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SAMMANFATTNING 
Huddinge kommun upprättar ett program inför detaljplanering av Glömsta-
dalen. Program för Glömstadalen ska pröva en exploatering med verk-
samheter inom dalgången samt ett mindre område med bostadsbebyggelse 
norr om Glömstavägen. Programområdet består av Glömstadalen med 
angränsande skogsområden. Dalen används huvudsakligen för jordbruks-
ändamål, men några bebyggda delar finns.  

Två utbyggnadsalternativ för dalen jämförs sinsemellan samt mot ett noll-
alternativ. Alternativen skiljer sig främst åt med avseende på hur stor yta 
som planeras för verksamheter. I utbyggnadsalternativ 1 (UA1) föreslås 
verksamheter bara byggas norr om Södertörnsleden och i utbyggnads-
alternativ 2 (UA2) föreslås även några områden söder om trafikleden 
bebyggas med verksamheter. Detta innebär även att andelen jordbruksmark 
blir mindre i UA2. I samtliga alternativ (även nollalternativet) beskrivs en 
situation där Södertörnsleden är byggd, vilket är en förutsättning för plan-
programmet. Trafikleden går igenom hela programområdet. Däremot antas 
inte Spårväg Syd vara byggd. 

Generellt för samtliga miljökonsekvenser kan sägas att Södertörnsleden 
utgör den enskilt största påverkan på området. 

Natur 
Det är utbyggnaden av Södertörnsleden som ger störst negativa 
konsekvenser för naturmiljön både lokalt och regionalt. Negativ påverkan 
sker genom direkt ianspråkstagande av småbiotoper i jordbrukslandskapet, 
men framförallt genom att barriären ökar i nord-sydlig riktning mellan 
Gömmarenområdet och övriga områden inom Bornsjökilen samt att 
Glömstadalens funktion som grön länk mellan Bornsjö- och Hanveden-
kilen försämras. Detta försämrar den regionala grönstrukturens funktion.  

Utbyggnadsalternativen innebär utöver påverkan från Södertörnsleden att 
ytterligare exploatering av åkermark sker vilket medför att konsekvenserna 
som nämns ovan förstärks ytterligare. De småbiotoper som har föreslagits i 
Botkyrkaledens arbetsplan i form av viltdammar och naturlika planteringar 
kommer dessutom inte att få tänkt funktion för djurlivet om något av 
utbyggnadsalternativen förverkligas. Detta eftersom till exempel vilt-

dammarna, i utbyggnadsalternativen, kommer att gränsa direkt mot 
hårdgjorda ytor med viss rörelse av bilar och människor. 

UA2 påverkar den biologiska mångfalden mer negativt än UA1 eftersom i 
stort sett all åkermark exploateras i Glömstadalen. UA1 innebär att det 
finns ett oexploaterat avsnitt kvar mellan Glömstavägen och Södertörns-
leden samt att oexploaterad mark sparas kring skogsdungarna i öster. Detta 
ökar möjligheten för djur att lyckas förflytta sig i nordsydlig riktning samt 
gör att utbytet mellan dungarna och skogsområdet söder om program-
området kan fortsätta. 

Landskapsbild 
Södertörnsleden kommer att påverka landskapsbilden från en lantlig 
karaktär till en mer exploaterad miljö. Dalgången delas av och sprickdalen 
blir svårare att uppfatta. 

Utbyggnadsalternativen bidrar ytterligare till en mer urban och exploaterad 
karaktär där dalens topografi och kulturlandskapet blir ännu svårare att 
åskådliggöra. Alternativ 2 har störst negativ påverkan genom exploatering 
även söder om Södertörnsleden. 

Rekreation 
Rekreationsvärdet påverkas starkt negativt av Södertörnsleden som blir väl 
synlig, splittrar upp dalen, utgör barriär och alstrar buller. 

Utbyggnadsalternativ 1 med verksamhetsområden mellan Södertörnsleden 
och Glömstavägen påverkar områdets attraktivitet som grön länk samt i 
mindre omfattning värdet för vistelse i dalen. UA2 ger en mer negativ 
påverkan än UA1 då många upplevelsevärden samt cykel- och vandrings-
leden Sverigeleden/Huddingeleden går utmed södra sidans skogsbrant. 

Kultur 
I nollalternativet har redan det kulturhistoriska värdet som finns inom 
området minskats rejält utifrån dagsläget eftersom Södertörnsleden byggs. 
Det gäller både de kulturhistoriska värdena som helhet, det öppna 
jordbrukslandskapet och enskilda fornlämningar.  
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Båda utbyggnadsalternativen innebär att de kulturhistoriskt värdefulla 
fynden riskerar att minska ytterligare, men även att den idag 
sammanhängande kulturmiljön som helhet ytterligare skingras till mindre 
bestånd. UA1 jämfört med UA2 innebär en något mindre 
exploateringsgrad, vilket är gynnsamt för kulturarvet. Alternativ 1 ger en 
möjlighet att fortsättningsvis kunna uppleva området vid Flemingsbergs 
gård som en kontaktyta till Huddinges kulturhistoriska arv. UA2 minskar 
ytterligare de kulturvärden som programområdet har, då även ytor söder 
om Södertörnsleden exploateras med verksamheter. Flemingsbergs gård 
kommer omringas av verksamheter i detta alternativ, vilket får anses 
innebära en stor negativ påverkan på kulturmiljön.  

Jordbruk 
Båda utbyggnadsalternativen innebär en väsentlig minskning av åker-
marksarealen i Glömstadalen, främst beroende på byggande av Södertörns-
leden. Kvarvarande arealer i dalen kommer att bli mer isolerade från övrig 
åkermark varför de blir mindre attraktiva att arrendera och lönsamheten i 
att bruka de kvarvarande skiftena minskar. UA2 innebär att all åkermark 
inom programområdet exploateras, medan det i UA1 finns kvar knappt 14 
hektar. Det innebär att 16 % av kommunens totala areal åkermark 
exploateras med genomförandet av UA2 och 13% exploateras med genom-
förandet av UA1. Båda dessa exploateringar är tveksamma ur 
markhushållningssynpunkt. 

Energiåtgång och klimatpåverkan 
Utbyggnadsalternativen medför en större klimatpåverkan än noll-
alternativet i och med att energiåtgången samt antalet tunga transporter i 
området förväntas bli högre när dalen exploateras. UA2 bedöms ge upphov 
till en något större klimatpåverkan än UA1. Störst klimatpåverkan bedöms 
dock Södertörnsleden ge upphov till.  

 
 
 
 
 
 
 

Vatten 
Ökad andel hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse och 
parkeringsplatser kommer att påverka avrinningen från området, både med 
avseende på kvalitet och kvantitet. Föroreningsbelastningen ökar för de 
flesta ämnen beroende på exploateringsgrad, trafikintensitet och vilken typ 
av produkter som hanteras inom området. Den ökande andelen hårdgjorda 
ytor kommer att bidra till en snabbare avrinning och därmed en ökad 
belastning på nedströms liggande delar av avrinningssystemet. Den 
negativa påverkan blir högre i UA2 än i UA1, framförallt i de östra delarna 
av programområdet där skillnaden i exploateringsyta är störst.  

Buller 
Bullersituationen i Glömstadalen och för omkringliggande bebyggelse 
kommer framförallt att påverkas negativt av den planerade nya 
Södertörnsleden. Bullersituationen kommer dock att förbättras för många 
bostäder norr om Glömstavägen när Södertörnsleden byggs. Detta beror på 
en kombination av att trafiken minskar på Glömstavägen och att bullret 
från Södertörnsleden i viss mån skyddas av planerade vallar och skärmar 
utmed vägen. 

I utbyggnadsalternativen kommer förutom Södertörnsledens påverkan även 
verksamheter vars processer och transporter kan upplevas som störande för 
omgivande bebyggelse att etableras mellan befintliga bostäder och den nya 
trafikleden. UA2 medför en något större risk för bullerstörning i om-
givningen än UA1. De planerade nya bostäderna norr om Glömstavägen 
ligger nära Södertörnsledens trafikplats, vilket gör att bullersituationen 
måste utredas närmare i detaljplaneskedet. 
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1 INLEDNING 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Huddinge kommun upprättar ett program inför detaljplanering av Glömsta-
dalen. Glömstadalen är centralt belägen inom kommunen och har ett 
mycket fördelaktigt kommunikationsläge mellan Huddingevägen och 
E4/E20 (se figur 1.1). I och med att Södertörnsleden byggs kommer detta 
läge att förbättras ytterligare. Tillkomsten av Södertörnsleden är en 
förutsättning för en utbyggnad enligt programmet. 

Program för Glömstadalen ska pröva en exploatering med verksamheter 
inom dalgången. Programmet strider delvis mot kommunens översiktsplan 
från år 2000. Områdets centrala delar redovisas där som pågående mark-
användning, medan det i programmet föreslås för industriell verksamhet. 
Programmet ska utreda möjligheter till utökning av mark för arbetsplatser 
utöver vad som anges i översiktsplanen.  

Ett ”Program för Glömstadalen – markanvändningsstudie”, har tidigare 
upprättats i oktober 1997. Studien har utgjort underlag för förslag till 
markanvändning för området i kommunens översiktsplan.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna vid 
samråd av detaljplaneprogrammet. MKB:n har en övergripande karaktär 
och syftar till att på ett tidigt stadium upptäcka eventuella konflikter mellan 
utbyggnadsplanerna och miljö, hälsa eller hushållning med naturresurser. 
MKB:n syftar även till att lyfta fram miljöfrågorna i planprocessen så att 
de integreras i planarbetet. De frågor som behöver utredas närmare i det 
fortsatta planarbetet redovisas även i dokumentet.  

MILJÖBEDÖMNING AV PLANER OCH PROGRAM 
Enligt reglerna för miljöbedömning av planer och program ska detaljplaner 
behovsbedömas, det vill säga kommunen ska bedöma om planens genom-
förande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Är så fallet ska  

 

detaljplanen återföljas av en miljöbedömning och miljökonsekvens-
beskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§.  

 

 
Figur 1.1. Översiktskarta över området där programområdet är markerat 
med streckad linje (Källa: Huddinge kommun). 
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Eftersom programmet för Glömstadalen kommer att leda till att ett flertal 
detaljplaner upprättas har Huddinge kommun redan i programskedet 
beslutat om att betydande miljöpåverkan kan antas uppkomma. Det ger en 
vägledning inför kommunens behovsbedömning i detaljplaneskedet. 
Beslutet om betydande miljöpåverkan är dock inte bindande för kommande 
detaljplaner utan en behovsbedömning kommer att göras inom ramen för 
respektive detaljplan. 

Syftet med miljöbedömningen är att redan tidigt integrera miljöaspekter i 
programmet så att en hållbar utveckling främjas.  

SAMBAND MED ANDRA PLANER OCH PROJEKT 

Södertörnsleden 
Planering pågår för utbyggnad av Södertörnsleden och arbetsplaner 
upprättas för närvarande av Vägverket. Glömstadalen berörs av del-
sträckorna Masmolänken i väster (en fortsättning av Botkyrkaleden med 
anslutning till E 4/E 20 norrut), Botkyrkaleden i större delen av dalen 
(sträcker sig mellan Masmo-Flemingsberg, ersätter Glömstavägen) och i 
öster av Haningeleden (sträcker sig mellan Flemingsberg - Gladö kvarn). 
Södertörnsledens tänkta sträckning kan ses i figur 1.2. 

Botkyrkaleden byggs ut med fyra körfält. I arbetsplanen föreslås att 
korsningarna med Katrinebergsvägen och Huddingevägen sker planskilt 
(cirkulationsplatser) medan anslutningarna vid Häggstavägen (Flottsbro) 
och Gustav Adolfsvägen sker i plan. Delen väster om Lovisebergsvägen är 
dock föremål för ytterligare studier och eventuellt ska en ny arbetsplan tas 
fram i samband med arbetet med Masmolänken. I förstudien för Masmo-
länken föreslås en planskild passage för Häggstavägen och en ny 
trafikplats vid Gustav Adolfsvägen. 

Ett fastställande av arbetsplanerna för Botkyrkaleden och den västra delen 
av Haningeleden beräknas ske under 2008. Arbetsplanerna med tillhörande 
MKB är inlämnade för fastställelse. Byggstart är planerad under 2010 och 
leden planeras öppnas för trafik år 2012 enligt Vägverkets tidplan. 
Oklarheter om finansiering mm innebär dock att byggstarten riskerar att 
senareläggas.  

Enligt Stockholmsförhandlingen ”Trafiklösning för Stockholmsregionen 
till 2010 med utblick mot 2030”, så är inriktningen för Masmolänkens 
genomförande 2013-2019. 

Spårväg Syd 
I regionplanen och i gällande översiktplan finns ett spårreservat mellan 
Flemingsberg och Älvsjö via Glömsta, Kungens kurva, Skärholmen. 
Sträckningen finns utredd i rapporten ”Sträckningsstudie Spårväg Syd” 
2002 gjord av Skandiaconsult på uppdrag av Huddinge kommun, 
Stockholms Stad och Regionplane- och trafikkontoret. 

Spårvägen föreslås följa utmed den planerade sträckning av Södertörns-
leden vid Masmo, för att sedan passera planfritt i en kort tunnel intill den 
planerade ekodukten (faunapassagen) och fortsätter sedan utmed Glömsta-
vägens södra sida. Strax innan Glömstavägens anslutning till Katrine-
bergsvägen passerar spårvägen på en viadukt över Södertörnsleden och 
Katrinebergsvägen. Enligt Stockholmsförhandlingen ”Trafiklösning för 
Stockholmsregionen till 2010 med utblick mot 2030”, så är inriktningen 
för Spårväg Syds genomförande 2013-2019. 

Pågående planarbeten i närområdet 
Norr om programområdet pågår för närvarande utbyggnad av detaljplan för 
Vistabergs allé och detaljplan för Backenområdet och snart även detaljplan 
för Hageby. Dessa ger möjlighet att uppföra bostäder i flerbostadshus, 
radhus, parhus och villor och utgör ett avsevärt tillskott av bostäder i 
området. 

Detaljplanering pågår för flera områden, främst norr om dalen. Detaljplan 
för Knacksten 7 och 8 syftar till att ge förutsättningar för avstyckning samt 
nya byggrätter för bostäder. Detaljplan för Östra Glömsta syftar till 
permanentning och förtätning av befintlig bostadsbebyggelse. På sikt 
kommer det att bli mer än en fördubbling av de permanentboende 
fastigheterna i planområdet. Inriktningen för detaljplan för Talldalen är att 
skapa förutsättningar för modern villabebyggelse och förbättrad 
infrastruktur. Planen har antagits under mars 2008 och förväntas vinna laga 
kraft cirka 4 veckor efter antagande om antagandebeslut ej överklagas.  
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Detaljplan för Glömsta 2:58 har som syfte att 
möjliggöra byggnation av stall och ridhus - planen 
är under slutbehandling i kommunen. 

Ett översiktligt planarbete pågår för Flemingsberg. 
Målet med arbetet är att bidra till att den regionala 
kärnan Flemingsberg utvecklas som ett 
komplement till stadskärnan utanför city med en 
variation av bostäder och arbetsplatser. 

Översiktsplan för Huddinge kommun 
Enligt ”Program för Glömstadalen – 
markanvändningsstudie” från 1997 och 
översiktsplan för Huddinge kommun ska delar av 
dalen bebyggas med verksamheter (se figur 1.2). 
Mark för verksamheter föreslås dels i dalens 
västra del, väster om Lovisebergsvägen och norr 
om den planerade Södertörnsleden, dels i östra 
delen av programområdet väster om Gamla 
Tullingevägen och norr om Södertörnsleden. 
Mycket jordbruksmark ska behållas enligt 
programmet. Större delen av marken söder om 
Södertörnsleden skyddas också i gällande 
översiktsplan som så kallat bevarandeområde 
bland annat med hänsyn till rekreation och 
friluftsliv. 

  
Figur 1.2. Föreslagen utbyggnad av Glömstadalen enligt översiktsplanen samt tidigare utfört program                                                                                        
för Glömstadalen från 1998. 
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2 GLÖMSTAOMRÅDET IDAG
MARKANVÄNDNING 
Programområdet består av Glömstadalen med angränsande skogsområden. 
Dalen används huvudsakligen för jordbruksändamål. De bebyggda delarna 
av dalgången finns i Vårdkasenområdet närmast Glömstavägen-Gamla 
Tullingevägen. Dessutom finns några bebyggda fastigheter vid Lovise-
bergsvägen. Flemingsbergs gård ligger söder om området. I program-
områdets västra del ligger Glömstadalens sportfält. 

Norr om programområdet återfinns Glömsta-Vistaberg med blandad villa- 
och fritidsbebyggelse. Längst i öster, finns radhusbebyggelse. Söder om 
dalen ligger friluftsområdet Flottsbro samt längre österut bostads-
bebyggelse. Öster om Gamla Tullingevägen fortsätter Vårdkasen med 
villabebyggelse och vissa verksamheter.  

Ungefär 73 hektar av området utgörs idag av jordbruksmark och cirka 10 
hektar (längst i öster) utgörs av verksamhetsområde.  

Programområdet har delats in i tre delområden (Västra, Centrala och Östra 
delområdet), vars geografiska avgränsning framgår av figur 2.2. 

Västra området 
Området väster om den gröna kullen vid Lovisebergsvägen omfattar ca 
6,8 ha norr om den planerade Södertörnsleden. Ytterligare ca 3,3 ha finns 
fördelat på småområden söder om leden.  

Centrala området 
Området mellan Lovisebergsvägen och Katrinebergsvägen omfattar ca 
11,1 ha norr och ytterligare ca 1,8 ha söder om leden.  

Östra området 
Området öster om Katrinebergsvägen innefattar sammanlagt mark på 
knappt 20 ha. På den norra sidan av den kommande Södertörnsleden, fram 
till Gamla Tullingevägen, ligger ett ca 12-13 ha stort område, benämnt 
Vårdkasenområdet. Marken används idag för industri, service och boende. 

Söder om leden finns ytterligare drygt 8 ha mark exklusive höjder och 
mindre skogspartier.  

TRAFIK 
Nuvarande huvudled i anslutning till programområdet är Glömstavägen 
som även är en primär transportled för farligt gods. Mellan 11 500 och 
22 500 fordon/dygn passerar på vägen i dagsläget. För trafikmängder se 
tabell 6.1. 

Programområdets försörjning med kollektivtrafik sker idag med två lokal-
busslinjer, samt en stombusslinje med förbindelser till främst Huddinge 
centrum.  

Utmed Glömstadalens södra sida går ett gång- och cykelstråk av regional 
betydelse. Stråket har anslutning till Vårby i väster och Huddingevägen i 
öster. 

RIKSINTRESSEN  
Riksintressen pekas ut av myndigheter för att åstadkomma en god 
hushållning med landets värdefulla mark- och vattenresurser. Dessa 
områden ska skyddas mot åtgärder som kan komma i konflikt med det 
samhällsintresse som ligger till grund för riksintresseförklaringen.  

I dalgången går ett reservat för kraftledning. Reservatet är av riksintresse 
enligt naturresurslagen och finns redovisat i gällande översikts- och 
regionplaner. Svenska Kraftnät har i ”Stockholms ström, en utredning om 
Stor-Stockholms framtida stam- och regionnät” utrett de förändringar som 
krävs i dagens nät för att säkra Stockholmsregionens framtida el-
försörjning. Där föreslås en avveckling av översiktsplanereservat för 220 
och 70 kV- ledning Loviseberg – Glömstadalen. I övrigt finns inga 
utpekade riksintressen inom programområdet. 
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Figur 2.1. Markanvändning i Glömstadalen idag. 
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Figur 2.2. Programområdets geografiska avgränsning och dess indelning i västra, centrala och östra delområdet. 



    11(53) 

  

3 AVGRÄNSNING
MILJÖASPEKTER SOM BEHANDLAS 
Kommunen har bedömt följande aspekter som relevanta att beskriva i 
miljökonsekvensbeskrivningen: 

• Naturmiljö  
• Rekreation 
• Landskapsbild 
• Kulturmiljö 
• Energi och klimatpåverkan 
• Jordbruk  
• Vatten 
• Buller 
 

Fokus i denna MKB ligger på aspekterna: naturmiljö, rekreation, land-
skapsbild, kulturmiljö, vatten och buller. Aspekterna: klimatpåverkan, 
energi och jordbruk beskrivs mer med ett allmänt resonemang på en 
översiktlig nivå. 
För en kort redogörelse över de miljöaspekter som inte har behandlats i 
denna MKB, se kapitel 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jordbrukets värde ur perspektiven kulturmiljö samt landskapsbild kommer 
att beskrivas under respektive avsnitt. Jordbrukets värde som naturresurs 
beskrivs under kapitel 11, ”Jordbruket som naturresurs”. 

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING 
Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i 
direkt anslutning till programområdet. Avgränsningen av programområdet 
framgår av figur 2.2. Där framgår också den geografiska indelningen av 
området i delområden: Västra, Centrala och Östra delområdet. 

TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING 
Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur programområdet ser ut när det är 
fullt utbyggt samt när Södertörnsleden är byggd, det vill säga omkring år 
2030. Någon beskrivning av konsekvenser vid en etappvis utbyggnad görs 
inte eftersom utbyggnadsordning inte är fastställd.  
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4 UTBYGGNADSALTERNATIV
ALLMÄNT 
Båda utbyggnadsalternativen nedan beskriver en situation där Södertörns-
leden är byggd. Däremot antas inte Spårväg Syd vara byggd. Anledningen 
till detta är att arbetsplanen för Södertörnsleden har lämnats in för fast-
ställande samt att Södertörnsledens tillkomst anses vara en förutsättning 
för en utbyggnad enligt utbyggnadsalternativen. Utbyggnad av Spårväg 
Syd är mer osäker. I alternativen lämnas dock utrymme så att spårvägen 
ska kunna byggas i framtiden. 

I båda alternativen bebyggs programområdet till stor del med verk-
samheter. De två utbyggnadsalternativen skiljer sig dock åt vad gäller 
andel bevarad jordbruksmark samt storlek på yta som bebyggs med mindre 
störande industriella verksamheter. 

I utbyggnadsalternativen ingår ett område norr om Glömstavägen från 
Bergavägen i väster fram till Blomstergränd i öster (se figur 4.1). Området 
undantogs från detaljplanen för Backenområdet (Dp 9-D-6) innan 
utställning av planen på grund av risker med farligt gods. Eftersom 
Södertörnsleden förutsätts byggas i programförslaget och leden kommer att 
ersätta Glömstavägen som primärled för transporter av farligt gods, kan 
kompletterande bostadsbebyggelse åter prövas inom bostadsområdet. 
Området finns därför med inom programområdet för Glömstadalen i både 
alternativ 1 och 2, nedan. Området är i dagsläget bebyggt med småhus och 
har ingen gällande detaljplan. Området föreslås förtätas med ytterligare 
bostäder. Byggrätten för vidare planläggning bör enligt programförslaget 
vara friliggande bostäder i högst två våningar och med en tomtstorlek på 
minst 1 000 m2.   

TRAFIK 
Trafiken på Botkyrkaleden bedöms för år 2015 bli cirka 46 000 
fordon/dygn väster om Katrinebergsvägen och cirka 35 000 fordon/dygn 
öster därom.  

Södertörnsledens tillkomst innebär att trafiken på Glömstavägen minskas 
radikalt. Väster om korsningen med Katrinebergsvägen beräknas trafiken 
bli i storleksordningen 2 500 – 5 000 fordon/dygn. I denna trafikprognos 
ingår planerad utbyggnad i Glömsta-Vistaberg. 

 
Figur 4.1. Område norr om Glömstavägen som enligt utbyggnadsförslagen 
planeras för bostadsbebyggelse.  
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UTBYGGNADSALTERNATIV 1 - PROGRAMFÖRSLAG 
Enligt utbyggnadsalternativ 1 (UA1), vilket utgör huvudförslaget i 
programmet för Glömstadalen (se figur 4.2), används i princip hela 
området mellan Glömstavägen och den planerade Södertörnsleden för 
verksamheter. Ett undantag är ett cirka 130 meter brett område i mitten av 
programområdet.  

Söder om den planerade Södertörnsleden bevaras den markanvändning 
som finns idag, vilket innebär att marken används för skogsmark och 
jordbruk.  

Västra området 
Hela det västra delområdet (se figur 2.2 för delområdenas indelning) 
bebyggs med verksamheter norr om Södertörnsleden, utom en smal remsa 
närmast befintlig bebyggelse vid Loviseberg, som lämnas obebyggd. Söder 
om Södertörnsleden bibehålls dagens markanvändning, vilket innebär 
skogsmark och jordbruk. 

Centrala området 
Ett område på 10 meter väster om den nordsydliga gång- och cykeltunneln 
och cirka 120 meter öster om denna sparas som åkermark. I övrigt bebyggs 
hela det centrala delområdet med verksamheter. Söder om Södertörnsleden 
anläggs ny jordbruksmark och befintlig bibehålls i viss mån. 

Den del av programområdet som befinner sig norr om Glömstavägen 
planeras för bostäder. 

Östra området 
Hela området norr om Södertörnsleden, utom ett mindre skogsområde 
längst i öster planeras för verksamheter. Söder om trafikleden bibehålls 
dagens jordbruks- och skogsmark i hög grad. 

Den del av programområdet som befinner sig norr om Glömstavägen 
planeras för bostäder. 

 

 

UTBYGGNADSALTERNATIV 2  
I utbyggnadsalternativ 2 (UA2) som redovisas i figur 4.3 exploateras en 
större yta än i alternativ 1, vilket innebär att även de områden söder om 
Södertörnsleden som idag används för jordbruk kommer att bebyggas med 
verksamheter.  

Västra området 
Mellan Glömstavägen och Södertörnsleden byggs verksamheter, precis 
som i alternativ 1. Söder om trafikleden planeras dock de delar som i 
alternativ 1 innehöll jordbruksmark istället för verksamheter. I övrigt 
bibehålls grönområden som i dagsläget. 

Centrala området 
Hela området mellan Glömstavägen och Södertörnsleden exploateras för 
verksamheter. Ingen jordbruksmark behålls vare sig norr eller söder om 
Södertörnsleden. Verksamheter byggs på de delar söder om trafikleden där 
alternativ 1 redovisar jordbruksmark. 

Den del av programområdet som befinner sig norr om Glömstavägen 
planeras för bostäder. 

Östra området 
I princip hela det östra delområdet föreslås bebyggas med verksamheter i 
detta alternativ. Undantag utgör endast merparten av de grönområden som 
finns idag. 

Den del av programområdet som befinner sig norr om Glömstavägen 
planeras för bostäder. 



 14(53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2. Utbyggnadsalternativ 1, med verksamheter enbart norr om Södertörnsleden.  
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Figur 4.3. Utbyggnadsalternativ 2, med en högre grad av exploatering än alternativ 1
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5  NOLLALTERNATIV
 
 
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvens-
beskrivning alltid innehålla en beskrivning 
av miljöförhållandena och miljöns sannolika 
utveckling om planen inte genomförs, ett så 
kallat nollalternativ. Nollalternativet ska inte 
förväxlas med nuläget även om de ofta är 
lika till innehållet.  
Nollalternativet i planprogrammet för 
Glömstadalen (se figur 5.1) innebär  
att samtliga antagna detaljplaner inom 
programområdet är genomförda samt att 
Södertörnsleden är byggd.  
Marken mellan Glömstavägen och 
Södertörnsleden är jordbruksmark, utom 
området öster om Hagebyvägen och fram till 
Gamla Tullingevägen. Där finns ett 
verksamhetsområde närmast Glömstavägen. 
Ner mot Södertörnsleden finns dock ett 
område med jordbruksmark och skog kvar. 

 

 

 

Figur 5.1. Nollalternativet, det vill säga markanvändning fortsätter som idag med undantag för att antagna                      
detaljplaner ska antas vara genomförda 
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6 NATURMILJÖ
NULÄGE 
Naturlandskapet i programområdet består av en långsmal dalgång med 
åkermark uppbruten med enstaka lövträdspartier, grusvägar och öppna 
diken. Dalgången avgränsas åt både norr och söder av skogsbeklädda 
höjder. Höjden norr om Glömstavägen, är till stor del bebyggd med fri-
liggande villor och fritidshus med omgivande trädgårdar, medan höjden i 
söder till största del är oexploaterad närmast dalgången. 

Ser man på Glömstadalens funktion i Stockholms regionala grönstruktur 
(se Faktaruta Gröna kilar) framgår att programområdets västra del ingår i 
ett kilområde som är en del av Bornsjökilen. Resterande del av program-
området är en grön länk mellan Bornsjökilen i väster och Hanvedenkilen 
öster om Flemingsberg (se figur 6.1) (RUFS 2001). 

Inom Hanvedenkilen i öster finns områden med mycket skyddsvärd natur. 
Stora områden är skyddade genom naturreservat. Dessa är Flemingsbergs-
skogen, Orlången, Björksättra halvön och, längre bort, Paradiset. Det är 
områden med hög biologisk mångfald i både hagmark och gammelskog. 
Inom naturreservaten är många skogsområden utpekade av Skogsstyrelsen 
som skog med höga naturvärden – nyckelbiotoper, naturvärden och sump-
skogar.  Här finns också utpekade Natura 2000-områden (områden som 
ingår i det europeiska nätverket av skyddsvärda områden enligt habitat- 
och fågeldirektivet, med syfte att bevara biologisk mångfald). Floran och 
faunan är på flera ställen artrik med till exempel sällsynta kärlväxter, 
svampar, lavar, mossor och insekter. Det finns även områden viktiga för 
fåglar och fladdermöss. 

 

 

Inom Bornsjökilen ligger bland annat Bornsjön med ett rikt fågelliv och 
ovanliga insekts- och kärlväxtarter. Delar av Bornsjökilen är skyddad som 
naturreservat, däribland reservatet Bornsjön samt Gömmaren varav det 
sistnämnda området ligger i anslutning till programområdet. Utpekade 
Natura 2000-områden finns bland annat inom Gömmarens naturreservat. 

Nyckelbiotoper, naturvärden och sumpskogar 

Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga naturvärden. De spelar en 
nyckelroll för skogens hotade djur och växter. Under inventeringen av 
nyckelbiotoper har Skogsstyrelsen också registrerat så kallade naturvärden. 
Dessa områden har höga naturvärden, men når inte upp till nyckelbiotop-
standard. 

Skogsstyrelsen har även registrerat så kallade sumpskogar. Det är trädbevuxen 
blöt mark, som ofta har förhöjda biologiska värden. (SVO, 2008) 

Den gröna länk, som programområdet utgör, bildar en av tre gröna korri-
dorer som binder samman Bornsjö- och Hanvedenkilen (se figur 6.1). 
Länken består av både skogsmark och öppen mark men bebyggelse gör att 
länkens oexploaterade yta på vissa partier enbart består av själva Glömsta-
dalgången, vilket gör att den gröna korridoren är smal. I öster bryts länken 
framför allt av Huddingevägen och järnvägen samt bebyggelse öster om 
järnvägen. Länken är svag på grund av bullerstörning, sin knappa bredd 
samt nyss nämnda barriärer men bedöms fungera som spridningskorridor 
för framför allt fåglar och flygande insekter. Marklevande djurarter kan 
röra sig längs skogskanten söder om den öppna åkermarken samt sannolikt 
längs dikessystemet som går parallellt med Glömstavägen, ungefär i mitten 
av åkermarken. Större marklevande djur bedöms dock hindras av väg och 
järnväg. 
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Figur 6.1. Översiktsbild med 
utpekade naturvärden. 

 

Gröna kilar 

Storstockholms grönstruktur består generaliserat av tio stycken gröna kilar med natur-, kultur- och sociala värden. Kilarna är områden som blivit över när staden utvecklats 
längs ett antal järnvägsspår och vägar och de bildar tillsammans en stjärnformig grönstruktur där obebyggda grönområden når ända in till Stockholms centrum. 

I kilarna finns värdekärnor och kilområden. Värdekärnor är områden som innehåller flera natur-, kultur- och/eller sociala värden. Kilområdena binder samman värde-
kärnorna. Mellan de gröna kilarna finns gröna länkar. I kilstrukturen finns svaga avsnitt som – liksom värdekärnorna – är särskilt känsliga för ingrepp.  

De gröna kilarna har en stor positiv påverkan på människors välbefinnande. Grönområdena har betydelse för luftkvalitet och lokalklimat och de är viktiga för den biologiska 
mångfalden. (RUFS, 2001) 
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Glömstadalen är inte bara en grön 
länk i väst-östlig riktning, mellan 
Bornsjö- och Hanvedenkilen. 
Vissa djur kan även röra sig i 
nord-sydlig riktning mellan 
skogsområden norr om Glömsta-
vägen (bland annat Gömmaren-
området) och områden söder om 
Glömstadalen (Flottsbroskogen). 
Fåglar, flygande insekter men 
även däggdjur kan förflytta sig 
mellan skogsområdena. Växter 
sprids med djuren samt i vissa 
fall med vinden. Glömstavägen, 
med sin täta trafik, är en barriär, 
men i och med att den är relativt 
smal samt att den saknar vilt-
stängsel hindras de flesta djur 
inte fysiskt. I MKB till arbetsplan 
för Botkyrkaleden (1997) uppges 
att viltolyckor, till större delen 
rådjur, är cirka 10 per år och 
jämnt spridda längs 
Glömstavägen. Dessutom anges 
att det i Gömmarenområdet finns 
en älgfamilj, men att 
förutsättningar finns för två 
familjer. Under vintern, vid brist 
på vinterbete, rör sig älgarna ut 
från Gömmaren mot Flottsbro-
skogen. 
 

Figur 6.2. Utpekade naturvärden 
i programområdet. 
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Foton från västra området: 
Större delen av skogsmarken 
består av barrskog– granskog 
av blåbärsristyp. Småbranter 
finns på många ställen i 
skogen och på höjder är jord-
täcket tunt, tall dominerar och 
träden är ofta gamla (bilden 
längst upp till höger).  

Ovan till höger syns en del av 
den öppna åkermark med 
vallodling som dominerar den 
norra delen av det västra 
området. Till vänster är en 
bild på bäcken, vars om-
givande skog pekats ut som 
nyckelbiotop av Huddinge 
kommun. 

Västra området 
Det västra området består närmast Glömstavägen av åkermark med vall-
odling omväxlat med bollplaner, vid Glömsta sportfält, och skogsmark 
söder om åkermarken (se figur 2.2). Närmast Glömstavägen och åker-
marken är lövinslaget i skogen stort (cirka 100 % respektive 50 %). 
Skogen längre upp på höjderna i söder har lägre andel lövträd och 
domineras omväxlande av gran och tall. Insprängt i skogen finns 
bergimpediment, det vill säga områden med tunt jordtäcke och blottade 
berghällar där träden växer långsamt och som därför inte anses som 
produktiv skogmark. Det finns också en del branter inom skogsmarken. 
Branter och impediment gör skogen omväxlande och skapar livsmiljö åt 
arter med skilda krav på fukt och ljus. Genom skogsmarken rinner en 
mindre bäck (cirka 0,5 m bred) från S:t Botvids kyrkogård mot Glömsta 
sportfält. Bäcken meandrar fram, nerskuren i terrängen, och skogen 
närmast bäcken (sammantaget < 1 hektar) är av Skogsstyrelsen (2008) 
utpekad som naturvärde medan Huddinge kommun har pekat ut området 
som en nyckelbiotop (2001), se figur 6.2). 

Centrala området 
Liksom det västra området består det centrala området av åkermark med 
vallodling i norr och skogmark söder om åkermarken. I nordost, norr om 
Glömstavägen, omfattar programområdet en skogsbacke med spridd 
småhusbebyggelse. Skogsbacken består främst av lövträd med en hel del 
grova ekar. En av dessa grova ekar närmast Glömstavägen är skyddad som 
naturminne, se figur 6.2. Skogmarken i södra delen av det centrala området 
har också generellt sett en stor andel lövträd, speciellt i brantare i partier, 
bland annat en hassel. Branter och bergimpediment skapar, liksom i det 
västra området, variation i skogen. Det gör också områden som ser ut att ha 
ingått i skogsbete tidigare och en bäck som rinner längst åt väster i det 
centrala området. 
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Foton från centrala området:  
Skogen har ett stort lövinslag, speciellt i 
brantare partier (bilden överst vänster). Det 
finns små områden som ser ut att ha nyttjats 
för skogsbete (överst till höger). Kring en 
bäck har den relativt sällsynta ormbunken 
strutbräken etablerat sig. 

Cirka hälften av det centrala området består 
av öppen åkermark. Längs Glömstavägen 
finns ett par riktigt grova ekar, varav den 
som syns på bilden ovan är skyddad som 
naturminne. 

Östra området 
Östra området består främst av öppen åkermark med mindre lövskogs-
beklädda höjder som har ett stort inslag av ädellövträd, främst hassel och 
ek. Den höjd som ligger längst åt sydost, en bergknalle omgiven med 
lövskog, är utpekad som ett ekologiskt särskilt känsligt område i 
Huddinges översiktsplan (2001), se figur 6.2. Norr om Glömstavägen 
finns, liksom i det centrala området, ett avsnitt med villabebyggelse i 
skogsbacken längs vägen. Större ekar och spridda trädgårdsväxter gör 
skogsbacken varierad. 

 

 

 

 

 

 

Foton från östra området: 
Området domineras av åkermark med 
vallodling. Inom åkermarken finns löv-
skogsbeklädda höjder med stort inslag av 
ädellövträd såsom hassel. 

Längst i öster finns en högre bergknalle 
utpekad som ekologiskt särskilt känsligt 
område. Här finns en fin flora med till 
exempel mandelblom, brudbröd, 
johannesört, styvmorsviol, getrams, tjär-
blomster och kärleksört. 
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Figur 6.3. Spridningsstråk djur och växter. I väster finns större sammanhängande naturområden både norr och söder om Glömstavägen (jmf figur 6.1). 
Spridning över Glömstavägen bedöms i dagsläget främst ske i väster, framförallt utanför programområdet, men även på andra platser inom programområdet 
finns svagare spridningsstråk över Glömstavägen. Åt öster smalnar naturmarken av och de flesta djur begränsas av Huddingevägen och järnvägen.
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BEDÖMNINGSGRUNDER 

Huddinge kommuns översiktsplan 
I Huddinge kommuns översiktplan (antagen 2001) är följande riktlinjer 
gällande naturmiljö och grönstruktur relevanta för programområdet: 
− Större nyckelbiotoper i skogen skyddas, exempelvis som naturreservat, och de mindre 

(mindre än 5 hektar) som biotopskyddsområden. 
− De gröna kilarna värnas, vilket innebär att åtgärder som splittrar och skapar barriärer 

inom dem i möjligaste mån ska undvikas. Vid befintliga barriärer och svaga avsnitt 
behöver åtgärder vidtas som stärker sambanden. 

− Framtida byggande avses i första hand ske på redan exploaterad mark. 

Agenda 21 
Huddinge kommun har i en lokal Agenda 21 formulerat vision, mål samt 
åtgärder. I maj 2005 tog kommunen ställning att vision och mål fortfarande 
var aktuella och ska fortsätta gälla. Kommunens mål är utvecklade från de 
nationella miljökvalitetsmålen. De mål som har bedömts vara mest 
relevanta för programmet är följande (kopplade till det nationella målet Ett 
rikt växt- och djurliv): 
− Den biologiska mångfalden ska utvecklas såväl i tätorten som på landsbygden.  
− Sammanhängande ekosystem bevaras och barriärer undviks. Vid åtgärder som kan ge 

barriärer genom samarbete över kommungränserna ska de stora gröna stråken och 
förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald säkras.  

− Passager byggs över eller under barriärer för att möjliggöra för människor och djur att 
ta sig förbi (till exempel ekodukter eller tunnlar).  

− Buller från bland annat trafik, industri och skjutbanor minimeras i grönområden.  
− Bevara naturtomter i villaträdgårdarna för framtiden.  

MILJÖKONSEKVENSER – NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet är det i princip endast utbyggnaden av Södertörnsleden 
(se figur 5.1) som ger negativa konsekvenser för naturmiljön, både lokalt 
och regionalt. Miljökonsekvenser av Södertörnsleden har beskrivits dels i 
MKB till arbetsplan (1997) och i PM miljööversyn (2007) men kommen-
teras ändå här för att jämförelse med utbyggnadsalternativen ska vara 
möjlig.  

Utpekat skyddsvärda biotoper (livsmiljöer) påverkas inte fysiskt av 
nollalternativet. Ingen exploatering sker i nyckelbiotopen längs bäcken i 
västra delen av programområdet och naturminnet (eken) i mitten av 
området ser ut att kunna lämnas orörd. Även höjden i öster som är utpekat 
som ekologiskt särskilt känslig lämnas oexploaterad. 

Utbyggnad av Söderstörnsleden innebär emellertid att en stor del av 
Glömstadalen tas i anspråk för väg. Marken som tas i anspråk är idag en 
relativt likartad miljö – åkermark med vallodling – men på några ställen 
inom programområdet sker även intrång i brynvegetationen. Frånsett 
skogspartier bryts skiftena i åkermarken idag upp dels av småvägar och 
dels av öppna diken. Förlust av dessa småbiotoper och skogsbryn är, ur 
naturmiljösynpunkt, mer negativ än förlusten av själva åkermarken. Vid 
projektering av Södertörnsleden har Vägverket strävat efter att skapa 
småbiotoper längs vägen. Det är dels viltdammar ungefär på den plats där 
Glömsta sportfält finns idag och dels planteringar som ska vara naturlika. 
Anläggandet av dessa småbiotoper minskar konsekvenserna av den förlust 
av småbiotoper som Södertörnsleden innebär, men i och med närheten till 
leden kommer enbart störningståliga djur att utnyttja dem vilket gör att de 
inte helt ersätter de småbiotoper som försvinner. 

Vid sidan om den direkta fysiska påverkan som förlust av naturmark 
innebär kommer själva leden av vara en betydande barriär i nord-sydlig 
riktning för de flesta djurarter och därmed även växtarter. För att minska 
barriäreffekten av Södertörnsleden har en så kallad ekodukt (viltbro/fauna-
övergång) planerats av Vägverket precis utanför programområdet i väster 
och ett par gångtunnlar och vägportar under vägen har projekterats med 
sådan bredd och höjd att de ska kunna utnyttjas även av vilt. Viltstängsel är 
tänkt att leda djur mot passagerna. 

Vägutbyggnaden genom Bornsjökilen, som redan idag innehåller flera 
barriärer, är olycklig och sker i strid med Huddinge kommuns översikts-
plan, vilken anger att kilarna ska värnas – åtgärder som splittrar och skapar 
barriärer ska undvikas. Med utbyggnaden isoleras Gömmarområdet 
ytterligare från de övriga grönområdena i Bornsjökilen – den så kallade 
biotopfragmenteringen ökar, vilket generellt är mycket negativt för den 
biologiska mångfalden i berört område. Med biotopfragmentering minskar 
dels biotoparealen, dvs minskat livsutrymme, och dels ökar avståndet 
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mellan kvarvarande biotoperna. Planerad viltbro är en viktig åtgärd för att 
minska barriäreffekten, men Södertörnsleden bedöms ändå sammantaget 
skapa ökad barriär i nord-sydlig riktning i programområdet. För att viltbron 
ska fungera som en länk krävs att dess miljö liknar den miljö som finns på 
ömse sidor bron. Om bron upplevs som en kontrast mot omgivande bio-
toper kommer mer kräsna arter inte att använda den. Arter som är beroende 
av fuktiga miljöer kommer sannolikt inte att nyttja ekodukten. 

Glömstadalens funktion som grön länk mellan Bornsjö- och Hanveden-
kilen är idag svag och med vägutbyggnaden bedöms dalens funktion som 
länk försämras ytterligare. Djurrörelserna längs med skogsbrynen i söder 
bedöms påverkas negativt när vägen kommer närmare skogen (ställvis sker 
även intrång i brynen) och spridning längs dikessystem i åkermarken antas 
mer eller mindre försvinna. Utbyggnad av en större trafikplats vid Katrine-
bergsvägen gör att en ny barriär i länken skapas i och med att grönyta 
kommer att saknas på ett avsnitt i länkens riktning (väst-östlig). Avbrottet i 
grönyta har föreslagits minimeras till cirka 50 meter genom att MKB till 
arbetsplanen föreslår naturlika planeringar på ömse sidor Katrinebergs-
vägen i anslutning till trafikplatsen. Fortfarande kan fåglar och flygande 
insekter använda Glömstadalen som länk mellan Bornsjö- och Hanveden-
kilen men det är tveksamt om Glömstadalen kan betraktas som en grön 
länk för övriga organismgrupper med utbyggd Södertörnsled. 

För att summera nollalternativets påverkan på naturmiljön kan följande 
konstateras. Negativ påverkan sker genom direkt ianspråkstagande av 
småbiotoper i jordbrukslandskapet – skogsbryn, skogsdungar och öppna 
diken försvinner. Glömstadalen är ett av Huddinges större jordbruks-
områden, men det finns flera uppodlade områden med högre naturvärden 
knutna till jordbruksmark och småbiotoper i jordbruksmark. Förlusten av 
småbiotoper i Glömstadalen bedöms därför endast ge begränsade negativa 
konsekvenser för naturmiljön. Värre är att nollalternativets Södertörnsled 
dels innebär att barriären ökar i nord-sydlig riktning mellan Gömmaren-
området och övriga områden inom Bornsjökilen samt att Glömstadalens 
funktion som grön länk mellan Bornsjö- och Hanvedenkilen försämras. 
Detta försämrar den regionala grönstrukturens funktion. Försämringarna 
bedöms inte innebära att arter i regionen kommer att dö ut, men noll-
alternativet ger inte förutsättningar för den utveckling av biologisk mång-
fald som Huddinge anger ska ske i översiktsplanen. 

MILJÖKONSEKVENSER – UTBYGGNADSALTERNATIVEN 

Gemensamma konsekvenser 
I båda utbyggnadsalternativen undantas de utpekat skyddsvärda biotoperna 
i programområdet precis som i nollalternativet, det vill säga nyckelbio-
topen längs bäcken i västra delen av programområdet och naturminnet 
(eken) i mitten av området. Även höjden i öster som är utpekat som eko-
logiskt särskilt känslig lämnas oexploaterad. 

Utbyggnadsalternativen har även i övrigt stor likhet med nollalternativet 
vad gäller påverkan på naturmiljön i och med att det är Södertörnsleden 
som ger den största påverkan. I utbyggnadsalternativen finns, liksom i 
nollalternativet, Södertörnsledens exploatering och därmed innebär ut-
byggnadsalternativen de försämringar avseende grönstrukturen som har 
redovisats ovan – barriärverkan i nord-sydlig riktning och försvagning av 
Glömstadalen som grön länk mellan Bornsjö- och Hanvedenkilen. Utbyg-
gnadsalternativen innebär dock ytterligare exploatering av åkermark vilket 
innebär att barriärverkan i nord-sydlig riktning blir större och att försvag-
ningen av länkfunktionen i väst-östlig riktning ökar ytterligare.  

Utbyggnadsalternativen innebär att fler småbiotoper i odlingslandskapet 
försvinner jämfört med nollalternativet. De småbiotoper som har före-
slagits i Botkyrkaledens arbetsplan – viltdammar och naturlika planteringar 
– kommer dessutom inte att få tänkt funktion för djurlivet om något av 
utbyggnadsalternativen förverkligas. Detta eftersom t ex viltdammarna, i 
utbyggnadsalternativen, kommer att gränsa direkt mot hårdgjorda ytor med 
viss rörelse av bilar och människor.  

Alternativskiljande konsekvenser 
Utbyggnadsalternativ 2 innebär att i stort sett all åkermark exploateras i 
Glömstadalen vilket minskar variationen i landskapet och därmed en av 
förutsättningarna för biologisk mångfald. UA1 innebär att det finns ett 
oexploaterat avsnitt mellan Glömstavägen och Södertörnsleden. Detta 
avsnitt ökar möjligheten för djur att lyckas förflytta sig i nord-sydlig 
riktning. UA2, med ett brett exploaterat område mellan skogsområdena 
söder om programområdet och trädgårdar samt naturområden norr om 
Glömstavägen, riskerar att bli en effektiv barriär i nord-sydlig riktning. I  
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UA1, till skillnad från UA2, finns oexploaterad mark kring de sparade 
skogsdungarna i öster. Denna öppna oexploaterade mark kring dungarna 
gör att utbytet mellan dungarna och skogsområdet söder om program-
området kan fortsätta. I UA2 riskerar skogsdungarna att bli isolerade. 

Sammantaget bedöms UA1 vara bättre än UA2 ur naturmiljösynpunkt. 

ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Generellt biotopskydd enligt miljöbalkens 7 kapitel gäller bland annat för 
öppna diken i jordbruksmark. I det fortsatta planarbetet krävs genomgång 
av de öppna dikena inom åkermarken för att se vilka som berörs av ex-
ploatering och där det därmed krävs dispens från biotopskyddet. 

Med exploatering av Glömstadalen minskar dess funktion som grön länk 
och det blir mycket väsentligt att bevara övriga länkar mellan Bornsjö- och 
Hanvedenkilen. Dessa länkar ligger dock inte inom Huddinge kommun, 
vilket gör att Huddinge har begränsat inflytande över markanvändningen 
inom dessa länkar 
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7 LANDSKAPSBILD OCH REKREATION  
NULÄGE 

Landskapsbild 
Karaktäristiskt för programområdet är det sörmländska, småskaliga  
sprickdalslandskapet. Glömstadalen är en långsträckt sprickdal i Öst-
/västlig riktning som sträcker sig från Flemingsbergsviken upp till 
Glömsta. Dalgången utgör ett mycket tydligt landskapsrum inramat av 
villabebyggelse i norr och bergiga skogklädda höjder i söder. Den flacka 
dalgången består av öppen jordbruksmark med inslag av skogklädda 
åkerholmar. Längs med dalgångens mitt sträcker sig ett större öppet dike 
som markeras av en gles trädridå. Mindre tvärgående diken korsar 
dalgången.  
Gränsen mellan den öppna dalgången och de vegetationsklädda sidorna är 
skarp med väl utvecklade bryn längs södra sidan. Det långsträckta 
landskapsrummet delas in i tre mindre rum av skogsdungar vid 
Kartinebergsvägen samt av en skogklädd kulle med spridd villabebyggelse 
vid Lovisebergsvägen. Utmed bebyggelsen på norra sidan löper den 
trafikerade Glömstavägen medan en gång- och cykelväg följer landskapets 
topografi längs skogsranden av den södra sidan dalgången. 
Glömstadalens karaktär är som helhet öppen och lantlig där särskilt de 
centrala delarna har en tilltalande landskapsbild. Landskapsvärdena har ett 
starkt samband med bygdens kulturhistoria där den öppna jordbruks-
marken och den obrutna rumsliga och visuella kopplingen mellan 
dalsidorna är väsentliga. Den småskaliga och lantliga karaktären bryts 
endast av den storskaliga bebyggelsen i Flemingsberg i öster. Verksam-
hetsområdena som finns längst i nordost bryter i skala men inte i karaktär. 
Några tydliga landmärken finns inte inom programområdet. Ett par grova 
ekar utmed Glömstavägen utgör lokala landmärken. 
 

 
 

Rekreation 
Dalgångens viktigaste funktion för rekreation bedöms vara som för-
bindelselänk (Grantorp grön länk) mellan strövområdena i Bornsjökilen 
och Hanvedenkilen väster, respektive öster om dalgången. (Se faktaruta 
Gröna kilar, kap 6, Naturmiljö). Förbindelselänken är svag men viktig för 
sambanden mellan kilarna. Ett välfrekventerat regionalt gång- och cykel-
stråk löper utmed dalens södra sida. Gång- och cykelstråket utgör en del av 
den nationella cykelleden Sverigeleden och vandringsleden Huddinge-
leden. Bornsjökilen berör västra delen av planområdet och innefattar 
skogsmark både söder om dalgången (Lovisebergs kilområde) och runt 
sjön Gömmaren norr om dalen (Gömmaren kilområde). Båda områdena är 
mycket värdefulla för friluftslivet. En port mot friluftsområdet Flottsbro 
nås via Lovisebergsvägen. Härifrån utgår även motionsspår. Lokalt finns 
rekreationsvärden söder om Flemingsbergs gård samt vid Glömstadalens 
sportfält vid Häggstavägen. Här finns bland annat en fotbollsplan och 
anslutning till motionsspår. 
Enligt Regionplane- och trafikkontoret (RTK) anges området runt 
Flottsbro som intressant för det rörliga friluftslivet. I RTK:s skrift om 
upplevelsevärden för Bornsjökilen anges följande upplevelsevärden inom 
programområdet: 

• Högt värde för ”trolska naturmiljöer och orördhet” vid Lovise-
bergsvägen, porten mot Flottsbro friluftsområde.  

• Inom de gröna kilområdena på båda sidor av Glömstadalen finns 
över 4 hektar sammanhängande skog, där stora delar är äldre än 
60 år. Skogspartierna närmast söder om dalgången bedöms ha 
mycket högt värde för ”skogskänsla”. 
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• Hela Glömstadalen har högt värde som ”levande landsbygd och 
kulturhistoria”. 

• Hela programområdet har bedömts ha mycket högt värde för 
”aktivitet och utmaning”. Cykelleden och vandringsleden 
Sverigeleden respektive Huddingeleden ligger inom planområdet 
medan Flottsbroområdet ligger söder om planområdet och 
rymmer ridvägar, motionsspår samt aktivitetsområde med bland 
annat klätterberg, skidbacke, bad och camping.  

BEDÖMNINGSGRUNDER 
Mål som anges i Översiktsplanen för Huddinge: 

• De gröna kilarna värnas, vilket innebär att åtgärder som splittrar 
och skapar barriärer inom dem i möjligaste mån ska undvikas. Vid 
befintliga barriärer och svaga avsnitt behöver åtgärder vidtas som 
stärker sambanden. 

• Huddingebornas önskemål och behov av parker och natur för 
vardagsrekreation beaktas särskilt i planeringssammanhang. 

Glömstadalens norra sida med Glömstavägen. 

I kanten på en skogbeklädd höjd i östra Glömstadalen. Cykelleden utmed Glömstadalens södra sida. 
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Figur 7.1.  Glömstadalens värden ur landskapsbilds- och rekreationssynpunkt. 
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MILJÖKONSEKVENSER - NOLLALTERNATIV 

Landskapsbild 
Södertörnsleden kommer mycket påtagligt att påverka landskapsbilden 
längs hela Glömstadalen i nollalternativet. Viktiga kvaliteter som bygger 
upp landskapsbilden går förlorade. Den lantliga karaktär som präglar dalen 
idag kommer att förändras till en mer storskalig och exploaterad miljö. 
Förutom att leden tar mycket av dalens yta i anspråk kommer även plan-
skilda passager, rampanslutningar och bullerskyddsåtgärder att bli väl 
synliga. Risk finns att möjligheten att hålla kvarvarande ytor öppna genom 
jordbruksdrift minskar om ytorna blir för små att skötas på ett ekonomiskt 
rationellt sätt. Igenväxning kan då bli ytterligare ett hot mot den tilltalande 
bild av kulturlandskap som området har idag. Trafikplatsen vid Katrine-
bergsvägen kommer att skära av dalgången helt och starkt påverka möjlig-
heten att uppfatta dalgången som en helhet. 

Rekreation 
Planområdets värde som förbindelselänk mellan Bornsjökilen och Han-
vedenkilen minskar i nollalternativet då Södertörnsleden dels styckar upp 
Glömstadalen i mindre delar, dels utgör en barriär som försämrar möjlig-
heten att spontant röra sig tvärs dalen. Planskildheter i ett antal korsnings-
punkter mildrar dock barriären och tillgodoser tillgängligheten. Porten mot 
Flottsbro friluftsområde påverkas då Lovisebergsvägens profil höjs med 
bankar och skärningar till följd. Ökat buller i randzonen mot Flottsbro-
skogen och mot Sverigeleden/Huddingeleden minskar vistelsekvaliteterna 
och känslan av ostördhet i kulturlandskapet. Områdena närmast Glömsta-
vägen kan få ett gynnsammare klimat för vistelse då trafiken här antas 
minska när leden uppförts. Sportfältet med bollplan vid Häggstavägen kan 
inte ligga kvar. 

MILJÖKONSEKVENSER – UTBYGGNADSALTERNATIVEN 

Gemensamma konsekvenser 

Landskapsbild 
Västra området 
Båda utbyggnadsalternativen innebär att kvarvarande öppna ytor av dal-
gången mellan Södertörnsleden och Glömstavägen bebyggs i den västra 
delen. Det innebär att sprickdalen blir svårare att uppfatta och området får 
en mer urban karaktär.  

Centrala området 
I den centrala delen av programområdet är upplevelsen av dalgången som 
starkast och mest synlig, med flackare slänter norr om Glömstavägen. 
Landskapet här är därför extra känsligt och påverkas i hög grad av bebyg-
gelse som gör det svårare att uppfatta sprickdalen och sambandet mellan 
dalsidorna, lika som i västra området. 

Östra området 
Östra området, norr om Södertörnsleden bedöms som mindre känslig för 
tillkommande bebyggelse då området ansluter till redan bebyggt område. 

Rekreation 
Det är i första hand Södertörnsledens skala, barriärverkan och buller-
alstring som bedöms påverka rekreationsvärdet. Vägen påverkar värdet 
betydligt mer än det tillkommande verksamhetsområdet.  
Rekreationsvärdet bedöms påverkas ytterligare något av planerat verksam-
hetsområde mellan Södertörnsleden och Glömstavägen. Områdets 
attraktivitet i egenskap av länk mellan grönkilarna påverkas av att land-
skapsbilden, med kulturlandskapets mer lantliga karaktär förändras med 
ökad exploatering. Glömstadalens höga värde som ”levande landsbygd och 
kulturhistoria” minskar. 
Tvärförbindelserna för gång och cykel tvärs dalgången kan bli svårare att 
uppfatta med föreslagna verksamhetsområden. 

 



 30(53) 

Alternativskiljande konsekvenser 

Landskapsbild 
Västra området 
I utbyggnadsalternativ 2 planeras bebyggelse även i randzonen mellan 
Södertörnsleden och södra skogsbrynet mot branten. För landskapsbilden 
är det negativt, då det är av värde om en tydlig övergång mellan dal-
gångens öppnare del och den distinkta skogklädda branten kan behållas. 
Det öppna stråket längs Lovisebergsvägen, mot Lovisebergs gård och 
entrén mot Flottsbro friluftsområde utgör en småskalig kulturmiljö som 
bedöms påverkas särskilt av ny bebyggelse. 

Centrala området 
I den centrala delen lämnas ett mindre parti obebyggt i UA1 och avses 
brukas som tidigare. Det öppna partiet kan ge en viss glimt av dalen som 
en del av sprickdalslandskapet men bedöms bidra i mycket liten grad till 
uppfattningen av dalen som ett långsträckt sammanhållet landskapsrum. 
Liksom i det västra området påverkas landskapsbilden negativt av be-
byggelse i randzonen mellan Södertörnsleden och skogsbranten i 
utbyggnadsalternativ 2. 

Östra området 
I östra området planeras ett större område för verksamheter söder om 
Södertörnsleden i UA2. Det bedöms påverka kulturlandskapet som omger 
Flemingsbergs gård påtagligt negativt. 

Rekreation 
Västra området 
I UA2 innebär föreslagna verksamhetsområden mellan Södertörnsleden 
och skogsbranten att Sverigeleden respektive Huddingeleden, riskerar att 
tappa kontakten med skogsområdena söder om programområdet. Den 
viktiga entrén till Flottsbro friluftsområde påverkas om det öppna land-
skapsrummet vid Lovisebergsvägen blir bebyggt. Upplevelsevärden som 
”trolska naturmiljöer och orördhet” bedöms påverkas om bebyggelse 
kommer för nära skogsbranterna. 

 

 

Centrala området 
Liksom i västra området påverkas cykel- och vandringsleden mer i UA2 
där randzonen söder om Södertörnsleden bebyggs.  

Östra området 
Om bebyggelse i UA2 medges söder om Södertörnsleden i östra området, 
bedöms rekreationsvärdet påverkas påtagligt, främst för Flemingsbergs-
borna närmast Flemingsbergs gård som annars saknar närrekreations-
område. Översiktsplanens mål om parker och natur för vardagsrekreation 
motverkas. 

ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 

Landskapsbild 
Tillkommande bebyggelse bör vara låg och utformas så att den under-
ordnas dalgångens karaktär och beaktar stads- och landskapsbilden i 
möjligaste mån. Bebyggelse bör undvikas söder om Södertörnsleden samt 
mellan Lovisebergsvägen och Katrinebergsvägen. Det är av vikt att behålla 
så många öppna och gröna stråk som möjligt i dalgångens riktning som 
tydliggör sprickdalen samt att bibehålla dalgångens karaktär av ”levande 
landsbygd och kulturhistoria”.  

Rekreation 
Även ur ett rekreationsperspektiv bör tillkommande bebyggelse vara låg, 
då upplevelsen av hela området är av betydelse även för rekreationsvärdet. 
Bebyggelse bör undvikas söder om Södertörnsleden för att värna om upp-
levelsevärden knutna till skogsbranterna närmast Flottsbro friluftsområde. 
Det bör övervägas att flytta på vandringsleden Huddingeleden till ett mer 
attraktivt läge längre från Södertörnsleden. Det längsgående gång- och 
cykelstråket, Sverigeleden bör ha en väl tilltagen grön zon och vara 
skyddad från trafikbuller. 

Gång- och cykelförbindelserna tvärs dalgången bör utformas så de är 
lättorienterade, lättframkomliga och tydliga. 
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8 KULTURMILJÖ 

ALLMÄNT 
Kultur är en fråga om mänsklig verksamhet i vid mening och det den 
skapat. Det kulturhistoriska värdet handlar i grunden om att idag och i 
framtiden ge människor en så hel och autentisk bild som möjligt av 
historien och en möjlighet att uppfatta och förstå ett områdes olika 
utvecklingsskeden. 

NULÄGE 
Flemingsberg-Glömstaområdet var bebott redan under förhistorisk tid. 
Området har utgjort fast mark sedan slutet av stenåldern. Vanligast är 
lämningar i form av boplatser från stenåldern samt gravhögar och gravfält 
från yngre järnåldern, men även runristningar och vägar förkommer inom 
området och i närliggande omgivningar. Figur 8.1 redovisar de fynd som 
har hittats inom programområdet för Glömstadalen. 
En registrerad fornlämning från senare tid i dalgången är en kolera-
kyrkogård från 1800-talet. Denna fornlämning är sedan tidigare delvis 
raserad på grund av utbyggnader av olika anläggningar. I Glömstadalen 
finns rester av ett gammalt vägnät bevarat, Tingsvägen. Denna väg med en 
intilliggande runhäll utgör enligt Riksantikvarieämbet en av de mest 
intressanta förhistoriska lämningarna i Huddinge. Runhällen vid den forna 
vägen manifesterar läget för en bro. På 1600-talet byggdes Göta Landsväg 
som idag har kvar sin ursprungliga sträckning i Gamla Stockholmsvägen. 
För bägge vägområdena samt dalgången gäller särskilda restriktioner för 
förändringar.  
I det centrala områdets norra utkant ligger Backenområdet, som är ett 
område som har konstaterats innehålla många gravar. Varje typ av mark-
arbete här kan riskera att skada fornlämningen. 
 
 
 

 
Huddinge har fram till sen tid varit en jord- och skogsbruksbygd. Fram till 
1950–talet var Huddinge en levande landsbygd med stora och små gårdar. 
En av Huddinges största kvaliteter är att det fortfarande är en levande 
landsbygd med odlad mark och djurhållning. Huddinge socken är rik på 
förhistoriska lämningar, cirka 750 stycken finns registrerade i Riks-
antikvarieämbetets fornminnesregister.  

Flemingsbergs gård 
Flemingsbergs gård i den östra delen av programområdet är bedömd som 
ett område, där högsta antikvariska hänsynstagande är motiverat vid 
förändringar av bebyggelsen och vid bebyggelsekompletteringar. 
Huvudbyggnaden tillkom under slutet av 1700-talet och utgör både ex-
teriört och interiört ett bra exempel på byggnadskonsten vid denna tid. 
Gårdens höjdläge och utsikt åt söder, det monumentala tomtläget och dess 
relation till den öppna uppodlade dalgången är ett pedagogiskt exempel på 
säteribildningar och dess koncentration av jordinnehavet. Detta utgör ett 
typiskt herrgårdslandskap, vilket är typiskt för stormaktstiden. Flemings-
bergs säteri bildades genom en hopslagning av gårdarna i byarna Andersta 
och Skälby, vilka nu är försvunna. Någon av dessa byar kan ha legat där 
nuvarande gård ligger. Intilliggande gravfält indikerar ett sådant samband. 
Områdets karaktär med gravar på högre skogsklädda partier omgivna av 
lägre liggande odlade marker är ett typiskt drag för järnålderns 
kulturlandskap på Södertörn.  
I dalgången och kring gården Flemingsberg kan det inte uteslutas att 
oupptäckta lämningar, gravar och boplatser finns då omgivningarna har 
stor rikedom på det kulturhistoriska arvet.  
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Tabell 8.1. Registrerade fornlämningar inom programområdet enligt 
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister. 

Obj 
nr/RAÄ nr 

Typ Kommentar 

Västra området 

RAÄ 236 Kolerakyrkogård från 
1800-talet 

Berörs även av Södertörnsleden. 

(RAÄ 246) Slipsten funnen Invid gräns, utanför programområdet 

RAÄ 328 Boplats  

(RAÄ 350 ) Äldre färdväg På områdesgränsen till 
programområdet 

RAÄ 362, 
363 

Fyndplatser för 
redskaps tillverkning 
av kvarts 

 

Centrala området 

RAÄ 24, 
201 

Vägmiljö med 
runristning + vägbank 

 

RAÄ 111 Boplats Slutundersökt och borttagen 

RAÄ 329 Boplats   

Östra området 

RAÄ 109 Gravfält Berörs även av Södertörnsleden. 

RAÄ 110 Stensättningar Berörs även av Södertörnsleden. 

RAÄ 289 Fossil åkermark Berörs även av Södertörnsleden. 

RAÄ 108 Gravfält Berörs även av Södertörnsleden. 

RAÄ 221 Vårdkase  

 

BEDÖMNINGSGRUNDER 
Inga riksintressen för kulturmiljön finns inom området. Flemingberg- 
Glömsta området är dock av regionalt intresse för kulturminnesvården. 

Agenda 21 
Kommunalt finns övergripande mål i Huddinge kommuns lokala Agenda 
21 angående kultur som rör jordbruket: 

• Huddinge kommuns jordbruksmark ska bibehållas och där som 
möjligt även utökas.  

• Jordbrukslandskapets värden avseende biologisk mångfald, 
kulturmiljö och friluftsliv ska bevaras och där så är möjligt 
utvecklas. 

Kulturminneslagen 
Fornlämningar är skyddade i enlighet med bestämmelser i lagen och får 
inte skadas. Den som på något sätt vill ändra en fast fornlämning måste ha 
länsstyrelsens tillstånd. 

Grönplanen 
I Huddinge kommuns grönplan finns de kulturhistoriska värden inom 
Glömstadalen beskrivna och värderade. Grönplanen är ett 
planeringsunderlag för Huddinge kommun enligt ett beslut i miljö- och 
byggnadsnämnden. Värden i planen skall vägas mot andra kommunala 
intressen.  
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Figur 8.1. Registrerade fornlämningar inom programområdet för Glömstadalen. (Karta ur rapport UV Mitt 2008:18 med inlagd                                       
Södertörnsled och områdesgränser.)
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MILJÖKONSEKVENSER - NOLLALTERNATIV 
Södertörnsledens sträckning i landskapet gör att de sammanhängande 
delarna av de kulturhistoriska värdena och av det öppna jordbruks-
landskapet går förlorat. Flera registrerade fornlämningar kommer att 
beröras av byggandet av Södertörnsleden. En del kommer att dok-
umenteras och sedan tas bort, medan andra kommer att ligga kvar mycket 
nära vägen. En typ av lämning som berörs av vägen i flera fall är gamla 
vägar. 

MILJÖKONSEKVENSER – UTBYGGNADSALTERNATIVEN 

Gemensamma konsekvenser 
Upplevelsevärdet av kulturmiljön ovan mark är av stor vikt att bibehålla, 
dels därför att objekten i sig ger en kulturhistorisk upplevelse men även ur 
undervisningssyfte.  

Båda utbyggnadsalternativen innebär att de kulturhistoriska värdefulla 
fynden riskerar att försvinna, men även att den idag sammanhängande 
kulturmiljön som helhet ytterligare skingras till mindre bestånd. En del 
fornlämningar kommer troligtvis efter dokumentering att avlägsnas eller 
överbyggas i någon mån. Exploateringsgraden ökar i båda utbyggnads-
alternativen markant. Förändringen innebär i att den historiska präglingen 
av det öppna kulturlandskapet i dalen kommer gå förlorat. De planerade 
verksamheterna i området kommer att medföra att området får en 
industriell karaktär samtidigt som de indirekta effekterna från verk-
samheterna såsom transporter, eventuella luktstörningar, buller och 
transporter kommer att dominera intrycket och vyn över Glömstadalen. 
Sammantaget bedöms båda alternativen ge måttliga till stora negativa 
konsekvenser för kulturmiljön.  

Alternativskiljande konsekvenser 
Utbyggnadsalternativ 1 jämfört med alternativ 2 innebär en något mindre 
exploateringsgrad, vilket är gynnsamt för kulturarvet. UA1 ger en möj-
lighet att fortsättningsvis kunna uppleva området vid Flemingsbergs gård 
som en kontaktyta till Huddinges kulturhistoriska arv. UA1 kan med hjälp 

av olika åtgärder (se rubrik nedan) möjliggöra en sammanhängande 
kontakt från gårdsmiljön till det centrala och det västra området. I UA1 kan 
samtliga fornlämningar söder om Södertörnsleden bevaras, eftersom 
dagens markanvändning inte kommer att förändras där.  

Fornlämningarna RAÄ 236, 362 och 329 ligger inom område som enligt 
UA2 ska bebyggas med verksamheter. I UA1 bibehålls dessa ytor som 
jordbruksmark. RAÄ 236 (Kolerakyrkogården) ligger dock så pass nära 
den planerade Södertörnsleden att den oavsett kommer att beröras av 
vägen. 

UA2 minskar ytterligare de kulturvärden som programområdet har, då 
även ytor söder om Södertörnsleden exploateras med verksamheter. 
Flemingsbergs gård kommer omringas av verksamheter i detta alternativ, 
vilket får anses innebära en stor negativ påverkan på kulturmiljön.  

Sammantaget bedöms utbyggnadsalternativ 1 innebära en mindre negativ 
påverkan på kulturmiljön än alternativ 2. 

ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Flemingsbergs gård är belägen uppe på en höjd och den topografiska 
karaktären på det i övrigt låglänta området gör att vyn och intrycken av 
landskapet förändras markant jämfört med nollalternativet. För att kunna 
bibehålla det kulturella arvet i Huddinge vid främst Flemingsbergs gård är 
det gynnsamt om verksamheter begränsas i höjdled. På detta sätt kan man 
från gården få kontakt med den historia som jordbrukslandskapet inrym-
mer.  

Störningar från verksamheter kan påverka upplevelsevärdena av Flemings-
bergs gård. Det är i dagsläget inte känt vilka verksamheter som kommer att 
etableras på platsen. Allmänt kan nämnas att verksamheter som medför 
störningar till omgivningen, såsom lukt och buller kan i samverkan med 
biltrafiken från Södertörnsleden komma att inverka negativt på upplevelsen 
av kulturmiljön. 

Det är värdefullt att i största möjliga mån försöka bevara jordbruksmarker 
inom området. Vidare arkeologiska utredningar behöver utföras i 
detaljplaneskedet. I samband med detta bör det utredas om det är möjligt 
att bevara vissa fornlämningar inom de planerade verksamhetsområdena.  
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9 JORDBRUKET SOM NATURRESURS 
NULÄGE 
Inom Huddinge kommun finns idag totalt cirka 810 hektar jordbruksmark 
varav 470 hektar åker. Inom programområdet finns cirka 16 % av 
kommunens åkermark eller närmare bestämt drygt 73 hektar. Marken 
arrenderas enligt kommunens miljökontor främst av Lissma gård samt en 
mindre del av Lövsta gård. All åkerareal inom programområdet utnyttjas 
till vallodling. 

Generellt sett krävs större och större arealer odlingsbar mark till varje 
enskild gård för att kunna få en rimlig ekonomisk avkastning. Tillräcklig 
areal åkermark är också en av flera förutsättningar för att gårdar ska kunna 
ställa om till ekologisk produktion. Enligt naturvårdsavdelningen på 
Huddinge kommun skulle i dagsläget jordbruksföretag i kommunen 
behöva hela åkerarealen i Glömstadalen för att kunna ställa om till 
ekologisk odling. 

BEDÖMNINGSGRUNDER 
Huddinge har i sin översiktplan bland annat angett följande långsiktiga mål 
för jordbruket: 
− Styra mot ett uthålligt ekologiskt jordbruk. 
− Bevara, men där så är möjligt, utveckliga jordbrukslandskapets värden avseende 

naturmiljövårdens, kulturmiljövårdens och friluftslivets intressen. 
− Förvalta jordbruksegendomar så att ett för jordbruksföretagen långsiktig utveckling 

och överlevnad säkras. 
− Skydda och vårda odlingslandskap med fornlämningar och gamla gårdsbildningar. 

Det övergripande målet i Huddinges Agenda 21 gällande jordbruk är: 
− Huddinge kommuns jordbruksmark bibehålls och där så är möjligt även utsökas. 

Åkermarken ska brukas på ett långsiktigt ekologiskt hållbart sätt utan negativa 
miljöeffekter. Jordbrukslandskapets värden avseende biologisk mångfald, kulturmiljö 
och friluftsliv bevaras och där så är möjligt utvecklas.  

 

 

 

De övriga mål ur Agenda 21 som har bedömts vara mest relevanta för 
programmet gällande jordbruk är följande (kopplade till det nationella 
målet Ett rikt odlingslandskap): 
− Förutsättningarna för att bedriva uthålliga, ekologiska och ekonomiska jordbruk ska 

finnas inom kommunen.  
− Bevara och återskapa kulturlandskapet.  
− Både idag hävdad och ohävdad jordbruksmark bevaras för jordbruksändamål så långt 

det är möjligt (inga nya planteringar av gran eller energiskog på åkermark). 
 

 
Figur 9.1 Jordbruksmarken i Glömstadalen används för vallodling. Fotot 
är taget i östra delen av programområdet åt öster. 
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MILJÖKONSEKVENSER – NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet minskar kommunens totala areal åkermark med cirka 
9 %. Programområdets areal åkermark minskar med knappt 60 % till följd 
av utbyggnad av Södertörnsleden, vilket gör att det kommer att finnas kvar 
drygt 31 hektar åkermark i Glömstadalen.  

Exploatering av åkermark går i strid med det övergripande målet i 
kommunens Agenda 21. Att exploatera bördig åkermark kan generellt sett 
inte betraktas som god hushållning med mark i och med att utbyggnad av 
verksamheter radikalt minskar möjligheten att i framtiden nyttja 
Glömstadalen för livsmedelsproduktion. Med verksamhetsetablering sker 
dels en jordpackning och dels finns risk för markförorening vilket gör att 
dalens bördighet och lämplighet för livsmedelsproduktion minskar. Med 
minskad areal åkermark inom kommunen försämras möjligheten att 
försörja kommunens befolkning med lokalt producerad gröda. Möjligheten 
att behålla ekonomiskt bärkraftiga jordbruk även i framtiden minskar. 
Dessutom minskar möjligheten att ställa om till ekologisk produktion.  
Tabell 9.1. Jordbruksareal i de olika alternativen samt i nuläget. 
 UA1 UA2 0-alternativ Nuläge 

Totalt 13,8 0,0 31,5 73,3 

Västra 
delområdet 

3,4 0,0 9,9 22,1 

Centrala 
delområdet 

3,4 0,0 12,8 27,1 

Östra 
delområdet 

7,0 0,0 8,8 24,2 

 

MILJÖKONSEKVENSER – UTBYGGNADSALTERNATIVEN 

Gemensamma konsekvenser 
Båda utbyggnadsalternativen innebär en väsentlig minskning av åker-
marksarealen i Glömstadalen. En stor del av minskningen står utbyg-
gnaden av Södertörnsleden för, men utbyggnadsalternativen minskar åker-
arealen ytterligare. Kvarvarande arealer i dalen kommer att bli mer 
isolerade från övrig åkermark varför de blir mindre attraktiva att arrendera 
– lönsamheten i att bruka de kvarvarande skiftena minskar. 

Alternativskiljande konsekvenser 
UA2 innebär att all åkermark inom programområdet exploateras, medan 
det i UA1 finns kvar knappt 14 hektar. Det innebär att 16 % av 
kommunens totala areal åkermark exploateras med genomförandet av UA2 
och 13 % exploateras med genomförandet av UA1. Båda dessa 
exploateringar är tveksamma ur markhushållningssynpunkt (se 
resonemang under nollalternativet ovan). 

ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Åtkomsten till de skiften som lämnas i UA1 måste säkras. Eventuella 
vägportar måste vara anpassade så att det är möjligt även för större 
jordbruksmaskiner att nå kvarvarande skiften. 
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10 ENERGIÅTGÅNG OCH KLIMATPÅVERKAN
ALLMÄNT  

Energi 
All användning av energi ger upphov till påverkan på miljön. Uppvärm-
ning av bostäder medför miljökonsekvenser av olika slag, beroende på val 
av energikälla. Exempel på konsekvenser för miljön är utsläpp av luft-
föroreningar och koldioxid, buller samt markpåverkan.  

En stor del av samhällets energikonsumtion är knuten till tillgången av 
olja. Olja är en ändlig energiform och tillgången kan inom en inte alltför 
avlägsen framtid ha nått sin topp. Vi står då inför en situation med ökande 
energipriser som kan få stora konsekvenser för samhället. Ett uthålligt 
energisystem kräver hushållning med energi samt att ”rätt” energiform an-
vänds till ”rätt” ändamål. När el används till uppvärmning används en 
onödigt ”högvärdig” energiform för att täcka ett ”lågvärdigt” behov. Den 
högvärdiga energiformen bör användas där den bäst behövs och värme-
behoven bör täckas av mer lågvärdiga energiformer som exempelvis varmt 
vatten. Detta innebär att uppvärmning inte bör ske med till exempel el.  

Energislag som bidrar med ett positivt nettoutsläpp av växthusgaser (till 
exempel koldioxid) ska undvikas. Istället bör förnybara energislag 
användas och i dagsläget är huvudalternativet biobränsle.  

Klimatpåverkan 
En del gaser i jordens atmosfär har en förmåga att släppa igenom solens 
strålar, men absorberar den värmestrålning som jorden avger. Detta är ett 
naturligt fenomen som vi har att tacka för att jordens medeltemperatur är 
+14 grader i stället för -19 grader, som skulle vara fallet utan denna så 
kallade växthuseffekt. De mänskliga utsläppen av växthusgaser leder dock 
till en förändring av atmosfärens kemiska sammansättning och påverkar 
dess strålningsbalans så att jordens medeltemperatur höjs ytterligare.  

 

 

Det finns både naturliga och naturfrämmande växthusgaser, som alla har 
olika stark påverkan på klimatet. Uppmärksamheten har framförallt riktats 
mot koldioxid eftersom den står för den kraftigaste utsläppsökningen. 
Exempel på andra växthusgaser är metan och dikväveoxid (lustgas) vilka 
är betydligt starkare växthusgaser än koldioxid.  

NULÄGE 
I dagsläget upptas en yta av ungefär 10,5 hektar av verksamheter inom 
programområdet. 

Huddinge kommuns totala energiomsättning år 2005 var 2 239 395 MWh 
(normalårskorrigerat).  

Det totala utsläppet av koldioxid i kommunen var år 2005 ungefär 320 000 
ton. 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Nationella och regionala miljömål 
Det nationella miljömålet om begränsad klimatpåverkan innebär att halten 
av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras. Energimyndigheten har fått 
regeringens uppdrag att minska användningen av elenergi för uppvärmning 
av bostäder.  

Enligt de regionala miljömålen för Stockholms län ska utsläppen av 
koldioxid i länet per person och år ska ha minskat till 3,1 ton år 2010. 

Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar 
och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den 
totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska. 
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Huddinge kommuns Agenda 21 
Förutom de nationella miljömålen gäller för Huddinge kommun följande 
mål gällande ”God bebyggd miljö”: 

• Minska den tillförda energin per person och hushåll kontinuerligt/år 
från år.  

• Samtliga förbrukare av energi och vatten ska betala efter vad man 
förbrukar.  

• Kommunen informerar till exempel i samband med bygglovsansökan 
och bygganmälan om angelägenheten att: 

- direktverkande el för uppvärmning fasas ut, 
- det finns möjlighet till naturlig kylförvaring av mat, i källare 

eller skafferi, 
- fjärrvärme baserad på förnyelsebar energi installeras där det är 

praktiskt, miljömässigt och ekonomiskt motiverat på lång sikt. 
 
Följande mål gäller i Huddinge kommun som tillägg till det nationella 
miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” 
• Användningen av fossila bränslen i Huddinge kommun ska minska 

kontinuerligt.  
• Andelen fordon och maskiner som drivs av förnyelsebart bränsle ska 

öka.  
• Andelen byggnader som uppvärms med förnyelsebar energi ska öka. 

IPPC och Miljövårdsberedningen 
FN:s vetenskapliga panel i klimatfrågan, Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC), hävdar att om temperaturökningen sannolikt ska 
begränsas till mellan 2 och 2,4 °C måste utsläppen av växthusgaser minska 
med 50-85 % till 2050. Större temperaturökningar skulle sannolikt få 
katastrofala följder. Miljövårdsberedningen har i en statlig offentlig 
utredning utrett en global fördelning av utsläppsminskningarna och där 
redovisat att Sverige bör minska sina växthusgasutsläpp med 70-85 % till 
2050.  

Förslag till ny energiplan för Huddinge kommun 
Huddinge kommun har ett aktivt miljöarbete som i och med arbetet med att 
ta fram en ny energiplanen blir än mer ambitiöst. Kommunfullmäktige har 
beslutat att en strategi för att fasa ut kommunens användning av fossila 
bränslen ska tas fram. Denna strategi ska inkluderas i den nya energi-
planen. Huvudsyftet med energiplanen är att ange inriktningen för 
kommunens energipolitik. I handlingsplanen finns ett antal åtgärder 
framtagna som vid genomförandet leder mot kommunens effektmål.  

Enligt uppgift från Huddinge kommun beräknas energiplanen antas av 
kommunfullmäktige i december 2008. Enligt förslaget ska koldioxid-
utsläppen år 2020 i Huddinge kommun ha minskat med 40% jämfört med 
år 1990. Till år 2050 ska koldioxidutsläppen ha minskat med 85 %. 

Energikonsumtionen per kvadratmeter uppvärmd yta ska enligt förslaget ha 
minskat med 20 % år 2020 jämfört med år 1990. År 2050 ska minskningen 
jämfört med år 1990 vara 50 %.  
 
Tabell 10.1. Verksamhetsyta i hektar för de olika alternativen samt nuläget.  

 UA1 UA2 0-alternativ Nuläge 

Totalt 30,7 43,9 10,5 10,5 

Västra 
delområdet

6,9 10,1 0,0 0,0 

Centrala 
delområdet

11,1 12,9 0,0 0,0 

Östra 
delområdet

12,8 20,9 10,5 10,5 
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BERÄKNING AV ENERGIÅTGÅNG OCH UTSLÄPP 

Energiåtgång för uppvärmning av verksamhetslokaler 
För att översiktligt beräkna energiåtgången för uppvärmning av de 
planerade verksamhetslokalerna har BBR-normen (Boverkets Byggregler) 
för högsta tillåtna energianvändning för lokaler inom klimatzon söder 
använts. Normen ligger på 100 kWh per år och kvadratmeter. Det är viktigt 
att påpeka att så kallad verksamhetsel inte ingår i denna norm.  

Genom att multiplicera de totala ytorna för verksamheter i de olika 
alternativen (se tabell 10.1) med exploateringstalet 0,5 och därefter med 
BBR-normen har energiåtgången som redovisas i tabell 12.2 beräknats för 
de olika alternativen. 
 
Tabell 10.2. Energiåtgång för uppvärmning av planerade verksamhetslokaler samt 
utbyggnadsalternativens andel av den totala energikonsumtionen i Huddinge 
kommun. 

 UA1 UA2 0-alternativ Huddinge 
kommun 

Energiåtgång
(MWh/år) 

15 350 21 950 5 250 2 239 395 

Andel av 
kommunens 
totala energi-
användning 

0,7 % 1 % 0,2 %  

Koldioxidutsläpp från transporter 
För att få en uppfattning om vilken ungefärlig mängd koldioxid de olika 
utbyggnadsalternativens trafikalstring ger upphov till, har ett antal 
antaganden gjorts. 

Trafikalstringen för utbyggnadsalternativ 1 har av Huddinge kommun 
bedömts bli cirka 9 221 fordon/dygn samt för UA2 bedöms trafikalstringen 
bli 13 170 fordon/dygn. 

En bilresa i Stockholms län är i genomsnitt 15 km enligt Regionplane- och 
Trafikkontorets rapport ”Trafiken i Stockholms län”. Det samma gäller en 
arbetsresa med bil i länet.  

Tunga fordon, det vill säga lätt lastbil samt tung lastbil, antas utgöra 15 % 
av hela verksamhetsområdets trafikalstring. Det innebär att trafikalstringen 
för personbilar blir 7 838 fordon/dygn i UA1 samt 11 195 fordon/dygn i 
UA2. Trafikalstringen för tunga fordon blir därmed 1 383 fordon/dygn i 
UA1 samt 1 975 fordon/dygn i UA2. 

Enligt Vägverkets ”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar” släppte en 
personbil i Sverige år 2007 ut i genomsnitt 0,17 kg koldioxid per km i 
landsortstrafik och 0,22 kg/km i tätortstrafik. I det aktuella fallet för 
Glömstadalen kan ett genomsnitt av dessa båda siffror vara relevant, varför 
siffran 0,195 kg/km har använts i beräkningarna. Om man på samma sätt 
beräknar fram en genomsnittlig siffra för tyngre transporter blir utsläppet 
av koldioxid cirka 0,67 kg/km. De tunga fordonen antas i det här fallet 
utgöras av en lika stor andel lätt som tung lastbil (med respektive utan 
släp). 

Man beräknar att 1 liter miljöklass 1 diesel (vilken dominerar för tunga 
fordon i Sverige till 98 %) ger upphov till 2,56 kg fossilt koldioxid vid 
förbränning. Enligt Vägverkets ”Handbok för vägtrafikens luftföro-
reningar” är bränsleförbrukningen i genomsnitt 2,7 liter per 10 km för lätt 
lastbil samt tung lastbil med respektive utan släp. Detta skulle innebära att 
emissionsfaktorn för koldioxid blir 0,69 kg/km för ett tungt fordon.  

Eftersom emissionsfaktorn skiljer sig något åt för tyngre fordon enligt de 
olika hänvisningarna ovan, har ett genomsnitt av de båda siffrorna använts 
i beräkningarna av koldioxidutsläpp, det vill säga 0,68 kg/km 

Utsläpp av koldioxid från den personbilstrafik som alstras av det nya 
verksamhetsområdet i Glömstadalen beräknas genom att trafikalstringen 
för respektive utbyggnadsalternativ multipliceras med den uppskattade 
medelreslängden (15 km) och den bedömda emissionsfaktorn för 
koldioxid. Totalt beräknas UA1 ge upphov till ett utsläpp av koldioxid om 
cirka 37 ton/dygn med anledning av trafikalstringen (se tabell 12.3). UA2 
beräknas ge upphov till nära 53 ton/dygn.  
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Utbyggnadsalternativ 1 beräknas alltså ge upphov till en ökning av kom-
munens totala koldioxidutsläpp med cirka 4 % och UA2 med cirka 6 %. 
Tabell 10.3. Uppskattad trafikalstring, emissionsfaktorer samt beräknade 
koldioxidutsläpp för trafikalstringen i respektive utbyggnadsalternativ. 

Jämförelse mellan energiåtgång för uppvärmning respektive 
trafik 
För att kunna jämföra energiåtgången för uppvärmning av planerade 
verksamhetslokaler som har beräknats ovan, med den ungefärliga 
energiåtgången för trafikalstringen, behövs en uppgift på den genom-
snittliga bränsleförbrukningen för personbil respektive tunga fordon. En 
liter diesel motsvarar en ungefärlig energiförbrukning av 10 kWh. I 
beräkningen nedan används denna förbrukning för både bensin och diesel. 

Enligt Vägverkets ”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar” är 
bränsleförbrukningen i genomsnitt 0,27 liter per km för tyngre fordon och 
0,086 liter per km för personbilar.  

Detta innebär att ungefär 10 111 liter (0,086 x 15 x 7 838) bränsle går åt 
per dygn med anledning av trafikalstringen för personbilar i UA1 och 5 
601 liter per dygn (0,27 x 15 x 1 383) för tyngre fordon.  

Den totala bränsleåtgången blir därmed 15 712 liter/dygn i UA1, vilket 
motsvarar en ungefärlig energiåtgång på 47 100 MWh/år om man räknar 

med cirka 300 trafikdagar per år. För UA2 går totalt 22 440 liter bränsle åt 
om man räknar på motsvarande sätt, vilket innebär en ungefärlig 
energiåtgång på 67 300 MWh/år. 

Den beräknade energiåtgången för trafikalstringen är alltså mer än 3 
gånger högre än den uppskattade energiåtgången för uppvärmning av 
tillkommande verksamhetslokaler (se tabell 10.4). 
 
Tabell 10.4. Energiomsättningen hos den tillkommande trafiken enligt de två 
utbyggnadsalternativen. 

 UA1 UA2 

Energiåtgång för trafiken 
(MWh/år) 

47 100 67 300 

Energiåtgång för uppvärmning 
(MWh/år) 

15 350 21 950 

Trafikens energiåtgång i jämförelse med 
energiåtgången för uppvärmning (%) 

308 % 307 % 

 

MILJÖKONSEKVENSER – NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet kommer ytan för verksamheter inom programområdet 
vara som idag, vilket innebär att i princip inga skillnader i energiåtgång 
kan förväntas jämfört med idag om inga energieffektiviserande åtgärder 
vidtas. Den ungefärliga energiåtgången blir enligt beräkningarna ovan 
5 250 MWh/år. 

Vad gäller utsläpp från transporter är det svårt att säga om dessa kan 
förväntas öka på grund av en marginellt ökad exploatering eller om de 
kommer att minska på grund av en renare fordonspark och mindre 
användning av icke förnyelsebara bränslen i framtiden.  

Den största klimatpåverkan ger den planerade Södertörnsleden upphov till 
med anledning av ökade koldioxidutsläpp från den förväntade trafik-
ökningen. 

 Trafik- 
alstring 

(fordon/dygn) 

Emissions- 
faktor 

(kg/km) 

Beräknade 
koldioxidutsläpp 

(ton/dygn) 

UA1 personbilar 7 838 0,195 22,9 

UA1 tunga fordon 1 383 0,68 14,1 

UA1 TOTALT   37,0 

UA2 personbilar 11 195 0,195 32,7 

UA2 tunga fordon 1 975 0,68 20,1 

UA2 TOTALT   52,8 
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MILJÖKONSEKVENSER – UTBYGGNADSALTERNATIVEN 

Gemensamma konsekvenser 
Även i utbyggnadsalternativen utgörs den största påverkan på klimatet av 
den ökade fordonstrafiken genom området då Södertörnsleden byggs.  

I båda utbyggnadsalternativen kommer ett stort antal företag etablera sig 
inom Glömstadalen, vilket medför en högre energiåtgång än i dagsläget. 
En ökad energiåtgång innebär sannolikt en ökad mängd utsläpp till luft i 
form av bland annat koldioxid. 

Om kommunen kan styra uppvärmningssystem för de nyetablerade 
verksamheterna och bostäderna kan ökningen i energiåtgång bromsas 
något. Verksamheterna kommer i vart fall kräva el för belysning, processer 
med mera. 

Transporterna inom samt till och från området kan förväntas öka i båda 
utbyggnadsalternativen, vilket leder till ökade utsläpp till luft av bland 
annat koldioxid. Detta motverkar Huddinge kommuns mål om att kol-
dioxidutsläppen ska minska med 40%. 

Alternativskiljande konsekvenser 
I utbyggnadsalternativ 1 planeras för cirka 31 hektar verksamhetsyta och i 
UA2 planeras för cirka 42 hektar. Det innebär att alternativ 2 ger utrymme 
för ungefär 35 % fler verksamheter än UA1. Enligt de översiktliga beräk-
ningar som har utförts ovan ger UA2 upphov till 43 % högre energiåtgång 
för uppvärmning än UA1. I jämförelse med nollalternativet och nuläget ger 

UA2 upphov till mer än tre gånger så stor energiåtgång för uppvärmning. 
UA1 ger upphov till nära två gånger så stor energiåtgång som 
nollalternativet/nuläget.  

I jämförelse med hela Huddinge kommuns energikonsumtion innebär ett 
genomförande av utbyggnadsalternativ 2 en ungefärlig ökning av 
kommunens energiåtgång med 0,7 %. För UA1 blir motsvarande ökning 
cirka 0,5 %.  

Även antalet transporter blir större i alternativ 2. UA2 ger enligt beräk-
ningarna ovan upphov till utsläpp av ungefär 41 % mer koldioxid än UA1.  

Utbyggnadsalternativ 2 bedöms sammantaget därmed upphov till en något 
större klimatpåverkan än UA1. 

ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Kommunal styrning i samband med detaljplaneläggning av området kan 
främja en hög andel fjärr- och närvärme.  

Byggnaderna i området bör utformas för att minska resursåtgång. Använd-
ning av naturlig solavskärmning med träd och byggnadsutformning kan 
minska energiåtgången för kylning sommartid, vilket är viktigt då de nya 
byggnaderna antagligen kommer att utsättas för ökade sommar-
temperaturer.  
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11 VATTEN
NULÄGE 

Avrinningsområden 
Planområdet har två huvudsakliga avrinningsområden (se figur 11.1). 
Övervägande delen av Glömstadalen avvattnas till Albysjön som 
egentligen kan betraktas som en vik i Mälaren. Stockholm Vatten AB är 
huvudman för VA-verksamheten i Huddinge och ansvarar för, utöver 
ledningssystem för dag- och spillvatten, även för reningsanläggningarna i 
området. 
Vattnet i dalen och omgivande tillrinningsområden samlas upp i ett dike i 
mitten av området. Detta dike leder till Flemingsbergsviken i sjön 
Orlången men är vid Katrinebergsvägen anslutet till Albytunneln som leder 
dagvatten mot Albysjön. Detta innebär att dagvatten från de västra och 
centrala delarna av området avleds via tunneln. I slutet av dagvattentunneln 
finns en större avancerad reningsanläggning insprängd i berget. Anlägg-
ningen är utformad som ett konventionellt mindre reningsverk, möjlighet 
till fällning finns men utnyttjas inte för närvarande. Utöver själva dal-
gången och Glömstavägen är endast några mindre områden med hård-
gjorda ytor, bland annat på Huddinge sjukhus, anslutna till tunneln. Viss 
avrinning sker även från Glömstaområdet och fritidshusområdet Backen 
norr om Glömstavägen. Det totala tillrinningsområdet bedöms vara cirka 4 
km2.  
Tunneln och reningsanläggningen är i nuläget lågbelastade vilket troligen 
innebär en höggradig rening av inkommande dagvatten. Eftersom ett 
detaljerat underlag och undersökningar som visar anläggningens funktion 
saknas kan inte reningseffekten fastställas med säkerhet. Stockholm vatten 
bedömer i nuläget anläggningens funktion som god.  Det förekommer olika 
uppgifter om hur stor del av avrinningen från diket som når tunneln vid 

olika nederbördssituationer vilket måste beaktas vid bedömningen av 
anläggningens funktion. Avrinningsområdet till Albytunneln ligger inom 
det planerade vattenskyddsområdet för Östra Mälaren vilket innebär att 
speciella försiktighetsåtgärder i en nära framtid kommer att tillämpas vid 
dagvattenhantering i ombyggda eller nybyggda områden. 
Öster om Katrinebergsvägen sker avrinningen i dike/kulvertering till en 
anlagd våtmark i Flemingsbergsviken i Orlången. Detta avrinningssystem 
och våtmarken är utsatt för en större belastning än Albytunneln med bland 
annat mer hårdgjorda ytor påkopplade. Det totala tillrinningsområdet är 
cirka 10 km2. Anläggningens funktion bedöms som god avseende 
fosforavskiljning vid låga till måttliga flöden medan avskiljningen av 
kväve periodvis har fungerat mindre tillfredställande. 

Recipienter 
Albysjön ingår i Tumbaåns sjösystem och ligger på gränsen till Botkyrka 
kommun. Sjön är näringsrik. I anknytning till sjön ligger Flottsbro fritids-
område, badplats finns i sjön på Botkyrkasidan. Utöver dagvattenutsläppet 
från Huddinge via Albytunneln sker även ett stort utsläpp via en dagvatten-
tunnel (även denna kallad Albytunneln) som avvattnar stora delar av Norra 
Botkyrka. Denna tunnel saknar rening. Albysjön ligger inom det planerade 
vattenskyddsområdet för Östra Mälaren vilket innebär att speciella för-
siktighetsåtgärder i en nära framtid kommer att tillämpas vid dagvatten-
hantering i ombyggda eller nybyggda områden inom vattenskyddsområdet. 
Orlången är mycket näringsrik sjö som belastas med näringsämnen från 
delar av centrala Huddinge och Vidja samt Gladö kvarns fritidshus-
områden. Till sjön leds även, efter rening, lakvatten från en deponi/ 
avfallsanläggning i Gladö kvarnnområdet. Sjön med omgivningar ingår i 
Orlångens naturreservat och har stor betydelse för friluftslivet i området. 
Orlången ingår i Tyresåns sjösystem. 
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Figur 11.1. Avrinningsområden i Glömstadalen, med omgivningar.
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BEDÖMNINGSGRUNDER 
Allmänna nationella regler eller rekommendationer för hur dagvatten ska 
klassas utifrån föroreningsinnehåll saknas. Dagvatten behandlas i miljö-
balken, Boverkets byggregler samt i Naturvårdsverkets föreskrifter om 
bensinstationer och skrotbilsverksamhet. 

Dagvatten från detaljplanelagt område är att betrakta som avloppsvatten 
enligt miljöbalken vilket innebär att krav ställs på att dagvattnet inte 
påverkar miljön. För att undvika miljöpåverkan föreskrivs reningsåtgärder 
(9 kap § 7).  Dagvattenhantering kan också omfattas av de mer allmänna 
skrivningar som finns i Miljöbalkens 2 kapitel (allmänna hänsynsregler) 
samt kapitel 26 (tillsyn). 

EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla 
typer av vatten. Målet är en god vattenstatus, – bevarad och förbättrad 
vattenkvalitet samt ingen försämring. 

I Boverkets byggregler står det att ”Dagvatteninstallationer skall ha an-
ordning för avskiljning eller behandling av sådana ämnen som kan störa 
funktionen eller medföra skada på installationen, avloppsanläggningen 
eller recipienten.” 

Huddinge kommun har sedan 2001  en dagvattenstrategi.  I korthet innebär 
denna bland annat att: 

• Den naturliga vattenbalansen skall bevaras 
• LOD ska tillämpas i möjligaste mån 
• Översvämningar ska undvikas 
• Föroreningar skall hindras från att nå dagvattnet genom åtgärder vid 

källan 
• Förorenat dagvatten skall renas 
 
Enligt Huddinges dagvattenstrategi kan olika typer av åtgärder vara 
aktuella för den typen av område som Glömstadalen kommer att utgöra. 
Detta beror på vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas i 
området, parkeringsytornas storlek med mera.  Avledning i öppna diken 
förordas i de fall dagvatten måste avledas från ett område. Huddinges och 
Stockholms dagvattenstrategier klassar föroreningshalterna i dagvatten från 

till exempel bostadsområden som ”låga-måttliga ” (skala: låga-måttliga-
höga halter). Föroreningshalten i dagvatten från industriytor klassas som 
”hög” i Huddinges dagvattenstrategi. 

I ” Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen i Stockholms stad och Huddinge kommun" (ABVA), 
2003”, punkt 34, beskrivs att ”bolaget (verksamhetsutövaren Stockholm 
Vatten) inte är skyldigt att ta emot dag- och dränvatten från fastighet om 
avledning av sådant vatten med större fördel kan ske på annat sätt, till 
exempel genom lokalt omhändertagade, s.k LOD-anläggning”.  ABVA 
2003 är under omarbetning på grund av den nya VA-lagen. 

MILJÖKONSEKVENSER - NOLLALTERNATIV 
Genomförs ingen exploatering av området sker ingen ökning av mängden 
avrinnande vatten. Föroreningsinnehållet från naturmarken bedöms vara 
lågt med avseende på tungmetaller och olja, men möjligen måttligt högt 
med avseende på näringsämnen och syreförbrukande material på grund av 
läckage från ängsmarken. Skogsmarkens bidrag styrs i nuläget främst av 
det atmosfäriska nedfallet där endast kvävetillförseln bedöms ha någon 
större betydelse. Södertörnsleden kommer att vara den största 
föroreningskällan samt bidra till en ökad risk för större utsläpp i samband 
med olyckor med farligt gods. 

Risken för hydraulisk överlast och översvämning i planområdet bedöms 
som låg på grund av att avrinningen i nuläget sker över naturmark med 
naturlig fördröjning, infiltration och avdunstning för att sedan till större 
delen ledas ner i Albytunneln. Det befintliga dikes- och kulvertsystemet 
bedöms därför kunna avleda avrinningen från området i de flesta neder-
bördssituationer. De dammar som Vägverket planerar längs med Söder-
törnsleden kommer att bidra till en utjämning av flöden orsakade av den 
större andelen hårdgjorda ytor. 
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En slutlig rening av avrinningen sker i våtmarken vid Orlången samt i 
reningsanläggningen vid Albysjön. Anläggningarnas funktion bedöms vara 
god och föroreningsbidraget från Glömstadalen bedöms ha marginell 
negativ påverkan på recipienterna. De av Vägverket planerade dammarna 
längs med Södertörnsleden innebär att risken för att föroreningar når 
recipienterna minskar kraftigt. Dammarna innebär även ett skydd av 
våtmarken vid Flemingsbergsviken som inte är konstruerad för att 
omhänderta stora mängder farligt gods som olja eller andra kemprodukter. 

MILJÖKONSEKVENSER – UTBYGGNADSALTERNATIVEN 

Gemensamma konsekvenser 
Ökade hårdgjorda ytor på grund av utbyggda vägar, bebyggelse och 
parkeringsplatser kommer att påverka avrinningen från området, både med 
avseende på kvalitet och kvantitet. Detta är en naturlig konsekvens av att 
naturmarken ersätts med hårdgjorda ytor med fordonstrafik och varu-
hantering. Andelen hårdgjorda ytor bedöms öka med cirka 20-30 hektar 
beroende på valt utbyggnadsalternativ. Föroreningsbelastningen ökar för 
de flesta ämnen beroende på exploateringsgrad, trafikintensitet och vilken 
typ av produkter som hanteras inom området. Belastningsökningen avse-
ende föroreningar som olja, tungmetaller och organiska ämnen bedöms bli 
stor. Föroreningshalterna i dagvattnet bedöms bli ”måttliga –höga”. 

Den del av området norr om Glömstavägen som ska bebyggas med 
bostäder bedöms ha relativt liten påverkan på dagvattenmängder och 
föroreningsgrad relativt övriga ytor med verksamheter. Även Glömsta-
vägens bidrag kommer relativt sett att bli litet då trafikintensiteten minskar 
och transporter av farligt gods upphör. 

Risken för större utsläpp i samband olyckor och bränder inom verk-
samhetsområdet ökar jämfört med nollalternativet. 

Klimatprognoser gjorda av bland annat SMHI pekar på risken för en 
ökning av antalet tillfällen med extrem väderlek vilket gör att 
översvämningsrisken i området måste beaktas redan i planeringsskedet.  

Den ökande andelen hårdgjorda ytor kommer att bidra till en snabbare 
avrinning och därmed en ökad hydraulisk belastning på nedströms 
liggande delar av avrinningssystemet. I ett naturområde sker avrinningen 
långsammare och en stor andel avdunstar. Möjligheterna till LOD (lokalt 
omhändertagande av dagvatten) bedöms vara begränsade.  

Alternativskiljande konsekvenser 
Skillnaden mellan de två utbyggnadsalternativen är främst större andel 
bebyggd och hårdgjord yta i den östra delen av Glömstadalen vars 
avrinning sker till våtmarken i Flemingsbergsviken. Då våtmarken i 
nuläget bedöms vara hårt belastad med dagvatten kan UA2 medföra större 
negativa konsekvenser för avrinningssystemet nedströms och våtmarken. 

De små förändringar av bebyggd yta som skiljer de båda alternativen åt i 
den västra och centrala delen, med avrinning mot Albysjön, bedöms bara 
påverka avrinningssituationen marginellt. Detta under förutsättning att inga 
speciellt miljöbelastande verksamheter placeras på de tillkommande 
ytorna. 

ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Den största delen av avrinningen från området kommer via Albytunneln att 
ledas till Albysjön och renas i den befintliga anläggningen där. Denna 
anläggning bedöms som väl fungerande i nuläget men kan efter exploa-
tering av området komma att överlastas i samband med höga flöden vid 
intensiva regn. Det finns uppgifter om att anläggningen är dimensionerad 
för så pass höga flöden som 3 m3/s men dessa förefaller osäkra. I och med 
att så pass stora ytor planeras att bebyggas/hårdgöras kan möjligen detta 
flöde komma att överskridas vid mindre frekventa men intensiva regn. 
Anläggningens kapacitet och funktion måste därför bedömas mer ingående 
innan beslut fattas i vilken utsträckning som dagvatten utan fördröjning 
kan ledas till Albysjön.  
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Under byggskedet är risken mycket stor för grumling och utsläpp av 
främst oljeprodukter från entreprenadmaskiner. Vid sprängningsarbeten 
inom området tillkommer betydande mängder kväve från så kallade 
”bomsalvor” och spill av sprängmedel som transporteras bort med 
dagvattnet. Eftersom sprängningsarbeten inte bedöms ske i någon större 
utsträckning bedöms reningen i den befintliga anläggningen i Albytunneln 
räcka till för att hindra utsläpp till Albysjön. Försiktighet bör iakttagas så 
att inte större utsläpp av olja och kemikalier kan nå våtmarken vid 
Flemingsbergsviken i Orlången. 

Markförhållandena i området medger troligen bara infiltration i begränsad 
omfattning. Genom att samverka med Vägverket och utnyttja de planerade 
dammarna längs med Södertörnsleden kan dagvattnet fördröjas innan det 
avleds från området. UA2 innebär dubbelt så stora bebyggda ytor som 
UA1 i den östra delen. För att mildra effekterna av den ökande avrinningen 
till våtmarken i Flemingsbergsviken bedöms en fördröjning med dammar 
eller liknande vara extra viktig i denna del av planområdet. 
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12 BULLER FRÅN VERKSAMHETER OCH TRAFIK
ALLMÄNT OM BULLER 
Störande buller drabbar i dag många människor med till exempel störd 
sömn och sämre välbefinnande som följd. Ekvivalent ljudnivå är medel-
ljudnivå under ett dygn, maximal ljudnivå är högsta förekommande ljud 
under en fordonspassage. Maximal ljudnivå beror på bullrigaste fordonet 
(tung trafik) och inte på antalet fordon. Trafikbuller mäts i decibel A, 
dB(A).  

Talmaskering, det vill säga när bullernivån blir så hög att det blir svårt att 
uppfatta tal, sker vid ljudnivåer över 60 dB(A). Påverkan på sömn har 
konstaterats vid ljudnivåer över 40 dB(A).  

Socialstyrelsens anger i sin senaste Miljöhälsorapport (2005) att samhälls-
buller och höga ljudnivåer är den miljöstörning som berör flest antal män-
niskor i Sverige. Bullerstörningar kan även leda till bland annat stress, 
svårigheter att koncentrera sig samt hörselskador. 

Enligt Socialstyrelsens rapport Miljökonsekvensbeskrivning och hälsa 
garanterar riktvärdena för buller inte en god ljudmiljö ur miljömedicinsk 
synpunkt. Enligt rapporten upplever drygt 30 % av de boende utan tillgång 
till tyst sida, sig ganska, mycket, eller oerhört bullerstörda vid bullernivåer 
från vägtrafik mellan 58 och 62 dB(A). Vid bullernivåer mellan 53 och 57 
dB(A) upplever sig drygt 20 % bullerstörda. Om någon sida av bostaden är 
tyst störs ca 10 till 20 % färre av vägtrafikbuller.  

NULÄGE 
I östra delen av programområdet, söder om Glömstavägen och väster om 
Gamla Tullingevägen finns idag ett mindre område med verksamheter. I 
övrigt finns inga verksamheter inom programområdet, utan området utgörs 
mest av jordbruks- och skogsmark. 

Vad gäller trafik så är i dagsläget Glömstavägen den väg som har störst 
trafikmängder i dagsläget (se tabell 12.1). 

 
 

 
Tabell 12.1. Befintliga trafikmängder (2008) för Glömstaområdet (Källa: Gatu-  
och Trafikkontoret, Huddinge kommun) 
Glömstavägen (väster om Katrinebergsvägen) 22 500 fordon/dygn 

Glömstavägen (öster om Katrinebergsvägen) 11 500 fordon/dygn 

Hageby allé 1 500 fordon/dygn 

Gustav Adolfsvägen 2 500 fordon/dygn 

FRAMTIDA TRAFIKMÄNGDER 
Trafiken på Botkyrkaleden bedöms för år 2015 bli cirka 46 000 
fordon/dygn väster om Katrinebergsvägen och cirka 35 000 fordon/dygn 
öster därom.  

Södertörnsledens tillkomst innebär att trafiken på Glömstavägen minskas 
radikalt. Väster om korsningen med Katrinebergsvägen beräknas den bli i 
storleksordningen 2 500 – 5 000 fordon/dygn. I denna trafikprognos ingår 
planerad utbyggnad i Glömsta-Vistaberg. 

BEDÖMNINGSGRUNDER 

Nationella riktvärden för trafikbuller 
Riktvärden presenterade i tabell 12.2 bör, enligt beslut av riksdagen, 
normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnad 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Riktvärdena gäller för 
buller från vägtrafik och från spårburen trafik. Riktvärdena gäller även för 
transporter till och från verksamheter, så länge dessa sker utanför själva 
verksamhetsområdet, på allmänna vägar. 
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Tabell 12.2. Riktvärden för trafikbuller vid bostäder. 
Utrymme Högsta trafikbullernivå dB(A) 

  Ekvivalentnivå              Maximalnivå 

Inomhus  30 45 (nattetid) 

Utomhus   

      Vid fasad 55*  

       På uteplats  70 
 

Länsstyrelsens vägledning för trafikbuller 
I Stockholms län kan det på många ställen vara svårt att klara riktvärdena i 
alla situationer. Länsstyrelsen har därför tagit fram avstegsfall. När avsteg 
från riktvärdena tillämpas, bör strävan vara att med hjälp av placering och 
utformning av bebyggelsen så långt möjligt kompensera höga bullernivåer 
med en tystare sida och en god helhetsmiljö. Ett mer omfattande 
beslutsunderlag krävs enligt Länsstyrelsen för att säkerställa att alla rimliga 
åtgärder för att begränsa de negativa konsekvenserna vidtas. 

Avstegsfall A innebär att avstegs görs från riktvärdena men att samtliga 
lägenheter ska ha tillgång till en ljuddämpad sida för minst hälften av 
boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dB(A). Avstegsfall A bör 
vara det som i första hand eftersträvas vid avsteg. 

Avstegsfall B innebär att samtliga lägenheter ska ha tillgång till en 
ljuddämpad sida om högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen. 

Inomhusriktvärdena ska inte överskridas i något av avstegsfallen. 

Nationella riktvärden för externt industribuller 
Riktvärdena för externt industribuller (tabell 6.3) gäller både för fasta 
installationer och för trafik inom respektive verksamhetsområde. Så snart 
transportfordonen åker ut från själva verksamhetsområdet gäller istället 
riktvärdena för trafikbuller. Riktvärden finns även för lågfrekvent buller 
inomhus i Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga 
ljudnivåer ( SOSFS 2005:6 ). 

Boverkets allmänna råd om skyddsavstånd 
I Boverkets allmänna råd (1995:5) ”Bättre plats för arbete” rekommen-
deras olika skyddsavstånd mellan bostäder och störande verksamheter. I 
skriften behandlas planeringsfrågor för eller i närheten av miljöstörande 
verksamheter. Det är Boverket, Naturvårdsverket, Räddningsverket och 
Socialstyrelsen som presenterar en gemensam syn på arbetsplatsplanering 
utifrån en sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa och 
säkerhet. Boverkets rekommenderade skyddsavstånd är en vägledning, 
men en bedömning måste alltid göras från fall till fall. Till grund för 
riktvärdena ligger en sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa 
och säkerhet. Riktvärdena utgör vägledning för integrering i såväl befintlig 
som ny bebyggelse samt för skapandet av bostäder i etablerade industri-
områden. 

De störande verksamheter som kan komma i fråga inom programområdet 
är förmodligen vad i Boverkets allmänna råd (1995:5) beskrivs som ett 
arbetsområde med små risker (industrikvarter). Denna typ av verksamheter 
bör enligt rekommendationerna ha ett skyddsavstånd på 50 meter från 
närmast liggande bostäder.  Typiska verksamheter i ett sådant industri-
kvarter är småverkstäder, grossister, bageri, charkuteri, gummiverkstad, 
bilverkstad utan omlackeringsverksamhet, plåtslagning inomhus, pump-
station som betjänar < 25 personer, miljöstation, och kemtvätt.  

I de delar av programområdet som ligger mer än 100 meter från bostadshus 
kan viss möjlighet för anläggande av bilverkstad med omlackerings-
verksamhet och bensinstationer finnas.  

Avstånden kan enligt Boverkets allmänna råd möjligen vara något kortare 
om det gäller en verksamhet som har någon av följande egenskaper: 

• verksamhet av mindre omfattning 
• kort eller intermittent drift 
• gynnsam topografi 
• avskärmande bebyggelse  
• särskilt avancerad störningsbegränsande teknik 

 
Det kan dock å andra sidan finnas behov av större avstånd än vad som 
anges i de allmänna råden om verksamheten till exempel har en stor 
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produktion som är i drift kontinuerligt eller som innebär mycket tunga 
transporter. 
Tabell 12.3. Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. Tabellen 
gäller frifältsvärden utomhus. 

Ekvivalent ljudnivå i dBA Högsta 
ljudnivå i 
dBA-läge  

Områdesanvändning 
1) 

Dag 

kl. 07-18 

Kväll  

kl. 18-22 

samt 
söndag 
och 
helgdag  

kl. 07-18 

Natt 

kl. 22-07 

Momentana 

ljud nattetid 

kl. 22-07 

Arbetslokaler för ej 
bullrande 
verksamhet 

60 55 50 - 

Bostäder och 
rekreationsytor i 
bostäders grannskap 
samt utbildnings-
lokaler och 
vårdbyggnader 

50 45 40 2) 55 

Områden för fritids-
bebyggelse och 
rörligt friluftsliv där 
naturupplevelsen är 
en viktig faktor 3) 

40 35 35 50 

1) Vid de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges 
på annat sätt, t.ex. ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggningen. 

2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 

3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. 

MILJÖKONSEKVENSER - NOLLALTERNATIV 
Befintlig bebyggelse i och omkring Glömstadalen kommer att påverkas i 
hög grad av trafiken på Södertörnsleden. Bullernivåerna i området kommer 
att öka, även fast vissa bostäder kommer att få lägre bullernivåer än i 
dagsläget (se nedan). 

Enligt Vägverkets bullerutredning tillhörande arbetsplan för Botkyrkaleden 
kommer en hel del bostäder norr om Glömstavägen att få bullernivåer från 
vägtrafik över riktvärdet på 55 dB(A). Detta gäller även när bullerskärmar 
har uppförts enligt arbetsplanen. Några bostäder kommer till och med att få 
bullernivåer över 60 dB(A) vid närmaste fasad. 

Med anledning av att trafiken generellt beräknas ha ökat till år 2015 
kommer enligt Vägverkets utredning bullernivåerna vid många bostäder 
utmed Glömstvägen att vara över 60 dB(A) om Södertörnsleden inte 
byggs. För vissa bostäder norr om Glömstavägen kommer därför buller-
situationen förbättras om trafikleden byggs. Detta beror på en kombination 
av att trafiken minskar på Glömstavägen och att bullret från Södertörns-
leden i viss mån skyddas av planerade vallar och skärmar utmed vägen.  

MILJÖKONSEKVENSER – UTBYGGNADSALTERNATIVEN 

Gemensamma konsekvenser 
Eftersom båda utbyggnadsalternativen föreslår tillkommande verksamheter 
i ett område som idag i princip helt saknar befintliga verksamheter (utom 
längst i öster), måste verksamheterna anpassas till omgivningens förut-
sättningar. Bostadsområden finns framförallt norr om programområdet på 
andra sidan Glömstavägen, men även mitt i programområdet, i östra delen 
av det västra delområdet (se figur 2.2).  

Bullersituationen i området i och omkring Glömstadalen kommer att 
påverkas framförallt av den planerade nya Södertörnsleden, på precis 
samma sätt som i nollalternativet. I utbyggnadsalternativen kommer dock 
dessutom verksamheter som kan upplevas som störande för omgivande 
bebyggelse etableras mellan befintliga bostäder och den nya trafikleden. 
Beroende på hur transportvägar ska lokaliseras inom området kommer 
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även transporter till och från verksamheterna att medföra ökade buller-
nivåer i bostadsområdena. 

Det får dock förutsättas att de verksamheter som kommer att etableras i 
området inte kommer att medföra störningar för de befintliga bostäderna. 
Om endast mindre störande verksamheter, som de som räknas upp i början 
av detta avsnitt, etableras i området och dessa placeras minst 50 meter från 
bostäder kommer antagligen inte dessa upplevas som störande för de 
boende. Transportvägar kan även styras så att transporterna i så stor 
utsträckning som möjligt leds där inga bostäder finns. Detta bör utredas 
närmare i detaljplaneskedet. 

De nya bostäder som planeras i båda utbyggnadsalternativen norr om 
Glömstavägen kommer att hamna relativt nära de planerade verksam-
heterna. Dock inte närmare än befintliga bostäder norr om Glömstavägen. 
Bostäderna kommer dock att hamna nära den planerade trafikplatsen längs 
Södertörnsleden. Enligt Vägverkets bullerutredning för Södertörnsleden 
kommer delar av området där nya bostäder planeras att få bullernivåer från 
vägtrafik mellan 55 och 60 dB(A), vilket är över riktvärdena, även när hela 
trafikplatsen bullerskyddas med skärm/vall. Bullersituationen för de nya 
planerade bostäderna måste utredas närmare i detaljplaneskedet. Ett visst 
bidrag kommer dock från Glömstavägen.  

Området är utsatt för flera olika bullerkällor vilket är en faktor som riskerar 
att öka bullerstörningen ytterligare. Risken för den sammanvägda buller-
störningen från Södertörnsleden, Glömstavägen och det nya verksamhets-
området bör därför utredas närmare i detaljplaneskedet. 

Alternativskiljande konsekvenser 
Den största alternativskiljande konsekvensen bedöms vara att utbyggnads-
alternativ 2 medför fler trafikrörelser än UA1 på grund av en större 
exploatering, det vill säga att fler verksamheter etableras i området. Inga 
bostäder finns dock i närheten av den utökade exploateringsytan i UA2.  

ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Vid detaljplaneläggning av området bör en planbestämmelse ange vilken 
typ av verksamheter som kan komma i fråga inom området. Gällande 
riktvärden för externt industribuller kan även med fördel skrivas in i 
planbestämmelserna. 
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13 MILJÖASPEKTER SOM INTE HAR BEHANDLATS 
Markföroreningar 
Den huvudsakliga delen av området som ska bebyggas utgörs idag av 
jordbruks- eller skogsmark och har så varit även historiskt, vilket innebär 
att markföroreningar inte bedöms finnas i någon större utsträckning. I östra 
delen av programområdet finns ett verksamhetsområde där markför-
oreningar kan förekomma. Den del av programområdet där bostäder 
planeras, norr om Glömstavägen, bör också undersökas vad gäller före-
komst av markföroreningar i samband med detaljplaneläggning. Vid 
planläggning för bostäder finns striktare riktlinjer gällande halter av för-
oreningar i marken (känslig markanvändning, enligt Naturvårdsverkets 
klassificering, rapport 4889) än för verksamheter (mindre känslig mark-
användning). 

Luftkvalitet 
Verksamheterna som planeras inom programområdet kommer att påverka 
halterna av luftföroreningar, men någon miljökvalitetsnorm bedöms inte 
överskridas eftersom området ligger öppet med god luftomsättning. 
Bidraget av luftföroreningar i omgivningarna med anledning av transporter 
diskuteras översiktligt under kapitel 10. Det samma gäller energi för 
uppvärmning och verksamheternas processer. I kapitlet görs även en 
koppling till klimatfrågan. 

Eventuella luktstörningar från de nytillkomna verksamheterna för om-
givande bebyggelse bedöms inte utgöra något större problem, i och med att 
området kommer att planeras för mindre störande verksamheter (se 
exempel på verksamheter under kapitel 12). 

Luftkvaliteten för de nya bostäder som planeras norr om Glömstavägen (se 
figur 4.1) bör utredas i ett detaljplaneskede, med anledning av att 
bostäderna kommer att placeras nära trafikplatsen för Södertörnsleden. 

Risk och säkerhet 
Glömstavägen är idag en primär transportled för farligt gods. I och med att 
Södertörnsleden byggs, vilket är en förutsättning för programmets genom-
förande, kommer trafiken med farligt gods flyttas till denna. Detta innebär 
att färre bostäder är placerade intill en primär transportled för farligt gods 
än i nuläget, vilket är en positiv konsekvens. Att verksamheter ska placeras 
inom programområdet medför antagligen en ökad mängd transporter med 
farligt gods inom området.  

Risk- och säkerhetsaspekten behöver utredas närmare i ett senare skede, 
bland annat för att utreda hur nära Södertörnsleden verksamheter kan 
placeras. Men även för att utreda hur nära trafikleden de planerade bo-
städerna norr om Glömstavägen kan placeras. 

Enligt den gemensamma riskpolicyn (2006) från Länsstyrelserna i Skåne, 
Stockholms- och Västra Götalands län anges att risker ska hanteras i detalj-
planer inom 150 meter från en farligt godsled. Länsstyrelsen i Stockholms 
Län anger i Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” att följande 
skyddsavstånd till olika verksamheter rekommenderas: 

− Ett avstånd på 25 meter bör lämnas byggnadsfritt närmast leden. 
− Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter 

bör inte uppföras närmare än 75 meter från väg för farligt gods.  
− Tät kontorsbebyggelse bör inte uppföras närmare än 40 meter.  

Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer kan göras om en riskanalys 
utförs som visar att den planerade bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till 
behovet av skydd mot olyckshändelser. 

Enligt flera riskutredningar som tidigare har genomförts för detaljplane-
projekt längs Huddingevägen kan bebyggelse så nära som 30 meter från 
farligt gods tillåtas. En separat riskanalys för den aktuella utbyggnaden 
kommer dock att behövas i detaljplaneskedet. Det är viktigt att komma 
ihåg att förutsättningarna är olika för bebyggelsen vid Huddingevägen 
jämfört med programförslagets bebyggelse längs Södertörnsleden. 
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14 SAMLAD BEDÖMNING
VIKTIGASTE MILJÖKONSEKVENSERNA 

 Den planerade Södertörnsleden innebär de största konsekvenserna för 
området för de flesta miljöaspekterna som beskrivs i denna MKB. 
Nollalternativet och de båda utbyggnadsalternativen har samma på-
verkan vad gäller Södertörnsledens påverkan.  

 UA2 medför sammantaget en större negativ påverkan än UA1 för 
samtliga aspekter som belyses i MKB:n. Detta beror på att mer mark 
tas i anspråk för verksamheter och mer jordbruksmark försvinner i 
alternativ 2. 

Utbyggnadsalternativen i jämförelse med nollalternativet 
 Vad gäller naturmiljö innebär båda utbyggnadsalternativen en ökad 

barrärverkan i nord-sydlig riktning och försvagning av den gröna 
länken i väst-östlig riktning. Dessutom försvinner fler småbiotoper i 
odlingslandskapet jämfört med nollalternativet. UA2 har större 
negativ påverkan än UA1 på grund av större exploateringsyta.  

 Båda utbyggnadsalternativen har negativ påverkan på framför allt 
landskapsbilden, men även på rekreationsvärden. UA2 har större 
negativ påverkan då området söder om Södertörnsleden är särskilt 
känsligt för exploatering. 

 Båda utbyggnadsalternativen innebär en negativ påverkan på den 
sammanhängande kulturmiljön i området samt riskerar att minska 
antalet fornlämningar. UA2 har en större negativ påverkan på 
kulturmiljön än UA1, eftersom exploatering kommer att ske även 
söder om Södertörnsleden och omkring Flemingsbergs gård. 

 Båda utbyggnadsalternativen innebär en väsentlig minskning av åker-
marksarealen i Glömstadalen samt en isolering från övrig jordbruks-
mark. UA2 innebär att all jordbruksmark inom programområdet 
försvinner, medan UA1 bevarar cirka 14 hektar.  

 Utbyggnadsalternativen medför en större klimatpåverkan än noll-
alternativet i och med att energiåtgången samt antalet fordonsrörelser 
förväntas bli högre när dalen exploateras. UA2 bedöms ge upphov till 

en något större klimatpåverkan än UA1 på grund av högre 
exploateringsgrad.  

 Avrinningen från området kommer att öka i båda utbyggnadsalter-
nativen och därmed föroreningsbelastningen och översvämningsrisken 
på grund av ökad mängd hårdgjorda ytor. Belastningen blir högre i 
UA2 än i UA1, framförallt i de östra delarna av programområdet där 
skillnaden i exploateringsyta är störst.  

 Båda utbyggnadsalternativen medför en ökad risk för bullerstörning 
för befintlig och planerad bebyggelse, både med anledning av verk-
samheternas processer och transporter. UA2 innebär en något större 
risk för bullerstörning, eftersom mer yta tas i anspråk för verk-
samheter än i UA1. 

UPPFÖLJNING 
De aspekter som ligger till grund för bedömningen att en detaljplan kan 
komma att medföra betydande miljöpåverkan ska enligt miljöbalken följas 
upp. Inför detaljplaneskedet bör beslut tas av kommunen om vilka 
miljöaspekter som ska följas upp. 

FORTSATT ARBETE 
Inför vidare planering av området bör följande utredas: 
• Risk och säkerhet med anledning av närhet till Södertörnsleden som 

kommer att klassas som en transportled för farligt gods. 
• Förekomst av markföroreningar inom programområdet. 
• Utredning av bullernivåer vid bostadsbebyggelse med bidrag från både 

Södertörnsleden och det nya verksamhetsområdet. 
• Kommer dispens från biotopskyddet att krävas? 
• Finns oupptäckta lämningar, gravar och boplatser inom 

programområdet? 
• Klarar reningsanläggningen vid Albysjön att dagvatten leds dit utan 

fördröjning? Utredning krävs av kapacitet och funktion.
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