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Sammanfattning
Utbyggnaden av Stora Ursvik har pågått under flera år och nu planeras exploatering i de västra
delarna av Stora Ursvik, Västra Ursvik. Inför upprättande av planprogram för Västra Ursvik har
Structor Miljöbyrån utfört en övergripande naturinventering. Naturinventeringen är en
översiktlig inventering vars syfte är att ge en bild över vilka delar av programområdet som har
förutsättningar att vara biologiskt värdefulla och hysa ett rikt djur- och växtliv och vilka som är
mindre värdefulla. Detta för att vara ett underlag i den fortsatta planeringen av programområdets
utformning. Inventeringen har skett utan att, annat än översiktligt, gå ner på artnivå.
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Området delades in i 13 delområden med olika karakteristika och genom den översiktliga
naturinventeringen har de delområdena rangordnats avseende naturvärden och
artsammansättning. Resultaten syns nedan.
Programområdet är på många sätt ett relativt påverkat område. Stora delar utgör idag
arbetsområde, både i bygget av nya E18 med dagens provisoriska rondell och vägdragningar, en
tillfällig återvinningscentral och av Stora Ursviks utbyggnad. Andra delar är påverkade genom
utfyllnader. De delområden med naturvärden består till stora delar av mindre öar som omgärdas
av arbetsområden. Detta innebär att naturen inom programområdet är påverkat både fysiskt
genom en direkt påverkan samt indirekt genom bullerstörningar m.m. Det största mer
opåverkade sammanhängande området är skogsområdet i de norra delarna som gränsar mot
Igelbäckens naturreservat och som tidigare till stor del varit inhägnat område med militär
verksamhet. I detta område finns både hällmarker och blandskog med gamla träd som har en
ålder på mellan 60-100 år. I övrigt kan uppmärksammas de fuktiga områdena med pil och död
ved i områdets västra delar som idag är fragmenterade av arbetsområden, de före detta
åkerholmarna med äldre tallar och död ved som återfinns i de centrala delarna av
programområdet, området innanför den temporära rondellen som består av tallar i blandskog,
där de äldsta träden utgörs av 100-åriga tallar, samt Kvarnkullen med hällmark och äldre grövre
tallar.
Genom den översiktliga naturinventeringen har delområdena inom programområdet rangordnats
avseende naturvärden och artsammansättning. Resultaten syns i tabell 1. Högsta värden får
högsta poäng.
Utvärdering av delområdena.

Delområde

Karaktär

Naturvärden

1
2
3a
4 a och b
5
6

Kvarnkullen
Ängen öster om Kvarnkullen
Innanför den temporära ”rondellen”
Fuktig och fragmenterad lövskog
Fuktig pildunge inom arbetsplatsområde
Ungskog och öppen mark mellan cykelväg och
Milot
Öppet stråk mellan E18 och kraftledning
Övergångszon mellan skog och äng
Före detta åkerholmar (norra)
Hällmark
Större sammanhängande blandskog
Före detta åkerholme (södra)
Öppen mark, före detta golfrange

7
8
9
10
11
12
13

2
1
2
3
3
1

Artsammansättning
3
2
3
3
3
1

Summa
5
3
5
6
6
2

1
2
3
3
3
3
1

1
2
2
3
3
2
1

2
4
5
6
6
5
2

Högst biologiskt värde och förutsättningar att vara biologiskt värdefulla (röd markering)
bedöms de fuktigare områdena med pilar och död ved (delområde 4 a och b och delområde 5)
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samt hällmarken (delområde 10) och det större sammanhängande skogsområdet (område 11)
inneha, detta bl.a. med anledning av det här finns fuktigare områden, gamla träd och död ved.
Därefter kommer delområdena 1, 2, 3 a, 8, 9, 12 och 13 (orange markering). Lägst biologiskt
värde bedöms delområdena 6, 7 och 13 inneha (vit markering).
I det fortsatta planarbetet bör det studeras om det finns möjlighet att integrera, spara alternativt
nyttja områden med äldre träd samt de fuktiga områdena med pil och död ved i det nya
bostadsområdet. Utöver naturvärden kan de även medföra rekreativa och landskapsmässiga
värden för boende i området. För att den fortsatta planeringen ska kunna fortlöpa smidigt
bedöms mer detaljerade inventeringar behöva ske av de delområden med högst naturvärden och
som berörs av den planerade bebyggelsen. Detta gäller framförallt större delar av delområde 11
och eventuellt delar av delområde 10, om detta berörs. Delområdena 4 a, 4 b, 5 och de södra
delarna av delområde 11 har inför byggandet av nya E18 inventerats tidigare av
Ekologigruppen.
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1 Inledning
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Utbyggnaden av Stora Ursvik har pågått under flera år och nu planeras exploatering i de västra
delarna av Stora Ursvik, Västra Ursvik (se figur 1). Inför upprättande av planprogram för Västra
Ursvik, har Structor Miljöbyrån utfört en övergripande naturinventering med syfte att identifiera
olika skyddsvärda/mindre skyddsvärda naturtyper, d.v.s. naturtyper som har förutsättningar att
hysa ett rikt djur- och växtliv. Inventeringen kommer att vara ett av flera beslutsunderlag när ett
planprogram kommer att arbetas fram för området.
Som underlag till den övergripande naturinventeringen har huvudsakligen ritningar över tänkt
bebyggelse, grundkarta och ortofoto över området använts. Kontakter har tagits med
Sundbybergs stad och länsstyrelsen och Skogsstyrelsens dokumentation på inrapporterade
skyddsvärda områden har studerats. I programområdet pågår ombyggnaden av E18 och
Kymlingelänken, varför även underlagsmaterial från Trafikverket har studerats. Delar av
aktuellt område har inventerats inom ramen för Trafikverkets arbete. Dessa inventeringar har
använts som kompletterande underlagsmaterial där så varit möjligt.

Figur 1. Illustrationsplan av programområdet, tillika det område som ingått i den övergripande
naturinventeringen

2 Syfte
Denna naturinventering är en översiktlig inventering vars syfte är att ge en bild över vilka delar
av programområdet som har förutsättningar att vara biologiskt värdefulla och hysa ett rikt djuroch växtliv och vilka som är mindre värdefulla. Detta för att vara ett underlag i den fortsatta
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planeringen av programområdets utformning. Inventeringen har skett utan att, annat än
översiktligt, gå ner på artnivå.

3 Lokalisering och områdesbeskrivning
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Programområdet är beläget norr om Sundbyberg centrum, se figur 2. Stora delar av
programområdet är idag arbetsområde, dels för E18:s nya sträckning och dels för utbyggnaden
av de delar av Stora Ursvik som är beläget öster om programområdet.

Figur 2. Karta över programområdets lokalisering (ungefärligt markerat i rött) och omgivningar
(www.eniro)

De naturområden som finns inom programområdet är till stora delar insprängda i arbetsområden
och är belägna mellan upplagsområden, en återvinningsstation m.m. I programområdets norra
delar, angränsande till det s.k. ”MILO-området” där försvaret tidigare haft verksamhet, finns det
till ytan största mer opåverkade naturområdet inom det inventerade området. Precis norr om
detta område ligger en nyanlagd cykelväg vilken utgör gränsen för det inventerade området. På
andra sidan cykelvägen är Igelbäckens naturreservat beläget. I södra delen av det inventerade
området, mellan Gamla Enköpingsvägen och Enköpingsvägen, ligger Kvarnkullen, även den
relativt fysiskt opåverkad.
De naturområden som finns inom programområdet utgörs huvudsakligen av blandskog där tall,
björk och asp dominerar. En del höjder med hällar finns, framförallt i norra delen av
programområdet.
Region- och trafikplanekontoret har gjort en kartering över gammal skog inom Stockholms
grönkilar som visar skog över 100 år samt skog mellan 60-100 år. Delar av programområdets
norra delar har skog som är både mellan 60-100 år samt skog som är äldre än 100 år, se figur 3.
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Som nämnts tidigare har befintliga naturvärden inventerats och dokumenterats i samband med
ombyggnaden av E18 och Kymlingelänken. Arbetet utfördes år 2008 av Ekologigruppen längs
de vägsträckor som påverkades av den planerade ombyggnaden. Ett antal av de inventerade
områdena ingick i det nu inventerade området. Enligt Ekologigruppens inventering finns det sex
områden med naturvärden inom programområdet, se figur 3. Naturvärdena har klassificerats
enligt en 4-gradig skala, där klass 1 är naturvärden av nationellt intresse, klass 2 av regionalt
intresse, klass 3 av kommunalt intresse och klass 4 är naturvärden av lokalt intresse.
Naturvärdena i de aktuella områdena består enligt Ekologigruppen av följande:


Område 30 – Klass 3. Sumpskog av pilar, björkar och hägg. Visst inslag av död ved.
Bedöms uppfylla Skogsstyrelsens krav på ”objekt med naturvärde”. Sumpskog med
inslag av död ved är en ovanlig biotop.



Område 31 – Klass 3. Sumpskog av pil. Visst inslag av död ved. Bedöms uppfylla
Skogsstyrelsens krav på ”objekt med naturvärde”. Sumpskog med inslag av död ved är
en ovanlig biotop.



Område 47 – Klass 4. Tallskog som är omkring 100 år gammal.



Område 48 – Klass 4. Tallar och artrik gräsmark. Före detta åkerholme med tallar,
varav ett par är cirka 100 år. I anslutning till tallarna finns ängshavretorräng med
backnejlika (rikligt) och oxbär.



Område 49 – Klass 4. Hagmarkstallar och körsbärsträd. Klass 4. Före detta åkerholme
med ett flertal kortvuxna ”hagmarkstallar” i anslutning till tallarna ett 10-tal
sötkörsbärsträd. Backnejlika här och var.



Område 50 – Klass 4. Tallar i blandskog. Blandskog, där de äldsta träden utgörs av 100åriga tallar.
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Figur 3. Inventerade områden inom ramen för Trafikverkets ombyggnad av E18 och Kymlingelänken.1

Av ovanstående områden bedömdes område 30 och 31 ha högst naturvärden på grund av att
sumpskog med död ved är ett viktigt och sällsynt habitat. Projektet bedömdes orsaka en 60 %
areell förlust för område 31 och område 32a2 (berörs inte av Västra Ursviks utbyggnad).
Övriga områden bedömdes inte ha så höga naturvärden att eventuella åtgärder var aktuella för
att bibehålla deras ekologiska status.

4 Genomförande
Naturinventeringen utfördes av Structor Miljöbyrån den 10 och 11 september 2012.
Området delades in i delområden med olika karakteristika, se bilaga 1. Till hjälp för indelning
av naturtyperna på ritning användes främst visuella kännetecken i naturmiljön, men även GPSnavigering har använts för att t.ex. få koordinater på särskilt intressanta företeelser i området.
Delområdenas gränser är dock inte exakta utan de olika områdena går in i varandra. För
delområdenas indelning, se bilaga 1.

1

Bilaga 1b. Naturvärden längs väg E18. Hjulsta-Rissne och Kymlingelänken. Inventering 2008.
Ekologigruppen AB.
2
Rapport Naturvärden längs väg E18 Hjulsta-Kista – Konflikter och förslag på åtgärder. Tyréns AB,
2009-01-30.
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Delområdenas gränser har definierats genom att se på bland annat topografi,
trädsammansättning, trädens åldersfördelning, huvudsaklig marktäckning, igenväxningsandel
och blockighet.
Utvärdering av områdena har sedan genomförts med följande indikatorer:

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Naturvärdeselement: exempelvis förekomst av hänglavar, högstubbar med bohål, hassel,
enbuskar, bärande träd, blockhav, döda lövträd på rot, död ved, större ädellövträd.
Värdering görs enligt frekvenspoäng: 1-4 varav:
1 – enstaka, finns men måste sökas efter
2 – påtaglig, lätt att finna och behöver inte sökas efter
3 – riklig, företeelsen präglar stora delar av området
4 – företeelsen är sällsynt/fridlyst alternativt kännetecknar hög biologisk mångfald
Företeelsernas medelvärde ger områdets naturvärdespoäng. Element som anses påvisa hög
biologisk mångfald och som påträffas i delområdet blir poängsatt enligt poängskalan.
Artsammansättningselement: exempelvis andel äldre barrträd, lövträd, ädellövträd, förekomst
av ängsflora och mossor/lavar, förekomst av buskskikt.
Värdering görs enligt frekvenspoäng: 1-4 varav:
1 – ringa, svag, sparsam, enskiktad
2 – medelgod, måttlig, tvåskiktad
3 – allmän, god, stark, flerskiktad
4 – företeelsen är sällsynt/fridlyst alternativt kännetecknar hög biologisk mångfald
Företeelsernas medelvärde ger områdets artsammansättningspoäng.
Delområdets slutbedömning erhålls genom att addera de två elementen.

5 Resultat
5.1

Delområde 1 – Kvarnkullen

Delområdet utgörs av Kvarnkullen, som är belägen i programområdets sydöstra del. Området
omges av vägar vilket gör att det är relativt bullerstört. Längst upp på kullen finns en gammal
kvarn och ytterligare en mindre byggnad finns söder om kvarnen. Området är generellt skräpigt
och gamla möbler, köksutrustning, kläder m.m. ligger utspridda i området.
Kvarnkullen består i de centrala delarna av hällmark där markvegetationen består av lavar och
mossor. Tall dominerar trädvegetationen. Omkretsen på tallarna ligger normalt kring 1 meter
med där finns också grövre tallar varav den grövsta tallen har en omkrets på 2,20 meter. Runt
toppen av kullen finns inslag av lövträd som rönn, björk, asp och fruktträd. Markvegetationen
utgörs här främst av blåbärsris och liljekonvalj. En större ek finns söder om kvarnen. Eken har
en omkrets på 1,20 och står relativt fritt åt öster.
I vägslänter utgörs karaktären av tätt buskage och sly av lövträd som björk, sälg, syrén och lönn.
I vägslänten mot väster finns en stenmur.
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Figur 4. Tallar och hällmark vid kvarnen. Figur 5. Sly och skräp i norra delen av området

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: hällmark, enbuskar
Exempel låga naturvärden: låg andel död ved, låg andel ädellövträd
Exempel hög artsammansättning: hög andel äldre tallar, mossor och lavar
Exempel låg artsammansättning: gräs, igenväxning av lövsly
Bedömning naturvärden: 2
Bedömning artsammansättning: 3

5.2

Delområde 2 – Ängen öster om Kvarnkullen

Delområdet ligger öster om Kvarnkullen och avgränsas i norr av Gamla Enköpingsvägen, i
söder av Enköpingsvägen och österut av öppen mark och Oxenstiernas allé.

Figur 6. Delområde 2, ängen öster om Kvarnkullen.

Delområdet är relativt öppet vilket medför att området har bra ljusförhållanden. Den västra
delen domineras av gräs med inslag av veketåg, klöver och fibblor medan den centrala delen har
inslag av mindre hällar och fetbladsväxter. I de östra delarna dominerar buskar och sly av rönn,
odon, syrén och björk. Några större löv- och/eller barrträd finns inte inom delområde 2.
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Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: bärande träd och buskar
Exempel låga naturvärden: låg andel död ved
Exempel hög artsammansättning: blandat buskskikt och örter
Exempel låg artsammansättning: gräs, avsaknad av äldre träd
Bedömning naturvärden: 1
Bedömning artsammansättning: 2

5.3

Delområde 3a och 3b – Innanför den temporära ”rondellen”
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Delområdet 3a utgörs av en höjd med blandskog och många äldre tallar. Delområdet 3a ligger
insprängt i det som utgör en temporär rondell, tillsammans med delområde 3b som utgörs av
arbetsplatsområde, stenupplag och en återvinningsstation.
Blandskogen i delområde 3a utgörs av tall, björk, rönn, någon enstaka asp och några yngre ekar.
De grövsta tallarna inom området har en omkrets på 1,80 m, men vanligast förekommande är
tallar med en omkrets på 80 cm till 1 m. I området finns buskskikt som domineras av rönn och
nypon medan markskiktet till stora delar utgörs av blåbärsris, ormbunkar, ljung och liljekonvalj.
Uppe på höjden finns hällmark och block med mossa. Död ved förekommer i området. Enligt
den inventering Ekologigruppen utförde inom ramen för ombyggnaden av E18 och
Kymlingelänken bedöms delområdet inneha naturvärde av klass 4, detta på grund av tallar i
blandskog, där de äldsta träden utgörs av 100-åriga tallar.
Den vegetation som finns i delområde 3b utgörs av tunna ridåer av lövträd som sälg, björk och
asp.

Figur 7. Upplag av massor i delområde 3b, på väg
till delområde 3a.

Figur 8. Död ved i delområde 3a.
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Figur 9. Delområde 3a.

Figur 10. Återvinningsstation i delområde 3b.

Värdering av delområde 3a:
Exempel höga naturvärden: död ved, block, hällar
Exempel låga naturvärden: avsaknad av större ädellövträd
Exempel hög artsammansättning: hög andel äldre tallar, hällar och block med mossa
Exempel låg artsammansättning: avsaknad av större ädellövträd
Bedömning naturvärden: 2
Bedömning artsammansättning: 3
Ingen värdering har gjorts över delområde 3b då det till större delen utgörs av hårdgjorda ytor,
upplag, återvinningsanläggning m.m.

5.4

Delområde 4 a och b – Fuktig och fragmenterad lövskog

Delområde 4 a och b är två områden som troligtvis varit ett och samma område tidigare men
som under lång tid varit separerade av Kymlingelänken. Idag är Kymlingelänken riven och
området mellan delområdena utgörs av öppen mark som tidigare utgjorde vägområde.
Delområde 4 a utgörs av fuktig mark med ett dike kantat av bl.a. stora aspar, björk, pil och
kaveldun. Delområde 4 b utgörs av fuktig snårig mark med asp, björk och pil. Visst inslag av
död ved finns i området. Enligt den inventering Ekologigruppen utförde inom ramen för
ombyggnaden av E18 och Kymlingelänken bedöms delområdena inneha naturvärde klass 3 och
uppfylla Skogsstyrelsens krav på ”objekt med naturvärde”, detta p.g.a. att sumpskog med inslag
av död ved är en ovanlig biotop.
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Figur 11. Dike inom delområde 4 a.

Figur 12. Pilar i delområde 4 a.

Figur 13. Fuktigt och snårigt inom delområde 4 b.

Värdering av delområde 4 a och 4 b:
Exempel höga naturvärden: död ved, fuktigt
Exempel låga naturvärden: avsaknad av äldre ädellöv- och barrträd, fragmenterat
Exempel hög artsammansättning: hög andel lövträd
Exempel låg artsammansättning: avsaknad av ädellöv- och barrträd.
Bedömning naturvärden: 3
Bedömning artsammansättning: 3

5.5

Delområde 5 – Fuktig pildunge inom arbetsplatsområde

Norr om delområdena 4 a och b finns ytterligare fuktig skog med pil. Området är flerskiktat och
snårigt med visst inslag av död ved. Även detta område bedöms av Ekologigruppen inneha
naturvärde av klass 3 och uppfylla Skogsstyrelsens krav på ”objekt med naturvärde”, då
sumpskog med inslag av död ved är en ovanlig biotop. Byggnationen av nya E18 har dock
medfört en viss areell förlust av området. Själva arbetsplatsområdet är inhägnat då det ingår i
arbetsområdet för nya E18, pilarna står dock utanför inhägnaden.

M:\Uppdrag\2012\M1200132_PT_Stora Ursvik KB_Övergripande Naturinventering\10-Slutversion\Övergripande Naturinventering Västra ursvik_121119.docx

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Övergripande naturinventering
Västra Ursvik
M1200132
2012-11-19, s 14 (22)

Figur 14. Pildunge i delområde 5

Figur 15. Pildunge inom arbetsområde.

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: död ved, fuktigt
Exempel låga naturvärden: avsaknad av äldre ädellöv- och barrträd, området är påverkat av
vägarbeten
Exempel hög artsammansättning: flerskiktat
Exempel låg artsammansättning: avsaknad av ädellövträd
Bedömning naturvärden: 3
Bedömning artsammansättning: 3

5.6

Delområde 6 – ungskog och öppen mark mellan cykelväg och Milot

Delområdet avgränsas i norr av en nyanlagd cykelväg. På andra sidan av cykelvägen börjar
Igelbäckens naturreservat. I söder avgränsas området av ett staket som tidigare omgärdade det
s.k. Milo-området som under lång tid nyttjats för militära ändamål men vars verksamhet nu är
nedlagd. Området är idag öppet för allmänheten och i staketet finns öppningar på ett flertal
ställen. Öster om delområdet ligger ett antal byggnader som använts i militärens verksamhet.
Dessa står idag tomma.
Området karaktäriseras av öppen mark under igenväxning. Vegetationen består huvudsakligen
av buskar och unga löv- och barrträd som består av både björk, rönn, asp, sälg och tall.
Områdets närmast staketet har inslag av äldre barrträd som tall och mindre inslag av död ved
finns i området. Området har stora inslag av sten och tecken på utfyllnader. Området är generellt
skräpigt och särskilt i de västra delarna där både el- och järnskrot påträffades.

Figur 16. Cykelvägen som skiljer delområde 6
(till vänster i figuren) från Igelbäckens
naturreservat (till höger i figuren).

Figur 17. Södra delen av delområde 6.
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Figur 18. Sten och utfyllnader
inom delområde 6.

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: medelgamla träd i områdets södra del
Exempel låga naturvärden: låg andel död ved och äldre träd, utfyllnader
Exempel hög artsammansättning: hög andel av både löv- och barrträd
Exempel låg artsammansättning: huvudsakligen enskiktat och ung vegetation,
Bedömning naturvärden: 1
Bedömning artsammansättning: 1

5.7

Delområde 7 – Öppet stråk mellan E18 och kraftledning

Delområde 7 utgörs av öppen gräs- och ängsmark mellan E18 och en kraftledning som går
genom området. Visst buskage finns också i området. Genom området sträcker sig ett igenväxt
dike som kantas av vass, björksly och kaveldun. Den flora som påträffas är bl.a. älggräs, gråbo
och renfana.

Figur 19. Översikt av delområde 7.

Figur 20. Igenväxt dike i delområde 7.
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Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: fuktstråk
Exempel låga naturvärden: huvudsakligen enskiktat, avsaknad av äldre träd, dödved
Exempel hög artsammansättning: ängsflora
Exempel låg artsammansättning: avsaknad av större löv- och barrträd
Bedömning naturvärden: 1
Bedömning artsammansättning: 1
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5.8

Delområde 8 – Övergångszon mellan skog och äng

Delområde 8 utgörs av en övergångszon mellan den öppna ängsmarken inom delområde 7 och
den skog som utgör delområde 11 (se beskrivning nedan). I norr avgränsar området också mot
det staket som utgör gränsen mellan delområde 6 och 8. Området består huvudsakligen av
lövträd som utgörs av större aspar och björkar som står relativt fritt. I området finns också gräsoch buskskikt. Framförallt i gränszonerna av området finns buskage som består av björksly. Ett
visst inslag av både stående och liggande död ved finns i området. I östra delen av området står
två övergivna skyttevärn som troligtvis använts inom den militära verksamheten som tidigare
hade verksamhet i området.

Figur 21. Lövskog inom delområde 8.

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: död ved, större lövträd som asp och björk
Exempel låga naturvärden: avsaknad av äldre ädellövträd
Exempel hög artsammansättning: Tvåskiktad vegetation och medelgod åldersspridning
Exempel låg artsammansättning: låg andel barrträd
Bedömning naturvärden: 2
Bedömning artsammansättning: 2

5.9

Delområde 9 – Före detta åkerholmar (norra)

Delområde 9 är beläget mellan E18 i väster och en kraftledning i öster och består av två
delområden som är omgärdade av öppen mark. I båda områdena finns äldre tallar som står
relativt fritt. Buskskiktet består bland annat av nypon och små rönnar. Död ved förekommer.
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Delområde 9 innefattar ett av de områden som Ekologigruppen tidigare inventerat (område 48).
Området beskrivs i deras inventering som en före detta åkerholme med tallar, varav ett par är ca
100 år gamla. I anslutning till tallarna finns ängshavretorräng med rikligt med backnejlika och
oxbär. Ekologigruppen har klassificerat området som klass 4 (lokalt intresse).

Figur 22 och 23. Äldre tallar som står fritt och är riktligt förgrenade.

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: gamla tallar, död ved
Exempel låga naturvärden: avsaknad av ädellövträd
Exempel hög artsammansättning: ängsflora
Exempel låg artsammansättning: gräs, avsaknad av större lövträd
Bedömning naturvärden: 3
Bedömning artsammansättning: 2

5.10 Delområde 10 – Hällmark
Delområde 10 utgörs av hällmarker med block. Tallar dominerar och ett fåtal enar och mindre
björkar förekommer. Markvegetationen består i huvudsak av mossor, lavar, ljung och lingon.
Området är beläget på höjderna mellan Milot och den framväxande bebyggelsen inom Stora
Ursvik. Området ingår i Region- och trafikplanekontorets kartering över gammal skog och har i
huvudsak identifierats som skog som är 60-100 år.
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Figur 24. Hällmark med tallar, lavar och mossor.

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: gamla tallar, enar, hällar, blockighet, lavar
Exempel låga naturvärden: liten andel död ved
Exempel hög artsammansättning: hög andel äldre tallar, lavar, mossor
Exempel låg artsammansättning: buskskikt litet
Bedömning naturvärden: 3
Bedömning artsammansättning: 3

5.11 Delområde 11 – Större sammanhängande blandskog
Delområde 11 ingår i det större sammanhängande skogsområde som finns i
inventeringsområdets norra del. Området är beläget nedanför den höjd med hällmarker som
område 10 utgör. Område 11 karakteriseras av snårig och tät blandskog där tall och gran
dominerar men även asp och björk förekommer. Marken täcks framför allt av blåbärsris och
ormbunkar. Hällar och block förekommer, företrädesvis i den norra delen. En del död ved samt
något hålträd påträffades och stubbar förekommer. En fuktig sänka finns centralt i området. I
brynet mot det öppna området i väster dominerar yngre lövträd.
Området ingår i Region- och trafikplanekontorets kartering över gammal skog. I den östra delen
förekommer skog som är 60-100 år och i den västra och södra förekommer delområden med
skog som är äldre än 100 år. Område 47 (tallskog som är omkring 100 år gammal) från
Ekologigruppens inventering ligger i områdets västra del och klassificerades som Klass 4 (lokalt
intresse).
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Figur 25. Tät blandskog.

Figur 26. Hålträd.

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: gammal skog, blockighet, död ved även hålträd
Exempel låga naturvärden: bitvis tät skog med litet ljusinsläpp
Exempel hög artsammansättning: hög andel äldre tallar, även lövträd
Exempel låg artsammansättning: buskskikt litet
Bedömning naturvärden: 3
Bedömning artsammansättning: 3

5.12 Delområde 12 – Före detta åkerholme (södra)
Delområde 12 består av en före detta åkerholme som är belägen mellan E18 och ett område med
pågående byggnadsarbeten inom Stora Ursvik. Delområdet ingick i den inventering av
naturvärden som Ekologigruppen genomförde inför ombyggnaden av E18 och Kymlingelänken.
Området benämndes ”område 49” och beskrevs som en före detta åkerholme med ett flertal
kortvuxna ”hagmarkstallar” i anslutning till tallarna och ett 10-tal sötkörsbärsträd. Backnejlika
här och var. I Ekologigruppens inventering klassificerades området som Klass 4 (lokalt
intresse).
Vid denna inventering konstaterades att en lokalgata har dragits fram i områdets ytterkant sedan
Ekologigruppens inventering genomfördes. Kortvuxna gamla tallar noterades i området varav
den grövsta hade en omkrets om 2,20 meter, även lövträd såsom asp och rönn förekommer. I
buskskiktet påträffades bland annat nypon och enar. Ängsflora och gräs förekommer liksom död
ved och ett fåtal block.
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Figur 27. Kortvuxna hagmarkstallar

Figur 28. Lokalgata som påverkar området.

Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: gamla tallar, död ved
Exempel låga naturvärden: inga större ädellövträd, påverkat av lokalgata
Exempel hög artsammansättning: ängsflora
Exempel låg artsammansättning: gräs
Bedömning naturvärden: 3
Bedömning artsammansättning: 2

5.13 Delområde 13 – Öppen mark, före detta golfrange
Delområdet ligger mellan den temporära sträckningen av E18 och ett område med pågående
byggnadsarbeten inom stadsdelen Stora Ursvik. I söder skiljer en cykelväg området från
angränsande Kvarnkullen. Delområde 13 består huvudsakligen av en före detta golfrange och
vägbank och området är utfyllt med grus och sten. Ett bullerplank har uppförts mot den
temporära sträckningen av E18 i väster. Gräs, klöver och tistlar dominerar de öppna ytorna och
en del buskage finns i kantzonerna. En rad med björkar avskiljer den före detta golfrangen från
övriga öppna ytor. I den norra delen av området finns ett våtare parti där kaveldun förekommer.

Figur 29. Före detta golfrange dominerar delområde 13.
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Värdering av området:
Exempel höga naturvärden: fuktstråk
Exempel låga naturvärden: huvudsakligen enskiktat, avsaknad av äldre träd och död ved, utfyllt
Exempel hög artsammansättning: ängsflora
Exempel låg artsammansättning: avsaknad av större barr- och lövträd
Bedömning naturvärden: 1
Bedömning artsammansättning: 1
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6 Slutsatser
Programområdet är på många sätt ett relativt påverkat område. Stora delar utgör idag
arbetsområde, både i bygget av nya E18 med dagens provisoriska rondell och vägdragningar, en
tillfällig återvinningscentral och av Stora Ursviks utbyggnad. Andra delar är påverkade genom
utfyllnader. De delområden med naturvärden består till stora delar av mindre öar som omgärdas
av arbetsområden. Detta innebär att naturen inom programområdet är påverkat både fysiskt
genom en direkt påverkan samt indirekt genom bullerstörningar m.m. Det största mer
opåverkade sammanhängande området är skogsområdet i de norra delarna som gränsar mot
Igelbäckens naturreservat och som tidigare till stor del varit inhägnat område med militär
verksamhet. I detta område finns både hällmarker och blandskog med gamla träd som har en
ålder på mellan 60-100 år. I övrigt kan uppmärksammas de fuktiga områdena med pil och död
ved i områdets västra delar som idag är fragmenterade av arbetsområden, de före detta
åkerholmarna med äldre tallar och död ved som återfinns i de centrala delarna av
programområdet, området innanför den temporära rondellen som består av tallar i blandskog,
där de äldsta träden utgörs av 100-åriga tallar, samt Kvarnkullen med hällmark och äldre grövre
tallar.
Genom den översiktliga naturinventeringen har delområdena inom programområdet rangordnats
avseende naturvärden och artsammansättning. Resultaten syns i tabell 1. Högsta värden får
högsta poäng.
Tabell 1. Utvärdering av delområdena.

Delområde

Karaktär

Naturvärden

1
2
3a
4 a och b
5
6

Kvarnkullen
Ängen öster om Kvarnkullen
Innanför den temporära ”rondellen”
Fuktig och fragmenterad lövskog
Fuktig pildunge inom arbetsplatsområde
Ungskog och öppen mark mellan cykelväg och
Milot
Öppet stråk mellan E18 och kraftledning
Övergångszon mellan skog och äng
Före detta åkerholmar (norra)
Hällmark
Större sammanhängande blandskog
Före detta åkerholme (södra)
Öppen mark, före detta golfrange

7
8
9
10
11
12
13

2
1
2
3
3
1

Artsammansättning
3
2
3
3
3
1

Summa
5
3
5
6
6
2

1
2
3
3
3
3
1

1
2
2
3
3
2
1

2
4
5
6
6
5
2

Högst förutsättningar att vara biologiskt värdefulla (röd markering) bedöms de fuktigare
områdena med pilar och död ved (delområde 4 a och b och delområde 5) samt hällmarken
(delområde 10) och det större sammanhängande skogsområdet (område 11) inneha, detta bl.a.
med anledning av det här finns fuktigare områden, gamla träd och död ved. Därefter kommer
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delområdena 1, 2, 3 a, 8, 9, 12 och 13 (orange markering). Lägst biologiskt värde bedöms
delområdena 6, 7 och 13 inneha (vit markering).
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7 Rekommendationer
Programområdet har generellt låga naturvärden men har även mindre inslag av områden med
högre naturvärden. De högsta naturvärdena har det större opåverkade skogsområdet och
hällmarken i de norra delarna av programområdet och de fuktiga områdena med pil och död ved
i programområdets västra delar. Hällmarkstallskog (delområde 10) har ofta ogynnsamma
återväxtförhållanden och är näringsfattiga med tunt eller obefintligt jordtäcke. Tallen kan
överleva tack vare sin förmåga att klara torra miljöer och tunna jordtäcken. Hällmarkstallskogar
är ofta gamla eftersom träden tillväxer långsamt och ibland inte har avverkats. I sådana
omgivningar återfinns ofta arter som kräver lång kontinuitet som t.ex. intressanta lavar och
mossor. Med anledning av detta är hällmarkstallskogen i delområde 10 ett delområde med något
högre naturvärde. Delområdena 4 a och b samt 5 har högre naturvärden p.g.a. att de är fuktiga,
har inslag av död ved och är flerskiktade. Detta är en kombination som utgör en ovanlig biotop.
Även de före detta åkerholmarna med äldre tallar och död ved som återfinns i de centrala
delarna av området, blandskogen innanför den temporära rondellen samt Kvarnkullen har
relativt höga naturvärden. Större ädellövträd är inte frekvent förekommande inom det
inventerade området, en större ek finns på Kvarnkullen, delområde 1. Eken har en omkrets på
1,20 och står relativt fritt åt öster. Dock kan förutsättningarna för det delområdet ytterligare
förbättras genom urgallring, framförallt kring den större eken. Ekar hyser vanligen goda
livsbetingelser för växter och djur och ekar är ofta en viktig biotop för insekter och skalbaggar.
Om eken står fritt från beskuggning av övrig vegetation gynnas dess tillväxt.
Övriga delområden innehar låga naturvärden och är redan idag mycket påverkade av de
verksamheter och arbeten som pågår.
I det fortsatta planarbetet bör det studeras om det finns möjlighet att integrera, spara alternativt
nyttja områden med äldre träd samt de fuktiga områdena med pil och död ved i det nya
bostadsområdet. Utöver naturvärden kan de även medföra rekreativa och landskapsmässiga
värden för boende i området. Hur och om delområdena med de högsta naturvärdena (delområde
4 a, 4 b, 5, 10, 11) kan integreras med planerad bebyggelse bör studeras vidare i det fortsatta
planområdet. Eventuellt skulle t.ex. de fuktiga områdena med pil och död ved kunna nyttjas i
områdets dagvattenhantering. För att den fortsatta planeringen ska kunna fortlöpa smidigt
bedöms mer detaljerade inventeringar behöva ske av de delområden med högst naturvärden och
som berörs av den planerade bebyggelsen. Detta gäller framförallt större delar av delområde 11
och eventuellt delar av delområde 10, om detta berörs. Delområdena 4 a, 4 b, 5 och de södra
delarna av delområde 11 har inför byggandet av nya E18 inventerats tidigare av
Ekologigruppen.
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