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1. Sammanfattning
Inom Sollentuna kommun finns ett stort behov 
av områden för mindre verksamheter. Ett idag 
etablerat område vid E4 kommer att tas i anspråk 
vid byggande av Förbifart Stockholm och behovet 
av ersättningsområde är stort. I den norra delen av 
Väsjöområdet, vid gränsen mot Upplands Väsby 
kommun, planeras för verksamheter. 

Norr om planområdet ligger riksintresse för kul-
turmiljövården Skålhamravägen (AB 71). Motivet 
för riksintresset är att landskapet speglar en rik och 
komplex järnåldersbygd och dess fortsatta utveck-
ling fram i dagens jordbrukslandskap. Norr om 
planområdet, på andra sidan Norrortsleden, ligger 
naturreservatet Törnskogen. Området ligger inom 
Rösjökilen, men utanför gränsen för regional grön-
struktur enligt RUFS.

Ett nollalternativ ska redovisas i miljökonsekvens-
beskrivningen. Nollalternativet beskriver en 
framtida situation utan planens genomförande. 
Horisontåret är i denna MKB satt till år 2025. I 
nollalternativet kvarstår i huvudsak dagens situa-
tion förutom viss tillkommande bostadsbebyggelse 
i Norrsätra och Södersätra. En alternativ lokalise-
ring har inte varit aktuell, då det finns få lägen som 
lämpar sig för verksamheter i kommunen.

Väsentliga miljöaspekter i detaljplan för Norrsätra 
verksamhetsområde bedöms vara:

•  Landskapsbild
•  Kulturmiljö
•  Naturmiljö och rekreation
•  Vatten – Oxundaåns avrinningsområde
•  Buller
•  Kommungränsöverskridande miljöaspekter

Planområdet tar naturmark i anspråk. Bebyggel-
sen i verksamhetsområdet består av relativt stora 
volymer vilket innebär stora ingrepp i de kuperade 
delarna av området. Ridåer av naturmark sparas i 
planområdets kanter och de fungerar som visuellt 
skydd mot Törnskogsreservatet och riksintres-
set även om verksamhetsområdet kommer att bli 
synligt från dessa områden. Konsekvenser för land-
skapsbild och kulturmiljö bedöms som måttligt 
negativa.

De omfattande markarbetena som krävs innebär 
lokalt (inom planområdet och dess absoluta när-
område) stora negativa konsekvenser för natur-
miljön eftersom det mesta av områdets naturmark 
tas i anspråk. Viktiga zoner mot planerad bo-
stadsbebyggelse och gröna förbindelselänkar norr 
om planområdet sparas vilket innebär att viktiga 
strukturella natursamband blir kvar. Sammanta-
get bedöms konsekvenserna för naturmiljön som 
måttligt negativa.

Planområdet används idag som närrekreationsom-
råde. Rekreationsmöjligheterna påverkas direkt av 
den planerade bebyggelsen. Området är bullerstört 
från Norrortsleden och mer attraktiva rekreations-
områden finns i närheten. Konsekvenserna för re-
kreation och friluftsliv bedöms som små.

Dagvattenflödena inom planområdet kan reduce-
ras genom fördröjnings- och perkolationsmagasin. 
Fördröjning i föreslaget öppet dike och damm i 
planområdet har dels en flödesutjämnande effekt, 
dels en renande effekt i och med att förorenade 
sediment avsätts i diken och dammar. De omfat-
tande markarbetena kan innebära lokal förändring-
ar i vattenflödena vilket i sin tur kan medföra att 
vegetation på de högst liggande knallarna kan få 
ännu torrare förhållanden än idag. Det finns också 
risk för dränering av den våtmark som bildats syd-
väst om planområdet när man lagt upp massor vid 
byggandet av Norrortsleden. Våtmarken bör skyd-
das innan sprängningsarbeten i närheten påbörjas. 
Förändringar av vattenbalansen i övrigt bedöms i 
huvudsak ske inom planområdet där andelen hård-
gjorda ytor ökar. Föreslagen fördröjning och rening 
i dammar innebär att konsekvenserna för recipien-
terna bedöms som små.

Planområdet påverkas av buller från Norrortsleden 
och Frestavägen. Utbyggnaden av planområdet 
innebär en ökning av trafiken på Frestavägen, 
framförallt norrut mot trafikplats Hagbylund. In-
riktningen på verksamhetsområdet är mot mindre 
verksamheter och dessa bedöms inte medföra nå-
gon omfattande ökning av riktigt tung trafik. 

Utbyggnaden av verksamhetsområdet får visuella 
konsekvenser på landskapsbild och rekreationsom-
råde i grannkommunen Upplands Väsby. De kom-
munöverskridande konsekvenserna bedöms dock 
som små.
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Riksintresse för kulturmiljövården Skålhamravägen. Planområdet ligger utanför riksintresset men innebär en viss visuell 
påverkan.         Källa: Länsstyrelsen GIS

Sammantaget är det de negativa konsekvenserna 
för landskapsbild och upplevelse av kulturlandska-
pet som bedöms som mest negativa (måttligt nega-
tiv konsekvens). Konskevenser för övriga väsentliga 
miljöaspekter bedöms som små.
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2. Inledning

Bakgrund
Norr- och Södersätra växte under mitten av nit-
tonhundratalet fram som ett fritidshusområde. 
Med tiden fick områdena alltfler helårsboende och 
mot bakgrund av detta uppkom behov att ordna 
kommunalt VA till dessa områden. Utbyggnaden 
av Norrortsleden, innebar att genomfartstrafiken 
minskade på Frestavägen. Detta gav förutsättning-
ar för en sammanhållen utveckling av ny bebyggel-
se kring Väsjön. Utbyggnaden av Väsjöområdet ska 
ske genom ett effektivt markutnyttjande. Väsjön 
ska växa samman med närliggande områden och 
skapa underlag för god service, trygghet, miljövän-
lig energiförsörjning och en bra kollektivtrafik. 

Inom Sollentuna kommun finns ett stort behov 
av områden för mindre verksamheter. Ett idag 
etablerat område vid E4 kommer att tas i anspråk 
vid byggande av Förbifart Stockholm och behovet 
av ersättningsområde är stort. I den norra delen av 
Väsjöområdet, vid gränsen mot Upplands Väsby 
kommun, planeras för verksamheter.

Under år 2010 togs en miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) fram för Väsjöområdet (Miljökon-
sekvensbeskrivning för Väsjöområdet, med fokus 
på detaljplan för Södersätra och Kastellgården 
samt detaljplan för Väsjön mellersta). Denna MKB 
ligger till grund för föreliggande MKB vars fokus 
ligger på detaljplan för Norrsätra verksamhetsom-
råde.

Syfte
En miljökonsekvensbeskrivning är dels en process, 
dels ett dokument. Syftet är att så långt som möj-
ligt integrera miljöaspekter i arbetet med planen 
och minimera negativa konsekvenser av det färdiga 
utbyggnadsförslaget. Själva MKB-rapporten är en 
dokumentation av detta arbete där utbyggnadsför-
slagets direkta och indirekta effekter beskrivs och 
bedöms. MKB:n är också ett av beslutsunderlagen 
i den fortsatta planprocessen. 

Läsanvisning
Denna MKB fokuserar på miljöaspekter som 
bedöms som väsentliga i detaljplan för Norrsätra 
verksamhetsområde. Bakgrund till projektet, be-
hovsbedömning, resonemang kring alternativ, mil-
jömål, bedömningsgrunder samt aspekter som inte 
bedöms som väsentliga för detaljplan Norrsätra 
verksamhetsområde beskrivs mer utförligt i rap-
porten Miljökonsekvensbeskrivning för Väsjöom-
rådet, med fokus på detaljplan för Södersätra och 
Kastellgården samt detaljplan för Väsjön mellersta 
(2010-09-14).

Riksintressen
Norr om planområdet ligger riksintresse för kul-
turmiljövården Skålhamravägen (AB 71). Riksin-
tresset berör flera kommuner. Motivet för riksin-
tresset är att landskapet speglar en rik och komplex 
järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling genom 
medeltidens sockenbildningar, 1600-talets säterier 
med kontinuitet fram i dagens jordbrukslandskap. 

Sollentunadelen av riksintresset representerar forn-
lämningsbilden framförallt områdets äldre skeden 
samt en mer småskalig odling i utkanterna av det 
större området som till största delen ligger i grann-
kommunerna.

3. Avgränsning

Samråd
Samråd med länsstyrelsen om avgränsning av 
MKB hölls för hela Väsjöområdet den 15 novem-
ber 2007. Vid samrådet lyftes påverkan på land-
skapsbild, Oxundaåns avrinningsområde samt den 
biologiska mångfalden och friluftslivet (påverkan 
på grönkilar) fram som väsentliga miljöaspekter 
för hela Väsjöområdet. Kompletterande samråd 
avseende Verksamhetsområdet hölls 4 maj 2012. 
Vid samrådet diskuterades särskilt påverkan på 
grönkilar och naturmiljö.

Tidigare MKB
Den MKB som togs fram för hela Väsjöområdet 
fungerar som ”paraply”. Även om den har fokus på 
detaljplan för Södersätra och Kastellgården samt 
för Väsjön mellersta, finns beskrivningar och re-
sonemang som gäller för hela området. Här finns 
fördjupad information om miljöaspekter som inte 
belyses i MKB för Norrsätra verksamhetsområde. 
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Alternativ
Planeringsarbetet för Väsjön har dels tagit sin ut-
gångspunkt i Sollentuna kommuns behov av att 
effektivisera sin markanvändning, dels i att Väsjö-
området har problem med vatten och avlopp på 
grund av ökad permanentbosättning i fritidshus-
bebyggelse. En alternativ lokalisering har inte varit 
aktuell. Detta beskrivs utförligt i Väsjöområdet 
– en händelseutveckling fram till 2010. PM, kom-
munledningskontoret 2010-01-12.

Nollalternativ
Ett nollalternativ ska redovisas i miljökonsekvens-
beskrivningen. Nollalternativet beskriver miljöns 
sannolika utveckling om planen eller programmet 
inte genomförs. I nollalternativet inkluderas de 
åtgärder och förändringar som bedöms ske även 
om ingen ny plan antas. Nollalternativet beskriver 
en situation i framtiden, vid horisontåret, dvs. när 
hela planen är genomförd och ska inte förväxlas 
med nuläget även om de ofta är relativt lika var-
andra. Vid bedömning av miljökonsekvenser görs 
jämförelsen mot nollalternativet. Horisontåret är 
satt till 2025.

Landskapsbild och kulturmiljö
I nollalternativet kvarstår dagens situation. Viss 
förtätning i Norrsätra och Södersätra innebär 
smärre förändringar av landskapsbilden då områ-
denas karaktär av fritidshusområden övergår till 
mer villaområdeskaraktär.

Naturmiljö och rekreation
Nollalternativet innebär att dagens situation kvar-
står. Viss kompletteringsbebyggelse och fortsatt 
permanentning i Norrsätra och Södersätra innebär 
att troligen en viss minskning av naturmark i om-
rådet. Spridningsstråk längs Fjäturen kvarstår som 
idag och därmed även risken för viltolyckor på 
Frestavägen. I nollalternativet sker endast mindre 
förändringar avseende rekreation. Naturmiljön 
närmast bebyggelsen påverkas mindre än i utbygg-
nadsförslaget. Förutsättningarna att bevara vild-
markskänsla och storskog i Törnskogen bedöms 
som större i nollalternativet än i utbyggnadsalter-
nativet. Trafikfarliga korsningar med Frestavägen 
kvarstår.

Mark och vatten
I nollalternativet består i huvudsak dagens situa-
tion med viss tillkommande bebyggelse i Norrsätra 
och Södersätra. Verksamhetsområdet norr om Vä-
sjön kvarstår och kan komma att växa i omfattning 
då kommunen har brist på verksamhetsområden. 
De uppmätta föroreningshalterna förväntas dock 
fortsätta att klassificeras som mindre allvarliga 
föroreningstillstånd.

Riskhänsyn
Norrortsleden är primär transportväg för farligt 
gods. Fresatvägen är inte utpekad som transport-
väg för farligt gods. Avståndet mellan Norrotsle-
den och kvartersgräns är som minst 40 meter. Be-

byggelsen ligger till största delen bakom befintlig 
bergskärning som bevaras. På en kort sträcka ex-
poneras bebyggelsen mot Norrortsleden. På denna 
sträcka är avståndet mellan vägen och byggrätten 
60 meter. Inga gångvägar kommer att anordnas i 
området och trafiken på Norrortsleden gör områ-
det bullerstört och inte så attraktivt för rekreation. 
Personintensiv verksamhet kommer inte att förläg-
gas närmast Norrortsleden.

Klimat
Permanentningen av fritidshusbebyggelsen kom-
mer med största sannolikhet kvarstå. Det innebär 
bland annat att andelen bostäder som använder sig 
av blandade energislag, exempelvis fossila bränslen, 
kan öka. Ingen risk för skred eller översvämningar 
bedöms finnas i nollalternativet. Trafikökningen i 
området kommer att bli begränsad och samman-
taget innebär det att utsläpp av koldioxid kommer 
att vara mindre lokalt jämfört med utbyggnadsal-
ternativet. Regionalt sett bedöms dock utsläppen 
av koldioxid öka i och med att inflyttningen ökar 
och förutsatt att bilanvändandet kvarstår som idag.

Väsentliga miljöaspekter
Väsentliga miljöaspekter i detaljplan för Norrsätra 
verksamhetsområde bedöms vara:

•  Landskapsbild
•  Kulturmiljö
•  Naturmiljö och rekreation (Rösjökilen)
•  Vatten – Oxundaåns avrinningsområde
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•  Buller
•  Kommungränsöverskridande miljöaspekter

Följande miljöaspekter bedöms inte som väsentliga 
för detaljplanen för Norrsätra verksamhetsområde:

•  Förorenad mark
•  Klimat
•  Människors hälsa

I Miljökonsekvensbeskrivning för Väsjöområdet, 
med fokus på detaljplan för Södersätra och Kastell-
gården samt detaljplan för Väsjön mellersta redovi-
sas även dessa miljöaspekter med konsekvenser.

4. Nuläge och planförslag
I detta avsnitt beskrivs detaljplaneområdet som 
det ser ut idag samt det föreslagna planförslaget. 
Endast de bedömda väsentliga miljöaspekterna 
behandlas. För mer information kring andra miljö-
aspekter hänvisas till MKB för Väsjöområdet (Dnr 
2008/714 KS.203).

Gröna samband. Området norr om Grönanvägen ligger i Upplands Väsby kommun och det är osäkert om exploatering av detta område 
är aktuellt. De gröna pilarna visar på viktiga grönsamband: söder om Grönanvägen ett skogssamband och längs Fjätursbäcken ett 
samband i öppet landskap.
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Nuläge

Landskapsbild och kulturmiljö

Området är kuperat med skogklädda bergknallar 
i sydväst-nordost och en låg höjdrygg mot Fresta-
vägen. Mot Norrortsleden i nordväst finns en låg 
bullerskyddsvall på en kort sträcka där bergskär-
ningen mot vägen släpper. Vallen består av ma-
terial som flyttades från området där Tingsrätten 
uppfördes i Sollentuna centrum. Halter av förore-
ningar i de upplagda massorna kan uppgå till, men 
ska inte överstiga Naturvårdsverkets riktvärden för 
känslig markanvändning. Eventuell schaktning i 
vallen ska föregås av anmälan till miljö- och bygg-
nadsnämnden. Områdets högsta punkt ligger på + 
55 och den lägsta på + 27. Marken består av berg i 
dagen eller under ett tunt jordtäcke. Mitt i områ-
det finns en avgrusad yta som använt som etable-
ringsområde vid byggande av Norrortsleden.

Öster om planområdet ligger riksintresse för kul-
turmiljövården Skålhamravägen (AB 71). 

Intill den norra infarten till området finns en sten-
sättning (forntida grav), som utgör en fast forn-
lämning (RAÄ-nr 330:1). 

Naturmiljö och rekreation

Grusytan har använts som etablering under byg-
gandet av Norrortsleden och är relativt plan. Den 
omgivande naturmarken är kuperad. Marken 
närmast Norrortsleden består av störd naturmark 
omväxlande med massor upplagda som buller-
skyddsvall. 

Planområdet ligger inom Rösjökilen, men utan-

Foto från norr mot verksamhetsområdet 
med Frestavägen till vänster och 
Norrortsleden till höger (mobilmasten 
ligger i dag i norra delen av det 
planerade området). Skogsridån ligger 
i Upplands Väsby kommun, norr om 
Grönanvägen.

Kulturlandskapet kring Smedstorp.
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för avgränsningen av regional grönstruktur enligt 
RUFS. Gräns för Törnskogens naturreservat går 
längs Norrortsledens norra sida så området gränsar 
inte direkt till naturreservatet. 

Törnskogen blev naturreservat 2010. Syftet med 
reservatet är att bevara ett större tätortsnära grön-
område med vildmarkskaraktär som erbjuder goda 
förutsättningar för friluftsliv och biologisk mång-
fald samt för att säkra grönstrukturen i Rösjökilen. 
Södra Törnskogens bevarandevärden är bland an-
nat knutna till friluftslivet, hällmarkerna och de 
äldre granskogarna. Förutsättningarna att bevara 
områdets värden för friluftslivet är goda.

Tre gröna huvudstråk har diskuterats i Väsjöplane-
ringen. De mellersta och norra stråken berörs av 
verksamhetsområdet. 

Del av området består av en avgrusad yta som använts som 
etablering vid byggande av Norrortsleden

Hällmarker i norra delen av området.

Passage under Norrortsleden för gång- och cykeltrafik samt för 
Fjätursbäcken.

Törnskogens naturreservat norr om Norrortsleden.

För att binda samman natureservat Törnskogen 
och naturreservat Rösjöskogen föreslås en utveck-
ling av det mellersta, eller blå-gröna, stråket längs 
Snuggabäcken, Väsjön och Väsjöbäcken. Stråket 
ska utformas för att både fungera som kontakt 
mellan de två naturreservaten och som ett grönt 
stråk inom Väsjöområdet. Stråket kommer att ut-
göras av natur som sparas men också av ny natur/

park som anläggs inom området. För människor 
har stråket hög kvalitet men på några passager är 
stråket smalt med begränsningar för hur/vilka djur 
som kan röra sig utmed stråket.

Det blå-gröna stråket, påverkas främst genom att 
verksamhetsområdets västra spets kan synas från 
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gångstråket som leder in till naturreservatet.

Det norra stråket omfattar områdena kring Grö-
nanvägen och har mest karaktären av en skoglig 
passage med för vilt och människor. För att passa-
gen ska fungera måste den vara tillräckligt bred ca 
70-100 meter beroende på utformning och vegeta-
tion. Verksamhetsområdets avgränsning mot det 
norra stråket är känsligt. För att säkra funktionen 
krävs att skog bevaras på Upplands Väsbys sida om 
kommungränsen.

Djurlivet är normalt för regionen och däggdjur 
som grävling, rådjur, mink, ekorre, skogs- och 
fälthare förekommer allmänt. Älg förekommer inte 
stationärt i området.

Skogsstyrelsen har genomfört en nyckelbiotop-
sinventering av området (2012-04-25). Ingen 
nyckelbiotop är registrerad inom eller i anslutning 
till verksamhetsområdet. Inom planområdet har 
3,4 ha naturvärdesområde med hällmarkstallskog 
registrerats. Biotopernan i dessa utgörs av häll-
markstallskog som gynnar främst vedsvampar och 
insekter. De naturvärdesområden som påverkas av 
förslaget är nummer 43 och delar av område 44. 
Totalt innebär förslaget att ca 1,2 ha tas i anspråk 
för verksamheter, vilket innebär att detta naturvär-
desklassade område reduceras med ca en tredjedel. 
Båda områdena innehåller den rödlistade arten 

Ovan: Befintlig våtmark i områdets sydvästra del. I 
planförslaget behålls våtmarken.

Nedan: Fjätursbäcken.

tallticka i området. Stor förekomst av tallticka 
finns dock även i Törnskogens naturreservat.

Vatten – Oxundaåns avrinningsområde

Yt- och grundvatten från Väsjöområdet berör vat-
tenförekomsterna Norrviken, Oxundaån/Edsån, 
Oxundaån och Oxundasjön. Dessa vatten har klas-
sats som ”måttlig status” och ”otillfredsställande 
ekologisk status” enligt miljökvalitetsnormer som 
tagits fram av Sveriges vattenmyndigheter. An-
ledningen till vattendragens status är höga halter 
av näringsämnen i vattnet. Målet är att samtliga 
sjöar och vattendrag ska ha ”god ekologisk status” 
år 2021. Det innebär att olika åtgärder definierats 
för att den planerade utbyggnaden ska bidra till 
att föreslagna miljömål ska kunna uppnås. Väsjö-
området ligger i den övre delen av vattensystemet. 
Det innebär att den planerade utbyggnaden kan 
komma att påverka sjöarna nedströms. Eftersom 
sjösystemet rinner ut i Mälaren, som är dricksvat-
tentäkt, innebär det att särskilda hänsyn bör tas till 
vattenkvaliteten.

Grundvattenbildningen sker främst i moränområ-
dena på bergspartierna. Moränen är genomsläpplig 
och vatten från ytan kan därför lätt infilitreras till 
grundvattnet.

Recipienter för största delen av avrinningsområdet 
som påverkas av planen är Fjäturen och en våt-
mark norr om Norrortsleden. 

Strax utanför planområdets sydvästra hörn ligger 
en liten våtmark som bildats när massor lades upp 
som bullerskydd mot Norrortsleden. 
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Planförslag
Planläggningen av Väsjöområdet har sin bakgrund 
i att Sollentuna kommun behöver långsiktigt säkra 
sin bostadsförsörjning samt i att Väsjöområdet 
lider av hög belastning av näringsämnen och föro-
reningar. Detta beror till stor del på bristfälliga 
avloppsanläggningar samt minskande vattentill-
gång på grund av ökad permanentning av fritids-
bebyggelse.

Planförslaget för Norrsätra verksamhetsområde 
innebär att tomter för verksamheter och återvin-
ningsstation styckas av. Som buff ert mot planerade 
bostäder i söder, kommungränsen i norr samt mot 
Norrortsleden innehåller förslaget naturmarkszo-
ner. Mot Frestavägen föreslås bebyggelse.

Planförslaget ligger i sin helhet utanför gräns för 
naturreservat Törnskogen. 

0 50 100 150 200 meter

Förslag till disposition av Norrsätra verksamhetsområde.
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5. Miljökonsekvenser

Bedömning av konsekvenser
De bedömningsgrunder som används för be-
dömning av miljökonsekvenser utgår från de all-
männa hänsynsreglerna, de nationella miljö- och 
folkhälsomålen samt övergripande riktlinjer för 
hållbar utveckling. Utöver dessa har Stockholms 
läns regionala mål och Sollentuna kommuns egna 
översiktliga strategiska mål legat som grund. Öv-
riga bedömningsgrunder är riktvärden för buller, 
vattendirektivets miljökvalitetsnormer för grund- 
och ytvatten samt riskhänsyn vid fysisk planering. 
Bedömningsgrunderna finns utförligt beskrivna i 
kapitel 3 i Miljökonsekvensbeskrivning för Väsjö-
området, med fokus på detaljplan för Södersätra 
och Kastellgården samt detaljplan för Väsjön mel-
lersta.

Miljökonsekvenserna bedöms enligt följande skala.

•  Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser.
•  Varken positiv eller negativ konsekvens
•  Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser

Landskapsbild och kulturmiljö

Bedömningsgrunder

Aktuella bedömningsgrunder för landskapsbilden 
är:

•  Det nationella miljömålet God bebyggd miljö.
•  Bestämmelser i miljöbalken kring hållbar ut-
veckling.

Påverkan

Bebyggelsen i verksamhetsområdet består av re-
lativt stora volymer vilket innebär stora ingrepp i 
de kuperade delarna av området. Särskilt stor blir 
påverkan på bergknallarna närmast Norrortsleden 
där en stor del av berget tas bort.

Byggnadsvolymerna kommer att synas från östra 
stranden av Fjäturen som ligger inom riksintresse 
för kulturmiljövården. Mellan verksamhetsområ-
det och Fjäturen planeras för bostadsbebyggelse. 
Bostadområdet ger en visuell övergång mellan na-
tur och verksamhetsområde sett från riksintresset. 
Från andra delar i det öppna kulturlandskapet norr 
om planområdet skymmer skogsdungen norr om 
Grönanvägen.

Byggnader och tak sak ha material i dova färger, 
inspirerade av kulturlandskapets eknomibyggna-
der. Därmed minskar den visuella påverkan av 
byggnaderna i landskapet.

Sensättningen (RAÄ 330:1) tas bort. För att kunna 
bevara stensättningen hade ett skyddsavstånd på 
20-30 meter behövt avsättas kring denna. Ett be-
varande hade därmed inneburit stora konsekvenser 
för gatu- och kvartersstrukturen i området, vilket 
hade resulterat i att väsentligt mindre mark för 
verksamheter hade kunnat skapats.  

Miljökonsekvenser

För att minimera visuella intrång från det värde-
fulla kulturlandskapet norr om planområdet är det 
viktigt att skogsridåer kan sparas. En trädinven-
tering bör utföras inom brynzonen mellan natur-

mark och kvartersmark inom Planområdet innan 
byggnation och sprängningsarbeten påbörjas. 
Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms som 
måttligt negativa. För kulturmiljön bedöms konse-
kvenserna vara små.

Naturmiljö

Bedömningsgrunder

Aktuella bedömningsgrunder för naturmiljön är:

•  Det nationella miljömålen Levande skogar, God 
bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv
•  Bestämmelserna i miljöbalken kring hållbar ut-
veckling
•  Regionala miljömål kring grönstrukturens ut-
veckling

Påverkan

Mark som idag är naturmark tas i anspråk för be-
byggelse. 

Miljökonsekvenser

Stora markarbeten behöver göras i området vilket 
innebär lokalt, inom planområdet, stora negativa 
konsekvenser för naturmiljön då större delen av 
områdets naturmark tas i anspråk. Det finns en 
risk att markarbetena innebär sådana förändringar 
av vattenföringen att vegetation på högt liggande 
hällmarker riskerar torka. Områden med gammal 
tall- och granskog tas i anspråk. 

Viktiga zoner mot planerad bostadsbebyggelse 
och gröna förbindelselänkar norr om planområdet 
sparas. Detta innebär att viktiga strukturella natur-
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samband blir kvar. Sammantaget bedöms konse-
kvenserna som måttligt negativa.

Rekreation och friluftsliv

Bedömningsgrunder

Aktuella bedömningsgrunder för rekreation är:

•  De nationella miljömålen Levande skogar och 
God bebyggd miljö
•  Folkhälsomålet Fysisk aktivitet
•  Sollentuna kommuns mål Ge plats för idrott 
och göra naturen tillgänglig

Påverkan

Området, särskilt de skogklädda bergknallarna, 
används i dag för rekreation och påverkas direkt av 
den föreslagna bebyggelsen. Bebyggelsen kommer 
innebära visuell påverkan i de öppna delarna av 
Törnskogsreservatet norr om Norrortsleden. 

Planförslaget innebär ianspråktagande av natur-
mark i ett område som utgör länk mellan Törnsko-
gen och Rösjöskogen.

Miljökonsekvenser

I planförslaget sparas vegetationsridåer mellan 
bebyggelsen och omkringliggande rekreations- 
och bostadsområden. Området är bullerstört från 
Norrortsleden och mer attraktiva rekreationsom-
råden finns i närheten. Konsekvenserna för rekrea-
tion och friluftsliv bedöms som små.

Vatten

Bedömningsgrunder

Aktuella bedömningsgrunder för vatten är:

•  De nationella miljömålen Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God 
bebyggd miljö
•  Bestämmelser i miljöbalken kring hållbar ut-
veckling

Påverkan

Dagvattenflöden kan reduceras genom fördröj-
nings- och perkolationsmagasin inom tomtmark. 
Infiltrationsdiken föreslås längs områdets vägar. 
Avledning från större delarna av verksamhetsom-
rådet föreslås till en damm med oljefälla respektive 
till ett öppet dike. Öppet dike och damm har dels 
en flödesutjämnande effekt, del en sedimenterande 
effekt vilket innebär att dagvattnet renas från di-
verse föroreningar innan det når recipienterna. 

Erforderliga geohydrologiska undersökningar ska 
göras i samband med genomförandet av JM och 
kommunen.

Miljökonsekvenser

De stora ingreppen i terrängen kan medföra för-
ändringar i grundvattenflödena i området. Detta 
kan innebära att vegetation på hällmarkerna ris-
kerar att torka då högre liggande områden kan 
dräneras av på ett annat sätt än idag. Denna risk 
bedöms inte uppstå för vegetation i sluttningar. 
Sprängning med tätsöm planeras vilket minimerar 

sprickbilningarna. Höjden på markens bas påveras 
inte vilket innebär att det inte finns risk att grund-
vattennivån förändras generellt i området. 

Planförslaget innebär att ytor som idag fungerar 
som infiltrationsytor hårdgörs. Dagvattenbild-
ningen påverkas därmed negativt lokalt inom 
planområdet. Genom att infiltrera dagvatten där så 
är möjligt kompenseras delvis för minskad grund-
vattenbildning i området. Förändringen av dräne-
ring och grundvattenbildning bedöms vara lokal.

För att inte riskera att våtmarken strax utanför 
områdets sydvästra hörn dräneras vid markarbe-
tena inom planområdet bör åtgärder vidtas innan 
sprängningsarbeten påbörjas. Åtgärder kan t.ex. 
bestå av en vall med krönhöjd över våtmarkens 
vattenyta. Efter avslutade markarbeten ska säker-
ställas att nuvarande vattennivå i det befintliga 
kärret i sydväst bibehålls. Detta kan göras genom 
att utlopp ordnas, antingen mot norr i kanten av 
verksamhetsområdet eller mot söder så att vattnet 
tillförs Snuggabäcken.

Förändringar av vattenbalansen bedöms i huvud-
sak ske inom planområdet som ju kommer att om-
danas helt. Oxundaåns avrinningsområde bedöms 
inte påverkas negativt av planförslaget. Föreslagen 
fördröjning och rening i dammar innebär att kon-
sekvenserna för recipienterna bedöms som små. 
Negativa konsekvenser för vegetation och grund-
vattenbildning bedöms som små.
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Buller

Bedömningsgrunder

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller 
som normalt inte bör överskridas vid nybyggna-
tion av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
(Infrastrukturinriktning för framtida transporter).

Riktvärde för buller utomhus vid arbetslokaler är 
65 dB(A) ekvivalent nivå och inomhus 40 dB(A) 
ekvivalent nivå.

Påverkan

Området påverkas av trafikbuller från Norrorts-
leden och Frestavägen. Utbyggnaden av verksam-
hetsområdet bidrar till en viss trafikökning på 
Frestavägen. Enligt trafikprognos år 2020 alstrar 
verksamhetsområdet med 650 fordon/dygn av en 
total ökning på 1730 fordon/dygn. Av dessa 650 
fordon är 130 tunga fordon vilket innebär att an-
delen tunga fordon total på Frestavägen år 2020 är 
ca 7 % vilket motsvarar andelen innan Norrortsle-
den öppnade. 

En trafikbullerutredning har tagit fram för Väsjö-
området, 2009-11-10. Verksamhetsområdet störs 
i huvudsak av buller från Norrortsleden. Gränsen 
för buller över 65 dB(A) varierar lite med terräng-
en men ligger vid verksamhetsområdet som mest 
ca 50 meter från vägkant. 

I detaljplanearbetet har en utredning av förväntat 
buller från verksamhetsområdet tagits fram (2012-
04-19). Denna visar att den största delen av från 
vägtrafikbuller vid planerade bostäderna öster om 

planområdet härstammar från Frestavägen och 
Norrortsleden. Vägtrafiken på gatorna inom det 
planerade industriområdet ger en försumbar ök-
ning av den ekvivalenta ljudnivån vid bostäderna, 
det vill säga mindre än 1 dBA-enhet. 

Buller från eventuella takfläktar går under kate-
gorin externt industribuller och bedöms enligt 
Externt industribuller – allmänna råd (SNV RR 
1978:5 rev. 1983). Då fläktar går dygnet runt, 
även nattetid, är riktvärdet från fläktarna 40 dB(A) 
vid bostadsfasad.

Buller från lossning/lastning faller också under 
kategorin externt industribuller. Om lastkajer pla-
ceras så att den anslutande byggnaden skärmar av 
ljudet så visar beräkningar att det utan åtgärder går 
att innehålla riktvärdena. Dock bör varje lastkajs-
position inom närmare än 120 meter från bostä-
derna undersökas separat. Där kan åtgärder som 
exempelvis bullerskyddsskärmar bli aktuella.

Buller från lossning/lastning är momentana ljud-
nivåer och bör innehålla riktvärdet 55 dB(A) vid 
bostadsfasad.

Miljökonsekvenser

Med de ljudkällor som antagits i bullerutred-
ningen om buller från verksamhetsområdet klaras 
riktvärden avseende externt industribuller vid pla-
nerade bostäder.

Med föreslagen disposition klarar verksamhets-
lokalerna närmast Norrortsleden riktvärdet 65 
dB(A).

Detaljplaneområdet är idag stört av buller från 

Norrortsleden. De tillkommande verksamheterna 
förändrar bullersituationen i området men rikt-
värden klaras vid planerade bostäder. Miljökon-
sekvenserna bedöms som små.

Buller under byggtiden
Under byggtiden kommer en stor mängd berg 
sprängas och en bergkross ställs tillfälligt upp i 
området. En ljudutbredningskarta som visar buller 
från krossen har tagits fram. Bullerutbredningen är 
som störst mot sydväst och gränsen för 55 dB(A) 
ekvivalent nivå går ca 350 meter från krossens 
placering. I planerna för Väsjöområdet planeras 
för bostadsbebyggelse söder och öster om verksam-
hetsområdet. Bebyggelsen kommer sannolikt inte 
till stånd förrän krossverksamheten är avslutad. 
Skulle så vara fallet bör bullerskydd för den mest 
utsatta bebyggelsen övervägas.

Kommungränsöverskridande miljökon-
sekvenser
Området gränsar till Upplands Väsby kommun. 
Upplands Väsby kommun håller för närvarande 
på med en fördjupad översiktsplan med fördju-
pad grönstrukturanalys. I arbetet med planen för 
verksamhetsområdet har avstämning med Upp-
lands Väsby kommun skett (2012-02-08). Vid 
samordningsmötet diskuterades framförallt hur de 
gemensamma grönstråken på bästa sätt kan till-
varatas. Ett PM, Gröna stråk kring verksamhets-
område Norrsättra, har tagits fram. I pm:et finns 
en fältinventering och beskrivning av detta stråks 
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funktioner med, som gemensamt är framtagen av 
Sollentuna och Upplands Väsby kommun.

Föreslagen utbyggnad kommer medföra visuell på-
verkan på landskapsbild och rekreationsområden 
i grannkommunen. Den skogbeklädda bergknal-
len norr om Grönanvägen utgör ett visst skydd 
och minskar det visuella intrånget. Sammantaget 
bedöms de kommungränsöverskridande miljökon-
sekvenserna som små.

6. Samlad bedömning
Det föreslagna området för planen togs delvis i 
anspråk som etableringsområde när Norrortsleden 
byggdes. Den centrala delen av planområdet är en 
avgrusad relativt plan yta. Även i andra delar av 
planområdet är marken störd. Området är buller-
stört från Norrortsleden. 

Kring grusytan finns fina höjder med hällmark-
stallskog. På andra sidan Norrortsleden ligger 
Törnskogens naturreservat och öster om Fjäturen 
riksintresset för kulturmiljövården Skålhamravä-
gen. Exploatering av planområdet medför framfö-
rallt visuella intrång i landskapet. Viss naturmark 
tas i anspråk och de stora terrängförändringarna 
kan medföra att högt liggande hällmarker blir torr-
rare på grund av ändrad vattenföring.

Framförallt landskapsbilden och upplevelsen av 
kulturlandskapet påverkas negativt av planförsla-
get. Konsekvenserna bedöms som måttligt nega-
tiva. Konsekvenser för övriga aspekter bedöms som 
små.

Förslag till åtgärder
Inför detaljprojektering av planområdet bör värde-
full vegetation mätas in och så långt möjligt beva-
ras. Under byggtiden skyddas värdefull vegetation. 

Under byggtiden säkerställs att inga utsläpp sker 
till vattendrag utan föregående rening.

Erforderliga geohydrologiska undersökningar ska 
göras i samband med genomförandet av JM och 
kommunen.

Uppföljning
Ett kontrollprogram för kontroll av vatten från 
reningsdammar bör tas fram. 

7. Miljömål
Nationella, regionala och lokala miljömål redovisas 
i Miljökonsekvensbeskrivning för Väsjöområdet, 
med fokus på detaljplan för Södersätra och Kas-
tellgården samt detaljplan för Väsjön mellersta. De 
miljömål som bedömts aktuella för denna MKB 
redovisas under rubriken Bedömningsgrunder. 
Planförslaget bedöms inte motverka något av de 
aktuella miljömålen.
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