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Sammanfattning

Planförslaget syftar till att utveckla idrottsom-
rådet i centrala Gustavsberg. Vidare syftar den 
till att skapa förutsättningar för en långsiktig 
hållbar stadsutveckling och föreslå  åtgärder av 
de brister som miljön idag uppvisar.

Inom området planeras en ny tennishall i an-
slutning till Gustavsbergsbadet, en  äventyr-
spark och en skatepark, entré till Ösbyträsk na-
turreservat, utbyggnad av befintliga sporthal-
lar, möjlighet till övernattningsdel i anslutning 
till idrottshallar, samt ett stort antal parkerings-
platser och  parkeringsgarage. 

Planområdet omfattar drygt 14 hektar, varav 
0,7 hektar är vattenområde. Planområdet inne-
håller flera nya hårdgjorda ytor.

Lagskydd
Området berör starka lagskydd som bl.a. riks-
intresse för kulturmiljö samt strandskydd och 
artskyddsförordningen.

Riksintresse Kulturmiljö

Det aktuella planförslaget riskerar medföra 
små negativa konsekvenser på riksintresset 
Gustavsberg och dess kulturmiljö.

Strandskydd

Inom planområdet gäller det generella strand-
skyddet om 100 meter vid Ösbyträsk. Planför-
slaget innehåller förslag på att stärka och för-
tydliga allmänhetens tillgång till strandlinjen 
och att ge besökaren bättre upplevelser med 
vattenkontakt. Planförslaget ger därför möjlig-
heter att möta strandskyddslagens intentioner.

Artskyddsförordningen

Av de kända arter som omfattas av artskydds-
förordningen, bedöms inga påverkas på ett 
sådant sätt att den regionala, eller kommunala, 
populationen hotas.

Miljökvalitetsnormer

Med den rekommenderade dagvattenlösningen 
bedöms tillförseln av gödande ämnen samt 
föroreningar kunna minska i enlighet med mil-
jökvalitetsnormer (MKN).

Halterna för MKN för luftkvalitet för NO2 och 
PM10 riskerar att överstigas inom planområdet 
med utgångspunkt från trafikbelastningen.

Kulturvärden
Det aktuella planförslaget ger små negativa 
konsekvenser för kulturmiljön med nybyggna-
tion (tennishall, parkeringsgarage, parkeringsy-
tor) och endast mindre ändring av befintlig 
byggnation.

Viktigt för kulturmiljön och slutresultatet är 
hur den nya bebyggelsen förhåller sig till den 
befintliga. Det gäller höjder, taklutningar, ma-
terial, färgsättning mm. 

Naturrekreation
Strukturer och tillgänglighet för rekreation 
stärks marginellt med planförslaget då otydlig-
heten och otryggheten kvarstår mot naturreser-
vatet Ösbyträsk bl.a. för att befintlig tennishall 
behålls. Tillgänglighet till idrottsområdet ökar. 
Upplevelsevärdena ökar genom äventyrslek 
och skatepark.

Biologisk	mångfald	och	geologi
Värdefulla skogar bibehålls i planförslaget, 
men vissa värdefulla grova träd påverkas ne-
gativt av planförslaget. Marklov föreslås krävas 
för fällning av träd över 100 cm i omkrets inom 
kvartersmark samt aktivitetspark och över 50 
cm i omkrets inom äventyrsleken. Endast en 
mindre del av det strandskyddade området 
runt Ösbyträsk påverkas negativt. Inga geolo-
giska värden är kända ifrån området.
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Vattenmiljön
Konsekvenser för vattenmiljön är störst vad 
gäller ökad dagvattenavrinning till Ösbyträsk. 
En miljöteknisk undersökning av sediment och 
vatten har genomförts för Ösbyträsk. Analy-
sen visar för vattnet på låga halter av organiska 
föroreningar, men relativt höga metallhalter 
jämfört med bakgrundshalter. Halterna är dock 
betydligt lägre än Livsmedelsverkets dricksvat-
tennormer. Gällande bakterier visar analysen 
att vattnet är tjänligt för bad. Analysresultaten 
visar att sedimenten är måttligt förorenat med 
metaller och organiska föreningar.

Om de rekommenderade dagvattenlösning-
arna genomförs finns stora chanser till en 
förbättring av vattenmiljön i Ösbyträsk. Även 
grundvattnet i området kan förbättras genom 
de föreslagna dagvattenlösningarna. 

Risker	för	hälsa	och	säkerhet
Föroreningar förekommer i både mark och 
grundvatten och överstiger riktvärden för 
känslig mark (KM) och mindre känslig mark 
(MKM) för ett flertal metaller och organiska 
föreningar.  För Ösbyträsk förekommer låga till 
måttliga halter av metaller och organiska fören-
ingar i vatten och bottensediment, men vattnet 
är tjänligt för bad. För Farstaviken överskrids 
riktvärden för hav när det gäller bly, kadmium, 
koppar, kobolt, krom, nickel och zink. Enligt 
de översiktliga miljötekniska undersökningarna 
bedöms dock området kunna nyttjas för plane-
rad verksamhet. 

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintliga byggna-
der och strukturer kvarstår.
Kulturmiljön påverkas inte.
Det blir märkbara negativa konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv då tillgänglighet och 
entréer till naturområden inte ökas och att inga 
nya upplevelsevärden skapas.
För biologisk mångfald och vattenmiljö blir det 
små negativa konsekvenser främst för att dag-
vattenhanteringen inte förbättras.
Nollalternativet ger stora risker för hälsa och 
säkerhet med starkt förorenad mark och risker 
av kylanläggning med ammoniak och av loss-
ning och transport av bränsle vid bensinstation.

Riskanalys kring farligt gods och miljöfar-
lig verksamhet visar på risker med utsläpp av 
brännbar vätska vid lossning för bensinstation 
samt utsläpp av ammoniak från kylanläggning 
vid Ekvallens IP.
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Inledning

plan. Det har därför inte utretts några alter-
nativa lokaliseringar eller utformningar inom 
denna MKB. En utveckling i centrala Gustavs-
berg är att föredra framför en spridd utveckling 
i kommunen. I Gustavsberg bor många och hit 
kan man ta sig med allmänna kommunikatio-
ner. Planförslaget har däremot jämförts med 
ett nollalternativ där befintlig bebyggelse och 
strukturer kvarstår.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att befintliga struktu-
rer och byggnader kvarstår.

Metodik
Konsulten har på ett oberoende sätt kunnat 
granska förslagets förutsättningar och konse-
kvenser. Information om platsen har inhämtats 
genom befintlig dokumentation, genom inter-
vjuer med sakkunniga personer, samt genom 
kompletterande fältinventering.
Naturvärden för biologisk mångfald har in-
venterats med en metodik som bl.a. ansluter 
till Skogsstyrelsens metodik för nyckelbiotop-
sinventering. Naturvärdesbedömningen följer 
Naturvårdsverkets rekommendationer. Be-
dömningen av rekreativa värden och funktio-
ner utgörs av en metodik som utvecklats av 
Ekologigruppens landskapsarkitekter, men 
som bl.a. utgår från Stockholms regionplane- 
och trafikontors metodik för inventering av 
upplevelsevärden. För metodikbeskrivning av 
naturvärdesbedömning och bedömning av re-
kreativa värden se Översiktlig MKB Program-
förslaget centrala Gustavsberg (Ekologigrup-
pen AB, 2009:3). Klassificering av förorenad 
mark följer Naturvårdsverkets riktlinjer.

Denna rapport har utarbetats av Ekologigrup-
pen AB på uppdrag av Värmdö kommun.

Miljöbedömningsproces-
sen
En behovsbedömning av miljöbedömning 
enligt MKB förordningen (efter ändringar 
2008:691) har utförts (Ekologigruppen AB, 
2009:1). I denna bedöms förslaget medföra risk 
för betydande miljöpåverkan vilket innebär att 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska ut-
föras. En översiktlig MKB har utförts för hela 
programförslaget Centrala Gustavsberg (Eko-
logigruppen AB, 2009:3).
Behovsbedömningen innehåller också en av-
gränsning av innehåll i MKB. Den avgräns-
ningen ligger till grund för innehållet i denna 
MKB.

Avgränsningar
MKB för det aktuella förslaget bör fokusera på 
bevarandeintressen för kulturmiljö, naturmil-
jön, naturrekreation och friluftsliv. För påver-
kan på hälsa och säkerhet bör fokus ligga på 
mark- och vattenföroreningar och riskanalys 
kring farligt gods och miljöfarlig verksamhet.
Bedömningar i MKBn bör i första hand ske i 
förhållande till planens genomförandetid.

Alternativ
Alternativa platser och utformningar för be-
byggelse har utretts  i olika program för cen-
trala Gustavsberg och i kommunens översikts-
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Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra 
med såväl positiva som negativa konsekvenser. 
Skalan av konsekvenser relaterar till det värde 
som berörs:

+/- 4 Mycket stora konsekvenser

Betydande påverkan på riksobjekt eller regio-
nalt värdefulla objekt.

+/- 3 Stora konsekvenser

Begränsad påverkan på riksobjekt eller värden 
av regionalt intresse, eller betydande påverkan 
på värden av kommunalt intresse.

+/- 2 Märkbara konsekvenser

Liten påverkan på värden av riksintresse eller 
regionalt intresse eller begränsad påverkan på 
värden av kommunalt intresse eller omfattande 
påverkan på större lokala värden.

+/- 1 Små eller obetydliga konsekvenser 

Liten påverkan på värden av kommunalt intres-
se, eller minde konsekvenser för lokala värden.

+/- 0 Inga konsekvenser 
Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som 
saknar betydelse för de kända värdena.

Osäkerhet	i	bedömning-
arna
Inventering av naturvärden är utförd under vå-
ren 2009 och ett återbesök i november 2010 
varför aspekter som är starkt årstidsknutna inte 
med säkerhet ha fångats upp. Det är dock kon-
sultens bedömning att de aktuella biotopernas 
värden har varit möjliga att bedöma genom ve-
getationens strukturer och ekologiska element.
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Föreslagen plan 

Planförslaget syftar till att utveckla idrottsom-
rådet i centrala Gustavsberg. Vidare syftar den 
till att skapa förutsättningar för en långsiktig 
hållbar stadsutveckling och föreslå  åtgärder av 
de brister som miljön idag uppvisar.

Syftet	med	planen
Den nu aktuella detaljplanen är en del i att för-
binda centrum med fabriksområdet och syftet 
är att utveckla och stärka förutsättningarna för 
idrotts- och föreningslivet. Huvuddragen i den 
föreslagna planeringen består till stor del av att 
bekräfta befintlig markanvändning samtidigt 
som området ges möjlighet att utvecklas sam-
manhållet genom något utökade byggrätter 
och tydligare struktur.

Planområdet ligger i den östra delen av centrala 
Gustavsberg, Värmdö kommun och omfattar 
Ekvallens idrottsplats med omgivning samt 
Kråkberget och Ösbyträsks västra del. Inom 
området planeras både ny- och ombyggnads-
bebyggelse. 

Hela centrala Gustavsberg är utpekat som ut-
vecklingsområde för en centrumbebyggelse 
innehållande bostäder och arbetsplatser (ÖP 
2003). I förslaget till ÖP 2010-2030 föreslås att 
centrala Gustavsberg ges möjligheter till mo-
tion och idrott av olika slag genom koncentra-
tionen av anläggningar.

Planens	innehåll
Inom området planeras en ny tennishall i an-
slutning till Gustavsbergsbadet, en  äventyr-
spark och en skatepark, ny entré till Ösbyträsk 
naturreservat, utbyggnad av befintliga sport-
hallar, vandrahemsdel i anslutning till idrotts-
hallarna, samt ett flertal parkeringsytor och nytt 
parkeringsgarage. 

Planområdet omfattar drygt 14 hektar, varav 
0,7 hektar är vattenområde. Planområdet inne-
håller flera nya hårdgjorda ytor.

En genomförandebeskrivning är framtagen.
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Plankarta. Värmdö kommun. 
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Planens	påverkan	och	ef-
fekter
Nedan presenteras en översikt över den påver-
kan som projektet bedöms föra med sig. En så-
dan översikt görs i enlighet med internationell 
MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram de delar 
av projektet som kan påverka miljön. Här tas 
ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller 
negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att 
beskriva konsekvenserna för denna påverkan 
och då bedöma ifall konsekvenserna är stora 
eller små, positiva eller negativa.

Planen föreslår ny bebyggelse för ny tennishall, 
skatepark, äventyrspark och parkeringsytor. 
Planen medger också en utbyggnad av befint-
liga sporthallar.

Landskapsbilden förändras

I och med planförslaget kommer landskapsbil-
den att förändras genom tydligare entréer till 
naturreservatet Ösbyträsk.

Ny bebyggelse på naturmark

Planförslaget innebär uppförande av byggna-
der och parkeringsytor på naturmark, vilket 
innebär att natur med olika typer av habitat 
kommer att omvandlas till bebyggd mark och 
vägar. Detta påverkar den biologiska mång-
falden inom de olika habitaten, skapar ökad 
uppdelning av landskapet (fragmentering) och 
bidrar till bebyggelsens barriäreffekter på eko-
logiska spridningssamband. Rekreationsvärden 
påverkas då upplevelsekvaliteter förändras och 
tillgängligheten förändras.

Nya vägar

Planförslaget innebär anläggningar av nya vä-
gar och omdragning av befintliga vägar vilket 
ger effekter på naturmark längs några sträckor, 
samt eventuellt påverkan på markhydrologi. I 
övrigt fås effekter på trafiksäkerhet och buller.

Markdränering, ökad ytavrinning från 
hårdgjorda ytor, samt ökad avrinning

Planförslaget kommer att medföra att olika ty-
per av markarbeten såsom grundläggning, drä-
nering, ledningsdragning m.m. Yt- och mark-
vattenförhållandena väntas då påverkas.

Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka och 
ytavrinningen ökar. Dagvatten kan komma att 
förorenas av trafikföroreningar och andra för-
oreningar från hårdgjorda ytor.

Anläggningar i strandområdet

Planförslaget innebär ett flertal anläggningar i 
strandområdet, bl. a. en badplats och en även-
tyrslek och som påverkar strandområdet. 

Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik

Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger 
effekter på trafiksäkerhet, luftföroreningar och 
buller. Förutsättningarna att utveckla kollektiv-
trafiken påverkas.

Ny bebyggelsestruktur

Planförslaget ger effekter på sociala och eko-
nomiska kvaliteter, eventuellt även på förut-
sättningar för kollektivtrafik samt på behovet 
av personbilstransporter. En ny struktur påver-
kar möjligheterna till etablering av service samt 
fritids- och kulturaktiviteter.

Ökat besökstryck

Planförslaget ger effekter på sociala och eko-
nomiska kvaliteter, samt förändringar i be-
sökstryck på naturområden och kulturaktivite-
ter. Möjligheter till att utveckla nya aktiviteter 
och verksamheter kommer att påverkas. 

Alternativ
Planförslaget jämförs med ett nollalternativ där 
befintlig bebyggelse och strukturer kvarstår.
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Lagskydd och plansituation

Området berör starka lagskydd som bl.a. riks-
intresse för Kulturmiljö samt strandskydd.

Plansituation
I översiktplanen (ÖP) 2003 och i ÖP 2010-
2030 ska området, tillsammans med hela cen-
trala Gustavsberg utvecklas och skall innehålla 
handel, kultur, idrott, service och bostäder.

För området finns flera gällande detaljplaner: 
D12 - Detaljplan för del av Skogsbo, D135 - 
Detaljplan för del av Ösby 1:1, del av stadsplan 
4, del av stadsplan  7, del av stadsplan 8, del av 
stadsplan 20 och del av stadsplan 27.

Regionplanen (RUFS 2010) anger centrala 
Gustavsberg som en regional stadsbygd med-
utvecklingspotential. Centrala Gustavsberg 
omges av gröna kilområden inom den regio-
nala grönstrukturen med ett grönt samband 
genom den östra delen av Ösbyträsk.

Lagskydd

Riksintresse	kulturmiljö	MB	kap	3
Delar av planområdet ingår i riksintresset för 
kulturmiljön.

Riksintresset Gustavsberg: industrisamhället 
Gustavsberg med sin välbevarade bruksmiljö i 
och kring den välkända porslinsfabriken med 
arbetarbostäder och tillhörande lantbruksmiljö 
som inkluderar sommarvillemiljö utmed Far-
stasundet.

Motiveringen för riksintresse Gustavsberg (AB 
56, Gustavsbergs sn., 6581/1645):
Brukssamhälle med obruten industriell verk-
samhet alltsedan 1600-talet och det samhälle 

detta skapat, framför allt präglat av 1800-talets 
patriarkaliska industrisamhälle och 1900-talets 
industri med anknytning till folkhemstanken 
och kooperationen KF.

Uttryck för riksintresset:
Byggnader och anläggningar som visar de olika 
tidsskikten i brukssamhällets utveckling. Indu-
stribyggnader för olika ändamål, där industri-
processens alla led kan följas samt kontors-
byggnader och andra anläggningar för produk-
tionen. Offentliga byggnader samt bostäder av 
olika typ och för skilda sociala grupper. Plane-
ring av utbyggnadsområden från 1930, 40- och 
50-talen där denna bygger vidare på den gamla 
brukskaraktären.

Strandskydd
I direkt anslutning till planområdet ligger Ös-
byträsk där det generella strandskyddet om 100 
meter gäller, utom i direkt anslutning till badet 
där strandskyddet är upphävt på land, men 
strandskyddet på 100 meter ut i vattnet gäller. 
Vid ny detaljplan återinträder strandskyddet 
för hela planområdet.

ESKO
Ösbyträsk är utpekat som ett ekologiskt särskilt 
känsligt område (ESKO) och ligger i direkt an-
slutning till planområdet. Ösbyträsk är ett eko-
logiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 
§ miljöbalken på grund av sin nyckelfunktion 
som spridningskorridor och den höga närings-
belastningen i sjön (Översiktplan 2003). 

Naturreservat
Ösbyträsk är ett nybildat kommunalt nature-
servat som ligger öster om centrala Gustavs-
berg runt den tredelade sjön Ösbyträsk.



MKB Idrottsparken

13

Artskyddsförordningen
Inom planområdet förekommer arter som om- 
fattas av artskyddsförordningen, en förordning 
som utgår från EU:s fågeldirektiv samt arts- 
och habitatdirektiv. Bland de från planområdet 
hitills kända arter som omfattas av förordning- 
en, märks främst mindre hackspett.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) för ytvatten och 
luft berörs.
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Bedömningarna utgår från en analys av kul-
turmiljön som utfördes för programförslaget 
av AIX Arkitekter AB (2009), med viss bear-
betning har utförts av AKT Landskap (2009). 
Konsekvenserna är kompletterade av Linnea 
Skog, Kulturenheten Värmdö kommun.

Föreliggande konsekvensanalys redovisar de 
konsekvenser som det tidigare framtagna pro-
gramförslaget kommer att ha på kulturmiljön 
i centrala Gustavsberg som är riksintresse. Ett 
riksintresse skyddas i enlighet med Miljöbalken. 
Det har valts ut för att spegla befolkningens 
historia. Genom riksintresset har bedömningen 
gjorts att Gustavsberg är en miljö som är värd 
att skydda ur ett nationellt perspektiv. 

Kulturvärden	i	nuläget
Runt centrala Gustavsberg finns arkeologiska 
lämningar som visar att platsen varit bebodd 
sedan åtminstone yngre järnåldern (550-1050 
e. Kr). Från medeltid till 1800-talet var Farsta 
gård den dominerande aktören i området. I 
mitten av 1820-talet startade porslinsfabriken 
och med den började bostäder och fabriksloka-
ler uppföras. Ett brukssamhälle växte fram där 
fabrikens behov styrde bebyggelseutveckling-
en. Fabrikens storhetstid inföll mellan 1937 då 
KF förvärvade fabriken och 1970-talet. Detta 
avspeglar sig i bebyggelsen som fortfarande 
domineras av folkhemmets småskalighet som 
byggde vidare på den gamla brukskaraktären. 
Sprickdalslandskapet har varit avgörande för 
samhällets karaktär. 

Planområdet angränsar till bebyggelse från 
1870 - 1937 (Odelbergska eran) med byggna-
den Bapistkapellet.

Konsekvenser	för	kultur-
värden	av	föreslagen	plan
-1. Små negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Det aktuella planförslaget ger små konsekven-
ser för kulturmiljön med lite nybyggnation 
(tennishall) och endast mindre ändring av be-
fintlig byggnation. Bapistkapellet är en en-
skild byggnad med kulturhistoriskt värde som 
ligger i direkt anslutning till planområdet.

Avläsbarheten i den historiska bebyggelsestruk-
turen, ett av riksintressets kärnvärden, kommer 
att påverkas negativt av hela ombyggnaden av 
Gustavsberg eftersom ett tidigare slutet pro-
duktionsområde som länge delat av samhället, 
öppnas. Gustavsberg har gradvis växt ut och 
nya tider lagts till de gamla årsringarna som 
tydligt speglar ortens olika utbyggnadsfaser. 
Bebyggelseområden framvuxna i enklaver är 
ett historiskt karaktärsdrag i Gustavsberg. 

Det är viktigt att även fortsättningsvis kunna 
avläsa Gustavsbergs utveckling och årsringar. 
Befintlig öppenhet/gleshet i stadsväven kom-
mer att förändras. Avgörande för hur kultur-
miljökvaliteterna påverkas beror på hur ny ut-
byggnad utformas (karaktär, skala och täthet) 
så att det befintliga mönstret inte överskuggas 
eller blir svårläst i framtiden. 

En positiv konsekvens av förslaget är att det 
kan bli ett stråk som lockar många människor 
till vistelse och rörelse och därigenom bidra 
till ett levande stadsbild som kan tillföra nya 
kvaliteter till helheten. Det kan möjliggöra en 
karaktärsförstärkning i områden som idag har 
svag ”stadskänsla”.

I de branta backarna finns anmärkningsvärt 
många ”gammeltallar” och i dalgångarna står 
grovstammiga ekar vilket minner om forna ti-
ders betes- och slåttermarker i de sanka partier-

Kulturmiljö
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q-märkt i detaljplan
Prickmark
Plan- och bygglagen

Kulturvärden,	lagskydd
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na. Ekbeståndet i centrumdalgången är viktiga 
historiska värdebärare och en del av landskaps- 
och bebyggelsebilden. Inom kvartersmark samt 
område för aktivitetspark skyddas träd över 
100 cm i omkrets genom att marklov krävs för 
fällning. För träd vid äventyrslek gäller marklov 
för träd över 50 cm i omkrets. Detta regleras 
genom bestämmelser på plankartan.

Viktigt för kulturmiljön och slutresultatet är 
hur den nya bebyggelsen förhåller sig till den 
befintliga. Det gäller höjder, taklutningar, ma-
terial, färgsättning mm. 

Framtida, angränsande detaljplaneförslag kom-
mer att påverka riksintresse i större grad.

Förslag	till	åtgärder
Viktigt för kulturmiljön och slutresultatet är 
hur den nya bebyggelsen förhåller sig till den 
befintliga. Det gäller höjder, taklutningar, ma-
terial, färgsättning mm. 

Konsekvenser	för	kultur-
värden	av	nollalternativet
Små till obetydliga negativa konsekvenser för kultur-
miljön.

Nollalternativet innebär att bebyggelsestruktu-
ren inte förändras. Möjligheten minskar för att 
få kulturhistoriska byggnader skyddade i detalj-
planer.
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         - 1820     Före bruket

1870 - 1937     Odelbergska eran

1937 - 1960     KF-tiden

1960 - 1990     Brukets slutskede

1990 -            GB ömsar skinn 

1820 - 1870     Bruket tar form

 

Gustavsbergs bebyggelseutveckling. AIX Arkitekter AB.

Kulturvärden,	bebyggelseutveckling
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Naturrekreation

Beskrivning och konsekvensanalys bygger på 
den landskapsanalys som Ekologigruppen AB 
skrev för programarbetet centrala Gustavsberg 
Maj 2009 (Ekologigruppen 2009:2), den över-
siktliga MKBn (Ekologigruppen 2009:3) samt 
ett fältbesök i november 2010.

Rekreationsvärden	i	
nuläget

Strukturer	och	tillgänglighet	till	rekrea-
tion
Den lokala grönstrukturen ansluter till grönki-
len och innehåller områden med relativt orörda 
miljöer nära centrum. Grönstrukturen är lättill-
gänglig och erbjuder natur- och motionsslingor 
som till stor del är tillgängliggjorda för rörel-
sehindrade (färdigställda under 2010). Natur-
liga entréer från bebyggelse ut i naturen saknas 
dock idag. Idrottsområdet i sig, tillsammans 
med badet, och Ösbyträsk utgör målpunkter 
av regionalt intresse. Rörelsestråk och entréer 
måste pekas ut. Att kvartersmark förblir till-
gänglig och offentlig måste bevakas under ge-
nomförandefasen.

Den fysiska tillgängligheten till det kommunala 
naturreservatet Ösbyträsk är god. Runt Ös-
byträsk finns natur- och motionsslingor som 
till stor del är tillgängliggjorda för rörelsehind-
rade.

Upplevelsevärden

Skogskänsla
Sammanhängande skogsområde i direkt an-
slutning till Ösbyträsk. Kråkberget ingår i detta 
skogsområde.

Variationsrikedom och naturpedagogik
Runt Ösby träsk leder en naturslinga. Den ut-
går från stranden bakom badet och går till stor 
del på trädäck vilket gör den tillgänglig för de 
som har svårt att röra sig. Träsket har tre större 
vattenytor och där den första smalnar av passe-
rar en träbro. Från bron har man fin utsikt över 
vattnet åt båda håll.

Aktivitet och utmaning
Ekvallens idrottsområde är välutrustat med ett 
flertal hallar och två utomhusplaner som spolas 
vintertid.

Service och samvaro
Idrottsparken erbjuder service och samvaro.

Funktioner
Bad
Badhus och möjlighet till utomhusbad vid Ös-
byträsk.
Skridsko
Skridskoåkning på spolade banor är möjlig, 
men spontanåkning är begränsad. Ösbyträsk 
plogas vintertid för skridskoåkning.
Bollspel
Bollspel erbjuds inom idrottsparken. Ytor sak-
nas för spontanidrott.
Fiske
Ösbyträsk erbjuder fiskemöjligheter.
Naturlek
Kråkberget erbjuder stora möjligheter till na-
turlek.
Löpträning
Runt Ösbyträsk finns motionsslingor.
Picknick
Runt Ösbyträsk finns utrymme för picknick.
Promenader
Naturslingor löper runt Ösbyträsk, varav en 
slinga är tillgänglighetsanpassad.
Skogskänsla
Runt Ösbyträsk finns större sammanhängande 
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skog som ansluter till Nacka-Värmdökilen. 
Kråkberget är en av dessa fina, bostadsnära 
skogsområden.
Vattenkontakt
Ösbyträsk erbjuder vattenkontakt.
Vild natur
Ösbyträsk och dess omgivningar bjuder på 
lättillgänglig vild natur med 100-årig varierad 
skog, öppna vatten och naturstränder.

Konsekvenser	för	rekrea-
tionsvärden	av	föreslagen	
plan
Strukturer och tillgänglighet för rekreation 
stärks med planförslaget genom nya parkstråk 
och något tydligare entré till naturreservatet 
Ösbyträsk. Upplevelsevärdena ökar genom 
äventyrslek och skatepark.

Konsekvenser	 för	 strukturer	 och	 till-
gänglighet

+1 Små positiva konsekvenser då tillgängligheten 
till idrottsområdet ökar, men otrygghet och otydlighet 
kvarstår och ingen ökad tillgänglighet till naturen.

Tillgängligheten ökar till idrottsområdet och 
förstärks med äventyrslek, skatepark och bad-
strand. Nya gångvägar från planerade parke-
ringsytor kommer att upplevas som otrygga. 
Aktiviteterna i området ökar men entrén är 
fortfarande otydlig och otrygg då befintlig 
tennishall blir kvar. Nya parkstråk och gröna 
gatustråk som länkas mot naturstråket vid Ös-
byträsk saknas.

Konsekvenser	för	upplevelsevärden

+2 Märkbara positiva konsekvenser då upplevelse-
värdena förstärks och ökar.

Upplevelsevärdet Aktivitet och utmaning ökar och 
förstärks med en viss utbyggnad av idrottsom-
rådet. Upplevelsevärdena Skogskänsla och Va-
riationsrikedom och naturpedagogik förstärks. Den 
samlade aktivitetsytan vid Ösbyträsk ger ökad 
tydlighet och minskad känsla av otrygghet.  
Samtidigt ökar upplevelsen av otrygghet genom 
placeringen av parkeringytor bakom isrinken. 

Upplevelsevärdet Service och samvaro förstärks  
med ombyggnad av sporthall med enklare för-
läggning för träningsläger och ny tennishall. 
Med äventyrsleken och skateparken finns nu 
även funktionen Lek tydlig i planområdet.  Nya 
och förbättrade möjligheter till att kunna Sitta 
i solen. Funktionerna Bad förstärks genom möj-
lighet till utomhusbad vid Ösbyträsk. 

Konsekvenser	 i	 relation	 till	 strand-
skydd

+1 Positiva konsekvenser då tillgängligheten till den 
naturliga strandremsan ökar.

Tillgängligheten till stranden runt Ösbyträsk 
ökar något genom ökad tydlighet och skylt-
ning.

Konsekvenser	för	rekrea-
tionsvärden	av	nollalter-
nativet
Märkbara negativa konsekvenser då tillgängligheten 
till naturområden och upplevelsevärdena inte ökar.
Nollalternativet rymmer inte samma möjlig-
heter till förbättring av tillgängligheten som 
planförslaget. Upplevelsevärden förstärks inte 
och  funktionen lek, genom äventyrlek och ska-
tepark, skapas inte.

Förslag	till	åtgärder
Bevaka att kvartersmark inte privatiseras.

Bevaka utformning av entréer till naturreserva-
tet Ösbyträsk, detaljutformningen av parkrum, 
gaturum och entréer mm kommer vara avgö-
rande. För gångväg från isrink till Ösbyträsk 
måste även trygghetsaspekt och trafiksäkerhet 
bevakas. Befintlig natur i centrum bevaras och 
integreras med entréer som leder ut mot Ös-
byträsk.

Bevara delar av bergskullarna med skog som 
viktig närnatur och möjlighet till naturlek 
(bergkullarna i centrum, Kråkberget, berg norr 
badhuset).

Ytor för spontanidrott saknas.
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Upplevelsevärden

lokal målpunkt

regional målpunkt

nationellmålpunkt

lokal grönstruktur (Värmdö kommun)

lokala grönytor

gräns mot regional grönstruktur, 
Nacka-Värmdökilen (RTK)

variationsrikedom och naturpedagogik

aktivitet och utmaning

service och samvaro

vattenkontakt

regionala vägar

lokala vandringsleder och motionsslingor

vatten

Ösby träsk, naturreservat och Gottholma

Gottholma

Ösby träsk

Fabriksområdet

Centrum

Idrottspark

Kvarnberget

Höjdhagen

Grindstugärdet

Vattentornsberget

Farstaviken

Farsta slott

lokal målpunkt

regional målpunkt

nationellmålpunkt

lokal grönstruktur

regional grönstruktur, Nacka-Värmdökilen

variationsrikedom och naturpedagogik

aktivitet och utmaning

service och samvaro

vattenkontakt

regionala vägar

lokala vandringsleder och motionsslingor

vatten

Ösby träsk, naturreservat

Gottholma

Ösby träsk

Fabriksområdet

Centrum

Idrottspark

Kvarnberget

Höjdhagen

Grindstugärdet

Vattentornsberget

Farstaviken

Farsta slott

Från	Landskapsanalys	Gustavsberg,	Ekologigruppen	AB,	Maj	2009.
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Bedömningarna utgår dels från befintligt un-
derlag främst från Länsstyrelsen och Skogssty-
relsen med uppgifter om nyckelbiotoper, våt-
marker, sumpskogar, ängs- och betesmarker, 
riksintressen, dels från den översiktliga MKBn 
för programområdet (Ekologigruppen 2009:3). 
Uppgifter om rödlistade arter är hämtade från 
Artdatabanken. Planområde är fältbesökt un-
der april 2009 och november 2010.

Biologiska	och	geologiska	
värden	i	nuläget
Inom det aktuella området domineras natur-
miljön hällmarkstallskog på Kråkberget och av 
små kullar med relativt ung tallskog med inslag 
av grova tallar samt ett antal grova gamla ekar 
i kanten mellan bebyggelse och väg. Invente-
ringen är utförd under våren 2009 och ett åter-
besök i november 2010 varför aspekter som är 
starkt årstidsknutna inte med säkerhet ha fång-
ats upp. 

Värdefulla	naturområden
Beskrivning av de olika värdefulla områdena. 
Se karta för de värdefulla naturområdenas ut-
bredning.

Område 1. Hällmarkstallskog, kommunalt 
intresse
Kråkberget hyser värdefull hällmarkstallskog 
med stort inslag av gamla tallar. Indikatorarten 
tallticka förekommer rikligt och hackspettshål 
förekommer. Mängden död ved är relativt god 
med både lågor och torrakor. Området är ett 
välbesökt område med tydliga stigar och koj-
byggen.
Området bedöms vara av kommunalt intresse, 
klass 3, vilket motiveras av gamla grova tallar 
med rikligt med indikatorarten tallticka. Om-

Biologisk mångfald och geologi

rådet ligger även inom en grön kil och ligger 
i direkt anslutning till det naturreservatet Ös-
byträsk.

Område 2. Ösbyträsk, ekologiskt särskilt 
känsligt område (ESKO)

Ösbyträsk med omgivning är ett ekologiskt sär-
skilt känsligt område (ESKO) och ligger i di-
rekt anslutning till programområdet. Ösbyträsk 
är ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 
3 kap. 3 § miljöbalken på grund av sin nyckel-
funktion som spridningskorridor och den höga 
näringsbelastningen i sjön (Översiktplan 2003). 
Planerade provtagningar av vattnet syftar till att 
klargöra orsakerna till den höga näringshalten.

Område 3. Naturreservat Ösbyträsk

Naturreservatet Ösbyträsk består dels av sjön 
Ösbyträsk som är ett ekologiskt särskilt käns-
ligt område (se område 2), dels av skog och 
kulturmarker.

Område 4. Ädellövskog, regionalt intresse
Område 4 består av en ädellövskogsdunge med 
grova gamla ekar och tre rödlistade arter knut-
na till ädellövträden: ekticka, korallticka och 
sommarsopp.
Området bedöms vara av regionalt intresse, 
klass 2, vilket motiveras av förekomst av flera 
rödlistade arter och förekomst av grova gamla 
ekar.

Område 5, 6, 7, 8. Skyddsvärda träd

Område 5 består av grova gamla ekar inom be-
byggelse. Område 6 består av ett antal grova 
gamla ekar i kanten mellan bebyggelse och väg. 
Område 7 består av grova tallar i blivande ska-
tepark. Område 8 består av grova tallar i bli-
vande äventyrslek.
Grova träd av det här slaget kan bära många 
skyddsvärda arter av främst insekter, svampar, 
lavar och fåglar. Vidare har de skyddsvärda 
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Sumpskogar, flygbildstolkade Skogsstyrelsen

Nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsen

Naturvärdesklass 3, kommunalt intresse

Gröna kilar (RTK)

Ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO)

Föreslagen reservatsgräns Ösbyträsk

Naturvärdesklass 4, lokalt intresse

Skyddsvärda träd

Naturvärdesklass 2, regionalt intresse
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Sumpskogar, flygbildstolkade Skogsstyrelsen

Naturvärdesklass 3, kommunalt intresse

Ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO)

Naturreservat  Ösbyträsk, reservatsgräns

Naturvärdesklass 4, lokalt intresse

Skyddsvärda träd

Naturvärdesklass 2, regionalt intresse

1

7

11

3

S

Naturvärden. Inventering april 2009 och november 2010, 
Ekologigruppen AB.

Naturvärden
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träden en värdefull funktion i det ekologiska 
spridningssambanden.

Skyddsvärda	arter
Grova träd kan bära många skyddsvärda arter 
av främst insekter, svampar, lavar och fåglar. 
Ett antal rödlistade arter är funna inom och i 
planområdets närhet. Ask är en rödlistad art. 
Övriga arter är främst knutna till grova träd; 
sommarsopp, tallticka, korallticka, grönfläckig 
vinriska, reliktbock, ädelguldbagge, mindre 
hackspett, tornseglare, göktyta och till vatten-
miljöer; silltrut, drillsnäppa och ejder. 

Övriga skyddsvärda arter är fåglar knutna till 
vattenmiljöerna såsom fiskgjuse, storlom och 
havsörn (EUs fågeldirektiv).

Ekologiska	samband
Gustavsbergs lokala grönstruktur ansluter till 
Nacka-Värmdökilen. Den östra delen av Ös-
byträsk ingår i ett kilområde som länkar sam-
man värdekärnor norr och söder om kilområ-
det. Området är viktigt främst för arter knutna 
till ädellövskog med grova ekar och till viss del 
för arter knutna till barrskog med grova tallar. 

Geologiska	värden
Inga geologiska värden är kända ifrån områ-
det.

Konsekvenser	för	biologisk	
mångfald	och	geologi	av	
föreslagen	plan
Värdefulla skogar bibehålls i planförslaget, 
men vissa värdefulla grova träd påverkas ne-
gativt av planförslaget. Endast en mindre del 
av det strandskyddade området runt Ösbyträsk 
påverkas negativt. 

Konsekvenser	för	värdefulla	barrskog

-1 Små negativa konsekvenser då mindre delar av 
värdefulla bestånd exploateras.

Värdefull barrskog finns främst på Kråkberget 
som i detaljplanen fortsätter att vara natur-
mark. Barrskog på kullen vid nya parkerings-

huset och parkeringsytan kommer att till stora 
delar försvinna. Värdefulla barrträd i blivande 
skatepark och blivande äventyrslek riskeras att 
exploateras. Marklov kommer att krävas för 
fällning av träd över 100 cm i omkrets inom 
kvartersmark samt aktivitetspark och över 50 
cm i omkrets vid äventyrsleken.

Konsekvenser	 för	 värdefulla	 ädellöv-
skog

-1 Små negativa konsekvenser då enstaka värdefulla 
ädellövträd riskerar att exploateras.

Enstaka grova ekar, främst vid sporthall och 
vid den nya placering av tennishall riskerar att 
fällas. Grova ädellövträd inom kvartersmark 
samt aktivitetspark skyddas genom att mark-
lov krävs för fällning för träd över 100 cm i 
omkrets och vid äventyrlek skyddas träd över 
50 cm i omkrets. Detta regleras genom be-
stämmelser på plankartan. Planområdet är en 
del i ett ekologiskt samband för arter knutna 
till ädellövskog.

Konsekvenser	 för	 värden	 inom	strand-
skyddat	område

-1 Små negativa konsekvenser då endast mindre delar 
av värdefulla bestånd exploateras.

Endast en mindre del av strandskyddat område 
exploateras då en äventyrslek anläggs inom 
strandskyddat område. De grova tallar som fö-
rekommer i området kommer att till största del 
vara kvar och arbetas in i äventyrslekområdet. 
Träd över 50 cm i omkrets skyddas genom att 
marklov krävs för fällning inom äventyrslekom-
rådet och över 100 cm i omkrets inom aktivi-
tetspark. Detta regleras genom bestämmelser 
på plankartan.

Förslag	till	åtgärder
Samtliga grova, ihåliga ädellövträd bör bevaras. 
Marklov för fällning bör även inkludera grova 
ädellövträd inom de naturområden som är all-
män platsmark.
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Ekticka	och	hackhål	på	grov	ek.	Foto	Krister	

Sernbo	(Ekologigruppen).

Tallticka	på	grov	tall.	Foto	Åsa	Eriksson	(Ekologigruppen).

Konsekvenser	för	biologisk	
mångfald	och	geologi	av	
nollalternativet
Små eller inga negativa konsekvenser

Konsekvenserna av nollalternativet för natur-
miljön är i stort oförändrad då befintliga struk-
turer kvarstår. 



MKB Idrottsparken

25

Förutsättningar	för	fisk
Inga uppgifter

Vattenmiljön
En miljöteknisk undersökning visar på låga 
halter av organiska föroreningar, men relativt 
höga metallhalter jämfört med bakgrundshal-
ter. Halterna är dock betydligt lägre än Livs-
medelsverkets dricksvattennormer. Gällande 
bakterier visar analysen att vattnet är tjänligt för 
bad (WSP 2011:2). Ledningarna i Ösbyträsk, 
som ligger längs botten, är byggda ca 2003. Det 
är en vattenledning dim 355 mm och en tryck-
avloppsledning dim 110 mm. Eftersom de är 
såpass nya räknar vi med att de är i mycket gott 
skick (Muntligen: Robert Söderberg, Samhälls-
byggnadskontoret/VA, Värmdö kommun).

Konsekvenser	för	vatten-
miljön	av	föreslagen	plan
Konsekvenser för vattenmiljön är störst vad 
gäller ökad dagvattenavrinning till Ösbyträsk. 
En ny dagvattenutredning (WSP 2011:1) re-
kommenderar att dagvatten från samtliga par-
keringsytor samt trafikerade ytor förses med 
både slam- och oljeavskiljning genom för-
dröjning/sedimentering under parkeringsytan 
följt av en oljeavskiljare av klass 1. Det renade 
parkering/vägdagvattnet leds sedan till den 
befintliga markbädden utanför badhuset för 
att sedan släppas till recipienten Ösbyträsk. 
Markbäddens kapacitet samt ägarförhållanden 
måste utredas vidare. Vidare rekommenderas 
att vattnet från tennishallens tak leds direkt till 
Ösbyträsk då det anses som rent dagvatten och 
inte ska blandas med förorenat dagvatten. För 
dagvatten från de ytliga parkeringsplatserna 
i det nya parkeringshuset rekommenderas att 
dagvatten, efter oljeavskiljning leds till dagvat-

Bedömningarna utgår från kommunens un-
derlag för ESKO, dagvattenutredningar (WSP 
2011:1), provtagningar av vatten och sediment 
i Ösbyträsk (WSP 2011:2) samt vatten- och av-
loppsledningar. 

Vattenmiljön	i	nuläget
Ösbyträsk är en sjö som tillsammans med sin 
omgivning är ett ekologiskt särskilt känsligt 
område (ESKO) och ligger i direkt anslutning 
till planområdet. Ösbyträsk är ett ekologiskt 
särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 § mil-
jöbalken på grund av sin nyckelfunktion som 
spridningskorridor och den höga näringsbelast-
ningen i sjön (Översiktplan 2003). Ösbyträsk är 
ett relativt nyinrättat kommunalt naturreservat. 

Strandmiljön
Strandmiljön består dels av den uppbyggda, 
tillgänglighetsanpassade strandpromenaden, 
dels av en mindre badplats med en gammal 
bastu. En del grövre träd finns i strandområ-
det - dels uppe på bergknallarna och dels längs 
strandpromenaden. 

En ansökan om upphävande av strandskydd 
kommer att behövas för nybyggnationen av 
ett äventyrslekområde norr om Gustavsbergs-
badet. Alternativt dispens för anläggningen i 
samband med marklov.

Bottenmiljöer
En miljöteknisk undersökning visar att sedi-
menten är måttligt förorenat med metaller och 
organiska föreningar. Spridning av förorening-
ar bör förhindras under byggskedet genom att 
spridning av uppgrumlade sedimentpartiklar 
förhindras (WSP 2011:2).

Vattenmiljön
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tennätet mot Farstaviken. Dagvatten från de 
befintliga byggnader och taken vid idrottsom-
rådet bör fortsätta att leds till det kommunala 
dagvattennätet.

Då området har markföroreningar och förore-
ningar i grundvattnet bör infiltration direkt till 
grundvattenmagasinen helt undvikas.

Konsekvenser	för	vattenmiljön

+2 Märkbara positiva konsekvenser med förbättrad 
dagvattenhantering med den rekommenderade dagvatt-
tenlösningen.

Om de rekommenderade dagvattenlösningarna 
genomförs finns stora chanser till en förbätt-
ring av vattenmiljön i Ösbyträsk och för grund-
vattnet. Med förslaget finns även möjligheter 
till förbättringar av vattenmiljön i Farstaviken.

Konsekvenser	för	strandmiljön

-1 Små negativa konsekvenser då viss strandnära 
miljö exploateras. 

Viss strandnära miljö exploateras.

Konsekvenser	för	fisk	och	vattenfauna
Inga uppgifter om fisk eller vattenfauna finns 
tillgängligt.

Förslag	till	åtgärder
Den föreslagna och rekommenderade dag-
vattenhanteringen genomförs.

Konsekvenser	för	vatten-
miljön	av	nollalternativet
Små negativa konsekvenser

Små negativa konsekvenser då ingen för-
ändring sker av dagvattenhanteringen. Ingen 
minskning av dagvatten, men inte heller någon 
ökning.

Ösbyträsk. Snedbild från Värmdö kommun.
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Bedömningen har utgått från befintliga under-
lag och utredningar. För markföroreningar har 
nya analyser av markföroreningar och grund-
vatten genomförts under 2011 (WSP 2011:3). 
De tidigare miljötekniska och geotekniska un-
dersökningarna för simhallen från 2005 har 
använts som komplement. För farligt gods 
och miljöfarlig verksamhet har riskanalysen 
för programförslaget 2009 används samt den 
fördjupade riskanalysen för kylanläggningen 
2010 och en den fördjupade riskanalysen för 
bensinstationen 2011. För trafik och buller har 
dels utredningen för programförslaget 2009 
används, dels de kompletterande analyserna för 
detaljplan 2010.

Som grund för bedömningar av miljökvalitet 
har Naturvårdsverkets rapport 4918 använts. 
Riktvärden som använts att jämföra förore-
ningshalter är hämtade från Naturvårdsverkets 
riktvärden för förorenad mark (Rapport 4638 
och Rapport 5976). Riktvärdena har utarbetats 
för två olika markanvändningstyper:

Känslig markanvändning (KM)
Känslig markanvändning, KM, där markkva-
liteten inte begränsar val av markanvändning. 
Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) 
kan vistas permanent inom området under en 
livstid. De flesta markekosystem samt grund-
vatten och ytvatten skyddas.

Mindre känslig markanvändning 
(MKM)
Mindre känslig markanvändning, MKM, där 
markkvaliteten begränsar val av markanvänd-
ning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De 
exponerade grupperna antas vara personer som 
vistas i området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som vistas i området till-
fälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid min-
dre känslig markanvändning, till exempel kan 
vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i 

området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 
200 meter samt ytvatten skyddas.

Hälsa	och	säkerhet	i	nulä-
get
Området är förorenat av utfyllnadsmaterial av 
porslinsrester innehållande förhöjda halter av 
metaller. Riskanalys kring farligt gods och mil-
jöfarlig verksamhet visar på risker med utsläpp 
av brännbar vätska vid lossning för bensinsta-
tion samt utsläpp av ammoniak från kylanlägg-
ning vid Ekvallens IP.

Föroreningar (Kompletteras efter vecka 
33)
Planområdet är delvis utfyllt med material från 
fabriksområdet. För det aktuella planområdet 
ska riktvärden mindre känslig markanvändning 
användas.

Mindre känslig markanvändning (MKM)
Riktvärden för mindre känslig markanvänd-
ning ska användas då planområdet främst kom-
mer att vara avsett för idrottsutövande. Barn 
och vuxna vistas temporärt inom området 
och grundvatten eller ytvatten används inte till 
dricksvatten (Inga kommunala grundvattentäk-
ter, enbart enskilda).

Markföroreningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
har genomfört under juni 2011 (WSP 2011:3) 
för att komplettera tidigare miljöteknisk under-
sökning för befintlig simhall (NCC 2005:1). 

Preliminära resultat av den översiktliga miljö-
tekniska undersökningen 2011 visar på höga 
metallhalter. Barium, bly och zink överstiger 
riktvärden för MKM och kadmium, kobolt, 

Konsekvenser för hälsa och 
säkerhet
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koppar, nickel och arsenik överstiger riktvär-
den för KM. Förhöjd halt av kvicksilver påträf-
fades i ett prov, överstigande riktvärdet för KM 
(WSP 2011:3).

Den tidigare miljötekniska undersökningen vid 
simhallen visar att dessa markprover översti-
ger riktvärden för MKM för ämnena koppar, 
nickel, bly, vanadin, zink och alifater >C8-C16  
(NCC 2005:1). 

De preliminära resultaten från det handgrävda 
provet vid markbädden visar inga metallhalter 
överstigande riktvärden för KM (WSP 2011:3).  

Vattenföroreningar

Ytvatten

Ytvatten i det aktuella planområdet för den pla-
nerade nybyggnationen rinner mot Ösbyträsk, 
och den västra delen av planområdet har en 
dräneringsriktning mot Farstaviken - se karta 
(WSP 2008:1).

För vattenmiljön i Ösbyträsk visar den mil-
jötekniska undersökningen (WSP 2011:2) på 
måttliga halter av metaller och organiska föro-
reningar i sediment och låga halter av organiska 
föreningar och bakterier i vattnet men relativt 
höga metallhalter. Metallhalterna är dock be-
tydligt lägre än Livsmedelsverkets dricksvat-
tennormer.

Vattenmiljön i Farstaviken är grundligt under-
sökt (bl.a. Sweco 2001, Aqua konsult 2003). I 
tidigare undersökningar (Sweco 2001) har det 
i Farstavikens bottensediment påträffas höga 
halter av bly, kadmium, zink, koppar, nickel, 
kobolt och arsenik. Sedimentet i de inre de- 
larna av Farstaviken är kraftigt förorenade av 
bly, kadmium och zink.
Riktvärde för hav (Naturvårdsverket, rapport 
4914) överskrids för bly, kadmium, koppar, 
kobolt, krom, nickel och zink. Provtagningar 
finns även för toppskott av blåstång och som 
visar på klass 5 - mycket stor avvikelse enligt 
Bedömningsgrunder för miljökvalitet - kust 
och hav (rapport 4914) när det gäller halterna 
av bly, kadmium, koppar, nickel och zink.

Grundvatten

I lerdalarna förekommer dubbla grundvatten-
magasin. Grundvattnets trycknivå i det undre 
magasinet har 2007 uppmätts till 1,4 meter un-
der marknivån (WSP 2008:1/2008:2). Grund-
vattnet bedöms strömma mot centrum och ut i 
Farstaviken (NCC 2005:4).

De preliminära resultaten av den miljötekniska 
undersökningen visar på förhöjda halter av 
metaller i det ofiltrerade grundvattnet (WSP 
2011:3). Även i den tidigare grundvattenunder-
sökningen för del av Ösby 1:1 hittades förhöjda 
halter av metaller i det ofiltrerade grundvattnet 
(NCC 2005:3).  Inga förhöjda halter av olja el-
ler PAH påträffades. De filtrerade grundvatten-
proverna visade värden under Naturvårdsver-
kets riktvärden för grundvatten ”mindre allvar-
ligt” vilket tyder på att metallerna till största del 
är partikelbundna och inte lösta i vattnet (NCC 
2005:3). 

I direkt anslutning till planområdet (befintlig 
centrumparkering) har klorerade ämnen kon-
staterats i grundvattnet (WSP 2007:2).

Risker	 med	 föroreningar	 -	 föreslagen	
plan
Föroreningar förekommer i både mark och 
grundvatten och överstiger riktvärden för 
känslig mark (KM) och mindre känslig mark 
(MKM) (WSP 2011:3, NCC 2005:1).  För Ös-
byträsk förekommer låga till måttliga halter av 
metaller och organiska föreningar i vatten och 
bottensediment, men vattnet är tjänligt för bad. 
För Farstaviken överskrids riktvärden för hav 
(Naturvårdsverket, rapport 4914) när det gäl-
ler bly, kadmium, koppar, kobolt, krom, nickel 
och zink.

Enligt de översiktliga miljötekniska undersök-
ningarna bedöms området kunna nyttjas för 
planerad verksamhet (WSP 2011:3). De höga 
metallhalterna i marken bedöms inte utgöra en 
hälsorisk, men porslinsresterna bör inte ligga 
i markytan utan täckas för att hindra direkt 
åtkomst. Porslinsrester och övrig fyllnadsjord 
måste gå till mottagningsanläggning och kom-
pletterande prover bör utföras för att säkerstäl-
la korrekt masshantering. Eventuellt länsvatten 
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Trafiksäkerhet

Med den nya bebyggelsen finns goda möjlighe-
ter att utforma en bättre trafikmiljö med låga 
hastigheter. Samtidigt kommer trafiken att öka 
och nya vägsträckningar att skära över gång- 
och cykelvägar. 

Buller 

Socialstyrelsens  allmänna råd (SOSFS 2005:6) 
gäller även för lokaler för undervisning, vård 
eller annat omhändertagande och sovrum i till-
fälligt boende, d.v.s. maximalt 45 dB. De pla-
nerade vandrahemmen i både sporthall och 
tennishall räknas som tillfälligt boende. Buller-
värden från programförslaget visar att värdena 
troligen kommer att vara maximalt 45 dB (Ty-
réns 2009:1).

Luftföroreningar

Liten risk för att miljökvalitetsnormerna för 
inandningsbara partiklar och kvävedioxid ska 
överskridas, för mer utförlig beskrivning se 
översiktlig MKB för programförslaget Centrala 
Gustavsberg (Ekologigruppen 2009:3).

Farligt	gods	och	miljöfarlig	verksamhet
Förutsättningarna är att Gustavsbergs sani-
tetsporslinfabrik och övriga miljöfarliga verk-
samheter inom fabriksområdet flyttas och att 
transport av drivmedel till bensinstation sker 

som uppkommer i schaktsedet ska uppsamlas, 
provtas och analyseras innan det får släppas ut. 

Risker	med	markföroreningar	 -	 nollal-
ternativet
Marken i de delar som har fyllts ut med mate-
rial från fabriksområdet är starkt förorenade av 
metaller. Risk för exponering då porslinsrester 
ligger ytligt. Risk finns för påverkan på yt- och 
grundvatten.

Geotekniska	förutsättningar

Förutom bergsryggarna i områdets östra del 
(Kråkberget och berg ovanför badet) är områ-
det relativt plan och marknivåer varierar mellan 
+2.0 m till +4.5 m. 

För området på befintlig parkeringsyta har geo-
teknisk undersökning utförts (WSP, 2007:1) 
samt översiktlig miljöteknisk markundersök-
ning (WSP, 2007:2). Dessa undersökningar vi-
sar på att omfattande sättningar har utbildats 
inom området och att området består av ett 
gammalt tippområde med fyllning mellan ca 2 
m och 7 m mäktighet. Fyllningen består i de 
övre delarna mest av sand och grus och i öv-
rigt påträffas lera, silt, sand, grus och sten samt 
omfattande mängder porslinskross (keramisk 
lera) och tegelrester. Fyllningen är underlagrad 
av lera och lerans lagertjocklek varierar från 0 
m i öster till ca 13 m i väster. Leran är lös och 
sättningsbenägen.
Trafik























   













   








  





























Bullersimulering. Från progamskedet, Tyréns 2009:1.
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på annan väg än Gustavsbergsvägen och Ble-
kängsvägen. Gustavsbergsvägen och Blekäng-
svägen är då inte längre sekundär transportled 
för farligt gods. Riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder för farligt gods ska beaktas 
i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter 
från en transportled för farligt gods (Brand-
skyddslaget 2009).

Brandskyddslaget (2009) har på uppdrag av 
Värmdö kommun genomfört en inledande ris-
kanalys för programområdet centrala Gustavs-
berg. Som underlag för den inledande analysen 
har en inventering gjorts av verksamheter som 
kan innebära risk mot omgivningen inom det 
aktuella området. Identifierade verksamheter 
har översiktligt analyserats avseende möjlig 
omgivningspåverkan vid en olycka.

Bensinstation

Vid stationen sker försäljning av bensin, diesel 
och E85 (etanol). Vid anläggningen säljs även 
gasol på flaska för hushållsbehov. Transpor-
terna till anläggningen sker idag från väg 222 
(Värmdöleden), via Gustavsbergsvägen och 
Blekängsvägen. Det är främst hanteringen av 
drivmedel och förvaring av gasolflaskor som 
utgör en risk mot omgivningen (Brandskydds-
laget 2009). 

Kylanläggning Ekvallen

Inom planområdet finns en kylanläggning vid 
Ekvallens IP och som hör till 3 konstfrusna is-
banor (1 inomhus, 2 utomhus). Som köldmedi-
um i kylanläggningen används ammoniak som 
är en giftig gas. Systemet är slutet och ingen 
ammoniak har fyllts på sedan starten 1997. 

Risker	med	farligt	gods	och	miljöfarlig	
verksamhet	-	förslagen	plan
Risker med farligt gods och miljöfarlig verk-
samhet är främst händelser kopplade till han-
tering av fordonsbränsle och gasol vid OKQ8, 
transporter av farligt gods samt utsläpp av am-
moniak.

Bensinstation OKQ8
• Utsläpp av brännbar vätska vid lossning, 

säkerhetsavstånd bostäder 40 meter med 
implementering av de föreslagna riksredu-
cerande åtgärderna.

En fördjupad riskanalys har genomförts under 
2011 (ÅF-Infrastruktur 2011). Den visar att 
riskreducerande åtgärder krävs för att reducera 
risken vid ett stort läckage av bränsle till en ac-
ceptabel nivå. De riskreducerande åtgärderna 
är förbättrad invallning av lossningsplatsen 
kompletterat med kontrollerad uppsamling av 
ett eventuellt läckage eller skyddsbarriär mellan 
bensinstationen och bostadsområdet samt an-
ordnande av ny utfart till Skeviksvägen för säk-
rare väg för tankbilen (ÅF-Infrastruktur 2011).

Kylanläggning Ekvallen
• Utsläpp av ammoniak från tank vid Ekval-

lens IP , säkerhetsavstånd bostäder 100 
meter även med implementering av åt-
gärdsförslag.

Under 2012 kommer anläggningen att byggas 
om och ammoniakmängden att minska från 2 
700 kg till 700 kg ammoniak. En fördjupad ris-
kanalys har genomfört under 2010 (ÅF-Engi-
neering AB, 2010). Även med implementering 
av åtgärdsförslagen (se ovan) bör ej bostäder 
planeras närmare än 100 meter från kylanlägg-
ningen (ÅF-Engineering AB, 2010).

Risker	med	farligt	gods	och	miljöfarlig	
verksamhet	-	nollalternativet
Riskerna för bränsle till bensinstationen kvar-
står, samt hantering av ammoniak vid idrotts-
platsen. 
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Radon
Området är utpekat som eventuellt högaktivt 
område. Det förutsätts att byggnader för sta-
digvarande vistelse byggs radonsäkert. Enligt 
Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nya 
byggnader 200 Bq/m3 luft. Enligt Socialsty-
relsen är det generella kravet på högsta tillåtna 
radonhalt i bostäder och allmänna lokaler 200 
Bq/m3.

Risker	 förknippade	med	översvämning	
vid	 förväntade	 klimatförändringar	 -	
planförslaget	och	nollalternativet
I förslaget till kommunens ÖP 2010-2030 står 
att ”ingen ny bebyggelse bör tillåtas mindre än 
två meter över medelvattennivån” och Länssty-
relsen i Stockholms läns rekommendation är 
2,5 meter över medelvattennivån.

Inga risker föreligger då det aktuella planområ-
det ligger mellan +2 till +4.5 meter och inne-
håller inga bostäder.

Förslag	till	åtgärder,	hälsa	och	säkerhet

Föroreningar

För att klargöra möjligheterna att befintlig 
markbädd kan påföras ytterligare dagvatten bör 
ytterligare undersökningar genomföras. Vatten 
som påförs markbädden idag bör provtas.  

Under byggskedet ska porslinsrester och öv-
rig fyllnadsjord gå till mottagningsanläggning 
och kompletterande prover bör utföras för att 
säkerställa korrekt masshantering. Eventuellt 
länsvatten som uppkommer i schaktskedet ska 
uppsamlas, provtas och analyseras innan det får 
släppas ut. 
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Förslagets	konsekvenser	 för	 riksintres-
set	Gustavsberg
Riksintresse Gustavsberg är ett riksintresse för 
kulturmiljövården med motiveringen: ”bruks-
samhälle med obruten industriell verksamhet 
alltsedan 1600-talet.

Planförslaget kommer att påverka kulturmiljön 
genom att avläsbarheten i den historiska bebyg-
gelsestrukturen, ett av riksintressets kärnvär-
den, kan komma att påverkas negativt. Viktigt 
för kulturmiljön och slutresultatet är hur den 
nya bebyggelsen förhåller sig till den befintliga 
vad gäller höjder, taklutningar, material, färg-
sättning m.m.

Det aktuella planförslaget riskerar medföra 
små negativa konsekvenser på riksintresset 
Gustavsberg och dess kulturmiljö.

Förslagets	 konsekvenser	 för	 strand-
skyddet
Inom planområdet gäller det generella strand-
skyddet om 100 meter vid Ösbyträsk. Planför-
slaget innehåller förslag på att stärka och för-
tydliga allmänhetens tillgång till strandlinjen 
och att ge besökaren bättre upplevelser med 
vattenkontakt. Planförslaget ger därför möjlig-
heter att möta strandskyddslagens intentioner.

Förslagets	konsekvenser	för	artskydds-
förordningen
Av de kända arter som omfattas av artskydds-
förordningen, bedöms inga påverkas på ett 
sådant sätt att den regionala, eller kommunala, 
populationen hotas.

Konsekvenser för lagskyddad natur

Miljökvalitetsnormer
Med den rekommenderade dagvattenlösningen 
bedöms tillförseln av gödande ämnen kunna 
minska i enlighet med miljökvalitetsnormer 
(MKN).

Med den rekommenderade dagvattenlösning-
en bedöms tillförseln av föroreningar kunna 
minska i enlighet med MKN.

Halterna för MKN för luftkvalitet för NO2 och 
PM10 riskerar att överstigas inom planområdet 
med utgångspunkt från trafikbelastningen.

Nollalternativet
Konsekvenserna för lagskyddad natur i nollal-
ternativet är mindre för riksintresset kulturmil-
jö och oförändrat när det gäller strandskyddet.
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Giftfri	miljö
Samtliga förorenade områden ska vara utredda 
och vid behov åtgärdade.
Hela Gustavsberg har starkt förorenade områ-
den på både land och vatten som ej är till fullo 
utredda och i många fall inte åtgärdade. Om 
den föreslagna dagvattenhantering genomförs 
kommer fortsatta föroreningar till ytvattnet att 
minska. Markföroreningar kommer att kvarstå, 
men troligen inte att utgöra någon hälsorisk. 
Detta är delvis i linje med miljömålets inten-
tioner.

Grundvatten	av	god	kvalitet
Grundvattnet i centrala Gustavsberg är till del 
förorenat av främst metaller från markförore-
ningar. Om den föreslagna dagvattenhantering 
genomförs kommer fortsatta föroreningar till 
grundvattnet att minska. Detta är i linje med 
miljömålet.

Levande	skogar
Naturupplevelser och friluftsliv tas tillvara.
De trädbeklädda bergskullarna kommer att till 
del exploateras. Det finns även risk att en en-
staka grova träd kommer att fällas, vilket strider 
mot miljömålet.

Konsekvensernas relation till miljömål

Levande	sjöar	och	vattendrag
Förslaget kommer att medverka till en bättre 
vattenkvalitet i både Ösbyträsk och Farstavi-
ken. Förslaget kommer också att utveckla de 
pedagogiska värdena knutna till strandområ-
det. Detta ligger i linje med miljömålet.

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 lo- 
kaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.

Planförslaget ger möjligheter till en utveckling 
av tätorten Gustavsberg som förstärker sam-
banden mellan fabriksområdet Gustavsbergs 
centrum. Utvecklingen av en struktur för be-
byggelse, promenad- och cykelstråk och kollek-
tivtrafik har här bedömts väga tyngre än värdet 
av skogsmiljö och kulturmiljön.

De nya byggnaderna inom planförslaget har 
möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme, vilket 
ligger i linje med miljömålet.
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