom nya vattenspeglar, 

gångstråk, aktivitetsytor och mötesplatser. Där det är möjligt ska dessa ytor samordnas för att ge 

synergieffekter för människor, djur och natur. 

 
1 Örvallen - idrott och park - Sundbybergs stad 
2 Planprogrammet kallar de olika utbyggnadsalternativen för scenario, MKB:n kommer att använda sig 
av begreppet alternativ för att beskriva samma sak, detta för att skapa en tydlighet gentemot 
miljöbalkens krav på alternativredovisning. Således kommer scenario och alternativ i denna MKB ha 
samma innebörd. 
3 MKB:n behandlar och konsekvensbedömer de olika scenarierna som självständiga förslag.  

https://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-byggprojekt/detaljplaner/pagaende-planarbete/orvallen---idrott-och-park.html
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För att skapa ett mer hållbart område ska miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter främjas. 

Framtida skyfall ska omhändertas i översvämningsytor och dagvatten ska renas innan det rinner 

vidare. Bebyggelse ska utformas med hållbara byggnadsmaterial och parkering ska rymmas i 

mobilitetshus. Fler funktioner ska bidra till att fler människor möts och en blandning av 

upplåtelseformer ska möjliggöra att fler målgrupper kan bo i området. 

För att skapa ett mer tryggt och levande område ska markanvändningen kompletteras med bostäder, 

verksamheter och service. De olika funktionerna ska spridas ut på strategiska platser för att ge en 

mänsklig närvaro i en större del av området. Nya byggnader ska utformas med levande 

bottenvåningar och aktiva fasader som ger överblickbarhet mot både gata och park. 

2.1.1 Minimiscenario 

Minimiscenariot innehåller de mest väsentliga delarna av förslaget – idrottsanläggningar, 

dagvattendammar och spillvattenanläggning med mera. Dessa funktioner tillhör allmänintresset och är 

nödvändiga för att övriga scenarier ska kunna genomföras. Minimiscenariot kan till största del 

genomföras på kommunal mark och är inte beroende av några större ledningsflyttar. Scenariot 

bedöms kunna genomföras inom fem till tio år. 

Minimiscenariot innebär att programområdet byggs ut med bostäder, idrottsanläggningar, 

dagvattendammar, spillvattenanläggning, gator, torg och park. Även aktivitetsytor och mötesplatser 

möjliggörs i anslutning till idrottsplatsen och rekreationsstråket. I övrigt så bevaras så mycket som 

möjligt av befintlig miljö i området. 

 

Figur 2. Illustrationsplan, minimiscenario (Mandaworks 2022).  

2.1.2 Mediumscenario 

Mediumscenariot innehåller de delar som ingår i minimiscenariot samt nya kvarter med bostäder, 

verksamheter och service. De nya kvarteren är delvis utlagda på Förvaltarens mark, vilket gör 



 
 

 
10 | 10326754  • MKB Råsta Örvallen  

utvecklingen av denna mark beroende av Förvaltaren. Mediumscenariot innebär även att en större 

ledning, ventilkammare och kulvert behöver flyttas på stadens mark. Scenariot bedöms kunna 

genomföras inom åtta till 13 år. 

Mediumscenariot innebär, förutom det som ingår i minimiscenariot, att programområdet får fyra nya 

kvarter med bostäder, verksamheter och service. I anslutning till kvarteren möjliggörs ytterligare gator, 

torg och parker. 

 

Figur 3. Illustrationsplan, mediumscenario (Mandaworks, 2022) 

2.1.3 Maximiscenario 

Maximiscenariot innehåller de delar som ingår i tidigare scenarier samt ytterligare kvarter med 

bostäder, verksamheter och service. Detta scenario inbegriper en stor del av Vasakronans mark, vilket 

betyder att utvecklingen av denna mark blir beroende av Vasakronan. Maximiscenariot innebär även 

att flera större ledningar behöver flyttas. Scenariot bedöms kunna genomföras inom tio till 20 år. 

Maximiscenariot innebär, förutom det som ingår i tidigare scenarier, att ytterligare fem kvarter 

tillkommer och att ett kvarter byggs till. Befintlig rackethall flyttas till den nordöstra delen av området 

och kompletteras med racketverksamhet samt bostäder. Scenariot innebär även att fler gator och torg 

möjliggörs samt att torget vid ishallen utökas.  
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Figur 4. Illustrationsplan, maximiscenario (Mandaworks, 2022). 
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3 ANDRA PLANER, PROGRAM & STYRDOKUMENT 

3.1 REGIONAL UTVECKLINGSPLAN FÖR STOCKHOLMS LÄN (RUFS) 

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050, 2018) finns planeringsmål för hela 

regionen.  

I RUFS 2050 redovisas regionala prioriteringar för/mellan olika intressen samt hur mark och vatten bör 

användas. I RUFS 2050 ligger aktuellt planområde inom ett område som är redovisat som strategiskt 

stadsutvecklingsläge. Nuvarande planförslag bedöms därför vara i linje med RUFS 2050. 

3.2 ÖVERSIKTSPLAN 

Sundbybergs stads översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 23 april 2018. Översiktsplanen 

syftar till att ge vägledning och stöd i beslut om mark- och vattenanvändning och om hur den byggda 

miljön ska utvecklas och bevaras. Dokumentet anger fem målbilder för stadsutveckling i Sundbyberg: 

• En sammanhållen stad 

• Plats för alla 

• Grönska och vatten av god kvalitet 

• Levande stadsrum 

• Den smarta staden 

Översiktsplanen anger Råsta/Örvallen som en del av ett större utvecklingsområde i Hallonbergen och 

Ör. Stadsdelarna ska förtätas med nya bostäder, verksamheter och service fram till år 2030. Samtidigt 

utpekas Råsta/Örvallen som ett viktigt område för kulturmiljö, natur, idrott och rekreation. Det finns 

även potential för att området, med sina grönytor, kan bidra till att sänka temperaturen i staden. 

I en av de strategier som lyfts fram i översiktsplanen anges att norra Råstabäcken ska integreras i 

stadsutvecklingen längs Enköpingsvägen och vid Råsta för att skapa nya värden för ekologi, 

dagvattenhantering, rekreation och klimatanpassning. Ett grönstråk längs med norra Råstabäcken via 

dalgången norr om Ör till Råstasjön, beskrivs även som en viktig del i den nya stadsbilden där 

grönstråket ska fylla en viktig funktion för rening och fördröjning av dagvatten. 

Planförslaget bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan (Sundbybergs ÖP för 2030, 

2018). 

3.3 MOBILITETSPROGRAM FÖR SUNDBYBERGS STAD (2017) 

Mobilitetsprogrammet för Sundbybergs stad fastslogs av kommunfullmäktige den 18 december 2017. 

Syftet med programmet är att definiera strategier som ger förutsättningar för god mobilitet samt ett 

ökat hållbart resande till fots, med cykel och kollektivtrafik. 

Programmet anger Örvallen som en målpunkt för fotgängare och cyklister i staden. Nya kopplingar för 

cykelnätet ska utredas vidare längs Norra Råstabäcken och mellan Råsta och Brotorp. Vidare föreslås 

kollektivtrafikförsörjning längs en ny koppling mellan Örsvängen och Sjövägen (Mobilitetsprogram, 

2017). 
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3.4 ANGRÄNSANDE DETALJPLANER/PLANPROGRAM 

3.4.1 Detaljplan C271 (1993) 

Detaljplan C 271 antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 1993. Planen syftar till att överföra 

allmän platsmark till kvartersmark, möjliggöra nya bostäder i Ör centrum och sammanställa tidigare 

detaljplaner i Ör. Detaljplanen omfattar en mindre del av Råsta/Örvallen, närmast Örsvängen, som 

planlagts för naturmark, parkering och idrott. 

3.4.2 Detaljplan C450  

Detaljplan C450 antogs av kommunfullmäktige den 7 oktober 2020 och syftar till att skola och 

idrottshall på andra sidan av Örsvängen, från planområdets sett.  

3.4.3 Detaljplan C313 

Detaljplan C313 antogs av kommunfullmäktige den 27 september 1999 och syftar till att möjliggöra för 

kontorsändamål och lätt industri. Detaljplanen täcker det sydvästra hörnet av Råsta/Örvallen, som 

planlagts för huvudgata. Detaljplanen är inte genomförd och är inte heller aktuell i programområdet 

men har resulterat i kontor, parkeringsytor och gator.  

3.4.4 Detaljplan C443 Fröfjärden 

Detaljplan C443 antogs av kommunfullmäktige den 26 november 2018. Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra nya bostadskvarter, förskola, gator, torg och park. Detaljplanen omfattar det nordvästra 

hörnet av Råsta/Örvallen, som har planlagts för pumpstation och park. Detaljplanen är inte genomförd 

och är inte heller aktuell i programområdet.  
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Figur 5. Karta som visar gällande detaljplaner (röd linje) och pågående detaljplaner (grönstreckad 
linje).Miljöbedömningens metod och process 

3.5 SYFTE MED MILJÖBEDÖMNINGEN 

En strategisk miljöbedömning är ett förfarande som består av ett antal processteg som bland annat 

omfattar avgränsning och samråd. Inom ramen för en miljöbedömning ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Syftet med att genomföra en miljöbedömning är enligt 6 kap. 1 § andra stycket MB ”att integrera 

miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas”. Miljöbedömningen ska fungera som stöd 

för, och ge underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av programmet. Den ska främja 

ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i programarbetet väga miljökonsekvenser mot andra 

faktorer. 

En miljöbedömning ska enligt MB identifiera och värdera de betydande miljöeffekter som 

genomförandet av programmet kan antas medföra med avseende på: 

   1. befolkning och människors hälsa, 

   2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap miljöbalken och biologisk mångfald i övrigt, 

   3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, 

   4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, 
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   5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller 

   6. andra delar av miljön. 

3.6 AVGRÄNSNING 

En MKB ska innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till: 

• Bedömningsmetoder och aktuell kunskap 

• Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad 

• Allmänhetens intresse 

• Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program 

eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.  

Kommunen ska samråda om omfattningen av och detaljeringsgraden i en MKB med de kommuner, 

länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av planen. Samråd med länsstyrelsen 

angående undersökning och avgränsning har genomförts 2021-12-09.  

Länsstyrelsen delar kommunens bild kring MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad och understryker 

att det är önskvärt att kommunen visar hur kommande detaljplanering är förenlig med 

artskyddsförordningen och generellt biotopskydd.  

I efterföljande avsnitt följer en redovisning av miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning i tid, rum 

(geografiskt) och sak.  

3.6.1 Avgränsning i tid 

År 2035 bedöms området vara helt färdigbyggt. Horisontåret, för vilken bedömningarna av miljö-

påverkan görs, är därför 2035 men med utblick mot 2050. Hur arters fortlevnad kan påverkas av 

förändrade spridningssamband kan dock dröja ännu längre. Även avgränsning i tid kan därmed 

variera för de olika aspekterna. 

3.6.2 Geografisk avgränsning 

Den rumsliga avgränsningen och påverkansområdet för de flesta aspekter utgörs av programområdets 

gräns som visas med rödstreckad linje i Figur 1. Påverkan kan uppstå även utanför själva 

programområdet. För vissa aspekter, exempelvis vatten och ekologiska spridningssamband är 

påverkansområdet större än plangränsen. Det geografiska område som påverkas varierar således 

beroende på vilken aspekt som studeras. 

3.6.3 Avgränsning i sak 

Utifrån kommunens bedömning och genomfört avgränsningssamråd bedöms följande miljöaspekter 

vara betydande.   

• Ytvatten 

• Översvämningsrisk 

• Naturmiljö och ekologiska spridningssamband 

• Kulturmiljö  

• Rekreation 

• Klimatpåverkan 

Ovan listade aspekter redovisas och bedöms i denna MKB. Motiv till varför övriga miljöaspekter inte 
bedömts vara betydande och avgränsats bort finns i underlaget för avgränsningssamrådet (dnr KS-
0202/2021/). 
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Nedanstående aspekter har studerats översiktligt och bedöms inte vara betydande i programskedet. 
De kommer hanteras inom ramen för planprogrammet men inte redovisas och konsekvensbedömas i 
MKB:n.  
 

• Landskap 

• Buller 

• Luftkvalitet 

• Elektromagnetiska fält 

• Markföroreningar 

• Risk för ras och skred 

• Grundvatten 

3.7 BEDÖMNINGSMETODIK 

För att beskriva planförslagets miljökonsekvenser används ofta begreppen påverkan, effekt och 

konsekvens. I vanligt tal är dessa ord delvis synonymer till varandra men i MKB-sammanhang kan det 

vara viktigt att särskilja begreppen: 

• Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens 

genomförande medför.  

• Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av värdefulla 

naturmiljöer, buller eller luftföroreningar. 

• Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till exempel, 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

Vid bedömning av konsekvenser vägs ingreppets störning/omfattning och det berörda objektets 

värde/känslighet in, se Figur 6. Konsekvenserna graderas enligt följande skala: 

• Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser 

• Varken positiva eller negativa konsekvenser 

• Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser 

Om exempelvis ett område med högt värde störs i stor omfattning innebär det stora negativa 

konsekvenser medan små störningar i ett område med högt värde innebär måttliga negativa 

konsekvenser.  
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Bedömningen av samtliga miljöaspekter i denna MKB har gjorts enligt Figur 6.  

Bedömningen av påverkan, effekt och konsekvens görs i förhållande till nuläget om inget annat anges. 

Utöver det innehåller miljökonsekvensbeskrivningen åtgärdsförslag som redovisas under rubriken 

Förslag på åtgärder. Dessa är förslag på ytterligare miljöanpassningar eller åtgärder som inte regleras 

av planen men som är önskvärda för att ytterligare undvika/minimera negativa effekter/konsekvenser. 

3.8 KUMULATIVA EFFEKTER 

Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra. Effekterna kan 

härstamma från olika åtgärder som skiljer sig åt både rumsligt och tidsmässigt. För det aktuella 

planprogrammet kan det vara av särskild vikt att belysa kumulativa effekter med avseende på 

ekologiska spridningssamband och översvämningsrisker.  

3.9 OSÄKERHETER 

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels genuina osäker-

heter i alla antaganden om framtiden, dels osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet och 

kunskapsläge. Osäkerheter ligger exempelvis i att de underlag och källor som använts för miljö-

bedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar kan exempelvis vara 

missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och 

brister i bakomliggande modeller.  

Figur 6. Princip för bedömning av konsekvenser som uppstå till följd av planens genomförande. 
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I de bedömningar som görs i denna MKB har särskild hänsyn tagits till eventuella osäkerheter i 

underlag och kunskapsläget kopplat till nuvarande planförslag. Detta i enlighet med försiktighets-

principen i 3 § 2 kap. miljöbalken. I de fall det finns kunskapsluckor eller andra osäkerheter antas 

därför konsekvenserna bli negativa fram till dess att osäkerheten kan avskrivas. 

4 BETYDANDE MILJÖASPEKTER 

4.1 NATURMILJÖ OCH EKOLOGISKA SPRIDNINGSSAMBAND 

  

4.1.1 Bedömningsgrunder 

Artskyddsförordningen  

I artskyddsförordningen (2007:845) finns bestämmelser kring de djur- och växtarter som är fridlysta i 

Sverige. Bland de arter som omfattas av artskyddsförordningen finns bland annat de arter som listas i 

art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Alla vilda fåglar, alla växt- och djurarter betecknade med 

bokstaven N eller n i förordningens bilaga 1, samt alla växt- och djurarter i bilaga 2 är fridlysta enligt 

Artskyddsförordningen (2007:845). Detta innebär att det är förbjudet att samla in, döda, skada eller 

fånga individer samt att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. För alla vilda fåglar samt för arter 

betecknade med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 1 (4 §) gäller även att det är förbjudet att 

störa djuren, eller att skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. Länsstyrelsen kan i enskilda 

fall och endast under mycket specifika omständigheter medge dispens enligt 14 och 15 § 

artskyddsförordningen.  

SIS-standard för naturvärdesklasser 

Enligt den SIS standard som används för naturvärdesinventering delas naturvärden in i fyra olika 

klasser:  

• Högsta naturvärde (klass 1) 

• Högt naturvärde (klass 2) 

• Påtagligt naturvärde (klass 3)  

• Visst naturvärde (klass 4). 

Naturmiljö är ett mångtydigt och vitt begrepp. Naturmiljöns värden utgörs dels av hela naturtyper, såväl 

naturliga som kulturpräglade, dels av enskilda växt- och djurarter. Skyddet och vårdandet av naturmiljöer är 

en förutsättning för att kunna bevara den biologiska mångfalden och i förlängningen allt biologiskt liv, likaså 

de funktioner och processer som är viktiga för att ekosystem och livsmiljöer ska bestå och utvecklas. 

Grön infrastruktur kan kortfattat beskrivas som nätverk av natur. Begreppet avser naturliga strukturer, arter 

och processer som behövs för att djur, växter och svampar ska finnas kvar i framtiden. Robusta ekosystem 

är en förutsättning för de tjänster och produkter, så kallade ekosystemtjänster, som naturen bidrar med.  
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Rödlistan 

Rödlistan är en förteckning över de växt- och djurarter vars framtida överlevnad i Sverige bedömts 

vara osäker. Listan har ingen juridisk status och arter som rödlistas får således inte per automatik ett 

juridiskt skydd. Däremot är en del rödlistade arter skyddade enligt lagstiftning, exempelvis artskydds-

förordningen. Rödlistade arter är grupperade enligt sex kategorier för olika grad av sällsynthet och risk 

för utdöende, se faktaruta. 

Skyddsvärda träd 

Som en del i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden har Naturvårdsverket tagit fram ett 

åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Med särskilt skyddsvärda träd avses: 

• Jätteträd; träd grövre än 1 meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd. 

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd; träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i 

huvudstam. 

Med övrigt skyddsvärda träd avses döda stående/liggande träd 

≥ 0,4 m i diameter på det smalaste stället upp till brösthöjd 

alternativt från stambas. För liggande avbrutna stammar gäller 

≥ 0,4 m vid brottställe samt hamlade träd. Övrigt skyddsvärda 

och särskilt skyddsvärda träd har i sig inget juridiskt skydd. 

Däremot kan träden hysa arter som i sin tur är skyddade. Om 

avverkning av ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att 

väsentligt ändra naturmiljön ska åtgärden anmälas för samråd 

enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Biotopskydd 

Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer 

för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde 

får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. 

Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. 

Det finns två former av biotopskyddsområden: 

1. Biotoper som har generellt skydd i hela landet. Det är små biotoper som har minskat starkt, 

och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat landskap. De 

flesta av dem finns i jordbrukslandskapet. 

 

2. Biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta 

ska utgöra ett biotopskyddsområde. De finns i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i 

sjöar, vattendrag, kust och hav. 

Småvatten och våtmark i eller i anslutning till jordbruksmark omfattas av generellt biotopskydd. 

Skyddet omfattar småvatten eller våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som 

ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, öppna 

diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Med jordbruksmark avses bland 

annat betesmark. 

4.1.2 Nuläge  

Naturvärden och artförekomster 

Den norra och östra delen av programområdet utgörs idag av naturmark och betad åkermark. Norra 

Råstabäcken löper i dike från väster till öster genom området. Den är starkt påverkad, förorenad och 

syrefattig (beskrivs närmare i kap 5.2.2). Där norra Råstabäcken korsar befintlig gång- och cykelväg 

Rödlistade arter  

De arter som är rödlistade är 

indelade i följande kategorier: 

Nationellt utdöd (RE) 

Akut hotad  (CR) 

Starkt hotad  (EN) 

Sårbar   (VU) 

Nära hotad  (NT) 
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och viker av söderut går den i en cirka 20 meter lång kulvert. I vissa områden är dikeskanterna lägre 

och bäcken har viss meandring. Bäcken omgärdas av fuktig mark där det växer videbuskar och ung 

sälg, björk och asp samt vass och älggräs. Vegetationen ökar i utbredning österut i programområdet 

och övergår i en fuktlövskog intill Sjövägen. Intill norra Råstabäcken i mitten av programområdet 

förekommer en våtmark. 

Norra Råstabäcken (objekt 25) med dess fuktiga omgivning har vid inventering klassats som ett 

naturvärdesobjekt med visst naturvärde (klass 4) (Calluna AB , 2015), se Figur 8. Ovanför och längs 

med bäcken löper gräsmarker och hagar (objekt 26) som tidigare brukats som åkermark. Mindre delar 

av gräsmarken har ängskaraktär. Området har vid inventering bedömts inneha visst naturvärde (klass 

4). I norr ligger Råsta gård där det växer flera äldre ädellövträd och i anslutning till gården, i 

nordvästlig riktning, övergår området i löv- och blandskog med förekomst av äldre träd. Området kring 

Råsta gård och skogsområdet (objekt 29) har bedömts inneha påtagligt naturvärde (klass 3). Området 

ligger till största del strax utanför planprogramområdet.   

Området kring Råsta gård är även utpekat som en särskilt skyddsvärd trädmiljö (Länsstyrelsen, 2021). 

Ett träd, strax norr om planområdesgränsen är i nuläget utpekat som skyddsvärt, men vid 

Länsstyrelsens inventering angavs att flera av träden inom kort skulle nå kriterierna för skyddsvärda 

träd. Senare inventering anger att flera grövre lövträd förekommer kring Råsta gård. 

Enligt sökning i artportalen finns flera rödlistade arter i området, bland annat står Ask (EN) och Alm 

(CR) vid Råsta gård och en bohuslind (CR) vid Norra Råstabäcken. Det är ett rikt fågelliv i området 

och flera rödlistade fågelarter vistas eller häckar i området. Bland annat har tofsvipa (VU), stare (VU), 

buskskvätta (NT) och mindre hackspett (NT) observerats häcka. Duvhök (NT), grönfink (EN), gulsparv 

(NT), vinterhämpling (VU), ärtsångare (NT) hussvala (VU) med flera använder området för födosök 

och bland annat har även rörsångare (NT) spilkråka (NT), strandskata (NT), videsparv (NT) och 

tornseglare (EN) setts i området. Flera pollinerande insekter har setts inom området men inga som är 

på rödlistan (Artportalen , 2022). 

Inga grod- eller kräldjur har observerats i området (Artportalen, 2022), trots förekomsten av fuktiga 

biotoper. Detta kan bero på förekomsten av barriärer, föroreningsgraden i vattnet samt att de mindre 

vattenansamlingar som förekommer inte är vattenhållande under viktiga perioder för grod- och 

kräldjur, men groddjur har inte specifikt inventerats i området. 

Inga observationer av fladdermöss har rapporterats in till artportalen, men två fladdermusarter ska 

enligt uppgift ha påträffats i området (Friman Ekologikonsult AB , 2015). Det finns skäl att tro att det 

kan finnas fler, eftersom flertalet arter påträffats i intilliggande områden, bland annat i närhet till 

Råstasjön. 

Ekologiska spridningssamband 

I programområdets närhet förekommer ett antal områden av vikt för grönstrukturen sett både i ett 

kommunalt och regionalt perspektiv. Norr om programområdet ligger Igelbäckens naturreservat som 

utgör del av Järvakilen och är utpekat som ett viktigt regionalt samband i Länsstyrelsens 

handlingsplan för grön infrastruktur samt RUFS. Söder och sydöst finns naturreservaten Lötsjön-

Golfängarna och Råstasjön.  

Naturmarken kring Norra Råstabäcken, Råsta gård och den betade åkermarken inom 

programområdet är utpekade som del i ett landskapsobjekt tillsammans med Råstasjön-Lötsjön, vilket 

innebär att områdets delar tillsammans är mer värdefullt än de enskilda naturvärdesobjekten (Friman 

Ekologikonsult AB , 2015). Värdet består delvis i att det aktuella området utgör ett av de få 

naturområden som finns kvar mellan Lötsjön-Råstasjön och Järvakilen. 

Ett svagt spridningssamband för arter knutna till våtmarksmiljöer bedöms finnas mellan Lötsjön-

Råstasjön och Järvakilen utmed Norra Råstabäcken (Calluna AB , 2015). Sambanden för groddjur 
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bedöms dock vara kraftigt försvagade på grund av de ogynnsamma förhållanden som redovisats 

tidigare. 

Programområdet bedöms även ha betydelse för arter knutna till öppna gräsmarker som hävdas. 

Spridningssamband norrut till Igelbäckens naturreservat bedöms kunna finnas, men det är svårt att 

belägga samband söder, väster och öster om det inventerade området (Calluna AB , 2015).  

Spridningssamband för arter knutna till barr- och ädellövskog förekommer även i närområdet, men är 

inte knutna till de naturvärden som förekommer inom aktuellt programområde. Länsstyrelsen har i 

planeringsunderlag för grön infrastruktur pekat ut en svag spridningslänk för ädellövslevande arter 

mellan Järvakilen och Råstasjön. Svaga spridningslänkar för barrskogslevande arter och ädellövskog 

finns även utpekat och löper från skogsområdet intill Råsta gård genom programområdets västra del, 

parallellt med Ursviksvägen ner mot området kring Lötsjön. Bebyggelse har nyligen tillkommit norr om 

Enköpingsvägen vilket ytterligare försvagat sambanden.  

 

 

Figur 7. Planområdet är utpekat ingå i spridningssamband mellan Järvakilen, Råstasjön och Lötsjön. 
Planområdets ungefärliga utbredning är markerat med den röda cirkeln. 

 

Järvakilen  

Råstasjön 
Lötsjön 
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Områdesskydd 

Det finns inget strandskydd utpekat längs med Norra Råstabäcken i Länsstyrelsens 

planeringsunderlag (Länsstyrelsen, 2015). Av äldre kartmaterial framgår att området varit utdikat 

sedan länge, vilket indikerar att Norra Råstabäcken, som även idag främst utgörs av ett rätat dike, har 

artificiellt ursprung. Delar av Råstasjöns strandskydd sträcker sig inom programområdets sydöstra 

delar. Inga andra skyddade eller utpekade objekt har påträffats. 

 

Norra Råstabäcken och intilliggande våtmark utgör småvatten som ligger i angränsning till 

jordbruksmark i form av beteshagar. Det är i nuläget inte klarlagt om bäcken ständigt eller under en 

stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta. Det är dock troligt baserat på beskrivningar i 

genomförda naturvärdesinventeringar, varför Norra Råstabäcken sannolikt omfattas av generellt 

biotopskydd. 

 

 

Figur 8. Naturvärden inom programområdet samt omkringliggande områden (Calluna, 2015) 

4.1.3 Effekter och konsekvenser  

Naturmarken inom programområdet har idag inga enskilt höga utpekade naturvärden men området 

som sådant är utpekat som ett landskapsobjekt tillsammans med Lötsjön-Råstasjön samt ingår i 

spridningssamband för flera artgrupper, varav många är försvagade. Eftersom det är ett av mycket få 

kvarvarande grönområden mellan Lötsjön-Råstasjön och Järvakilen kan det också sägas vara 

strategiskt viktigt för utveckling av spridningssamband som kan bidra till en långsiktigt hållbar grön 

infrastruktur i både Sundbybergs kommun och Solnas kommun. Flertalet rödlistade arter, däribland 

många fåglar har observerats i området. Det finns behov av ytterligare utredningar för att klargöra om 

det kan finnas fåglar eller fladdermöss i området som omfattas av artskyddsförordningen eller är 

känsliga för störningar.  
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Norra Råstabäcken och den fuktlövskog som löper längs dess nedre delar förslås i alla alternativ 

omvandlas till en serie av dagvattendammar. En stor andel av fuktlövskogen kommer att försvinna 

eller påverkas vid anläggning av dagvattenanläggningen samt idrottsytorna söder om bäcken. Skogen 

kommer till stor del ersättas av öppna vattenspeglar samt översvämningsytor, men även påverkas av 

de fotbollsplaner som planeras söder om bäcken. Detta bedöms främst påverka de arter som är 

knutna till skogen, exempelvis känsliga fågelarter eller fladdermöss som eventuellt finns i området. 

WRS (2022) bedömer att det är möjligt att spara skog mellan dammarna samt spara en ridå mot 

sjövägen. Sammantaget bedöms fuktlövskog potentiellt sparas i sydöstra hörnet av programområdet 

samt ovanför ishallen i anslutning till bäcken. Den största delen av skogen kommer försvinna eller bli 

starkt påverkad i alla alternativ.   

Översvämningsytor planeras intill dammarna vilka påverkar hag- och gräsmarkerna genom den 

eventuella höjdsättning och markmodellering detta kan innebära. Översvämningsytorna kan även 

komma att påverka artsammansättningen och habitat för exempelvis pollinatörer om miljön generellt 

blir våtare. I och med att ytorna sannolikt kommer översvämmas relativt sällan är det dock mer 

sannolikt att marken endast kommer vara våtare vid enstaka tillfällen snarare än att den generellt blir 

våtare. Översvämningsytornas påverkan på omgivande natur beror i stor utsträckning på hur de 

utformas och i vilken grad de medför markingrepp eller lokalt förändrade fuktförhållanden.  

Dammarna ska rena vatten från hela Norra Råstabäckens tillrinningsområde och ska kunna hantera 

stora skyfallsmängder. Detta kommer resultera i renare vatten nedströms vilket förväntas påverka 

vattenkvaliteten i Råstasjön och i förlängningen Brunnsviken positivt, vilket potentiellt kan innebära 

bättre livsmiljö för många vattenlevande organismer nedströms. Vattenkvaliteten i bäcken och 

dammarna inom planprogramområdet kommer dock fortsatt vara förorenat vilket innebär att 

förutsättningar för arter i vattnet kommer vara oförändrat eller potentiellt försämrat inom programrådet 

beroende på hur mycket mark som hårdgörs i de olika alternativen.  

De svaga ekologiska spridningssambanden som löper genom området idag riskerar försvagas 

ytterligare om naturmark tas i anspråk vid bebyggelse så att korridoren minskar i bredd. Hur den 

kvarvarande naturmarken utformas och vilka ekologiska värden som tillskapas eller utvecklas får stor 

påverkan på sambanden.  

Programförslaget visar på ambitioner om att stärka spridningssamband, skapa skyddade/avgränsade 

biotoper samt återskapa ekologiska funktioner i vatten- och parkmiljön. Miljöer och samband för ek, 

ädellöv, tall, våtmarker samt pollinatörer pekas alla ut som viktiga att prioritera i illustrationsmaterialet 

till planprogrammet. En av strategierna är att skapa ett grönblått nätverk genom området. Tall- och 

eksamband ska stärkas genom nyplantering av träd insprängt i bebyggelsen medan våtmarksmiljöer 

och pollinatörer är prioriterade i parkmiljön. Grönska ska maximeras på tak och fasader.   

Det fortsatt starkt förorenade vattnet samt ambitionen att även tillgängliggöra området för människor 

ställer krav på utformning samt utredning av specifika arters förutsättningar, behov av habitat och 

spridning för att uppnå dessa ambitioner.  

Det är exempelvis en utmaning att skapa habitat och stärka spridningssamband för arter som är 

känsliga för föroreningar i vatten eftersom vattnet i bäcken samt dammarna fortsatt kommer innehålla 

höga föroreningshalter. Det innebär att det kan vara svårt att exempelvis etablera bottenfauna i 

dammarna samt skapa habitat för groddjur. Men det finns sannolikt större potential att utveckla 

ekologiska värden i de nedre dammarna då att vattnet blir renare där. Vilka föroreningshalter som är 

aktuella behöver utredas vidare. Även kan exempelvis flera av de fågelarter som använder området 

idag vara känsliga för störningar som ett ökat besökstryck och anläggning av nya gångvägar genom 

området innebär, samtidigt som snårigheten som skyddet som den befintliga fuktlövskogen ger 

minskar. Hur rekreationsvärden tillförs och hur området tillgängliggörs spelar stor roll för olika arters 

möjligheter till etablering.  
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Sammantaget innebär programförslaget risk för negativa konsekvenser i samtliga alternativ då framför 

allt dammarna men även bebyggelsen kan komma att påverka skyddade och känsliga arters 

förutsättningar. Alla tre alternativ i programförslaget riskerar påverka spridningssamband och 

naturvärden negativt, men omfattningen och karaktären av påverkan beror på utformningen av 

dagvattendammarna samt omfattningen och placeringen av bebyggelsen, varav det sistnämnde skiljer 

sig åt i alternativen. Det finns också en potential att förbättra förutsättningar för vissa naturvärden samt 

stärka spridningssamband genom att anpassa utformningen av dagvattendammarna och parkområdet 

till de ekologiska förutsättningarna, samt se över placering av bebyggelse.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Mini 

Alternativet innebär att fuktlövskog tas i anspråk till följd av framför allt anläggning av 

dagvattendammar, spillvattenanläggning och idrottsytor. Hagmarkens karaktär förändras i de delar 

närmast dammarna och blir blötare i och med att det blir mer stående vatten vid skyfall. Naturområdet 

utvecklas med rekreationsvärden och tillgängliggörs för fler människor genom att gångvägar anläggs 

genom området. I övrigt är minimialternativets huvudsakliga syfte att så mycket som möjligt av den 

befintliga miljön som finns i området idag bevaras.  

Sammantaget bedöms alternativ mini innebära risk för negativa konsekvenser för naturmiljö och 

ekologiska spridningssamband. Främst till följd av förlusten av fuktlövskogen vilket kan innebära att 

känsliga arter påverkas, exempelvis rödlistade fåglar. Det finns en större potential att i detta alternativ 

tillskapa eller utveckla värden för biologisk mångfald eftersom det innebär en mindre andel hårdgjord 

yta än i de andra alternativen. Genom att anpassa utformningen till de ekologiska förutsättningarna 

och ta hänsyn till känsliga arter kan den negativa påverkan eventuellt minskas eller kompenseras. På 

sikt finns det stor potential att utveckla ekologiska värden vilket potentiellt kan leda till positiva effekter 

för biologisk mångfald på sikt.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Medium 

Alternativet innebär, i tillägg till den utveckling som föreslås i Alternativ Mini, att programförslaget 

möjliggör fyra nya bostadskvarter, verksamheter och service. I mediumscenariot föreslår även en 

meandring av den norra delen av Norra Råstabäcken som i dagsläget är delvis kulverterad och löper i 

uträtat dike. Alternativet innebär sannolikt ett högre besökstryck på park/naturområdet än mini 

alternativet då bostäder samt en förskola föreslås i området. Den tillkommande bebyggelsen invid 

ishallen minskar möjligheten att spara fuktlövskogen söder om Norra Råstabäcken jämfört med 

alternativ mini. Kvarteret i sydväst kan ytterligare försvaga den utpekade svaga spridningslänken för 

tallsamband negativt, då byggnadsvolymerna blockerar korridoren. Genom att säkerställa tillräckliga 

släpp genom bebyggelsen samt skapa gröna korridorer invid bebyggelsen kan denna negativa effekt 

minskas. Den ökade meandringen av Norra Råstabäcken som föreslås kan, med en naturlig 

utformning, potentiellt resultera i förbättrade förutsättningar för värden kopplade till vattendraget om 

hänsyn till ekologiska förutsättningar tas. 

Sammantaget bedöms alternativ medium innebära risk för negativa konsekvenser för naturmiljö och 

ekologiska spridningssamband då alternativet likt mini alternativet innebär en förlust av fuktlövskog 

som kan vara knuten till känsliga arter. Genom att anpassa utformningen av dammen och parkmiljön 

finns möjligheter att minska den negativa påverkan samt genomföra förstärkningsåtgärder för att 

stärka spridningssamband. Alternativet bedöms riskera påverka ekologiska spridningssamband något 

mer negativt än alternativ mini då byggnadsvolymer i sydväst blockerar korridoren.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Maxi  

Alternativet innebär, i tillägg till det mediumalternativ som presenteras ovan, att ytterligare fem kvarter 

med bostadsbebyggelse tillkommer, som i sin tur även medför en ökning av gator och torg. Den 

befintliga rackethallen rivs och att en ny rackethall byggs i programområdets nordöstra hörn. De fem 

ytterligare kvarteren som skiljer maxialternativet från mediumalternativet föreslås till stor del uppföras i 
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programområdets norra delar, mellan förslaget på den nya rackethallen och Råsta Gård samt väster 

om Råsta Gård, i programområdets nordvästra hörn. Detta innebär att en betydligt större del av 

beteshagarna kommer försvinna jämfört med övriga alternativ. Kvarteret i nordväst riskerar även 

ytterligare försvaga spridningssambandet för tall, men minskar även korridoren mot Råstasjön.   

Sammantaget bedöms alternativ maxi innebära stor risk för negativa konsekvenser för naturmiljö och 

ekologiska spridningssamband då alternativet likt mini och medium alternativet innebär en förlust av 

fuktlövskog som kan vara knuten till känsliga arter, men även i större utsträckning riskerar försvaga 

områdets spridningsfunktion. Spridningssambandet Järvakilen – Lötsjön/Råstasjön har nyligen 

försvagats i och med bebyggelse norr om Enköpingsvägen. En ytterligare försvagning som alternativ 

maxi innebär bedöms därför ge större negativa konsekvenser än de övriga alternativen. Alternativet 

innebär också en minskad potential att stärka spridningssamband och naturvärden jämfört med de 

andra alternativen eftersom det innebär en mindre andel natur/parkmark där förstärkningsåtgärder är 

möjliga att genomföra, även om det finns potential att även i detta alternativ minska de negativa 

konsekvenserna genom att utforma åtgärderna med hänsyn till de ekologiska förutsättningarna.   

4.1.4 Förslag på åtgärder 

 

Förslag på åtgärder Beskrivning, fördjupning eller exempel  

Genomför följande fördjupade 

ekologiska utredningar inom 

ramen för planprogrammet: 

Fördjupad artinventering med avseende på skyddade fågelarter i 

området, inklusive bedömning av behov av anpassning av 

planprogrammet samt kommande detaljplaner, behov av 

skyddsåtgärder samt eventuell kompensation. 

Generellt biotopskydd samt bedömning av anpassnings- och 

skyddsåtgärder. Norra Råstabäcken kan omfattas av generellt 

biotopskydd vilket kan innebära att dispens behöver ansökas 

hos länsstyrelsen. 

Inventering och bedömning av områdets lämplighet för 

fladdermöss, inklusive bedömning av behovet av fördjupad 

artinventering för fladdermöss.   

Utforma parkområdet för att 

stödja biologisk mångfald och 

stärka spridningssamband 

genom att exempelvis: 

Använda naturligt förekommande arter i så stor utsträckning 

som möjligt samt arter och strukturer som bidrar till de 

landskapssamband som finns i området och som är i behov av 

förstärkning. 

Anpassa utformningen utefter känsliga arters behov. 

Utred möjligheten, samt behovet av, att skapa avskilda områden 

som är mindre tillgängliga för människor, för att skapa bättre 

förutsättningar för exempelvis störningskänsliga fågelarter. 

Ta med ekolog i utformning av park/naturmiljön 

Spara så mycket som möjligt av fuktlövskogen. Utred 

exempelvis möjligheterna att spara fuktlövskog söder om 

bäcken invid ishallen, samt spara trädmiljöer invid dammarna 

Utred möjligheten att skapa fuktbiotoper i anslutning till 

dammarna som kan fungera som habitat för groddjur. 
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Bussgatan i södra delen av 

planprogramområdet ligger 

inom Råstasjöns 

strandskyddsområde, vilket 

innebär att upphävande av 

strandskydd behöver prövas i 

framtida detaljplanearbete. 

 

 

4.2 YTVATTEN 

 

4.2.1 Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten  

År 2000 trädde det så kallade Vattendirektivet4 - EU:s gemensamma regelverk – i kraft. Syftet med 

direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust-och 

grundvatten som omfattas av Vattendirektivet kallas formellt för vattenförekomster. 

Nyligen beslutades miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027 för landets samtliga 

vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska 

ha vid en viss tidpunkt. MKN för ytvattenförekomster omfattar kemisk och ekologisk status, se 

faktaruta. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och god kemisk status 

till nästa fastställda planeringscykel inom vattenförvaltningen (nuvarande pågår fram till 2027). 

Undantag kan dock ges om en vattenförekomst påverkats så mycket av mänsklig verksamhet att god 

status inte kan uppnås även om alla rimliga åtgärder vidtas. Då kan en senare tidpunkt eller mindre 

stränga kvalitetskrav anges. Statusbedömningen bygger på klassning av ett antal underliggande så 

kallade kvalitetsfaktorer.  

Miljökvalitetsnormerna är styrande för myndigheter, till exempel i 

samband med kommuners planering. En ny detaljplan får inte 

försämra statusen hos en vattenförekomst eller äventyra att MKN 

kan följas. Sedan den så kallade Weserdomen5 i EU-domstolen 

år 2015 har praxis för icke-försämringskravet skärpts. Domen har 

tydliggjort att det finns ett försämringsförbud för status även på 

kvalitetsfaktornivå och inte bara på den övergripande nivån. En 

 
4 Avser Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område. 
5 Avser dom från EU-domstolen C461/13, 1 juli 2015 

Ytvattnet är det vatten som ansamlas i våra hav, sjöar och vattendrag. Dagvatten är det vatten som tillfälligt 

ansamlas på markytan till följd av nederbörd, is/snösmältning eller uppträngande grundvatten. Via 

ytavrinning eller dagvattensystem kan dagvattnet nå våra ytvatten.  

Yt- och grundvatten ingår som en integrerad del av det hydrologiska kretsloppet och det sker också ett 

ständigt utbyte mellan yt- och grundvatten. Avgörande för de olika vattnens kvalitet är deras naturliga 

egenskaper samt den omgivningspåverkan de utsätts eller tidigare utsatts för. 

Påverkan på ytvatten är starkt beroende av intilliggande markanvändning. En ökad andel hårdgjorda ytor 

såsom asfalt ökar mängden dagvatten medan föroreningsmängden i dagvattnet är beroende av vilka 

verksamheter som finns inom avrinningsområdet och huruvida dagvattnet renas innan det når recipienten.  

 

Ekologisk status bedöms utifrån 

en femgradig skala som hög, god, 

måttlig, otillfredsställande eller 

dålig.  

Kemisk status klassas som god 

eller uppnår ej god. 
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kvalitetsfaktor som redan har dålig status får inte försämras överhuvudtaget.  

Utöver icke-försämringskravet ska medlemsstaterna enligt vattendirektivets artikel 4 a ii "skydda, 

förbättra och återställa alla ytvattenförekomster". Mot bakgrund av denna skrivelse, och 2 kap. 2 och 3 

§ MB, finns det även en skyldighet att bidra till en förbättring av recipientens status (förbättrings-

kravet). Vattenförekomster får heller inte påverkas så att möjligheten 

att uppnå MKN äventyras. 

Sundbybergs dagvattenpolicy och riktlinjer för dagvattenhantering 

Syftet med dagvattenpolicyn är att säkerställa en hållbar dagvattenhantering. Policyn 

anger stadens viljeriktning och ska vara vägledande vid planering, exploatering, projektering, 

byggskede, drift, underhåll samt tillsyn. Sundbybergs dagvattenpolicy består av fyra delar: 

• Minska mängden föroreningar till stadens vatten 

• Skapa robust och klimatanpassad dagvattenhantering 

• Bevara vattenbalansen 

• Berika stadsmiljön 

• Hållbart genomförande 

 

Sundbybergs stads arbetar med att ta fram riktlinjer för dagvatten. Förslaget till riktlinjer omfattar bland 

annat att vatten från hårdgjorda ytor på kvartersmark och allmän mark ska ledas till lokala 

dagvattenanläggningar med 20 mm fördröjning. Riktlinjen ska tillämpas vid ny- och större 

ombyggnation. 

 

Lokalt åtgärdsprogram 

Arbete pågår med det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. Åtgärdsprogrammet är en 

konkretiserad åtgärdsplan med specifika åtgärdsförslag för att vattenförekomsten ska nå god status. 

Inom åtgärdsprogrammet har betinget, det vill säga den förbättring som är nödvändig att uppnå, 

beräknats. Då Brunnsvikens avrinningsområde inkluderar flera kommuner har betinget delats upp 

mellan dem. 

4.2.2 Nuläge 

Programområdet ingår i Brunnsvikens avrinningsområde och avvattnas via Norra Råstabäcken mot 

Råstasjön nedströms programområdet (Vattenmyndigheterna, 2022). Tillrinning sker från ett stort 

område om cirka 350 hektar och Norra Råstabäcken tar emot dagvatten från delar av Stora Ursvik, 

Lilla Ursvik, Brotorp, Rissne, Rinkeby, Hallonbergen och Ör (Figur 9). Bostadsområden med 

flerfamiljshus dominerar markanvändningen inom tillrinningsområdet och upptar cirka 50 procent av 

yta (WRS, 2022). Den näst vanligaste marktypen i området är skogsmark, vilket utgör 15 procent av 

ytan. Det hästhagar som förekommer i området utgör potentiella källor för näringsämnen 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2019). Näringsläckaget från hästhållning beror dock på en rad lokala 

faktorer som inte är kända. I området förekommer även vältrafikerade gator och större vägar samt 

industrimark. 

Råstasjön är klassad som Övrigt vatten och omfattas inte av MKN. Recipient nedströms Råstasjön är 

Brunnsviken, vilken utgör en vattenförekomst med beslutade MKN. Brunnsviken har idag 

otillfredsställande ekologisk status och kemisk status är bedömd till uppnår ej god (Tabell 1). Den 

ekologiska statusklassningen beror av påverkan i form av övergödning och miljögifter, där 

övergödning är utslagsgivande. Miljögifter med förhöjda halter omfattar koppar, zink och icke-dioxinlika 

PCB:er. Den tid som behövs för att genomföra åtgärder med avseende på övergödningsproblematiken 

tillsammans med efterföljande återhämtning för ekosystemet har bedömts innebära att det inte är 

möjligt att uppnå god ekologisk status förrän efter 2027. Brunnsviken har därför undantag med tidsfrist 

till 2039 för kvalitetsfaktorer gällande övergödning. 
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Frånsett sådana ämnen som överskrids i alla Sveriges vattenförekomster beror den kemiska 

statusklassningen på halter över gränsvärden gällande PFOS, bly, kadmium, antracen och 

tributyltenn. Dessa ämnen omfattas av mindre stränga krav och tidsfrister enligt beslutad 

miljökvalitetsnorm (Tabell 1). Bland betydande påverkanskällor för Brunnsviken lyfts bland annat 

diffusa utsläpp från urban markanvändning och dagvatten. Provtagning i Norra Råstabäcken har 

påvisat förhöjda halter av PFOS där källan har spårats till området Rinkeby uppströms nu aktuellt 

planområde. 

 

Figur 9. Tekniskt tillrinningsområde till planerad dagvattenanläggning vid Örvallen källa: WRS, 2021. 
Bakgrundskarta: © Lantmäteriet. 

 

I arbetet med det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken har åtgärdsbehovet gällande olika 

föroreningar beräknats. För fosfor beräknas en reduktion med 50 % krävas från landbaserade källor. 

Åtgärdspotentialen för Råstaån (som rinner mellan Råstasjön och Brunnsviken) beräknats vara cirka 

80 kg fosfor per år (WRS & Naturvatten, 2016). Mot denna bakgrund har Örvallen pekats ut som en 

viktig åtgärdsplats för rening av dagvatten. För Sundbybergs del har betinget beräknats vara 32 kg 

fosfor per år. De åtgärder som föreslås i underlaget till det lokala åtgärdsprogrammet har 

dimensionerats utifrån fosforbelastning. Åtgärderna beräknas dock även medföra att betinget för bly, 

kadmium och koppar nås. Betinget för zink bedöms däremot inte kunna nås med de föreslagna 

åtgärderna eller någon annan beprövad dagvattenreningsåtgärd. Underlag för att bedöma 

möjligheterna att uppnå reningsbetinget för antracen har helt saknats. 

Spillvattensystemet i området Hallonbergen Ör i Sundbyberg är i dagsläget överbelastat och behöver 

utökad dimensionering (Norconsult, 2020). Systemet behöver även större kapacitet till följd av ökade 

flöden från planerad exploatering och förtätning. Utredning har visat att befintligt system bräddar vid 

ett regn med återkomsttid på 3 år. Vid en bräddning släpps vatten innehållandes bakterier, 

näringsämnen och metaller ut via Råstasjön till Brunnsviken. 
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Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomsten Brunnsviken. 

Kvalitetskrav 
och undantag 

ekologisk 
status 

Övergripande kvalitetskrav 
Precisering av kvalitetskrav 

Tidsfrist 

God ekologisk status 2039 

God ekologisk status 2027 för Koppar, Icke-
dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 
och Zink 
 
2039 för Näringsämnen och Växtplankton 

Kvalitetskrav 
och undantag 

kemisk 
ytvattenstatus 

Övergripande kvalitetskrav Precisering av kvalitetskrav 

  Senare målår Tidsfrist Mindre strängt krav 

God kemisk ytvattenstatus 
med undantag för 

Antracen, Kadmium och 
kadmiumföreningar, Bly 

och blyföreningar, 
Tributyltenn föreningar, 

Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, 
Bromerad difenyleter 

Senare målår 
PFOS - 
Perfluoroktansulf
onsyra och dess 
derivater 2027 

God kemisk 
ytvattenstatus 2027 för 
Antracen, Kadmium och 
kadmiumföreningar, Bly 
och blyföreningar, 
Tributyltenn föreningar 
och Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

Uppnår ej god kemisk 
ytvattenstatus för 
Bromerad difenyleter 
och Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 

 

4.2.3 Effekter och konsekvenser 

Den dagvattenanläggning som föreslås i planprogrammet innebär att vatten som rinner till Norra 

Råstabäcken kommer att genomgå rening. Utformningen och kapaciteten hos dagvattenanläggningen 

är likadan i samtliga av de tre alternativa utformningarna och motsvarar storleksmässigt drygt 0,5 

procent av tillrinningsområdets reducerade area. Enligt den utredning som gjorts har tidigare 

utvärdering av ett flertal dagvattendammar visat på god reningseffekt i dammar med en sådan 

dimensionering (WRS, 2022). 

Beräkningarna av föroreningsbelastning har inkluderat den planerade markanvändningen inom hela 

tillrinningsområdet, vilket bland annat baserats på pågående och gällande detaljplaner. Inom 

planprogramområdet har endast ett scenario studerats, där ytor söder om Norra Råstabäcken är 

bebyggda. Eftersom dammarna dimensionerats utifrån belastningen från hela tillrinningsområdet är 

skillnaderna mellan de tre utformningsalternativen dock försumbart. Detta bekräftas av en 

känslighetsanalys som genomförts där ett extremscenario med flerfamiljshusområde eller idrottsplats i 

hela programområdet testades (WRS, 2022). Beräknad närings- och föroreningsbelastning för 

planerad markanvändning inom tillrinningsområdet redovisas i Tabell 2 (WRS, 2022).  

Dagvattendammar avskiljer främst partikulärt material genom sedimentation. Belastningen till platsen 

för den föreslagna dagvattendammen är cirka 110 till 210 kg fosfor per år, varav cirka 30 procent 

beräknas kunna avskiljas i dammen. Detta innebär en uppskattad fosforavskiljning om 35–65 kg per år 

och i medelvärde cirka 50 kg fosfor per år. 

Tabell 2. Beräknad närings- och föroreningsbelastning från tillrinningsområdet till platsen för planerad 
dagvattenanläggning. I beräkningarna har planerad markanvändning inom tillrinningsområdet inkluderats. 

 

Föreslagen dagvattenanläggning innebär att det beting som tilldelats Sundbybergs kommun i syfte att 

uppnå MKN för Brunnsviken uppnås, möjligen med god marginal. Andra delvis partikulära ämnen och 

som är vanliga i dagvatten såsom PAH:er (bland annat antracen), bly , krom, kadmium och nickel 

förväntas avskiljas i samma eller högre grad än fosfor. Även cirka 40–50 procent av koppar och zink 
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förekommer i regel partikulärt bundet i dagvatten från urbana ytor, varför en reduktion kan förväntas 

även av dessa ämnen. Det innebär att dagvattnet som avrinner från plan Råstasjön, och i 

förlängningen Brunnsviken, även kommer att vara renare med avseende på andra ämnen än de 

näringsämnen som beräknats. 

Den förändrade markanvändningen som planprogrammet medför, i form av bland annat bebyggelse 

och hårdgjorda ytor såsom parkering, kan medföra ökade flöden och föroreningsbelastning jämfört 

med idag. Med föreslagen dagvattendamm förväntas dock föroreningsbelastningen till recipienterna 

nedströms totalt sett minska i samtliga alternativ. Med lokalt omhändertagande av dagvatten i linje 

med Sundbybergs stads riktlinjer kan den belastning som når dagvattendammen från tillkommande 

exploatering även begränsas. 

Det förändrade spillvattensystem som föreslås i planprogrammet medför att risken för bräddningar 

minskar. Bräddning kan fortsatt inträffa vid strömavbrott eller andra driftstörningar i systemet. En 

driftstörning i kombination med mycket höga flöden i spillvattensystemet skulle potentiellt kunna 

medföra att betydande mängder fosfor tillförs recipienterna. Men sannolikheten för det har bedömts 

vara liten (VA-Resurs, 2021). Effekterna med avseende på ytvatten skiljer sig i viss mån mellan de 

olika alternativa utformningarna, vilket redovisas nedan. 

Effekter och konsekvenser av alternativ Mini 

Alternativet innebär att hårdgjorda ytor tillkommer för bland annat parkeringsplatser och 

idrottsanläggningar. Totalt sett berör exploateringen cirka 1 procent av tillrinningsområdets yta. Då 

dagvattendammen beräknas uppnå en reducerad föroreningsbelastning som är större än betinget för 

Sundbybergs kommun bedöms planförslaget kunna bidra till en förbättring av Brunnsvikens status och 

att MKN följs. 

Till följd av planerad dagvattenlösning, tillsammans med en minskad risk för bräddningar bedöms 

Alternativ Mini medföra positiva konsekvenser med avseende på ytvatten. De positiva 

konsekvenserna kan möjligen bli något större än i de två övriga alternativen. 

Effekter och konsekvenser av alternativ Medium 

Alternativet innebär att hårdgjorda ytor tillkommer för bland annat bostäder, parkeringsplatser och 

idrottsanläggningar. Då dagvattendammen beräknas uppnå en reducerad föroreningsbelastning som 

är större än betinget för Sundbybergs kommun och den tillkommande exploateringen berör cirka 2 

procent av tillrinningsområdets yta bedöms tillkommande exploatering inte äventyra möjligheten att 

uppnå MKN för Brunnsviken. Planerad dagvattenlösning bedöms kunna bidra till en förbättring av 

Brunnsvikens status. 

Då dagvattendammen kan komma att belastas något mer än i alternativ Medium är det möjligt att den 

totala föroreningsreduktionen nedströms blir marginellt mindre än i alternativ Mini. Till följd av planerad 

dagvattenlösning, tillsammans med att risken för bräddningar minskar med föreslagen 

spillvattenlösning bedöms Alternativ Medium sammantaget medföra positiva konsekvenser med 

avseende på ytvatten. 

Effekter och konsekvenser av alternativ Maxi 

Alternativet innebär att hårdgjorda ytor tillkommer för bland annat bostäder, parkeringsplatser och 

idrottsanläggningar. Då dagvattendammen beräknas uppnå en reducerad föroreningsbelastning som 

är större än betinget för Sundbybergs kommun och den tillkommande exploateringen berör cirka 3 

procent av tillrinningsområdets yta bedöms tillkommande exploatering inte äventyra möjligheten att 

uppnå MKN för Brunnsviken. Planerad dagvattenlösning bedöms kunna bidra till en förbättring av 

Brunnsvikens status. 

Då dagvattendammen kan komma att belastas något mer än i övriga två alternativ är det möjligt att 

den totala föroreningsreduktionen nedströms blir något mindre. Till följd av planerad dagvattenlösning, 
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tillsammans med att risken för bräddningar minskar med föreslagen spillvattenlösning bedöms 

Alternativ Maxi sammantaget medföra positiva konsekvenser med avseende på ytvatten.  

4.2.4 Förslag på åtgärder 

• I kommande skede bör placeringen och utformningen av dagvattenlösningen studeras 

närmare i förhållande till bland annat befintliga och planerade ledningar samt naturvärden på 

platsen. 

• I den detaljerade utformningen av tillkommande bebyggelse bör lokalt omhändertagande av 

dagvatten eftersträvas. 

• I den detaljerade utformningen av planområdet behöver dammarnas kapacitet säkerställas i 

förhållande till belastning från planområdet och beting gällande belastning till Brunnsviken. 

• Pumpstationens detaljerade utformning och de andra åtgärder kopplade till 

spillvattensystemet som kan krävas för att uppnå en lämplig säkerhetsnivå mot bräddning bör 

utredas närmare i kommande skede. 

• Utred om den planerade åtgärden kräver anmälan eller ansökan om dispens för 

vattenverksamhet hos länsstyrelsen.  

4.3 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

 

4.3.1 Bedömningsgrunder 

Vid större regnmängder överskrids markens infiltrationskapacitet och kapaciteten hos tekniska system. 

Då detta händer avrinner vatten utmed markytan och ansamlas i lågpunkter. Till följd av 

klimatförändringar förväntas både förekomst och intensitet av skyfall öka. 

Länsstyrelsens rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall 

Länsstyrelsen har valt att använda återkomsttiden 100årsregn som vägledande för när en bedömning 

av översvämningsrisken ska göras (Länsstyrelsen i Stockholms och Västra Götalands län, 2018). 

Länsstyrelsen rekommenderar att: 

• Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning 

från minst ett 100-årsregn. 

• Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skydds-

åtgärder säkerställs. 

• Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan 

upprätthållas vid en översvämning. 

• Framkomligheten till och från programområdet bedöms och ska vid behov säkerställas. 

 

Sundbybergs dagvattenpolicy redovisas i föregående avsnitt (se 5.1.1). 

Framtidens klimat kommer att skilja sig från dagens. Bland annat förutses ökade nederbördsmängder. 

Denna ökning bedöms ske både i form av en ökad intensitet och frekvens av extrem nederbörd. SMHI:s 

prognoser visar på att i ett värsta scenario kan nederbörden på årsbasis komma att öka med cirka 30 

procent (medelvärde av olika klimatscenarier) till år 2100 jämfört med år 1960 i Stockholmsregionen. Största 

dygnsnederbörden beräknas också öka, i ett värsta scenario med cirka 50 procent till år 2100 jämfört med år 

1960. Antalet dagar med kraftig nederbörd beräknas också öka. 

För att sträva mot ett hållbart samhällsbyggande är det viktigt att anpassa nya bostäder och ny infrastruktur 

med mera till kommande klimatförändringar. Översvämning sker exempelvis när vatten blir stående och inte 

kan ledas bort naturligt eller via ett ledningssystem.  
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4.3.2 Nuläge 

En stor del av omgivande markområden avvattnas idag mot det aktuella programområdet. Avvattning 

sker både via dagvattenledningsnät till Norra Råstabäcken och via ytavrinning. En 

översvämningsanalys har genomförts för det berörda avrinningsområdet som visar att 

programområdet är utsatt för översvämningsrisker (SWECO, 2022). Översvämningssituationen har 

studerats för befintlig markanvändning med ett flertal nederbördsscenarion. En klimatfaktor om 1,25 

har tillämpats, för att inräkna förväntad ökad nederbördsmängd till följd av klimatförändringar. 

Analysen indikerar att stora vattenansamlingar kan uppkomma inom det aktuella programområdet. 

Översvämningssituationen med dagens markanvändning för ett 100-, respektive 500-årsregn 

redovisas i Figur 10 och Figur 11. 

 

Figur 10. Maxvattendjup (m) vid 100-årsregn (källa: Översvämningsanalys Råsta-Ör, Sundbybergs stad, SWECO, 
2022-01-12). 

 

Vid ett 100-årsregn uppgår maxvattendjupet som mest till 0,6 m i området kring den befintliga 

kulvertens utlopp, både norr och söder om Norra Råstabäcken (punkt a, Figur 10). Upp till 0,3 meter 

kan samlas intill befintlig rackethall och 1,1 meter vatten intill Örsvängen (punkt b.). Även i punkt c. 

kan vattendjup under knappt 1 m uppkomma. I punkt d. varierar vattendjupet mellan några decimeter 

och drygt 0,5 meter. 

Vid ett 500-årsregn påverkas något större områden och vattendjupet blir något större. I nordvästra 

delen av Norra Råstabäcken uppgår maxvattendjupet som mest till 0,9 meter, både norr och söder om 

vattendraget (punkt a. Figur 11). I de större lågpunkterna (punkt b.), samlas upp till 0,4 meter intill 

rackethallen och 1,2 meter intill Örsvängen. Även i punkt c. kan vattendjup över 1 m noteras. I punkt d. 

varierar vattendjupet mellan några decimeter upp till drygt 0,5 meter. 
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Figur 11. Maxvattendjup (m) vid 500-årsregn (källa: Översvämningsanalys Råsta-Ör, Sundbybergs stad, SWECO, 
2022-01-12). 

4.3.3 Effekter och konsekvenser 

Planförslaget påverkar översvämningsrisken genom att andelen hårdgjorda ytor ökar samt att objekt 

som behöver skyddas vid översvämning, i form av bebyggelse, tillkommer. De dagvattendammar som 

föreslås kommer kunna ta emot en del vatten, men i nuläget har vissa sektioner i anläggningen, 

såsom trummor mellan de olika dammarna, dimensionerats utifrån ett 20-årsflöde och kommer 

därmed vara flödesbegränsande. Intill planerad dagvattendamm, utmed Norra Råstabäcken och vid 

den nedersta dammsektionens utlopp mot Råstasjön planeras för översvämningsytor. 

Översvämningsytornas exakta läge och kapacitet har inte studerats i detta skede. I detta skede har 

ingen översvämningsanalys med framtida markanvändning och höjdsättning genomförts. Planerad 

markanvändning i de olika utformningsalternativen har dock studerats i förhållande till 

översvämningsytor som uppstår med dagens markanvändning och höjdsättning (se föregående avsnitt 

4.3.2).  

Utan åtgärder och anpassningar indikerar genomförd analys risk för översvämning av bebyggelse i 

samtliga utformningsalternativ. Gemensamt för alternativen är att en större lågpunkt med djup över 1 

meter uppkommer utmed Örsvängen, med risk för stora störningar gällande framkomlighet och skada 

på intilliggande bebyggelse. För att begränsa riskerna behöver de åtgärder som föreslås under 4.3.4 

beaktas i kommande skede. Nedan beskrivs effekter och konsekvenser för respektive 

utformningsalternativ. 

Effekter och konsekvenser av alternativ Mini 

Alternativ Mini innebär risk för översvämning vid lågpunkten utmed Örsvängen (Figur 12). Befintlig 

bebyggelse, i form av punkthusen utmed gatan och som redan idag är utsatta för översvämningsrisk, 

kan komma att påverkas liksom den planerade padelhallen norr om befintlig parkeringsplats. 

Alternativet medför risk för negativa konsekvenser i form av framkomlighetsproblem och skada på 

bebyggelse. I kommande skede behöver de åtgärder och anpassningar som föreslås under 4.3.4 

vidtas. 
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Figur 12. Planerad markanvändning i alternativ Mini överlagrat med skyfallsberäkning för 100-årsregn. Röd 
markering visar område med risk för negativa konsekvenser vid skyfall. 

Effekter och konsekvenser av alternativ Medium 

I alternativ Medium indikeras risk för översvämning vid två lågpunkter utmed Örsvängen och 

intilliggande bostadskvarter samt i bostadskvarteret i planområdets nordvästra del (Figur 13). Den 

modellering av översvämningsrisk som genomförts har inte beaktat att Råstabäckens nordvästra del 

flyttas norrut och kulverteras, samt ges ett meandrande lopp. Detta kan innebära att 

översvämningsrisken vid det nordvästra bostadskvarteret begränsas eller helt undviks. Befintlig 

bebyggelse i form av punkthusen utmed Örsvängen (som redan idag påverkas i ett 100-årsregn) och i 

det kvarter som föreslås norr om Örsvängen kan liksom i alternativ Mini komma att påverkas. Även vid 

det kvarter som planeras utmed den södra delen av Örsvängen kan bebyggelse komma att påverkas. 

Alternativet medför risk för negativa konsekvenser i form av framkomlighetsproblem och skada på 

bebyggelse. I kommande skede behöver de åtgärder och anpassningar som föreslås under 4.3.4 

vidtas. Översvämningsrisken är större i alternativ Medium än i alternativ Mini. Därmed är behovet av 

åtgärder och anpassningar även större. 
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Figur 13. Planerad markanvändning i alternativ Medium överlagrat med skyfallsberäkning för 100-årsregn. Röd 
markering visar område med risk för negativa konsekvenser vid skyfall. 

Effekter och konsekvenser av alternativ Maxi 

Alternativ Maxi innebär risk för översvämning vid två lågpunkter utmed Örsvängen, i bostadskvarteren 

i planområdets nordvästra del samt vid bebyggelse norr om Råstabäcken (Figur 13). Befintlig 

bebyggelse i form av punkthusen utmed gatan kan komma att påverkas, liksom planerat mobilitetshus 

och bostadskvarter norr om befintlig parkeringsplats. Liksom i alternativ medium kan det kvarter som 

planeras utmed den södra delen av Örsvängen komma att påverkas. I planområdets norra del kan 

bostäder liksom den föreslagna tennishallen komma att påverkas om åtgärder inte genomförs. 

Alternativet medför risk för negativa konsekvenser i form av framkomlighetsproblem och skada på 

bebyggelse. I kommande skede behöver de åtgärder och anpassningar som föreslås under 4.3.4 

vidtas. Översvämningsrisken är större i alternativ Maxi än i övriga alternativ. Därmed är behovet av 

åtgärder och anpassningar även större. 
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Figur 14. Planerad markanvändning i alternativ Maxi överlagrat med skyfallsberäkning för 100-årsregn. 

4.3.4 Förslag på åtgärder 

• En skyfallsanalys bör genomföras för de olika utredningsalternativ som studeras innan 

planprogrammet godkänns. Där översvämningsrisker indikeras bör möjliga anpassningar 

gällande markanvändning eller andra flödesdämpande åtgärder vidtas, till exempel placering 

och dimensionering av översvämningsytor.  

• I den fortsatta planeringen av området, innan planprogrammet godkänns, bör höjdsättning av 

området studeras närmare, för att säkerställa att vatten kan avrinna utan störning med 

avseende på framkomlighet eller risk för skada på befintlig och planerad bebyggelse. 

• Det parkområde/torg intill Örsvängen som ingår i samtliga alternativ bör höjdsättas och 

utformas för att kunna ta emot och dämpa flöden från lågpunkten utmed Örsvängen. 

• Effekterna av att kulvertera Norra Råstabäcken samt att den ges ett meandrande lopp 

behöver studeras närmare. 
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4.4 KULTURMILJÖ 

 

4.4.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna för kulturmiljö utgår från de kulturpolitiska målen för kulturarvet som syftar till 

att bevara och bruka vårt kulturarv. 

Kulturmiljölagen  

Värdefulla byggnader, fornlämningar och kyrkliga kulturminnen med mera är skyddade enligt kultur-

miljölagen (1988:950) (KML). Syftet med lagen är att tillförsäkra såväl nuvarande som kommande 

generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för 

skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen samt kyrkliga kultur-

minnen och vissa kulturföremål. Enligt 2 kap. 6 § KML krävs tillstånd för att ta bort eller på något annat 

sätt ändra en fornlämning. 

Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagens (PBL) andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland 

annat att man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och 

konstnärliga värden skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.  

4.4.2 Nuläge  

I direkt anslutning till programområdet förekommer två fornlämningar, båda belägna i närheten av 

Råsta gård. Den ena är en runsten (L2016:7136) och den andra en färdväg (L2013:2336) som löper i 

nord-sydlig riktning från E18 ned till Råsta gård, se Figur 15. 

Kulturmiljö är miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och 

geografiska sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda objekt till stora landskapsavsnitt.  

Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. Kulturmiljön 

är en viktig del av vårt kulturarv som vi medvetet eller omedvetet förmedlar i form av traditioner, idéer och 

värden mellan generationer. Kulturarvet bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs för 

rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring.  

För att kulturmiljövärden ska bestå är det viktigt att kontinuiteten i miljön upprätthålls, till exempel genom att 

kulturmiljöers ursprung är fortsatt tydliga och att kopplingar mellan olika tider bevaras 
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Figur 15. Fornlämningar i anslutning till programområdet. 

 

Råsta gårds nuvarande huvudbyggnad är från 1940-talet, men den ursprungliga gårdsbildningen är 

dock mycket äldre (Stockholms läns museum, 2016) och finns omnämnd i karta från 1600-talet. Under 

medeltid var Råsta en av fyra större bosättningar i Sundbyberg (Sundbybergs ÖP för 2030, 2018) och 

finns omnämnd även i skrift 1375.  

Den nuvarande gården ligger i samma bebyggelseläge som den historiska bymiljön, där ängs- och 

åkermarkens historiska utbredning stämmer väl överens med dagens avgränsning år 1741 (Figur 16). 

Gården är en del av ett historiskt sammanhang som involverar flera äldre gårdar, vilka är Övre 

Kymlinge Gård, Stora Ursviks gård, Lilla Ursviks gård samt två torpmiljöer från 1800-talet: Läderbacka 

Torp och Killingstorp. Till gården hör flera byggnader och en byggnadsinventering av Råsta gård från 

1968 indikerar att flera av byggnaderna är äldre än huvudbyggnaden (Stockholms Länsmuseum , 

1968). Den bevarade jordbruksmarken kring gården, idag hag- och betesmark, spelar en stor roll för 

att bevara för den historiska läsbarheten. Den östra delen av hagmarken är delvis påverkad av den 

grusade ytan intill Sjövägen som används som parkering och delvis som upplagsyta vid behov. 

Miljön utgör en av få bevarade by- och gårdsmiljöer som kan berätta om Sundbybergs historia när 

området präglades av den agrara användningen. Stockholms Länsmuseum har värderat området och 

beskrivit det som mycket värdefullt att bevara. 
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Figur 16. Geometrisk karta över Råsta, 1741. Råsta by ligger under Ulriksdal och bestod av två halva hemman. 
Gården har en lång kontinuitet på platsen. Notera att kartan har västnordvästlig orientering (Lantmäteriet, 
historiska kartor). 
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4.4.3 Effekter och konsekvenser 

Råsta Gård med sina omkringliggande hävdade betesmarker är ett värdefullt kvarvarande fragment av 

en agrar landskapsmiljö med lång kontinuitet och är mycket sällsynt i sin kontext. Den bedöms vara 

unik i sitt slag för Sundbybergs kommun och därmed även ha ett värde för omkringliggande 

kommuner. Den förhållandevis tydliga läsbarhet av gårdsmiljön med omgivande landskap som finns 

på platsen idag bedöms vara känslig mot förändring då den befintliga omgivande bebyggelsen i form 

av stickspår, bussgarage, idrottsytor, bostäder och bilvägar genom åren kommit nära inpå området. Av 

den anledningen bedöms även känsligheten för förändring vara mycket hög.  

Samtliga alternativ medger en utbyggnad av dagvattendammar som i sig innebär ett visst, om än 

mycket begränsat, intrång på betesmarkerna och därmed har en negativ påverkan på läsbarheten. 

Storleken av den negativa påverkan beror till stor del på utformningen av dagvattendammarna i sig 

samt dess omgivning och dess hänsynstagande till befintliga kulturmiljövärden.  

Planprogrammet har potential att stärka och förtydliga plan- och bygglagens skydd av de 

kulturmiljövärden som finns inom området.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Mini 

Alternativet innebär att befintlig idrottsanläggning rustas upp och delvis byggs ut med nya 

idrottsfunktioner samt tillhörande gator, torg och parker. Alternativet innebär också att en pumpstation 

uppförs och att dagvattendammarna tillkommer i rekreationsstråket som till viss del ianspråktar en del 

av betesmarkerna och låter en ytterligare något större del av betesmarkerna utgöra 

översvämningsytor vid kraftig nederbörd. Dessa åtgärder bedöms i stort innebära att området 

uppfattas på ett liknande sätt som i nuläget och kommer därför inte påverka läsbarheten av vare sig 

gårdsmiljön eller betesmarkerna i någon betydande bemärkelse.  

Sammantaget bedöms Alternativ Mini medföra varken positiva eller negativa konsekvenser med 

avseende på kulturmiljö.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Medi 

Utöver den utveckling som medges i minimialternativet innebär alternativet att programområdet får 

fyra nya kvarter med bostadsbebyggelse som även ska inrymma verksamheter och service. De nya 

kvarteren föreslås placeras i planområdets södra delar i närheten av befintlig bebyggelse. 

Bebyggelsen föreslår uppföras i en våningshöjd om 4-6 våningar med något högre bebyggelse i 

programområdets nordvästra hörn, i korsningen mellan Ursviksvägen/Örsvängen där Örskolan ligger 

idag. En tätare bebyggelse kommer innebära en del av den visuella genomsläpplighet som finns idag,  

och som gör att Råsta Gård och betesmarkerna kan uppfattas från delar av Örsvängen, minskar i 

omfattning. Trots att de värdefulla miljöerna i sig kvarstår intakta (bortsett från den påverkan som 

uppstår från dagvattendammarna) är det inte möjligt att utesluta att den tillkommande bebyggelsen får 

negativa effekter på läsbarheten av området i sin helhet. Detta är något som bör utredas vidare av om 

man väljer att gå vidare med detta alternativ.  

Sammantaget bedöms Alternativ Medi medföra risk för negativa konsekvenser med avseende på 

kulturmiljö. Detta då det utifrån befintligt underlag inte är möjligt att utesluta att de tillkommande 

kvarterens utformning och volymverkan i landskapet kan få en negativ påverkan på läsbarheten av 

området. För att försäkra sig om att alternativet inte medför några negativa konsekvenser 

rekommenderas vidare utredningar med avseende på utformningens och volymverkans påverkan på 

kulturmiljön.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Maxi  

Jämfört med både mini- och mediumalternativet bedöms maxialternativet vara det alternativ som 

medför störst påverkan på programområdets kulturmiljövärden. Maxialternativet redovisar i tillägg till 

de fyra kvarter som föreslås i mediumalternativet ytterligare fem bostadskvarter, vilket innebär att den 
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totala andelen nya bostadskvarter för detta alternativ är nio. De kvarter som föreslås tillkomma i 

maxialternativet är placerade i programområdets norra delar. I programområdets nordvästra hörn 

föreslås 2 högre punkthus, som eventuellt även ska innefatta kontor och/eller lokaler i bottenvåning. 

Öster om Råsta Gård föreslås två nya kvarter med huvudsakligen bostäder i en lägre skala om 2-4 

våningar. Längre österut, beläget i programområdets nordöstra hörn uppförs en ny rackethall som 

eventuellt också kan överbyggas med bostäder och/eller i kontor i samma skala som punkthusen i 

programområdets nordvästra hörn.  

Vidare innebär maxialternativet att den befintliga verksamheten i Råsta Gård omöjliggörs och därför 

omvandlas till en förskola eller en 4H-gård.  

Den tillkommande bebyggelsen innebär att de fragment av det agrara landskapet landskap som 

kvarstår försvinner. Läsbarheten av Råsta Gård och dess omnejd är tätt sammankopplad med den 

hävdade marken som omger gården, och denna bedöms försvinna i ett alternativ som innebär att 

bebyggelse upprättas på eller intill beteshagarna.  

Bortsett från fornlämningarna så saknar områdets kulturmiljö direkt utpekat juridiskt skydd, men det 

lokala värdet bedöms vara mycket högt och skyddas av plan- och bygglagens 2 kap. Maxialternativet 

innebär inte att hänsyn till kulturmiljön tillgodosetts då betydande och permanenta skador på 

kulturhistoriska värden väntas. 

Det tillkommer även viss bebyggelse i programområdets södra delar, som sannolikt minskar de 

genomsläppliga siktlinjer som finns i nuläget. Detta har också en negativ påverkan på 

helhetsupplevelsen och möjligheten att se och uppleva gården och betesmarkerna från andra delar av 

programområdet.  

Tillkommande kvarter innebär också en ökad befolkning vilket i sin tur innebär en ökad risk för slitage 

på området.  

För att bevara de förhållandevis sköra kulturmiljövärdena inom programområdet idag bör 

planområdets norra delar ej bebyggas. En bebyggelse i programområdets norra delar bedöms utifrån 

ett kulturmiljöperspektiv ej vara förenligt med 2 kap. 6§ PBL.  

Sammantaget bedöms Alternativ Maxi medföra stora negativa konsekvenser med avseende på 

kulturmiljö. Detta då den tillkommande bebyggelsen, i kombination med att verksamheten på Råsta 

Gård upphör, bedöms påverka det känsliga området till den grad att läsbarheten av området i det 

närmaste försvinner.  

4.4.4 Förslag på åtgärder 

• Oaktat framtida val av alternativ bör kommunen utifrån ett kulturmiljöperspektiv säkerställa att 

det bedrivs en verksamhet på Råsta Gård som aktivt håller betesmarkerna hävdade. Detta 

därför att läsbarheten av området kring Råsta Gård ät tätt sammankopplad med dessa.  

• Om ett av planprogrammet huvudsyften fortsatt ska vara att tillvarata områdets 

kulturmiljövärden bör man inte tillåta någon bebyggelse i någon av programområdets norra 

delar, varken väster eller öster om Råsta Gård.  

• Om man går vidare med ett mediumalternativ bör man koppla in kulturhistorisk expertis vid 

utformningen av de tillkommande bostadskvarteren i programområdets södra delar, detta för 

att säkerställa att den tillkommande bebyggelsen inte medför negativa konsekvenser för 

kulturmiljön.  
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4.5 REKREATION  

 

4.5.1 Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunderna för rekreationsvärden utgår från de värden som beskrivs i 3 och 4 kap. MB och 

hänsynsparagraferna i PBL. Enligt en av preciseringarna av miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö 

ska det finnas ”natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och 

tillgänglighet”.  

Plan- och bygglagen 

I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna och enskilda intressen. Där anges 

bland annat att hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden. I lagen anges att det kan göras genom att 

exempelvis främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper. Det står även att planeringen ska främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 

tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder. 

4.5.2 Nuläge  

I översiktsplanen pekas området ut som ett viktigt område för idrott och rekreation. Programområdet 

omfattar en blandning av ytor och verksamheter för organiserade rekreativa aktiviteter samt 

grönområden som nyttjas för icke-organiserad rekreation. Örvallens idrottsplats är idag välbesökt och 

idrottsaktiviteter bedrivs både inom- och utomhus. Råsta gård är en hästgård där en ideell förening 

bedriver ridverksamhet, hästskötsel och anordnar andra aktiviteter såsom loppisar. Föreningen har 

också en aktiv ungdomssektion som anordnar diverse aktiviteter. 

De rekreativa värdena är främst knutna till de grönskande miljöerna, naturvärden och öppna grönytor 

som förekommer i området. I området finns möjlighet att uppleva naturkvalitéer, växt- och djurliv, ett 

öppet kulturlandskap och andra kulturhistoriska landskapsvärden knutna till Råsta gård. I anslutning till 

gården, som har en lång historisk hävd, finns även specifika historiska upplevelsevärden i form av en 

fornstig och en runsten. Området uppskattas av fågelskådare, bland annat då det kompletterar 

miljöerna kring Råstasjön. 

Grönytorna utmed Norra Råstabäcken är belägna centralt i kommunen mellan angränsande rekreativa 

områden. Tack vare sin centrala placering bedöms området ha potential att locka både vana och 

mindre vana naturbesökare till att uppleva och ta del av natur. Området kopplar till Råstasjön i sydost, 

med fortsatt koppling mot Lötsjön, samt mot Ursvik och Igelbäckens naturreservat i norr. Området 

utgör därmed del i ett större sammanhang av rekreativa miljöer att röra sig igenom. Längs med Norra 

Råstabäcken löper en gång- och cykelväg som används för promenader, löpning, cykling och 

hundrastning. Även gång- och cykelvägen mellan idrottsområdet och Örsvängen används frekvent för 

sådana aktiviteter. 

Utanför gångvägarna är framkomligheten i området delvis begränsad. Sammantaget kan Norra 

Råstabäcken, sumpskogen, hästhagarna, privat mark kring Råsta gård, idrottsytor, stickspåret, depån 

med transformatoranläggning, samt Enköpingsvägen utgöra upplevda och faktiska hinder. Det relativt 

Rekreation är ett vitt begrepp men i denna MKB avses den typ av rekreation som äger rum i gröna utomhus-

miljöer såsom friluftsområden, parker samt sjöar och vattendrag. Det kan röra sig om allt från vardags-

rekreation som hundpromenader eller joggingturer till mer sociala händelser såsom picknick och brännbolls-

matcher. För att ett rekreationsområde ska fungera som en avkopplande miljö finns det krav på kvaliteter 

såsom ostördhet, tillgänglighet samt vackra och omväxlande miljöer. Vid bedömning av en plats rekreativa 

värden kartläggs bland annat platsens rekreativa strukturer såsom vägar, stigar, utkiksplatser, barriärer, 

målpunkter och landmärken. Inom fysisk planering handlar rekreation både om påverkan på och tillgänglighet 

till rekreativa värden. Störningar som sänker kvaliteten på ett rekreationsområde kan till exempel vara buller 

eller visuella inslag av exempelvis infrastruktur.  
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glesa gångbanenätet, tät växtlighet och läget mot idrottsbyggnadernas baksida kan även medföra att 

området i delar upplevs som otryggt. 

Området omfattar även med sin öppna, solbelysta hagmark, snåriga fuktskog och äldre trädgårdsmiljö 

kring Råsta Gård en vardagsnatur i som inte är så vanlig i Sundbyberg, det i kombination med dess 

centrala läge gör området extra värdefullt ur rekreationssynpunkt. Under ett tidigare dialogprojekt 

lyftes vikten av att värdefulla grönytor i området bevaras och utvecklas (Park Lek, 2012). 

Områdets användande (utöver idrottsytorna) begränsas troligen av att det inte är så välkänt bland 

medborgare i Sundbyberg och Solna, att det kan uppfattas som otryggt (bland annat på grund av tät 

växtlighet och byggnaders baksidor) och att man nästan enbart kan röra sig på gångvägar och att det 

nätet är relativt glest. Både bäcken, ”sumpskogen”, hästhagarna och den privata marken kring Råsta 

gård, idrottsytorna, stickspåret, depån och transformatoranläggningen, samt Enköpingsvägen bidrar till 

att det upplevs, och bedöms vara, svårt att röra sig inom området. 

4.5.3 Effekter och konsekvenser 

Planprogrammets samtliga alternativ innebär ett tillskott av tekniska anläggningar i form av en 

pumpstation för spillvatten samt nya dammar för fördröjning och rening av dagvatten, samt ytor för 

organiserad idrott och rekreation. Samtliga utformningar innebär även att delar av den befintliga 

grönstrukturen utvecklas och i framtiden innehåller mer ytor för spontanidrott, park och lek jämfört med 

nuläget. Planprogrammets ambitioner gällande en upprustning och ett tillskott av gång- och cykelvägar 

innebär en ökad tillgänglighet till och inom området som bedöms kunna komma fler till gagn än jämfört 

med nuläget.  

 

En genomtänkt utformning där tekniska lösningar skapar mervärden i form av att ge ett bidrag till 

områdets rekreativa kvaliteter har potential att göra området mer attraktivt för besökare och bli en 

målpunkt i sig. Dagvattendammarna kommer medföra en förlust av befintlig hävdad betesmark och 

fuktlövskog både för att bereda plats för själva dammarna och även under själva anläggningsfasen. 

Ambitionen är att bevara så mycket av fuktlövskogen som möjligt. Förlusten av dessa befintliga värden 

innebär en risk för att den rekreation som är tätt knuten till upplevelsen av natur, såsom exempelvis 

fågelskådning, kraftigt minskar. Förlusten av den hävdade betesmarken, i detta fall beteshagar för 

Råsta Gårds hästverksamhet, bedöms i samtliga utformningsalternativ innebära att möjligheterna att 

fortsatt bedriva ridverksamhet begränsas. Om detta innebär att den ridverksamhet som finns där idag 

tvingas upphöra behöver dock utredas vidare i kommande skede, med fördel i dialog med 

verksamhetsutövarna själva.  

 

Förutsättningarna för att ta till vara och vidareutveckla områdets rekreativa värden varierar något 

mellan alternativen, vilket redovisas nedan. 

Effekter och konsekvenser av alternativ Mini 

Alternativet innebär att programområdet byggs ut med idrottsanläggningar, dagvattendammar 

spillvattenanläggning (pumpstation) och delvis med gator, torg och park. I anslutning till idrottsplats 

och befintligt rekreationsstråk möjliggörs även nya aktivitetsytor och mötesplatser.  

I övrigt är minimialternativets huvudsakliga syfte att så mycket som möjligt att den befintliga miljön 

som finns i området idag bevaras. Detta innebär att flera befintliga rekreativa värden som finns på 

området idag bevaras och/eller till viss del förstärks. Den idrottsverksamhet som finns på platsen idag 

förstärks och kan komma flera till gagn jämfört med nuläget, de rekreativa värdena kopplade till 

fornstigen och runstenen lämnas opåverkade, och möjligheterna att använda området för 

spontanidrott och övrig fysisk aktivitet såsom cykling, jogging, hundpromenader etc. bedöms fortsatt 

bara goda.  
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Det finns osäkerheter kopplade till hur mycket av den befintliga fuktlövskogen som kommer behövas 

tas bort för att ge plats till dagvattendammarna. Om mycket av den befintliga skogen försvinner 

bedöms flera rekreativa värden, exempelvis fågelskådning och andra värden kopplade till ostördhet 

och omväxling, påverkas negativt. Samtidigt är det en avvägning mot att den upplevda tryggheten kan 

öka vilket kan locka andra målgrupper att ta del av området än tidigare.  

Utformningen av området i och omkring dagvattendammarna kan betraktas ha hög potential och kan 

vid rätt planering både väga upp för de negativa konsekvenser som uppstår till följd av att minskad 

andel fuktlövskog och hävdade marker, samt även bidra till att området totalt sett får högre (om än 

annorlunda gentemot nuläget) rekreativa värden.  

Sammantaget bedöms Alternativ Mini medföra måttligt positiva konsekvenser med avseende på 

rekreation.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Med 

Alternativet innebär, i tillägg till den utveckling som föreslås i Alternativ Mini, att programförslaget 

möjliggör fyra nya bostadskvarter som innehåller bostäder, verksamheter och service. Till den 

föreslagna bebyggelsen tillkommer även fler parkytor samt torgbildning. I mediumalternativ föreslår 

även en meandring av den norra delen av Råstabäcken som i dagsläget är kulverterad.  

Mediumalternativet innebär samma osäkerheter kopplat till vilka konsekvenser en förlust av 

fuktlövskogen får för vissa typer av rekreation, samt vilken påverkan som uppstår till följd av minskade 

betesmarker.  

Med nya bostäder bedöms det vara rimligt att anta att fler människor kommer nyttja områdets 

rekreationsområden. Bedömningen är dock att kvaliteten och tillgängligheten fortsatt kommer vara 

god. Vissa rekreativa kvaliteter såsom ostördhet bedöms sannolikt försämras till följd av att fler 

människor sannolikt kommer röra sig i området.  

I och med att alternativet föreslår nya bostadskvarter så kommer andelen ”ordnad” rekreation i form av 

torgbildningar och närrekreation på t.ex. kvartersgårdar tillkomma. Det befintliga rekreationsstråket 

bedöms inte i någon betydande grad ändra karaktär till följd av mediumalternativet, även om området i 

sin helhet till viss del kommer att ändra karaktär och bli mer stadsmässigt i och med den ökade 

bostadsbebyggelsen. Upplevelsen av störningar i området kan komma att öka till följd av den visuella 

påverkan som bebyggelsen medför, men det bör ställas i relation till att området redan idag har ett 

urbant läge och omgärdas av bebyggelse och/eller infrastruktur.  

Sammantaget bedöms Alternativ Med medföra små positiva konsekvenser med avseende på 

rekreation.  

Effekter och konsekvenser av alternativ Maxi 

Alternativet innebär, i tillägg till det mediumalternativ som presenteras ovan, att ytterligare fem kvarter 

med bostadsbebyggelse tillkommer, som i sin tur även medför en ökning av gator och torg.  

Alternativ maxi innebär också att den befintliga rackethallen rivs och att en ny rackethall byggs i 

programområdets nordöstra hörn. De fem ytterligare kvarteren som skiljer maxialternativet från 

mediumalternativet föreslås till stor del uppföras i programområdets norra delar, mellan förslaget på 

den nya rackethallen och Råsta Gård samt väster om Råsta Gård, i programområdets nordvästra 

hörn. Detta innebär att en betydligt större del av beteshagarna kommer försvinna jämfört med övriga 

alternativ. I planförslaget föreslår befintlig verksamhet i Råsta Gård ersättas av en 4H-gård eller en 

förskola.  

Tillkomsten av de fem extra kvarteren innebär i sig inte att kärnan av programområdets centrala 

rekreationsstråk kring Norra Råstabäcken minskar i storlek, men det är rimligt att anta att den 

förhållandevis täta och stadsmässiga bebyggelse som kommer omge rekreationsstråket kommer 
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innebära en betydande förändring kring hur området upplevs av både nya och gamla besökare. De 

rekreativa värden som är kopplade till kulturmiljön kring Råsta Gård kommer sannolikt minska, dels 

som en följd av att verksamheten som finns där idag utgår samt att den bebyggelse som kommer 

omge gården kommer innebära en visuell störning som har en negativ påverkan.  

Den faktiska möjligheten att nyttja rekreationsområdet kommer inte att minska, bedömningen är att det 

kommer finnas likvärdigt goda möjligheter till exempelvis hundpromenader och joggingturer efter 

planförslagets genomförande som vid nuläget. Däremot bedöms den förhållandevis täta bebyggelsen 

ha en negativ påverkan på upplevelsen av de rekreativa områdena.  

Sammantaget bedöms Alternativ Maxi, trots att den totala ytan med rekreationsområden inte nämnvärt 

minskar, medföra måttliga negativa konsekvenser med avseende på rekreation. Bedömningen kan 

dock mildras om planförslaget till nästa skede konkret visar på hur man genom exempelvis gestaltning 

av området kring dagvattendammarna, vid meandringen av Norra Råstabäcken, den hagmark som 

lämnas kvar samt övriga ytor med rekreationspotential, har boende och besökares rekreativa 

upplevelser som ett viktigt mål.  

4.5.4 Förslag på åtgärder 

• Oberoende av vilket alternativ som väljs är det viktigt att vid fortsatt gestaltning av 

dagvattendammarna och dess omgivning tillvarata de positiva kumulativa effekter som kan 

uppstå av att ha ett tydligt fokus på att området ska bidra med rekreativa värden.  

• När man i medium- och maxialternativet skapar en meandring av Norra Råstabäcken är det 

viktigt att likt ovan åtgärdsförslag ha ett tydligt fokus på rekreativa värden.  

• Upprätta en dialog med verksamheten som i knuten till Råsta Gård i tidigt skede för att bilda 

en förståelse för vilka konsekvenser som kan uppstå av att betesmarkens ytor minskar.  

 

4.6 KLIMATPÅVERKAN 

 

4.6.1 Bedömningsgrunder 

EU:s klimatmål 

EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två 

grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade. 

EU:s klimatmål för 2030 anger bland annat följande: 

• Utsläppen av växthusgaserna ska minska med 40 procent jämfört med 1990 års nivå. 

Målet är bindande på EU-nivå. 

Sveriges klimatmål  

2017 beslutade riksdagen att införa ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige med målet att senast 2045 

nå nettonollutsläpp av växthusgaser, för att därefter nå negativa utsläpp. Sveriges nationella klimat- 

och energimål är också länets mål. 

FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen 

och att denna förändring beror på mänsklig påverkan. Det handlar om att människan med sina utsläpp av 

växthusgaser, framför allt koldioxid, förstärker den naturliga växthuseffekten. Detta befaras leda till en 

höjning av jordens medeltemperatur som medför ett förändrat klimat med drastiska följder för människor, 

djur och växter.  
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4.6.2 Nuläge 

Klimatpåverkan inom programområdet uppstår idag främst av transporter till och från området och från 

energianvändning i byggnader. Det finns gott om parkeringsplatser för bil längs med Örsvängen och 

Örvallens IP ner mot Sjövägen. Det är idag möjligt att åka kollektivt till programområdets närhet. 

Hallonbergens T-banestation ligger cirka 5 - 10 minuters promenad från idrottsområdet. Busslinje 506 

trafikerar Karolinska sjukhuset – Sundbybergs station – Solna station – Örsvängen – Hallonbergen 

med cirka 15-minuters trafik på vardagar och cirka 30-minuters trafik på helger. I andra färdriktningen 

går linjen direkt från Hallonbergen till Solna station utan att stanna i Örsvängen. Gång- och cykelvägar 

inom och i anslutning till programområdet redovisas i Figur 17. 

 

Figur 17. Cykelbanor markerade i orange (t.v.) och gångbanor markerade i lila (t.h.) samt målpunkter (cirklar) i 
Sundbyberg år 2016. (Källa: Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017). Ungefärligt planområde markerat 
med röd streckad linje. 

4.6.3 Effekter och konsekvenser 

Planprogrammet kommer medföra utsläpp av växthusgaser från bland annat produktion av material, 

byggande och byggtransporter under byggskedet. I ett driftskede är byggnadernas energianvändning 

ytterligare en källa till utsläpp. Utöver detta tillkommer även transporter till och från området. Dessa 

aspekter är viktiga att ta hänsyn till men i det här skedet av planprocessen saknas information om 

vilka utsläpp som kan väntas på byggskedet samt primärenergianvändning och därför behandlas de 

med fördel i kommande detaljplaneskeden.  

Planprogrammets påverkan på klimatet till följd av fordonstransporter är till stor del beroende av hur 

det framtida resandet kommer att se ut.   

I och med att planprogrammet, beroende på alternativ, i olika utsträckning innebär förtätning i befintlig 

tätort med förhållandevis god tillgång till kollektivtrafik och service, kan planprogrammet till viss del 
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bidra till att begränsa klimatutsläpp i och med att resvägar är korta och det är möjligt att resa med 

klimatvänliga transportslag jämfört med vad en utglesning av staden innebär.  

Samtliga alternativ innebär att gång- och cykelförbindelser både bevaras och förstärks samt en ny 

dubbelriktad bussgata mellan Örsvängen och Sjövägen. Detta ökar möjligheterna för att eventuella 

nyinflyttade direkt vänder sig till gång- och cykel och/eller nyttjar kollektiva färdmedel i stället för att 

använda bil, vilket bedöms positivt.  

Det framgår i dagsläget inte vilka olika trafikmängder något av de olika alternativen genererar. Det 

framgår till viss del att planprogrammet avser att erbjuda exempelvis hyrcyklar och andra 

mobilitetsåtgärder. Det framgår dock inte tydligt vilken parkeringsnorm eller i vilken utsträckning 

planprogrammets olika alternativ kommer öka eller minska bilanvändning. Planprogrammet ger inga 

tydliga verktyg för en minskad klimatpåverkan i kommande planarbete och en följd av detta är det inte 

möjligt att bedöma huruvida planprogrammet kan förväntas bidra till eller motverka uppfyllandet av 

vare sig, globala, regionala, nationella eller lokala mål om kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser.  

Till följd av detta kommer MKB:n i detta skede inte redovisa någon alternativskiljande 

konsekvensbedömning likt övriga betydande miljöaspekter. I stället rekommenderas ett antal 

åtgärdsförslag för kommande planarbete.  

4.6.4 Förslag på åtgärder 

• Utred de olika alternativens klimatpåverkan, beräkna exempelvis utsläpp från transporter, 

primärenergianvändning samt utsläpp vid byggnation. 

• Med tanke på att den stadsutveckling och bebyggelse som börjar planeras idag beräknas 

stå färdigbyggd i en framtid när både världen och Sverige har förbundit sig till att kraftigt 

reducera sina utsläpp av växthusgaser bör planprogrammet innehålla både en vision och 

tydliga ställningstaganden för hur kommande planarbete ska arbeta med frågan.  

• Planprogrammet bör innehålla ett ställningstagande för vilken parkeringsnorm som ska 

gälla i programområdet.  

• Med ett tydligt fokus på klimatutsläpp under byggskedet, bland annat i form av en 

klimatkalkyl, hållbara materialval och genom att säkerställa energieffektivitet hos den 

tillkommande bebyggelsen, kan utsläppen av klimatgaser begränsas. 

• Planprogrammet bör innehålla konkreta förslag som möjliggör en ökad användning av 

förnybara energikällor som ligger i linje med Sveriges miljömål om begränsad 

klimatpåverkan.  

• Planprogrammet bör redan i ett tidigt skede uttrycka vikten av det samarbete som krävs 

mellan kommun och byggaktörer för att nå uppsatta klimatmål och kommunen kan göra 

ställningstaganden om att sådana ambitioner kommer vara nödvändiga för att bli 

markanvisade och få möjlighet att skriva exploateringsavtal.  

5 ALTERNATIV 

5.1 NOLLALTERNATIVET OCH DESS KONSEKVENSER 

En MKB ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs; det 

så kallade nollalternativet. Nollalternativet har samma tidshorisont som planförslaget, det vill säga år 

2035.  

Om inget av planprogrammets förslag för Råsta Örvallen realiseras är bedömningen att 

programområdet ändå kommer att genomgå en viss utveckling men att det kommer ske utan en 

strategisk överblick och därmed riskera att förbise vissa behov. Det finns ett flertal kommunala 
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utredningar och styrande dokument som pekar på olika typer av utveckling av programområdet som 

för sig pekar på olika inriktningar för hur programområdet ska utvecklas (se kap 3). Både rekreation, 

trafiklösningar, park- och naturområden, gång- och cykelvägar, verksamheter, service, kultur, 

utvecklad idrottsverksamhet samt bebyggelse pekas ut i Råsta Örvallen-området. Vad som bedöms 

vara problematiskt med de befintliga underlagen som finns att tillgå är att ett viktigt 

samordningsansvar för helheten riskerar att förbises. Det är ett förhållandevis litet område till ytan som 

ska tillgodose många behov och det kommer vara nödvändigt att göra både prioriteringar och 

kompromisser. Dessa bedöms vara svåra att genomföra utan att kommunen får ta ett strategiskt 

helhetsgrepp om hela området. Det har dessutom tillkommit tekniska behov såsom 

spillvattenanläggningen och reningen av dagvatten vars behov inte analyseras och utretts i de 

dokument och utredningar som tidigare nämnts, vilket tillför extra komplexitet.  

Den sammanfattande bedömningen är att det i ett nollalternativ bedöms finnas en överhängande risk 

för bristande samordning som i sin tur kan vara kostsam både ut ett socialt, miljömässigt och 

ekonomiskt perspektiv exempelvis samt att MKN för Brunnsviken inte uppnås.  

5.2 ALTERNATIVA LOKALISERINGAR 

I översiktsplanen ingår detaljplaneområdet som en del av ett större område för utbyggnad av blandad 

stadsbebyggelse. Eftersom bebyggelsen på så sätt redan är utpekad i översiktsplanen är 

överväganden av alternativa lokaliseringar redan genomförd. 

6 UPPFÖLJNING AV BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

Det kan vara lämpligt att integrera uppföljningen av planprogrammet i redan befintliga uppföljnings- 

och övervakningsprogram/processer.  

Ett första steg i en uppföljning av den betydande miljöpåverkan bör vara att kontrollera huruvida de 

förebyggande åtgärder som föreslagits i denna MKB har beaktats i det fortsatta arbetet. Detta bör 

både göras löpande under kommande planprocesser och även direkt efter färdigställande av området. 

Det kan också vara relevant att utvärdera om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att minimera 

negativ miljöpåverkan eller om ytterligare åtgärder är nödvändiga.  

I miljöbalken finns krav på att en MKB ska innehålla en redogörelse av de åtgärder som planeras för 

uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför. I 

denna plan bedöms särskilt påverkan på naturmiljö- och kulturmiljö ha ett uppföljningsbehov.  
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7 RELEVANTA MILJÖKVALITETSMÅL 

7.1 RIKTNINGSANALYS 

Nedan ges en kort redogörelse för hur planprogrammets genomförande bidrar eller motverkar 

relevanta miljökvalitetsmål. Pilarna betyder att planprogrammet: 

 Bidrar till att uppfylla målet, 

 Varken bidrar eller motverkar till att uppfylla målet, 

 Motverkar att uppfylla målet.  
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Miljökvalitetsmål, riksdagens definition Riktning Motivering 

Begränsad klimatpåverkan 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i 

enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska 

uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 

att den biologiska mångfalden bevaras, 

livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 

mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Sverige har tillsammans med andra länder ett 

ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

 

Då planprogrammet saknar konkreta 

ställningstaganden kring hur klimatpåverkan ska 

begränsas vilket innebär att planförslagets 

genomförande antas motverka måluppfyllelse.  

Frisk luft 

Luften ska vara så ren att människors hälsa 

samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas. 

 

Planförslagets konsekvenser för frisk luft är 

försumbara och påverkar inte 

måluppfyllelse i något scenario.  

Ingen övergödning 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska 

inte ha någon negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 

möjligheterna till allsidig användning av mark och 

vatten. 

 

Tillkommande dagvattendammar har 

kapacitet att rena både planområdets och 

hela avrinningsområdets vatten vilket 

innebär att planens genomförande oavsett 

alternativ kommer innebära en förbättring 

och därmed bidra till att uppfylla målet.  

Levande sjöar och vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara 

och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 

Tillkommande dagvattendammar bedöms 

kunna bidra till måluppfyllelse.  

Grundvatten av god kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 

livsmiljö för växter och djur i sjöar och 

vattendrag. 

 

Planförslagets konsekvenser för 

grundvatten är försumbara och påverkar 

inte måluppfyllelse i något scenario. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en 

långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust 

och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 

mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 

kulturvärden. Näringar, rekreation och annat 

nyttjande av hav, kust och skärgård ska 

bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 

 

Tillkommande dagvattendammar bedöms 

kunna bidra till måluppfyllelse.  
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Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot 

ingrepp och andra störningar. 

Ett rikt odlingslandskap 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 

värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 

Minialternativet bedöms varken motverka 

eller bidra till måluppfyllelse.  

Medium- och maxialternativet bedöms 

motverka måluppfyllelse.  

God bebyggd miljö 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 

utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 

medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten och andra resurser främjas. 

 

Mini- och mediumalternativet bedöms 

kunna medverka till måluppfyllelse.  

Maxialternativet bedöms inte kunna 

tillvarata befintliga kulturvärden i nödvändig 

utsträckning och bedöms därför motverka 

måluppfyllelse.  

Ett rikt växt- och djurliv 

Den biologiska mångfalden ska bevaras och 

nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer 

ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 

variation. Människor ska ha tillgång till en god 

natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 

som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

 

 

Minialternativet bedöms i stort varken bidra 

eller motverka till att uppfylla målet. 

Det föreligger viss risk för att 

mediumalternativet kan motverka 

måluppfyllelse.  

Det föreligger stor risk för att 

maxialternativet ska motverka 

måluppfyllelse.  
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