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MKB Veddesta Etapp 1 Sammanfattning

Föreslagen plan
Planområdet utgör en del av södra Veddesta. Det avgränsas i öster av 
Mälarbanan, i söder av befintlig villabebyggelse, i väster av befintliga 
kontorsbyggnader och i norr av Veddestavägen. Området omfattar ca 
10 hektar och medger uppförande av cirka 2000 bostäder. Därutöver 
innehåller förslaget ett resecenter med tunnelbana, bussterminal och 
nära koppling till pendeltågstation, kontor, lokaler för handel och ser-
vice samt fyra förskolor. I anslutning till resecentret kommer ett torg 
att finnas och vid Veddestabäcken anläggs ett parkstråk. Torg och park-
stråk sammankopplas via en urban park. Byggnadshöjder varierar från 
3 till 32 våningar med högre byggnadshöjder mot Veddestavägen och 
lägre byggnadshöjder mor parkstråket vid Veddestabäcken.  

Lagskydd och plansituation
Veddesta utgör del av den i regionplanen utpekade regionala stads-
kärnan Barkaby-Kallhäll. I översiktsplanen för Järfälla kommun pla-
neras Veddesta Etapp 1 bli ett område med urban/stadsmässig struktur. 
Området omfattas av lagskydd gällande ekologiskt känsliga områden 
(ESKO), miljökvalitetsnormer (MKN), riksintresse för kommunika-
tioner samt artskyddsförordningen

Gällande detaljplaner finns för hela området med genomförandetiden 
för dessa har löpt ut. 

Nuläge
De rekreativa ytorna inom planen består av koloniområde samt grön-
ytor med ogallrade naturlika planteringar, oskötta gräsmarker och Ved-
destabäcken som går i ett djupt dike. Ytorna används främst av 
kolonister, närliggande förskola och skola samt av förbipasserande på 
områdets gång- och cykelvägar. Inom 500 meter från planområdet 
finns flera mindre skogspartier med rekreativa värden men få rekreativa 
strukturer. Veddestavallen med fotbollsplaner ligger strax norr om pla-
nområdet. Områden med högre anläggningsgrad finns ca 1 km från 
planområde i form av Ormbacka friluftsområde, Kyrkparken och Skäl-
byparken. Görvälnkilen och Järvakilen ligger cirka 3 kilometer respek-
tive 2 kilometer från området. Den regionala vandringsleden 
Upplandsleden går genom området liksom den Skälbystråket som är 
en regional cykelled.

Veddestabäcken, som rinner längs med utredningsområdets sydöstra 
avgränsning, är ett biflöde till Bällstaån. Bällstaån utgör en vattenföre-
komst och omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Bällstaån har 
dålig kemisk status och dålig ekologisk status. Dagvattnet från planom-
rådet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och vidare till Bäll-
staån genom en kulverterad dagvattenledning. Inga 
grundvattenförekomster finns som omfattas av miljökvalitetsnormer. 
Den naturliga infiltrationen till grundvattnet idag är liten på grund av 
marklager bestående av lera med låg genomsläpplighet. 

Risken för översvämningar i området är relativt låg och är framförallt 
kopplad till ett underdimensionerat dagvattennät. Risken för skred, ras 
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MKB Veddesta Etapp 1
Tabell 1. Sammanfattande tabell över planen, alternativf förslag och nollalternativets-
konsekvenser. Poängskala relaterar till nuläget samt riktlinjer relaterade till människors 
hälsa och säkerhet.

Planförslaget Alternativt förslag Nollalternativ
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+2 Märkbara positiva konsekvenser 
eftersom grönytor i anslutning till 
regionala leder rustas upp och planen 
rymmer en sammanhållen struktur för 
gång- och cykeltrafikanter.

+2 Märkbara positiva konsekvenser 
eftersom grönytor i anslutning till 
regionala leder rustas upp och planen 
rymmer en sammanhållen struktur för 
gång- och cykeltrafikanter.

+ 1 Små positiva konsekvenser 
eftersom den regionala cykelleden 
rustas

- 3 Märkbara negativa konsekvenser 
eftersom tillgången till friytor (torg, 
parker, bostadsgårdar och naturområ-
den) blir låg.

- 3 Märkbara negativa konsekvenser 
eftersom tillgången till friytor (torg, 
parker, bostadsgårdar och naturområ-
den) blir låg. Tillgången blir dock något 
bättre än i förslaget.

- 1 Små negativa konsekvenser när 
områden som idag används som 
skolnatur bebyggs.

V
a
tt
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n

m
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jö

Inga konsekvenser på grundvattnet 
eftersom genomsläppligheten till 
grundvattnet är låg.

Inga konsekvenser på grundvattnet 
eftersom genomsläppligheten till 
grundvattnet är låg.

Inga konsekvenser på grundvattnet 
eftersom genomsläppligheten till 
grundvattnet är låg.

+ 2 Märkbara positiva konsekvenser 
gällande dagvatten eftersom 
tillkommande dagvattenlösningar 
innebär att mängden föroreningar till 
recipient minskar och flödet minskar 
något.

+ 2 Märkbara positiva konsekvenser 
gällande dagvatten eftersom 
tillkommande dagvattenlösningar 
innebär att mängden föroreningar till 
recipient minskar och flödet minskar 
något

+ 1 Små positiva konsekvenser 
gällande dagvatten eftersom 
tillkommande dagvattenlösningar 
innebär att mängden föroreningar till 
recipient minskar och flödet minskar 
något
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a
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t

- 1, risk för små negativa konsekvenser 
gällande buller eftersom det råder 
osäkerhet om bullersituationen i 
anslutning till resecentrum och 
gällande bullerregn från kommande 
förbifart

 - 1, risk för små negativa konsekven-
ser gällande buller eftersom det råder 
osäkerhet om bullersituationen i 
anslutning till resecentrum och 
gällande bullerregn från kommande 
förbifart

0 Inga negativa konsekvenser gällande 
buller eftersom verksamheterna i 
nollalternativet bedöms klara de 
bullernivåer som kan uppstå i området

+ 1, små positiva konsekvenser 
gällande översvämningar eftersom 
flödena till Veddestabäcken minskar, 
kapaciteten i ledningssystemet ökar 
och andelen vegetation som kan ta 
upp vatten ökar i området

+ 1, små positiva konsekvenser 
gällande översvämningar eftersom 
flödena till Veddestabäcken minskar, 
kapaciteten i ledningssystemet ökar 
och andelen vegetation som kan ta 
upp vatten ökar i området

0 Inga konsekvenser gällande 
översvämningar eftersom nya 
byggnader kommer öka andelen 
hårdgjord yta samtidigt som lokal 
dagvattenhantering förväntas anläggas 
enligt kommunens dagvattenpolicy

0 Inga konsekvenser gällande skred, 
ras och erosion eftersom förutsättning-
arna för byggnation bedöms som goda 
och eventuell skredrisk vid Veddestaån 
bedöms kunna omhändertas vid 
parkomvandling.

0 Inga konsekvenser gällande skred, 
ras och erosion eftersom förutsättning-
arna för byggnation bedöms som goda 
och eventuell skredrisk vid Veddestaån 
bedöms kunna omhändertas vid 
parkomvandling.

0 Inga konsekvenser gällande skred, 
ras och erosion eftersom förutsättning-
arna för byggnation bedöms som goda 
och marken längs Veddestabäcken 
behålls i oförändrat skick

- 3, Risk för stora negativa konsekven-
ser gällande trafiksäkerhet eftersom en 
trafikutredning kopplat till resecentrum 
inte har gjorts

- 3, Risk för stora negativa konsekven-
ser gällande trafiksäkerhet eftersom en 
trafikutredning kopplat till resecentrum 
inte har gjorts

- 2, Risk för märkbara negativa 
konsekvenser gällande trafiksäkerhet 
eftersom en trafikutredning kopplat till 
resecentrum inte har gjorts

0 Inga konsekvenser gällande farligt 
gods eftersom byggnader inom 140 
meter från trafikleder för farligt gods 
ger en konstruktion som minimerar 
risker vid eventuell olycka.

0 Inga konsekvenser gällande farligt 
gods eftersom byggnader inom 140 
meter från trafikleder för farligt gods 
ger en konstruktion som minimerar 
risker vid eventuell olycka.

0 Inga konsekvenser gällande farligt 
gods eftersom byggnader förmodas 
uppföras på ett sätt som minimerar 
risker vid eventuell olycka.

+ 3, stora positiva konsekvenser 
gällande markföroreningar eftersom 
området saneras vid bebyggelse och 
ny bebyggelse ges en konstruktion 
som minskar inträngning av förore-
ningar om detta bedöms nödvändigt

+ 3, stora positiva konsekvenser 
gällande markföroreningar eftersom 
området saneras vid bebyggelse och 
ny bebyggelse ges en konstruktion 
som minskar inträngning av förore-
ningar om detta bedöms nödvändigt

+ 1, små positiva konsekvenser 
gällande markföroreningar eftersom 
området saneras vid bebyggelse och 
ny bebyggelse ges en konstruktion 
som minskar inträngning av förore-
ningar om detta bedöms nödvändigt

- 3, Risk för stora negativa konsekven-
ser gällande luftföroreningar eftersom 
utsläpp kopplade till biltrafik och 
resecentret inte utretts genomgående.

- 3, Risk för stora negativa konsekven-
ser gällande luftföroreningar eftersom 
utsläpp kopplade till biltrafik och 
resecentret inte utretts genomgående.

- 1, Risk för små negativa konsekven-
ser gällande luftföroreningar eftersom 
utsläpp kopplade till biltrafik och 
resecentret inte utretts genomgående.

- 2, Märkbara negativa konsekvenser 
gällande klimatanpassning eftersom 
den täta strukturen med höga 
byggnader ger skuggiga gårdar och 
gator samt risk för blåsiga miljöer.

- 1, Små negativa konsekvenser 
gällande klimatanpassning eftersom 
den täta strukturen med höga 
byggnader ger risk för blåsiga miljöer.

- 1, Små negativa konsekvenser 
gällande klimatanpassning eftersom 
ytterligare områden hårdgörs och risk 
för lokala värmeöar kan uppstå.
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MKB Veddesta Etapp 1 och erosion är liten förutsatt att grundläggning av byggnader sker på 
ett lämpligt sätt. 

Transportleder för farligt gods finns i anslutning till planområdet i 
form av E18, Mälarbanan och Veddestavägen. Dessa transportleder 
skapar också buller i området. Halterna av luftföroreningar bedöms 
dock understiga miljökvalitetsnormer för luftföroreningar. Nätet för 
gångtrafikanter är relativt begränsat i sin nuvarande form och cykel-
vägar finns endast i anslutning till Ekonomivägen och Veddestavägen.

Markföroreningar från tidigare verksamheter, såsom petroleumkol-
väten, PAH samt tungmetallerna arsenik och bly. Förekomst av klore-
rade lösningsmedel kan inte uteslutas. 

Samlad bedömning

Planens förhållande till lagskydd

Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bäll-
staåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKO-
området negativt.

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Planens påverkan på riksintresset för kommunikationer bedöms inte 
begränsa möjligheten att utveckla riksintresset. Anläggande av rese-
center kan bidra till ökad tillgänglighet till riksintresset.

Miljökvalitetsnormer för luft enligt 5 kap. 3 § MB
Planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN kan inte bedömas 
eftersom erforderligt underlag saknas. Det finns dock en risk att MKN 
överskrids till exempel vid Veddestavägen och bussterminalen.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt 5 kap. MB
Planförslaget bidrar till att minska belastningen på Veddestabäcken och 
Bällstaån, och därmed till möjligheterna att uppnå MKN för Bällstaån.

Artskyddsförordningen 
Planen innebär att mistel som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförord-
ningen kommer att försvinna ifrån området i och med att trädallé 
avverkas. Mistel är vanligt förekommande i Mälardalen och det 
bedöms inte påverka artens fortlevnad.

Planens viktigaste konsekvenser

Rekreation och friluftsliv
Planens viktigaste konsekvenser gällande rekreation och friluftsliv är att 
den rekreativa friytan blir mycket begränsad vilket kan leda till stort 
slitage och målkonflikter. Friytetillgången på förskolor blir 15-20 kvm/
barn och gårdarnas storlek ca 1200 kvm att jämföra med Boverkets 
riktlinjer om 40 kvm/barn och minst 3000 kvm total gårdsyta. Den 
totala friytan i området är 8-9 kvm/invånare och den privata friytan ca 
9 kvm/bostad. Detta kan jämföras med riktlinjer i Stockholms stads 
sociotopkarta om en total friyta på 30 kvm/invånare och 20 kvm/
bostad i tätbebyggda stadsdelar.
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MKB Veddesta Etapp 1Planen innebär också positiva konsekvenser när grönytan längs Ved-
destabäcken rustas upp till parkområde. Detta innebär att den regio-
nala vandringsleden Upplandsleden och det regionala cykelleden 
Skälbystråket bedöms bli attraktivare och upplevas tryggare inom 
området.

Vattenmiljö
Planen bedöms ha positiva konsekvenser på vattenmiljön eftersom de 
dagvattenlösningar som föreslås innebär att dagvatten som når Ved-
destbäcken kommer att ha föroreningshalter som understiger riktvär-
dena för samtliga föroreningar.  I nuläget överstigs riktvärdena för de 
flesta föroreningarna. Planen bidrar därmed till möjligheten att nå 
MKN för Bällstaån eftersom Veddestabäcken rinner ut i denna. Vidare 
minskar dagvattenlösningarna de flöden som lämnar området något 
vilket bidrar till att minska översvämningsproblem i Veddestabäcken 
och Bällstaån. 

Naturmiljö
Planen innebär att mistel som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförord-
ningen kommer att försvinna ifrån området i och med att trädallé 
avverkas. Mistel är vanligt förekommande i Mälardalen och det 
bedöms inte påverka artens fortlevnad.

Hälsa och Säkerhet

Buller
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till buller bedöms 
som acceptabel. Planförslaget bedöms medföra små negativa till obe-
tydliga konsekvenser för människors hälsa på grund av buller. Osäker-
heten är dock stor på grund av avsaknad av bullerutredning.

Översvämningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till översvämning 
bedöms som acceptabel. Risken för översvämningar i området är liten 
och med föreslagna dagvattenlösningar och ökad kapacitet i lednings-
systemet minskar risken ytterligare.

Skred, ras och erosion
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till skred, ras och 
erosion bedöms som acceptabel. Fördjupade geotekniska utredningar 
behöver dock utföras i samband med bygglov för att kunna föreslå 
lämplig grundläggningsmetod. 

Trafiksäkerhet
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet 
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning saknas. Planför-
slaget bedöms kunna innebära risk för negativa konsekvenser gällande 
trafiksäkerhet. Detta grundas på bristande bedömningsunderlag varför 
eventuella risker kopplade till en ökad biltrafik samt tyngre trafik, i 
form av bussar, relaterat till resecentret inte har kunnat bedömas. Ett 
genomgående gång- och cykelnät ger dock en bra grund för en säker 
trafikmiljö.

Farligt gods
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till farligt gods 
bedöms som acceptabel. Befintlig led för farligt gods på Veddestavägen 
föreslås upphöra och byggnader inom 140 meter från Mälarbanan och 
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MKB Veddesta Etapp 1 E18 ges en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.

Markföroreningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till markförore-
ningar bedöms som acceptabel. Planen bedöms innebära positiva kon-
sekvenser för människors hälsa och säkerhet gällande markföroreningar. 
Förorenade massor ska enligt planen saneras för att nå acceptabel risk-
nivå.

Luftföroreningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till luftföroreningar 
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning och utredning gäl-
lande luftföroreningar saknas. Planförslaget bedöms kunna innebära 
risk för negativa konsekvenser gällande luftföroreningar. Detta grundas 
på bristande bedömningsunderlag varför utsläpp kopplade till biltrafik 
och resecentret inte utretts genomgående.

Klimatanpassning
Det bedöms kunna innebära negativa konsekvenser kopplade till män-
niskors hälsa kopplat till klimatanpassning eftersom den täta struk-
turen med höga byggnader innebär bitvis skuggiga gårdar och gator 
samt risk för blåsiga miljöer. Osäkerheten i bedömningen är stor då 
ingen vindutredning gjorts. Det är dock positivt att det finns tillgång 
till solbelysta offentliga friytor under hela dagen. 

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- 
och hushållningsregler
På grund av bristande utredningsunderlag gällande luftföroreningar, 
trafiksäkerhet, buller, markföroreningar och planens konsekvenser för 
barn går det i nuläget inte att bedömma om förslaget enligt MKB kan 
anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte 
medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors 
hälsa eller säkerhet. 

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Planen är förenlig med miljöbalkens bestämmelser eftersom en 
tät stadsbygd uppförs i ett kollektivtrafiknära läge utan att stora befint-
liga värden påverkas negativt. 
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MKB Veddesta Etapp 1Inledning
Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av 
Järfälla kommun. Den utgör en MKB enligt PBL och kompletterande 
bestämmelser i MB samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar.

Miljöbedömningsprocessen

Planprocess
Planprocessen inleddes 2015 då ett planprogram gällande Södra Ved-
desta godkändes av kommunstyrelsen som underlag för kommande 
detaljplanearbete och detaljplaneuppdrag för etapp 1 gavs.

Planuppdrag och behovsbedömning
Beslut om planuppdrag för Veddesta Etapp 1 togs av kommunstyrelsen 
i Järfälla kommun 2015-02-02 (Dnr Kst 2013/301). Planuppdraget 
utökades sedan med fastigheten Veddesta 1:13 (Dnr Kst 2015/469). 
Arbetet med planen inleddes i mars 2015 och en behovsbedömning av 
miljöbedömning enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691) 
genomfördes (Dnr Kst 2015/71). I denna bedöms förslaget medföra 
risk för betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) ska utföras. Behovsbedömningen inne-
håller också en avgränsning av innehåll i MKB. Behovsbedömning och 
avgränsning har gått på intern remiss hos berörda i kommunen samt 
samråtts med Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsens Dnr: 
4021-581-2016). Länsstyrelsen delade kommunens bedömning gäl-
lande betydande miljöpåverkan samt förslag på avgränsning av MKB.

Detaljplan – samrådsskede
MKB handläggaren har deltagit i planmöten samt haft kontinuerlig 
kontakt med planhandläggare. Miljöbedömningsprocessen har inne-
burit att behovet av ytterligare utredningar har lyfts samt att skriv-
ningar och bestämmelser gällande tillgång till ytor för förskolegårdar 
och takterrasser har stärkts i planhandlingarna. 

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt 
föreliggande behovsbedömning. Enligt behovsbedömning ska planbe-
skrivningen redovisa nödvändiga avgränsningar och preciseringar så att 
betydande miljöpåverkan kan undvikas vad gäller:

Påverkan på ytvatten och grundvatten. 

 • Påverkan på fornlämningar.
 • Påverkan på friluftsliv och rekreation. 
 • Risk för markföroreningar.
 • Risk för buller.
 • Risk för översvämning.
 • Risk för ras- och skred.
 • Risk för leder för farligt god.
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MKB Veddesta Etapp 1 Utifrån denna precisering har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats 
på att beskriva nuläge och bedöma konsekvenser för Rekreation och 
friluftsliv, Vattenmiljö samt Hälsa och säkerhet. Påverkan på fornläm-
ningar kunde efter kontakt med Länsstyrelsen avskrivas då samtliga 
fornlämningar ska ha undersökts och tagits bort i samband med tidi-
gare planläggning. Påverkan på lagskydd gällande Naturmiljö lades till 
under miljöbedömningsprocessen.

Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande 
med ett nollalternativ och en ytterligare alternativ utformning av 
detaljplanens utförande. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i 
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konse-
kvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs. 

Även ytterligare ett alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbe-
skrivningar för att utreda om detaljplanen är lokaliserad till bästa möj-
liga plats för utförandet samt att analysera om detaljplanen är utförd på 
bästa möjliga sätt. I detta MKB-dokument används ett alternativ som 
utformats med bas i översiktsplan, planprogram och ställningstaganden 
där olika alternativ vägts mot varandra under planarbetets gång. 

Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits 
fram. Dessa rapporter ligger till grund för bedömningarna i denna 
MKB:

 • Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun. 
Geosigma, 2016. 

 • Detaljstudie av avrinningsområde B19 och B23 i Bällstaåns avrin-
ningsområde, presentationsmaterial vid workshop april 2016. DHI, 
2016.

 • Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun, 
Veddesta. Norconsult, 2016. 

 • Riskanalys transport av farligt gods, Veddesta Etapp 1, Järfälla 
kommun. Norconsult, 2016.

 • Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Veddesta, Järfälla 
kommun. Norconsult, 2016.

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra med såväl positiva som 
negativa konsekvenser. Skalan av konsekvenser relaterar till det värde 
som berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljökvalitets-
normer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.

Bedömning av risker

För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse 
kan ske i en tregradig skala; stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken 
multipliceras sedan med konsekvensen av att händelsen inträffar. Av 
detta fås en risknivå:

Sannolikhet X Konsekvens = Risknivå

Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som 
bör åtgärdas och risk som måste åtgärdas.
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MKB Veddesta Etapp 1

Sannorlikhet Konsekvens Risknivå

1 = Liten risk 4= Mycket stora 8-12 = Risk måste åtgärdas

2 = Måttlig risk 3= Stora 5-7 = Risk bör åtgärdas

3 = Stor risk 2= Märkbara 1-4 = Acceptabel risknivå

1= Små

Tabell 2. Konsekvensskala

Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Hälsa och säkerhet Övriga hållbarhetsparametrar

+ 4 Mycket stora 
positiva konsekvenser

Betydande förbättrande påverkan 
på riksobjekt eller regionalt 
värdefulla objekt.

Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna MKN, 
rikt- och gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för regionen 
eller nationen i någon aspekt, eller 
för kommunen i flera betydande 
aspekter.

+ 3 Stora positiva 
konsekvenser

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

Bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna MKN, rikt- och 
gränsvärden.

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera betydande 
aspekter.

+ 2 Märkbara positiva 
konsekvenser

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

Förbättrar delvis nationella MKN, 
rikt- eller gränsvärden.

Bidrar tydligt till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen i 
någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller kommundelen i 
mindre betydande aspekter.

+1 Små positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller mindre 
konsekvenser för lokala värden.

Uppfyller MKN och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på 
ett icke betydelsefullt sätt förbättra
aspekter av dessa.

Bidrar i någon mån till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller helt 
lokalt.

+/- 0 Inga eller 
obetydliga 
konsekvenser

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för de kända värdena.

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för 
hållbarhetsprestandan.

- 1 Små negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på värden 
av kommunalt intresse, eller mindre 
konsekvenser för lokala värden. 

Uppfyller MKN och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på 
ett icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa.

Försämrar i någon mån hållbar-
hetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt.

- 2 Märkbara negativa 
konsekvenser

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

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 
aspekter. Uppfyller huvudsakligen 
nationella rikt- eller gränsvärden, 
men inte i alla dess delar eller 
avseenden.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för stadsdelen eller 
kommundelen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande 
aspekter.

- 3 Stora negativa 
konsekvenser

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

Riskerar att överskrida miljökvali-
tetsnormer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för kommunen i någon 
betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller betydande 
aspekter.

- 4 Mycket stora 
negativa konsekvenser

Betydande negativ påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt.  

Överskrider tydligt miljökvalitets-
normer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för regionen eller nationen i 
någon aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.

Tabell 3. Konsekvensskala 
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MKB Veddesta Etapp 1 Osäkerhet i bedömningarna
Någon trafik och bullerutredning har inte genomförts. Utredningar 
gällande geoteknik och markföroreningar är översiktliga. Översväm-
ningskartering är preliminär men några stora ändringar gällande Ved-
destaområdet är inte att vänta. Vidare saknas vindstudier för området. 
Siffror gällande friytetillgång bygger på uppskattningar utifrån studier 
av detaljplan, exploateringstal och illustrationsplaner. 

Metodik för bedömning av konsekvenser för lagskyddade 
arter
Formuleringarna vad gäller skyddet i de olika paragraferna i artskyddsför-
ordningen skiljer sig något åt. Då få juridiska prejudikat föreligger beskrivs 
konsekvenserna för de olika arterna skyddade i artskyddsförordningen på 
likartat sätt oavsett enligt vilken paragraf de skyddas. 

För varje art anges: 

•	Påverkan/Typ av skada - I praktiken är det främst 
två olika typer av skador som uppkommer vid 
detaljplanens utförande;

•	a) Exploatering av naturmiljöer, eller 

•	b) Störning från buller och rörelse

•	Hur lokal population påverkas - Lokal population 
definieras i denna rapport som en avgränsad 
population av djur, växter eller svampar som finns 
inom ett begränsat område och som inte har kontakt 
eller endast har begränsad kontakt med populationer 
utanför området. Inom populationerna sker ett effektivt 
utbyte av gener risken för lokala utdöenden är liten. 
Djur och växter som har god spridningsförmåga och 
täta stammar har stora lokala populationer. Medan 
sådana som har dålig spridningsförmåga och glesa 
förekomster har mindre lokala populationer. 

•	Hur regional population påverkas - Regional 
population definieras som förekomsten på biogeogra-
fisk nivå. Den biogeografiska region som Myttinge 
tillhör är den boreala regionen, vilken sträcker sig över 
stora delar av mellersta och norra Sverige.  

•	Om artens bedöms ha gynnsam bevarande 
status och hur den påverkas av projektet - Gynnsam 
bevarandestatus definieras som; 

•	a) Artens populationsutveckling visar att arten på 
lång sikt kommer att förbli en del av sin livsmiljö

•	b) Dess naturliga utbredningsområde inte 
minskar och sannolikt inte kommer att minska

•	c) Tillräckligt stor livsmiljö finns för att arten ska 
bibehållas på lång sikt

För arter som listas i habitatdirektivet har Naturvårdsverket gjort en 
genomgång och bedömt bevarandestatus. Flera arter i artdirektivet och 
arterna i fågeldirektivet beskrivs dock inte i publikationen. För dessa arter 
används rödlistning som kriterium för om arten har gynnsam bevarandesta-
tus eller inte. Rödlistade arter har inte gynnsam bevarandestatus. Är arten 
inte rödlistad bedöms bevarandestatusen som gynnsam. 

Bedömningarna omfattar såväl bygg- som driftskede.

Metodik för bedömning av 
påtaglig skada
Med påtaglig skada på naturmiljön 
avses påtaglig skada på värden för 
friluftslivet som har betydelse från 
allmän synpunkt och som inte kan 
återskapas eller ersättas om de en 
gång förstörs. Bedömning av påtaglig 
skada har tagits från Naturvårdsver-
kets Handbok med allmänna råd för 
tillämpningen av 3 kap. 6 § andra 
stycket miljöbalken – Riksintresse för 
naturvård och friluftsliv. Vid bedöm-
ningen av om en åtgärd kan påtagligt 
skada ett område av riksintresse bör 
det analyseras:

•	Arten och omfattningen av 
påverkan. Hur mycket, på vilka sätt 
och för hur lång tid åtgärden kan 
inverka negativt på de värden som 
utgör grund för att området har 
bedömts vara av riksintresse.

•	Områdets känslighet och återhämt-
ningsförmåga. Olika områden är 
olika känsliga för påverkan.

•	Vid bedömningen bör även tidigare 
ingrepp och/eller skador beaktas. 
Ett mindre ingrepp kan i sig ge en 
liten påverkan i området, men om 
det följs av fler kan det sammanta-
get medföra stora negativa 
konsekvenser. Om ett område 
genom en åtgärd splittras upp i 
flera små delar kan det även få 
negativa konsekvenser för friluftsli-
vet. Det är också viktigt att beakta 
om barriärer skapas som minskar 
åtkomligheten eller tillgängligheten 
till området.

Vid bedömningen bör också tas 
hänsyn till att ett ingrepp som endast 
berör en liten del av ett riksintresse-
område kan ha en sådan grad av 
negativ inverkan på områdets värden 
att påtaglig skada uppstår. Detta 
gäller även sådana åtgärder utanför 
ett riksintresseområde som kan 
påverka värdena i området negativt 
så att en påtaglig skada uppstår.
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MKB Veddesta Etapp 1Föreslagen plan
Planområdet utgör en del av södra Veddesta. Det avgränsas i öster av 
Mälarbanan, i söder av befintlig villabebyggelse, i väster av befintliga 
kontorsbyggnader och i norr av Veddestavägen.

Syftet med planen
Planens syfte är att möjliggöra för omstigningsplats och nya bostäder, 
kontor, handel och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt utveckla 
området kring Veddestabäcken till ett grönt stråk med plats för möten.

Visionen för Veddesta är att skapa upplevelserik och tät, sammanhäng-
ande stadsmiljö med flera boendemöjligheter, fler arbetsplatser och ett 
väl integrerat nav för kollektivtrafiken. Huvudstråk kopplas samman 
och Veddesta blir en integrerad del i Barkarbys stadsomvandling. Här 
skapas en finmaskig struktur med många korsningspunkter som ger 
potential för starka stråk med stadsliv.

Urbaniteten i stadsdelen förstärks genom att framsidor skapas mot 
gator, platser och parker. Täthet och höga hus skapar dynamik och 
spänning, och variationen balanserar så att det finns förutsättningar för 
inbjudande offentliga rum med gott lokalklimat och en utformning 
som lockar till vistelse och möten.

Planens innehåll
Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Planen medger uppförande av 
cirka 2000 nya bostäder. Därutöver innehåller förslaget ett resecentrum 
med tunnelbana, bussterminal och nära koppling till pendeltågstation, 
lokaler för handel och service samt kontor. Fyra förskolor planeras 
vidare inom området. I anslutning till resecentrum planeras ett torg 
som söderut kopplar till en urban park och ett grönt parkstråk längs 
Veddestabäcken. De offentliga friytorna upptar ca 2 hektar av planen. 
Nya vägar, med separata gång- och cykelbanor, kommer att binda 
samman bebyggelsen i en tät kvartersstruktur. Nya vägkopplingar 

Karta över Veddesta Etapp 1’s läge i 
förhållande till befintliga samt kommande 
kommunikationer och stadsutveckling. Från 
planhandling (2016-06-01).

På nästkommande uppslag: Plankarta över 
Veddesta Etapp (2016-06-01).
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MKB Veddesta Etapp 1 anläggs mot bostadsområden söder om planen från Fasanvägen och 
Ripvägen. Gång- och cykelkopplingar finns från Järpvägen och Tjäder-
vägen. En brokoppling mot Barkabystaden planeras. Några gator pla-
neras med trädalleer, rain-gardens (ytor med växter som kan 
översvämmas) och rekreativa platsbildningar. Befintliga regionala 
cykelleder kommer att rustas till att nå regional standard.

Byggnadshöjder varierar från 3 till 32 våningar med högre byggnads-
höjder mot Veddestavägen och lägre byggnadshöjder mor parkstråket 
vid Veddestabäcken. Kvarteren planeras med en aktiv fasad mot gatu-
rummen och lugna insidor mot bostadsgårdar. Takterrasser planeras på 
del av byggnad i de tre fastigheter där bostadsgårdar används av för-
skolor. Sammanlagt blir friytetillgången till privata gårdar inklusive 
takterrasser uppskattningsvis 17 000 kvm – 18 000 kvm. Uppskatt-
ningen av friytor är grov och bygger på exploateringstal och illustra-
tioner.

Förslaget innehåller vidare dagvattenrening i form av makadammagasin 
och makadamdiken. 

Planens påverkan och effekter
Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet 
bedöms föra med sig. En sådan översikt görs i enlighet med internatio-
nell MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram de delar av projektet som kan 
påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller 
negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva konsekven-
serna för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora 
eller små, positiva eller negativa.

Landskapsbilden förändras
I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. Han-
dels- och industriområdet omvandlas till tät stadsbygd. De höga bygg-
nadskropparna mot Veddestavägen, med höjder upp till 32 våningar, 
kommer att vara synliga på mycket långt avstånd och påverka land-
skapsbilden ifrån utsiktspunkter även utanför Järfälla kommun.

Ny bebyggelse på naturmark
Planförslaget innebär i ett mindre avsnitt uppförande av byggnader på 
naturmark medan resterande naturmark sparas som parkmark med 
annan karaktär och innehåll än dagens naturmark. Detta påverkar 
naturvärden, rekreationsvärden och ekosystemtjänster. 

Nya vägar
Planförslaget innebär anläggningar av nya vägar vilket ger effekter på 
naturmark längs några sträckor, samt eventuellt påverkan på markhy-
drologi. I övrigt fås effekter på trafiksäkerhet och buller.

Markdränering, ökad ytavrinning från hårdgjorda ytor, samt ökad 
avrinning
Planförslaget kommer att medföra att olika typer av markarbeten 
såsom grundläggning, dränering, ledningsdragning med mera. Yt- och 
markvattenförhållandena väntas då påverkas.

Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka, vilket medför ökad ytavrin-
ning. Dagvatten kan komma att förorenas av trafikutsläpp och andra 
föroreningar från hårdgjorda ytor. Dagvattenanläggningar som renar 
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MKB Veddesta Etapp 1vatten och utjämnar flöden planeras i området vilket resulterar i att 
både föroreningsnivåer och flödesnivåer som når Veddestabäcken 
bedöms minska och nå under riktvärdena för samtliga ämnen.

Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik
Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger effekter på trafiksäkerhet, 
luftföroreningar och buller. Förutsättningarna att utveckla kollektivtra-
fiken påverkas.

Ny bebyggelsestruktur
Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, på för-
utsättningar för kollektivtrafik samt på behovet av personbilstran-
sporter. En ny struktur påverkar möjligheterna till etablering av service 
samt fritids- och kulturaktiviteter.

Fler boende
Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, samt 
förändringar i besökstryck på naturområden och kulturaktiviteter. 
Möjligheter till att utveckla nya aktiviteter och verksamheter kommer 
att påverkas. 
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MKB Veddesta Etapp 1 Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande 
med ett nollalternativ. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i 
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konse-
kvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs.

Även ytterligare alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbeskriv-
ningar. Alternativa lokaliseringar har prövats inom ramen för arbetet 
med översiktsplanen för Järfälla samt planprogram. Ytterligare alter-
nativ till lokalisering har därför inte föreslagits. Alternativet baseras på 
förslagsalternativ som valts bort under planprocessen samt hur planen 
skulle sett ut om den anpassades till kommunala riktlinjer och studier 
angående behov av friytor. På så sätt ger miljökonsekvensbeskrivningen 
kunskap om hur de val som gjorts under planprocessen påverkar de 
miljöaspekter som berörs i miljöbedömningen. 

Båda alternativen har diskuterats fram tillsammans med planhandläg-
gare och plangrupp.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning med industri, 
kontor och handel fortgår. På grund av närheten till Barkabystaden och 
andra utbyggnadsområden samt den kommande tunnelbanan blir 
området mer attraktivt varför verksamheterna expanderar och nya 
byggnader uppförs på de obebyggda parkerings- och naturmarksytorna 
där befintliga planer så tillåter. Eventuellt ökar andelen kontorsverk-
samhet i takt med att läget blir mer centralt. I samband med nybygg-
nation sker viss marksanering och rening av vatten enligt kommunens 
dagvattenpolicy. Grönstråket längs Veddestabäcken fortsätter att se ut 
som idag. I översiktsplanen föreslagna stomlinjer för kollektivtrafik och 
linjer för kollektivtrafik med hög trafiktäthet längs Veddestavägen och 
Ekonomivägen genomförs och gatorna anpassas efter detta. Den regio-
nala cykelleden Skälbystråket rustas till regional standard. I övrigt 
kommer strukturen gällande gång- och cykelbanor likna nuvarande 
grovmaskiga struktur.

Sannolikheten att nollalternativet kommer att inträffa är dock låg 
eftersom byggande av bostäder är prioriterat inom området både i regi-
onplanen och i Järfällas översiktsplan. 

Alternativt förslag
Det alternativa förslaget följer i stort huvudförslaget vad gäller struktur. 
I detta alternativ genomförs dock den i översiktsplanen föreslagna 
busslinjen med hög turtäthet på Ekonomivägen. Vidare uppförs endast 
gångvägar från Järpvägen och Tjädervägen över grönstråket och där 
Ripvägen korsar grönstråket anläggs ett shared space. Andelen offentlig 
friyta ökar genom att fastigheten väster om den urbana parken, där det 
idag finns naturmark, görs om till park som sammankopplas med den 
urbana parken. Byggnaderna som planerats för centrumverksamheter 
ges rekreativt tillgängliga tak. Detta innebär att de offentliga friytorna 
ökar med knappt cirka 0,7 ha i förhållande till planen och en minsk-
ning med ca 150 bostäder. I det alternativa förslaget anläggs också 
rekreativt tillgängliga takträdgårdar på en stor del av fastigheternas tak. 
En uppskattning har gjorts att detta skulle kunna öka friytetillgången 
till privata gårdar inklusive takterrasser med minst 10 000 kvm.
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MKB Veddesta Etapp 1Lagskydd och plansituation

Plansituation
Veddesta Etapp 1 utgör en del av den i RUFS 2010 utpekade regionala 
stadskärnan Barkaby-Jakobsberg. Detaljplanen är därmed förenlig med 
RUFS 2010.

I översiktsplanen för Järfälla kommun planeras Veddesta Etapp 1 bli ett 
område med urban/stadsmässig struktur. Veddestavägen pekas vidare 
ut som väg för stomlinje för kollektivtrafik och Veddetsavägen och 
Ekonomivägen pekas ut som vägar för kapacitetsstark kollektivtrafik. 
Läge för tunnelbanestation redovisas i Veddesta Etapp 1’s västra kant. 
Detaljplanen är i stort förenlig med översiktsplanen. Undantaget är att 
kapacitetsstark kollektivtrafik på Ekonomivägen inte ingår i planför-
slaget.

Planområdet ligger inom tunnelbanans influensområde. Detaljplanen 
bidrar med en stor andel bostäder inom influensområdet och är 
därmed förenlig med detta. 

Ett program för Södra Veddesta har upprättats och godkänts som 
underlag för att upprätta detaljplan. Programmet ger förutsättningar så 
att Veddesta kan utvecklas till en blandstad. Detaljplanen följer i stort 
planprogrammet.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Inom planen finns flera gällande detaljplaner: Veddesta industriom-
råde, Veddesta företagscentrum, Veddesta södra industriområde, Ved-
desta 1:6 1:102:1 2:11 samt Mälarbanan. Genomförandetiden för 
samtliga planer har löpt ut.

Lagskydd

Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden, 3 kap. MB
Intressen som inte beskrivs nedan berörs inte av planen.

Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Veddestabäcken som ingår i planområdet rinner ut i Bällstaån som 
utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Mark- och vat-
tenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så 
långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

 • Planens konsekvenser i relation till Ekologiskt särskilt känsliga 
områden analyseras vidare under Vattenmiljö, s 29.

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
E18 ligger ca 300 meter norr om planområdet och Mälarbanan ligger 
ca 35 meter i samma riktning. 

Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

 • Planens konsekvenser i relation till riksintresse för kommunikationer 
analyseras vidare under Hälsa och säkerhet, s 34.
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MKB Veddesta Etapp 1 Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB

Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförord-
ningen, SFS 2010:477. I förordningen finns miljökvalitetsnormer 
(MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillstånds-
prövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.

 • Planens konsekvenser rörande luftkvalitet diskuteras under Hälsa och 
säkerhet, s 34.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- 
och grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. 
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön. Veddestabäcken som ligger inom planområdet 
rinner ut i vattenförekomsten Bällstaån som bedömts ha dålig ekolo-
gisk status men god kemisk ytvattenstatus.

Enligt MKN Bällstaåns ytvattenförekomst ha god kemisk ytvatten-
status 2015 och god ekologisk status 2021. 

 • Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under Vatten-
miljö, s 29.

Artskyddsförordningen
I området växer mistel på minst ett träd i allén längs Veddestavägen. 
Mistel är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen. Detta innebär att 
det är förbjudet plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada 
exemplar av växterna liksom att ta bort eller skada frön och andra 
delar. 

 • Planens konsekvenser rörande artskyddsförordningen diskuteras 
under Naturmiljö s 33.

Lagskydd som inte berörs av planen
 • Planen berör inga riksintressen enligt 4 kap MB (Särskilda bestäm-
melser om hushållning med mark och vatten).

 • Planen berör inte förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket 
och fiskerinäringen

 • Planen berör inga objekt som skyddas av Kulturmiljölagen, KML, 
berörs av planen.

 • Planen berör inga områden som skyddas enligt 7 kap. MB
 • Planen berör inte tillståndsplikt för vattenverksamhet eller markav-
vattningsförbud enligt 11 kap. MB.

 • Planen berör inga objekt eller områden som skyddas enligt Plan- och 
bygglagen, PBL
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MKB Veddesta Etapp 1Ekosystemtjänster
Enligt Sveriges miljömål med tillhörande etappmål för Biologisk 
mångfald, som är beslutade av regereningen, finns det flera mål som 
rör ekosystemtjänster eller kan kopplas till ekosystemtjänster. Vad 
gäller ekoststemtjänster och miljökonsekvensbeskrivningar finns sär-
skilt ett etappmål under Biologisk mångfald som av vikt för ekosystem-
tjänster:

 • Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden; 
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället 
där så är relevant och skäligt.

Eftersom miljökonsekvensbeskrivningar är ett viktigt beslutsunderlag i 
detaljplaneprocessen är det viktigt att ekosystemtjänster integreras i 
denna typ av utredningar.

Vad är ekosystemtjänster
Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som den praktiska eller tekniska 
nytta som samhället kan erhålla från de naturliga och de kultiverade 
ekosystemen. De delas ofta in i producerande tjänster, reglerande 
tjänster och kulturella tjänster samt understödjande tjänster.

Nedan presenteras vilka tjänster som bedömts relevanta för planen 
samt hänvisningar till var i MKB-rapporten dessa analyseras.

Producerande tjänster
För den aktuella planen är inga producerande tjänster relevanta.

Reglerande tjänster
För den aktuella planen bedöms rening av vatten som relevant, vilket 
integreras i bedömningen av påverkan på vattenkvalitet under Vatten-
miljö.

Vidare bedöms flödesutjämning, luftrening samt parkbris och skugg-
ning som viktigt, särskilt som viktiga klimatanpassningsfaktorer. Detta 
analyseras vidare under Hälsa och säkerhet.

Kulturella tjänster
För den aktuella planen bedöms bland annat naturrekreation, under-
visning och kunskap samt estetiska värden relevant. Detta behandlas 
vidare under Rekreation och friluftsliv.

Understödjande tjänster
Planen rymmer inga områden av stor vikt för biologisk mångfald och 
ekosystemens resiliens under avsnittet Natur går dock att läsa vidare 
om påverkan på och åtgärder för specifika artförekomster. Under 
Rekreation och friluftsliv samt Vattenmiljö beskrivs dock påverkan på de 
gröna- och blå värden som finns i området närmare.

Producerande tjänster
•	Till de producerande ekosystemtjäns-

terna brukar räknas bl.a.: Produktion av 
livsmedel och medicinalväxter, 
bioenergi, skogsråvaror som virke, 
pappersmassa och bioenergi samt 
produktion av dricksvatten.

Reglerande tjänster
•	Till de reglerande ekosystemtjänsterna 

räknas bl.a.: Pollinering genom insekter, 
fröspridning, omsättning av avfall och 
avlopp med återföring av närsalter, 
rening av vatten, flödesutjämning av 
regn- och smältvatten, luftrening, 
luftväxling av stadsluft (”stadsbris”).

Kulturella tjänster
•	Till de kulturella ekosystemtjänsterna 

brukar räknas bl.a. hälsoaspekter från 
naturrekreation, fritidsupplevelser, 
estetiska värden, undervisning och 
kunskap, tysta områden. 

Understödjande tjänster
•	De understödjande tjänsterna fungerar 

som grund för att de andra ekosystem-
tjänsterna ska kunna fungera. Till de 
understödjande ekosystemtjänsterna 
räknas  bl.a. biologisk mångfald, 
storskaliga vatten- och näringscykler, 
jordformation och fotosyntes.
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MKB Veddesta Etapp 1 Rekreation och friluftsliv
Beskrivning av befintliga värden för rekreation och friluftsliv grundas 
på planprogram för Veddesta, behovsbedömning för Veddesta Etapp 1, 
kontakter med kommunens tjänstemän samt fältbesök utfört 2016-05-
13. I första hand beskrivs värden och konsekvenser inom detaljplane-
området. I de fall planen får konsekvenser för kända värden utanför 
området beskrivs även detta. 

Rekreation och friluftsliv i nuläget

Friytor i planområdet
Detaljplaneområdet rekreativa ytor består främst av ett grönstråk längs 
Veddestabäcken i planområdets södra kant samt ett gräs och buskbe-
vuxet område norr om Ekonomivägen. Grönstråkets östra hälft är ian-
språktaget av odlingslotter. Den västra delen består av en uppvuxen 
naturlik plantering innehållandes bland annat björk, asp, hägg, sälg 
och lönn. I plangräns finns en mindre öppen gräsyta med tre relativt 
stora ekar. Veddestabäcken rinner i den södra kanten av den västra 
delen av grönområdet och går in i en kulvert vid koloniområdets 

Karta över rekreativa värden. Från behovsbe-
dömning för Veddesta Etapp 1.
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MKB Veddesta Etapp 1början. Bäcken utgör här ett djupt dike med branta kanter som är 
bevuxna med nässlor, högt gräs och vass. Grönområdet norr om Eko-
nomivägen består av träd, buskar och ängsflora men har karaktären av 
övergiven ruderatmark. Grönytorna har låga rekreativa värden och är 
relativt mentalt och fysiskt otillgängliga på grund av en privat karaktär 
i koloniområdet, tät skog i den naturlika planteringen och allmänt 
högväxt gräsvegetation i resterande ytor. De bedöms främst användas 
av kolonisterna samt elever från Barkaby förskola och Barkabyskolan 
som båda ligger sydöst om planområdet. 

Utöver grönytorna är parkering samt entréytan till Veddesta centrum 
en publik friyta som kan fungera som mötesplats för boende i närom-
rådet.

Friytor inom 500 meter från planområdet
Ungefär 100 meter väster om planområdet ligger det mindre skogsom-
rådet Kvarnbacken (ca 1,5 ha). Området består av blandskog och häll-
mark. Där finns solitär tall på omkring 150 år samt ek, asp och ask. 
Området är idag med sitt läge inom ett industriområde ringa använt 
med har rekreativ potential för naturlek och kortare promenader.

Ungefär 300 meter väster om planområdet finns skogsområdet Fruns 
backe (ca 8 ha). Det är en gammal kulturskog som delvis har betats. I 
södra änden finns ett gravfält från yngre järnålders. Kulturlandskap, 
fornlämningar och intressant natur med bland annat backsippor gör 
området till rekreativt intressant. Läget i ett industriområde i kombina-
tion med en kuperad terräng gör dock att den rekreativa användningen 
idag bedöms som begränsad. 

Ungefär 100 meter norr om planområdet finns Veddestavallen som 
rymmer flera fotbollsplaner samt speedwaybana. Norr om Veddesta-
vallen finns ytterligare ett skogsparti (ca 2 ha) med gran och tall med 
rekreativ potential.

Natur och friluftsområden inom 2 km från planom-
rådet
Ungefär 1 km väster om planområdet ligger Ormbacka friluftsområde. 
Här finns motionsspår, utegym och en rekreativt intressant miljö med 
äldre skog, naturbeten och ett levande kulturlandskap. Ytterligare en 
bit bort ligger Viksjö golfbana. 

Ungefär 600 meter fågelvägen sydväst om planområdet ligger Bar-
kabys-Skälbys  stadspark Skälbyparken. Parken innehåller dansbana, 
lekområden, en bygdegård samt kulturpräglade grönytor och fornläm-
ningsområden. Evenemang som marknader och valborgsfirande före-
kommer här. 

Ungefär 500 meter fågelvägen väster om planområdet ligger Barkaby-
stadens stadspark, Kyrkparken. I Kyrkparken finns flera rekreativa kva-
liteér med stora gräsytor, lekmiljöer och en dammanläggning med 
blommande omgivning. 

Utöver dessa områden finns Görvälnskilen knappt 3 kilometer väster 
om planområdet och Järvakilen drygt 2 kilometer öster om planom-
rådet. Båda områden hyser stora rekreativa kvalitéer och kan fungera 
som utflyktsområden. 

Rekreation utifrån ekosystem-
tjänster 
•	Flera rekreationsvärden är direkt 

kopplade till ekosystemtjänster, särskilt 
till de kulturella ekosystemtjänsterna.

•	Till de kulturella ekosystemtjänsterna 
räknas bland annat vackra utblickar och 
möjlighet till skogskänsla, ro och lek.

•	Rekreativa områden har ofta höga 
estetiska värden samt bidrar till god 
hälsa genom möjlighet till fysisk aktivitet 
och mental återhämtning; 

•	Variationsrikedom och områden för 
naturpedagogik samt kulturhistoria 
möjliggör ekosystemtjänsterna 
undervisning och kunskap; 

•	Många får intellektuell och andlig 
inspiration i orörda och trolska miljöer 
eller i områden med utblickar och 
öppna landskap. 
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MKB Veddesta Etapp 1 Rekreativa stråk
Upplandsleden sträcker sig i ca 400 meter i planområdet i en sydväst 
riktning ut med det gröna stråket längs Veddestabäcken. I samma 
sträckning går det regionala cykelstråket Skälbystråket. Stråket når 
dock inte standard för regionalt cykelstråk eftersom gång och cykel-
trafik inte separeras.

Kombinerade gång- och cykelvägar inom planområdet finns längs Ved-
destavägen och Veddestabäcken. Veddestavägen är en bred allékantad 
stadsgata medan stråket längs Veddestabäcken har parkkaraktär. Den 
uppvuxna vegetationen längs Veddestabäcken ger både sol och vind-
skydd för dem som transporteras längs gång- och cykelbanan. Samti-
digt kan stråket upplevas otryggs, särskilt kvällstid, med oskött tät 
vegetation och slutna verksamhetsfasader.

Ovan nämnda Fruns backe och Ormbacka friluftsområde nås via gång- 
och cykelvägar längs Veddestavägen, Kontovägen, Viksjöleden och Jär-
fällavägen/Byleden. Veddetavallen och ovan liggande skogsområde nås 
via Girovägen och Fakturavägen som båda har gångbana i hela sträck-
ningen. Kvarnbacken nås via bilväg utan trottoar. Ingen av dessa skogs-
områden har anlagda rekreativa strukturer såsom stigar och bänkar.

Kyrkparken nås via gång- och cykeltunnel under Mälarbanan och det 
faktiska avståndet blir nära 1 kilometer.

Ett regionalt gång- och cykelstråk längs Mälarbanan ger Veddetsa 
kopplingar norr och söderut.

Konsekvenser av föreslagen plan

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
+2 Märkbara positiva konsekvenser eftersom grönytor i anslutning till regionala leder rustas 
upp och planen rymmer en sammanhållen struktur för gång- och cykeltrafikanter. 

När grönområdet i anslutning till Veddestabäcken omvandlas till park 
bedöms de rekreativa värdena öka samt den upplevda otryggheten 
minska för dem som vandrar den regionala vandringsleden Upplands-
leden och för dem som färdas på den regionala cykelleden. Koppling-
arna till rekreativa ytor inom och utom planen bedöms också bli goda 
tack vare ett sammanhållet gång- och cykelnät med kopplingar till det 
regionala cykelnätet. Tillgängligheten till omgivande områden ökar 
ytterligare när regionala cykelleder rustas till regional standard.

Konsekvenser för tillgång
- 3 Märkbara negativa konsekvenser eftersom tillgången till friytor (torg, parker, bostadsgår-
dar och naturområden) blir låg.

Planförslaget innebär att friytetillgången både gällande privata gårdar, 
allmänna platser och förskolegårdar blir låg. För förskolegårdarna blir 
friytetillgången per barn 15-20 m2 och gårdarna får en storlek på 
omkring 1200 m2. Detta kan ställas i förhållande till Boverkets rekom-
mendationer att friytetillgången bör vara 40 m2 per förskolebarn och 
minst 3000 m2. Vid mindre ytor menar de att det är svårt att utveckla 
lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser barnens behov och 
att slitaget riskerar att bli omfattande (Boverket, 2015).
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MKB Veddesta Etapp 1Den privata friytan (bostadsgårdar) bedöms bli ca 9 kvm/bostad. Då är 
även förskolegårdar och takterrasser inräknade. Den totala friytetill-
gången inom planen bedöms bli ca 8-9 kvm/invånare. Detta kan jäm-
föras med riktlinjer framtagna i samband med Sociotophandboken i 
Stockholm stad (Stockholm, 2003). I denna rekommenderas en privat 
friyta om 20 kvm/bostad och en total friytetillgång om 30 kvm/invå-
nare. Studier av tätbebyggda miljöer i Stockholms innerstad har visat 
att en lägre tillgång riskerar att ge hårt slitage, trängsel och målkon-
flikter i parkförvaltningen särskilt gällande offentliga ytor.

Bristen på friytor inom planen kompenseras inte heller av tillgång till 
friytor i planens absoluta närhet. De friytor som finns är begränsade 
och kommer att delas med boende i andra, ofta tätbebyggda, befintliga 
och kommande bostadsområden.

Befintliga odlingslotter försvinner och det bedöms inte som möjligt att 
hitta nya platser för odling inom planen.

Med hänsyn till den täta strukturen är det positivt för den rekreativa 
tillgängligheten att flera gator planeras rymma trädalléer och rain-gar-
dens vilket gör att dessa kan upplevas som en del av den rekreativa 
miljön. Det är också positivt att grönytorna i anslutning till Veddesta-
bäcken rustas upp till att rymma fler rekreativa kvalitéer än i dagsläget 
och att gränssnittet mellan bebyggelse och park utformas som en kaj 
mot det gröna. Bristen på tillgång till friytor kompenseras något av 
närheten till Görvälnkilen och Järvakilen. Avståndet gör dock att dessa 
främst är aktuella för helgrekreation. 

Förslag till åtgärder
 • Planera in fler gator med alléer, raingardens och rekreativa ytor.
 • Anlägg takterrasser på samtliga byggnader med undantag av de 
högsta punkthusen och stadsradhus.

 • Tillskapa mer grönyta t.ex. genom att ta bort byggnader inom något 
kvarter.

 • Se över möjligheten att skapa en större stadsdelspark i kommande 
etapper av Södra Veddesta.

 • En barnkonsekvensbeskrivning bör tas fram.

Konsekvenser av alternativa förslag 

Konsekvenser av alternativt förslag med annan 
utformning

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet

+2 Märkbara positiva konsekvenser eftersom grönytor i anslutning till regionala leder rustas 
upp och planen rymmer en sammanhållen struktur för gång- och cykeltrafikanter.

Alternativet skiljer sig inte i några väsentliga delar gällande strukturer 
och tillgänglighet. Den bussgata som i förslaget går längs Ekonomi-
vägen kan dock utgöra en barriär mellan byggnader och park vilket gör 
att gränssnittet, kajen mot det gröna, samt tillgängligheten till parken 
blir sämre än vad det är i planförslaget. 
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MKB Veddesta Etapp 1 Konsekvenser för tillgång

- 3 Märkbara negativa konsekvenser eftersom tillgången till friytor (torg, parker, bostadsgår-
dar och naturområden) blir låg. Tillgången blir dock något bättre än i förslaget.

Alternativet innebär att friytetillgången både gällande privata gårdar, 
allmänna platser och förskolegårdar är fortsatt låg men något bättre än 
i planförslaget. För förskolegårdarna blir friytetillgången densamma 
som i förslaget. Den privata friytan (bostadsgårdar) bedöms öka till 
minst 15 kvm/bostad. Den totala friytetillgången inom planen bedöms 
bli minst 13 kvm/invånare. 

Genom att inga cykelstråk planeras genom parkstråket och en shared 
space planeras i väster ger alternativet möjlighet till en mer samman-
hållen park vilket är positivt i förhållande till planen. 

Konsekvenser av nollalternativet

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet

+ 1 Små positiva konsekvenser eftersom den regionala cykelleden rustas

Eftersom den regionala cykelleden rustas ger nollalternativet positiva 
konsekvenser för strukturer och tillgänglighet på samma sätt som plan-
förslag och alternativ. Samtidigt rustas inte grönstråket såsom i planför-
slaget och alternativ varför konsekvenserna inte blir lika positiva för de 
regionala strukturerna Upplandsleden och Skälbystråket. Strukturen 
gällande gång- och cykelbanor inom området och längs Veddestavägen 
blir också sämre än i förslaget och alternativet eftersom den storskaliga 
strukturen utan tydligt cykel- och gångnätverk blir kvar.  Konsekvenser 
för tillgång

- 1 Små negativa konsekvenser när områden som idag används som skolnatur bebyggs.

Nollalternativet innebär att grönytan norr om Ekonomivägen, som 
idag används av närliggande förskola och skola, bebyggs vilket ger 
negativa konsekvenser gällande tillgång. Eftersom funktionerna för 
grönytorna i nollalternativet, som främst rymmer handel, industrier 
och kontor, respektive förslaget och alternativet, som rymmer stor 
andel bostäder, skiljer sig mycket åt är det inte relevant att analysera 
skillnader i friytetillgång.
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MKB Veddesta Etapp 1Vattenmiljö
Beskrivningen av befintliga värden gällande vattenmiljö grundas på 
Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun (Geo-
sigma, 2016) samt behovsbedömning för Veddesta Etapp 1.

Vattenmiljö i nuläget

Vattenförvaltning och Miljökvalitetsnormer
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån rinner 
nordost om planområdet och är tillsammans med Veddestabäcken reci-
pient för dagvatten från planområdet. Veddestabäcken är ett biflöde till 
Bällstaån och rinner längs med planområdets sydöstra avgränsning.

Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avse-
ende på näringsämnen, tungmetaller och organiska föreningar. Bäll-
staån har även dålig ekologisk status. Målet är att Bällstaån ska uppnå 
god ekologisk och kemisk status till år 2021. Länsstyrelsen anser att 
god ekologisk status omöjligt kan nås för Bällstaån fram till 2021 på 
grund av orimliga kostnader och därför har Bällstaån fått tidsfrist till år 
2027. Veddestabäcken har inga egna miljökvalitetsnormer men 

Vattenmiljö som ekosystem-
tjänst
•	Dricksvattenförsörjning är en av våra 

viktigaste producerande ekosystem-
tjänster. 

•	Vattenrening, exempelvis genom en 
våtmark, är en reglerande ekosystem-
tjänst. Även flödesutjämning hör till 
denna kategori av ekosystemtjänster. 

Karta över värden kopplat till ytvatten. Från 
behovsbedömning för Veddesta Etapp 1.
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MKB Veddesta Etapp 1 eftersom bäcken är ett biflöde till Bällstaån bör samma åtgärder utföras 
för Veddestabäcken som för Bällstaån för att minska föroreningsbelast-
ningen.

Grundvatten
Inga grundvattenförekomster finns som omfattas av MKN. Grund-
vattnet ut med planområdets norra gräns visar en måttlig sårbarhet för 
föroreningar enligt SGU’s kartläggning av grundvattnets sårbarhet 
(Länsstyrelsen Stockholms län, 160520). Dagvattenutredningen visar 
att den naturliga infiltrationen till grundvattnet idag är liten på grund 
av att marklager bestående av lera med låg genomsläpplighet. 

Ytavrinning och dagvatten
Avrinningen inom planområdet sker huvudsakligen i sydöstlig riktning 
med Veddestabäcken som recipient för dagvattenflödena. Dagvattnet 
från planområdet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och 
vidare till Bällstaån genom en kulverterad dagvattenledning.

Den geotekniska undersökningen som utförts i området visar att plan-
området består av relativt tunna jordlager och lera och förutsättning-
arna för naturlig infiltration av dagvatten i planområdet bedöms i 
dagvattenutredningen som mindre bra.

Belastningskällorna i området är främst knutna till vägar och parke-
ringsplatser samt urlakning av föroreningar från tidigare verksamheter. 
Med befintlig markanvändning bedöms föroreningsbelastningen gäl-
lande samtliga ämnen, undantaget kväve, överstigas. 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Konsekvenser för grundvatten
0 Inga konsekvenser på grundvattnet eftersom genomsläppligheten till grundvattnet är låg.

Mängden vatten som når grundvatten i planområdet kommer att 
minska något eftersom områden som idag består av grön- och grusom-
råden bebyggs och nya gröna gårdar till stor del uppförs på bjälklag. 
Eftersom marken redan idag har ringa genomsläpplighet bedöms 
planen dock inte ha någon påverkan på grundvattenmagasinet. Det 
vatten som kommer att nå ner till grundvattnet kommer att vara renare 
än i dagsläget eftersom förorenade landmassor schaktas bort från 
området och dagvatten renas.

Konsekvenser gällande dagvatten och Veddesta-
bäcken

+ 2 Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvatten-
lösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något.

Föreslagen dagvattenrening med makadammagasin och makadamdiken 
innebär att föroreningshalter som når Veddestabäcken når under rikt-
värdena för samtliga ämnen samtidigt som flödena till Veddestabäcken 
minskar något. Naturens förutsättningar att bidra till rening och regle-
ring tas tillvara genom anläggande av rain-gardens. 
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MKB Veddesta Etapp 1Konsekvenser i relation till lagskydd

MKN för ytvatten
Planförslaget bidrar till att minska belastningen på Veddestabäcken och 
Bällstaån, och därmed till möjligheterna att uppnå MKN för Bällstaån. 
Med föreslagna dagvattenåtgärder kommer halterna av samtliga förore-
nade ämnen understiga riktvärdena.

Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bäll-
staåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKO-
området negativt.

Förslag till åtgärder
Förslagen bygger på förslag från dagvattenutredning

 • Bestämmelser gällande ytor för magasin kan införas i planen
 • Föreskriv semi-intensiva gröna tak i planbestämmelserna
 • Bestämmelse om underbyggnad med porösa jordar kan införas i 
planen

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag med annan 
utformning

Konsekvenser för grundvatten

0 Inga konsekvenser på grundvattnet eftersom genomsläppligheten till grundvattnet är låg.

Mängden vatten som når grundvatten i planområdet kommer att 
minska något eftersom områden som idag består av grön- och grusom-
råden bebyggs. Eftersom marken redan idag har ringa genomsläpp-
lighet bedöms planen dock inte ha någon påverkan på 
grundvattenmagasinet. Det vatten som kommer att nå ner till grund-
vattnet kommer att vara renare än i dagsläget eftersom förorenade 
landmassor schaktas bort från området och dagvatten renas.  

Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken

+ 2 Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvatten-
lösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något.

Dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två 
förslagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna. Större andel 
takterrasser och grönområdena ger dock en större kapacitet för flödes-
reglering i förhållande till planförslaget.

Konsekvenser av nollalternativet

Konsekvenser för grundvatten

0 Inga konsekvenser på grundvattnet eftersom genomsläppligheten till grundvattnet är låg.

Dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två 
förslagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna. 
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MKB Veddesta Etapp 1 Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken

+ 1 Små positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlös-
ningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något

Eftersom ny bebyggelse förväntas följa kommunens dagvattenpolicy 
om lokal rening och flödesreglering bedöms utsläpp av föroreningar 
samt flöden till Veddestabäcken minska något i nollalternativet. 
Reningen blir dock mindre än i förslaget och alternativet eftersom 
befintliga områden även fortsättningsvis släpper ut orenat dagvatten.
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MKB Veddesta Etapp 1Naturmiljö
Naturvärden knutna till detaljplaneområdet är begränsade och konse-
kvenser på naturvärden bedöms därför inte i denna miljöbedömning. I 
detta kapitel beskrivs därför endast hur lagskydd knutna till naturmiljö 
påverkas av planen. Kunskapen om befintliga värden för naturmiljö 
grundas på planprogram för Veddesta, behovsbedömning för Veddesta 
Etapp 1, kontakter med kommunens tjänstemän samt fältbesök utfört 
2016-05-13. I första hand beskrivs värden och konsekvenser inom 
detaljplaneområdet. I de fall planen får konsekvenser för kända värden 
utanför området beskrivs även detta. Naturinventering har inte utförts 
i området.

Naturmiljö i nuläget
Detaljplaneområdets naturmiljö består främst av ett grönstråk längs 
Veddestabäcken i planområdets södra kant, ett gräs- och buskbevuxet 
område norr om Ekonomivägen samt trädallé längst Veddestavägen. 
Längs Veddestabäcken finns ett trivialskogsparti med bland annat 
björk, sälg och poppel. Trivialskogen har sitt ursprung i en naturlik 
plantering som planterades i slutet av 1980 och därefter inte har gall-
rats. Den kan rymma vissa naturvärden. I anslutning till trivialskogen, 
i planens västra gräns, finns två relativt gamla ekar. I lönnallén utmed 
Veddestavägen förekommer minst ett exemplar av mister.

Området utmed Veddestabäcken är värdefullt eftersom det utgör en 
spridningsmöjlighet för djur och växter.

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Artskyddsförordningen
Planen innebär att mistel som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförord-
ningen kommer att försvinna ifrån området i och med att trädallé 
avverkas. Mistel är vanligt förekommande i Mälardalen och det 
bedöms inte påverka artens fortlevnad.

Förslag till åtgärder
 • Lämpliga åtgärder gällande mistel ska samrådas med länsstyrelsen.
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MKB Veddesta Etapp 1 Hälsa och säkerhet
Bedömningarna gällande Hälsa och säkerhet grundas på följande 
underlagsmaterial:

 • Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)
 • Behovsbedömning Detaljplan för Veddesta etap 1 i Järfälla kommun 
(Järfälla, 2016)

 • Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Veddesta, Järfälla 
kommun (Norconsult, 2016)

 • Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun 
(Geosigma AB, 2016)

 • Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun, 
Veddesta (Norconsult, 2016)

 • Veddesta, etapp 1, trafikprognos (Järfälla kommun, 2016) 
 • Översvämningsutredning – arbetsversion (DHI, 2016)

Hälsa och säkerhet i nuläget

Buller

Riktvärden för buller
Vid nybyggnation av bostäder eller vid 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 
eftersträvas riksdagens fastställda 
riktvärden för vägtrafikbuller och 
spårburen trafik. 

Riktvärdena fastställdes i samband med 
Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53. 
Riktvärdena utgör huvudregler i Boverkets 
allmänna råd (2008:1).

•	30 dBA ekvivalentnivå inomhus
•	45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
•	55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 

fasad (för flyg avses FBN 55 dBA.)
•	70 dBA maximalnivå vid uteplats i 

anslutning till bostad.

Avstegsfall från riktvärden
Boverket har också formulerat fall där det 
i en avvägning mellan krav på ljudmiljö 
och andra intressen kan vara motiverat att 
göra avsteg från huvudregeln. Detta bör 
kunna övervägas:

•	 i centrala delar av städer och större 
tätorter med bebyggelse av stadska-
raktär, till exempel ordnad kvartersstruk-
tur.

Avsteg kan också motiveras vid komplet-
tering:

•	av befintlig tät bebyggelse längs 
kollektivtrafikstråk i större städer

•	med ny tätare bebyggelse, till exempel 
ordnad kvartersstruktur, längs 
kollektivtrafikstråk i större städer.

Karta över bullersituation. Från behovsbedöm-
ning för Veddesta Etapp 1.
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MKB Veddesta Etapp 1Områden närmast E18 och utmed Veddestavägen är utsatt för höga 
bullernivåer över 65dBA. Största delen av planområden söder om Ved-
destavägen är utsatt för mindre bullernivåerna som understiger 55 
dBA. 

Översvämningar
En preliminär översvämningskartering visar att risken för översväm-
ning av Veddestabäcken, som går i ett djupt dike genom området, är 
låg. Dagvattennätet är dock underdimensionerat varför brunnar kan 
flöda över vid stora regnmängder och gator bitvis översvämmas. 

Veddestabäcken rinner ut i Bällstaån där översvämningsproblematiken 
är stor.  Även översvämningsproblematiken uppströms Veddestabäcken 
är stor.

Skred, ras och erosion
Förutsättningarna för byggnation bedöms enligt geoteknisk utredning 
generellt som goda utan komplicerade förhållanden. Lättare byggnader 
ska kunna grundläggas med platta på mark medan tyngre byggnader 
behöver pålgrundläggas eller grundläggas med plintar på grund av 
lösare lerlager. Utredningen är dock översiktlig.

Behovsbedömningen pekar ut Veddestabäcken som område med 
skredrisk. 

Trafiksäkerhet
Någon särskild trafikutredning har inte gjorts för området. Nätet för 
gångtrafikanter är ganska begränsat i sin nuvarande form och cykel-
vägar finns endast i anslutning till Ekonomivägen och Veddestavägen. 

Farligt gods
Mälarbanan och E18, som båda utgör primärleder för farligt gods, 

Karta över maximalt översvämningsdjup i Veddesta. Mått anges i meter. Presentations-
material från DHI.

Hälsa och säkerhet uifrån 
ekosystemtjänster
•	Många av ekosystemtjänsterna är 

förutsättningar för en hälsosam och 
trygg miljö för oss människor. Den 
understödjande tjänsten fotosyntes ger 
oss syre, och de reglerande tjänsterna 
luftrening, luftväxling och skuggning 
skapar ett lokalt klimat där vi mår bra. 
Läs med under Naturmiljö. 

•	Försörjning av rent dricksvatten är en 
producerande ekosystemtjänst. 
Flödesutjämning är en reglerande 
ekosystemtjänst som motverkar risk för 
översvämningar. Läs mer under 
Vattenmiljö.  
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MKB Veddesta Etapp 1 ligger inom 150 meter från planområdet. Veddestavägen, som utgör 
sekundär led för farligt gods, avgränsar planområdet norr ut. Enligt 
riktlinjer från länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland 
behövs skyddsavstånd för bostadsbebyggelse. Generellt gäller enligt 
riktlinjer i ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” (Länsstyrelsen Stockholms 
Län 2000), att det ska lämnas helt bebyggelsefritt i ett område 25 m 
från vägkant till en transportled för farligt gods.

Länsstyrelsen har i yttrande Dnr 4021-10-9529, daterat 2011-05-31, 
framställt att det bör införas erforderliga skyddsåtgärder vid bostadsbe-
byggelse närmare än 35 m.

Markföroreningar
En Översiktlig miljöteknisk utredning har utförts för området. De för-
oreningar som påvisats i jord och som enligt utförd översiktlig utred-
ning potentiellt kan förekomma inom området är ytlig markförorening 
av petroleumkolväten, PAH samt tungmetallerna arsenik och bly. I 
utförda analyser av grundvattenproverna har halter av PAH över rikt-
värdet för dricksvatten i grundvattnet i en punkt. Inga andra analyse-
rade föroreningshalter har påvisats i grundvattnet inom området för 
analyserade ämnen. Med hänsyn till att den historiska inventeringen 
visat att klorerade lösningsmedel använts och orenat släppts ut inom 
området kan förekomst av ämnesgruppen ej uteslutas.

Luftföroreningar
Inga mätningar av luftkvalitet har genomförts inom planområdet. För-
oreningshalterna bedöms dock ligga under MKN. 

Klimatanpassning 
Området består i väster av stora hårdgjorda ytor med begränsad kapa-
citet för flödesreglering och vattenrening. I öster och längs Veddesta-
bäcken finns grönområden som rymmer dessa funktioner. 

Trädallé längs Veddestavägen och träd på parkeringsplats i Veddesta 
centrum har viss funktion för luftrening och skuggning. Det finns 
dock stora öppna ytor i planen som bedöms kunna bli varma som-
martid. Grönstråket längs Veddestabäcken ger sol- och vindskydd för 
dem som vistas i eller färdas genom området. Inga områden i anslut-
ning till Veddesta bedöms stora nog för att kunna ge parkbris till 
området.

Konsekvenser av föreslagen plan

Buller
- 1, risk för små negativa konsekvenser gällande buller eftersom det råder osäkerhet om 
bullersituationen i anslutning till resecentrum och gällande bullerregn från kommande 
förbifart.

Planen innehåller bestämmelser gällande ljudnivåer som följer Bover-
kets allmänna råd. Ingen bullerutredning har dock gjorts som ger möj-
lighet att avgöra om det är möjligt att följa dessa riktlinjer varför en 
risk för negativa konsekvenser föreligger. Risken för människors hälsa 
och säkerhet kopplad till buller bedöms dock som acceptabel utifrån 
de uppskattningar av trafikmängder som gjorts för området.

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

Känslig markanvändning (KM)
Känslig markanvändning, KM, där 
markkvaliteten inte begränsar val av mark-
användning. Alla grupper av människor 
(barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent 
inom området under en livstid. De flesta 
markekosystem samt grundvatten och 
ytvatten inkluderas i benämningen.

Mindre känslig markanvändning 
(MKM)
Mindre känslig markanvändning, MKM, 
där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t.ex. kontor, industrier 
eller vägar. De exponerade grupperna 
antas vara personer som vistas i området 
under sin yrkesverksamma tid samt barn 
och äldre som vistas i området tillfälligt. 
Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid 
mindre känslig markanvändning, till 
exempel kan vegetation etableras och djur 
tillfälligt vistas i området. Grundvatten på 
ett avstånd av cirka 200 meter samt 
ytvatten inkluderas i benämningen.
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MKB Veddesta Etapp 1Översvämningar
+ 1, små positiva konsekvenser gällande översvämningar eftersom flödena till Veddesta-
bäcken minskar, kapaciteten i ledningssystemet ökar och andelen vegetation som kan ta 
upp vatten ökar i området

Planförslaget innebär att flödena till Veddestabäcken minskar vilket 
kan ha viss påverkan på översvämningsrisken uppströms i Veddesta-
bäcken och nedströms i Bällstaån. Andelen vegetation som kan ta upp 
vattenflöden ökar i området när gröna bostadsgårdar och gator med 
trädalléer och raingardens anläggs. Detta, tillsammans med ökad kapa-
citet i ledningsnätet, bedöms göra att risken för översvämning av gator 
och byggnader är låg. Risken för människors hälsa och säkerhet 
kopplad till översvämning bedöms därför som acceptabel.

Skred, ras och erosion
0, Inga konsekvenser gällande skred, ras och erosion eftersom förutsättningarna för 
byggnation bedöms som goda och eventuell skredrisk vid Veddestaån bedöms kunna 
omhändertas vid parkomvandling.

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till skred, ras och 
erosion bedöms som acceptabel. Planen innehåller bestämmelser om 
att yterliggare markundersökningar ska genomföras innan bygglov för 
att säkerställa en lämplig grundläggning för att undvika skred med 
mera. Eventuell skredrisk vid Veddestaån bedöms kunna omhändertas 
vid parkomvandling. Detta specificeras dock inte i planhandlingarna. 

Trafiksäkerhet
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en trafikutredning 
kopplat till resecentrum inte har gjorts

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet 
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning saknas. Planför-
slaget bedöms kunna innebära risk för negativa konsekvenser gällande 
trafiksäkerhet. Detta grundas på bristande bedömningsunderlag varför 
eventuella risker kopplade till en ökad biltrafik samt tyngre trafik, i 
form av bussar, relaterat till resecentret inte har kunnat bedömas. Om 
till exempel inte tillräckligt med parkeringsplatser eller avstignings-
zoner för bilresenärer anordnas kan trafiksäkerheten i området påverkas 
av bilförare som letar parkeringsplats eller avstigningsmöjligheter inom 
kvarteren. 

Farligt gods
0, Inga konsekvenser gällande farligt gods eftersom byggnader inom 140 meter från 
trafikleder för farligt gods ger en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka. 

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till farligt gods 
bedöms som acceptabel. Befintlig led för farligt gods på Veddestavägen 
föreslås upphöra och riskutredning gällande Mälarbanan och E18 har 
genomförts. I enlighet med riskutredningen rymmer planen bestäm-
melser om att byggnader inom 140 meter från Mälarbanan och E18 
ges en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.
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MKB Veddesta Etapp 1 Markföroreningar
+ 3, stora positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom området saneras vid 
bebyggelse och ny bebyggelse ges en konstruktion som minskar inträngning av förore-
ningar om detta bedöms nödvändigt

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till markförore-
ningar bedöms som acceptabel. Planen bedöms innebära positiva kon-
sekvenser för människors hälsa och säkerhet gällande markföroreningar. 
Förorenade massor ska enligt planen saneras för att nå acceptabel risk-
nivå och klorerande lösningsmedel finns i marken ska särskild grund-
läggning göras för att minska risken för inträngning i byggnader.

Luftföroreningar
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom utsläpp 
kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts genomgående. 

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till luftföroreningar 
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning och utredning gäl-
lande luftföroreningar saknas. Planförslaget bedöms kunna innebära 
risk för negativa konsekvenser gällande luftföroreningar och möjlig-
heter att uppnå MKN. Detta grundas på bristande bedömningsun-
derlag varför utsläpp kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts 
genomgående. Det är dock positivt att flera gator är trädkantade 
eftersom träd kan stå för lokal luftrening. Det är dock viktigt att träd-
storlek anpassas till gaturummen så at instängningseffekter undviks. 

Klimatanpassning - ekosystemtjänster
- 2, Märkbara negativa konsekvenser gällande klimatanpassning eftersom den täta 
strukturen med höga byggnader ger skuggiga gårdar och gator samt risk för blåsiga miljöer.

Det bedöms kunna innebära negativa konsekvenser kopplade till män-
niskors hälsa gällande klimatanpassning eftersom den täta strukturen 
med höga byggnader innebär bitvis skuggiga gårdar och gator samt risk 
för blåsiga miljöer. Det är dock positivt att livförskjutningar används 
för att minska risken för turbulens. Osäkerheten i bedömningen är stor 
då ingen vindutredning gjorts. Det är vidare positivt att det finns till-
gång till solbelysta offentliga friytor under hela dagen där parkstråket 
är solbelyst hela dagen, det urbana torget under förmiddag och tidig 
eftermiddag och torget under eftermiddag.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
Planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN kan inte bedömas 
eftersom erforderligt underlag saknas. Det finns dock en risk att MKN 
överskrids till exempel vid Veddestavägen och bussterminalen.

Riksintresse för kommunikation
Planens påverkan på riksintresset för kommunikationer bedöms inte 
begränsa möjligheten att utveckla riksintresset. Anläggande av resecen-
trum kan bidra till tillgängligheten till riksintresset ökar.

Förslag till åtgärder
 • Genomför bullerutredning för området
 • Genomför vindstudier för området 
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MKB Veddesta Etapp 1 • Genomför trafikutredningar för området kopplade till resecentrum-
ets förutsättningar

 • Genomför ytterligare markundersökningar för att utreda förekomst 
av klorerade lösningsmedel

 • Anlägg takterrasser som ger möjlighet att vistas i soliga utemiljöer

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag med annan 
utformning

Buller

- 1, risk för små negativa konsekvenser gällande buller eftersom det råder osäkerhet om 
bullersituationen i anslutning till resecentrum och gällande bullerregn från kommande 
förbifart

En bussled på Ekonomivägen ger ökat buller i den urbana parken samt 
i parken och byggnader längs Veddestabäcken jämfört med huvudför-
slaget. I övrigt skiljer sig inte de två förslagen åt när det gäller buller. 

Översvämningar

+ 1, små positiva konsekvenser gällande översvämningar eftersom flödena till Veddesta-
bäcken minskar, kapaciteten i ledningssystemet ökar och andelen vegetation som kan ta 
upp vatten ökar i området

Dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två 
förslagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna. Större andel 
takterrasser och grönområdena ger dock en större kapacitet för flödes-
reglering i förhållande till planförslaget.

Skred, ras och erosion

0, Inga konsekvenser gällande skred, ras och erosion eftersom förutsättningarna för 
byggnation bedöms som goda och eventuell skredrisk vid Veddestaån bedöms kunna 
omhändertas vid parkomvandling.

Bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två förslagen på ett sätt som 
ger skillnad i bedömningarna.

Trafiksäkerhet

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en trafikutredning 
kopplat till resecentrum inte har gjorts

Bebyggelsestruktur och trafiksituation avviker inte mellan de två för-
slagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna. Bussgata på Eko-
nomivägen kan ge en lägre trafiksäkerhet i Kajen mot det gröna, det 
vill säga i kopplingen mellan bebyggelse och park, i förhållande till 
planförslaget. Skillnaden i trafiklösningar över grönstråket vid Ved-
destabäcken kan också innebära skillnad gällande trafiksäkerheten.

Farligt gods

Inga konsekvenser gällande farligt gods eftersom byggnader inom 140 meter från 
trafikleder för farligt gods ger en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.

Bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två förslagen på ett sätt som 
ger skillnad i bedömningarna.

39



MKB Veddesta Etapp 1 Markföroreningar

+ 3, stora positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom området saneras vid 
bebyggelse och ny bebyggelse ges en konstruktion som minskar inträngning av förore-
ningar om detta bedöms nödvändigt

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt 
som ger skillnad i bedömningarna. 

Luftföroreningar

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom utsläpp 
kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts genomgående.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt 
som ger skillnad i bedömningarna. 

Klimatanpassning - ekosystemtjänster

- 1, Små negativa konsekvenser gällande klimatanpassning eftersom den täta strukturen 
med höga byggnader ger risk för blåsiga miljöer. 

De många takterrasserna i det alternativa förslaget erbjuder större 
möjlighet att vistas i solbelysta utemiljöer än planförslaget. Vindsitua-
tionen kommer dock vara densamma som i planförslaget.

Konsekvenser av nollalternativ

Buller

0 Inga negativa konsekvenser gällande buller eftersom verksamheterna i nollalternativet 
bedöms klara de bullernivåer som kan uppstå i området

Nya byggnader i nollalternativet kan komma att uppföras i områden 
med höga bullernivåer. Eftersom nollalternativet inte innehåller 
bostäder bedöms det dock vara möjligt att hålla sig till de riktlinjer 
som gäller för verksamheterna i nollalternativet

Översvämningar

0 Inga konsekvenser gällande översvämningar eftersom nya byggnader kommer öka 
andelen hårdgjord yta samtidigt som lokal dagvattenhantering förväntas anläggas enligt 
kommunens dagvattenpolicy

Nollalternativet bedöms inte påverka flödet till Veddestabäcken 
eftersom den större andelen hårdgjord yta som ny bebyggelse innebär 
kommer kompenseras genom lokalt omhändertagande av dagvattnet 
enligt kommunens dagvattenpolicy. Samtidigt förbättras inte över-
svämningssituationen eftersom nuvarande kapacitetsbrist i ledningssys-
temet inte åtgärdas. 

Skred, ras och erosion

0 Inga konsekvenser gällande skred, ras och erosion eftersom förutsättningarna för 
byggnation bedöms som goda och marken längs Veddestabäcken behålls i oförändrat skick

Nollalternativet bedöms inte påverka risken för skred, ras och erosion 
eftersom grönstråket längs Veddestabäcken behålls i orört skick och 
grundläggning av byggnader kan förväntas följa rekommendationer i 
framtagen geoteknisk undersökning. 
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MKB Veddesta Etapp 1Trafiksäkerhet

- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en 
trafikutredning kopplat till resecentrum inte har gjorts

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet 
bedöms som något mindre i nollalternativet eftersom området bedöms 
bli mindre trafikerat. Det kommer också vara färre människor som rör 
sig i området och få barn varför en komplicerad trafiksituation inte 
utsätter lika många människor för risk. 

Farligt gods

0, Inga konsekvenser gällande farligt gods eftersom byggnader förmodas uppföras på ett 
sätt som minimerar risker vid eventuell olycka. 

Byggnader i området bedöms uppföras på ett sätt som minimerar ris-
kerna för eventuell olycka. 

Markföroreningar

+ 1, små positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom området saneras vid 
bebyggelse och ny bebyggelse ges en konstruktion som minskar inträngning av förore-
ningar om detta bedöms nödvändigt

Konsekvenserna blir något mindre än i planförslaget eftersom det 
endast är områden för ny bebyggelse som saneras och nya byggnader 
som får en säker grundläggning.

Luftföroreningar

- 1, Risk för små negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom utsläpp 
kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts genomgående. 

De negativa konsekvenserna bedöms som lägre än i förslaget och alter-
nativet eftersom trafiken bedöms bli mindre i området och den slags 
aktivitet som kommer att förekomma i området inte är lika känslig för 
luftföroreningar. 

Klimatanpassning - ekosystemtjänster

- 1, Små negativa konsekvenser gällande klimatanpassning eftersom ytterligare områden 
hårdgörs och risk för lokala värmeöar kan uppstå. 

Områden bestående av verksamheter såsom industri, handel och 
kontor utgörs ofta av byggnader och hårdgjorda ytor där risk för lokala 
värmeöar finns. Eftersom områden som ger parkbris saknas i anslut-
ning till Veddesta ökar risken för lokala värmeöar.
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MKB Veddesta Etapp 1 Konsekvensernas relation till  
miljömålen

Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton 
miljökvalitets¬mål och fjorton etappmål. Etappmålen är steg på vägen 
för att uppnå generationsmå¬let och miljökvalitetsmålen. Etappmålen 
presenteras under de aktuella miljökvalitets¬målen.

Nedan listas de nationella miljökvalitetsmål och etappmål som berörs 
av planen. En bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med 
miljömålen.

Miljömålet Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, 
Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och En storslagen fjällmiljö är 
inte med i analysen eftersom de inte bedömts vara relevanta för planen. 
Etappmål är endast med när de bedöms som relevanta för detaljplanen. 
För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen och genera-
tionsmålen, se miljomal.se.

Miljökvalitetsmål och etappmål

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning

Definition
Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i 
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en 
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. 

Definition Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, 
växter och kulturvärden inte skadas.

Definition Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. 
Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål 
och hällristningar.

Etappmål
•	Utsläppen för Sverige bör år 2020 vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Planens konsekvenser i relation till Begränsad klimatpåverkan
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom många bostäder 
byggs i ett kollektivtrafiknära läge vilket kan minska transportbehov 
och därmed utsläpp ifrån dessa.

Det är osäkert hur planen påverkar målet gällande frisk luft eftersom 
en utredning angående luftföroreningar inte har utförts.
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MKB Veddesta Etapp 1Giftfri miljö

Definition
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Planens konsekvenser i relation till Giftfri miljö
Planen bedöms lokalt verka i miljömålets riktning eftersom mark inne-
hållande miljöfarliga ämnen schaktas bort från plats. På en större skala 
beror påverkan på hur massorna sedan tas om hand. 

Vidare är det osäkert hur planen påverka miljömålet ytterligare 
eftersom vidare utredning gällande luftföroreningar och klorerade lös-
ningsmedel inte gjorts.

Levande sjöar och vattendrag

Definition
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Planens konsekvenser i relation till Levande sjöar och vattendrag
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom vattnet som når 
Veddestabäcken kommer att renas där det idag släpps ut förorenat 
vatten. 

Grundvatten av god kvalitet

Definition
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Planens konsekvenser i relation till Grundvatten av god kvalitet
Planen bedöms inte motverka miljömålets riktning eftersom påverkan 
på grundvattnet blir begränsad. 

God bebyggd miljö

Definition
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Etappmål
•	Ökad resurshushållning i byggsektorn.
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MKB Veddesta Etapp 1 Planens konsekvenser i relation till God bebyggd miljö
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom den genom en tät 
struktur i ett kollektivtrafiknära läge bidrar till hushållning med mark i 
ett strategiskt läge. Det kollektivtrafiknära läget underlättar för de 
boende att använda sig av klimatsmarta kommunikationer vilket bidrar 
till en god global miljö. Den bidrar vidare till en god regional miljö 
genom att utbyggnaden sker i ett område som pekats ut som regional 
stadskärna. Planen tar också tillvara de naturvärden som finns i 
området idag när Veddestabäcken och delar av befintlig grönyta 
bevaras som del av ett parkstråk. 

Planen bedöms motverka miljömålet vad gäller en hälsosam livsmiljö 
eftersom den täta strukturen innebär att den tillgängliga friytan (torg, 
parker och bostadsgårdar) blir mycket begränsad, samtidigt som de 
höga byggnaderna kan skapa ett skuggigt och blåsigt lokalklimat i vissa 
avsnitt. 

Ett rikt djur- och växtliv 

Definition
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd

Etappmål
•	viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är 

identifierade och systematiserade senast 2013.
•	senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjäns-

ter vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Planens konsekvenser i relation till ett rikt växt- och djurliv
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom dagvattenre-
ningen i planen bidrar till att tillflödet av föroreningar till Veddesta-
bäcken och därmed Bällstaån minskar. Detta kan på sikt leda till en 
ökad biologisk mångfald i vattendragen. Det är osäkert hur planen 
bidrar till miljömålet i övrigt eftersom utformning av kvarvarande 
grönområden inte specificeras i planen. Genom att grönstråket längs 
Veddestabäcken, som har potential att bli en sammanbindande ekolo-
gisk länk, bevaras finns förutsättningar att bidra till miljömålet då ytor 
för spridningssamband sparas. Samtidigt kan det stora trycket som 
kommer att finnas på områdets grönytor begränsa möjligheten att 
utveckla ekologiska värden. 

Planen bedöms motverka miljömålet eftersom ett tydligt ekosystem-
tjänstperspektiv inte integrerats i planen.

Kommunala miljömål
I Järfälla kommuns miljöplan finns miljömål sorterade under de tre 
fokusområdena ”Det klimatsmarta Järfälla”, ”Det miljömedvetna Jär-
fälla” och ”Det goda livet”. Till varje fokusområde finns ett inrikt-
ningsmål och därtill hörande effektmål. Nedan listas inriktningsmål 
och effektmål som berörs av detaljplanen. En bedömning görs huru-
vida planförslaget är förenligt med miljömålen.
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MKB Veddesta Etapp 1För dig som vill läsa mer om de kommunala miljömålen, se jarfalla.
miljobaromentern.se.

Det klimatsmarta Järfälla

Inriktningsmål
Järfälla ska till år 2020 fortsätta växa samtidigt som koldioxidpåverkan/
invånare minskar.

Effektmål
•	Koldioxidutsläpp: Invånarna i Järfälla kommun ska minska sin användning av fossil 

koldioxid för uppvärmning och transporter med 50 procent till år 2020 med 1990 
som referensår.

•	Kollektivtrafik och cykeltrafik: Skapa förutsättningar för att öka användningen av 
kollektivtrafik och cykel genom att bygga ut kollektivtrafiken och fler cykelbanor.

Planen bedöms verka i inriktningsmålets riktning. Det kollektivtrafik-
nära läget och en välutvecklat lokal gång- och cykelvägsstruktur 
kopplad till regionala cykelstråk ger goda förutsättningar för att bidra 
till etappmålet gällande kollektivtrafik och cykeltrafik. Detta tillsam-
mans med koppling till fjärrvärmenätet ger också förutsättningar att 
bidra till etappmålet gällande koldioxidutsläpp.

Det goda livet i Järfälla

Inriktningsmål
I Järfälla har alla människor god tillgång till attraktiva parker och naturområ-
den med ett rikt växt- och djurliv och alla ska kunna vistas i Järfälla utan att 
drabbas av negativa miljörelaterade hälsoeffekter.

Effektmål
•	Bostadsnära natur: Alla bostäder och förskolor ska även år 2020 ha tillgång till 

variationsrik bostadsnära natur.
•	Buller: Andelen boende som är bullerstörda av väg- och spårtrafik ska till 2020 

minska med 20 procent jämfört med 2009.
•	Biologisk värdefull mark: Arealen biologiskt värdefull mark inom befintliga 

grönområden som genom vård och tillsyn behåller eller ökar sina värden ska 
senast 2020 ha ökat med 20 procent med 2009 som referensår.

•	God vattenstatus: Mälaren och kommunens sjöar och vattendrag ska senast år 
2020 genom åtgärder uppnå god vattenstatus.

•	Planterade träd: För varje ny bostad som byggs ska ett nytt träd planteras.
•	Miljöprogram vid nybyggande: Allt kommunalt byggande och alla byggprojekt över 

50 lägenheter på kommunalt ägd mark ska innehålla krav på miljöprogram.

Planen bedöms inte bidra till inriktningsmålet gällande god tillgång till 
attraktiva parker och naturområden eftersom de park- och naturom-
råden som finns i, eller i anslutning till, planområdet är små i förhål-
lande till det förväntade invånarantalet. 

Planen bedöms bidra till inriktningsmålet gällande ett rikt djur- och 
växtliv eftersom andelen förorenat vatten som når Veddestabäcken 
kommer att minska. Planen bidrar dock inte på något tydligt sätt till 
att arealen biologiskt värdefull mark inom befintliga grönområden 
behåller eller ökar sina värden. Detta eftersom planen inte innehåller 
några bestämmelser gällande bevarande eller utveckling av naturvärden 
i de grönområden som bevaras. Det bedöms inte som möjligt att inom 
planen klara av effektmålet att plantera ett nytt träd för varje ny 
bostad.
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MKB Veddesta Etapp 1 Det är osäkert om planen kommer att bidra till etappmålen gällande 
buller eftersom bullerstudier ännu inte utförts.

Miljöprogram har inte tagits fram för detaljplaneområdet. 

Det miljömedvetna Järfälla

Inriktningsmål

Järfälla har miljömedvetna medborgare, anställda och företag som tillsam-
mans skapar en bra miljö i kommunen.

Effektmål
•	Kommunen ska skapa incitament för att öka miljömedvetenheten hos invånarna.
•	Planen bedöms bidra till inriktningsmålet genom att den genom närhet till bra 

kollektivtrafik och ett sammanhängande gång- och cykelnät ger incitament till att 
välja ett klimatsmart resesätt. 

•	Det är osäkert vilka möjligheter planen ger för att till exempel skapa incitament för 
sopsortering men sopsug utreds och ett antal hus kommer att ha miljömärkning.

Planen bedöms bidra till inriktningsmålet genom att den genom 
närhet till bra kollektivtrafik och ett sammanhängande gång- och 
cykelnät ger incitament till att välja ett klimatsmart resesätt. 

Det är osäkert vilka möjligheter planen ger för att till exempel skapa 
incitament för sopsortering men sopsug utreds och ett antal hus 
kommer att ha miljömärkning.

Översiktsplanens mål för ett hållbart    
Järfälla
I Järfälla kommuns översiktsplan har ett antal mål för ett hållbart Jär-
fälla tagits fram. Målen följs av ett antal nyckeltal som ska användas för 
uppföljning av målen. Nedan görs en bedömning av planens potential 
att bidra till uppfyllnad av de olika delmålen.

Övergripande mål för ett hållbart Järfälla
Järfälla ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för 
dem som lever och verkar i kommunen. Det innebär att vi måste hushålla 
med mark och vatten samt sträva efter balans mellan ekologiska, sociala, 
ekonomiska och rumsliga värden.

Urbana kvalitéer

Delmål
Järfälla ska erbjuda en varierad, upplevelserik och karaktärsfull byggd miljö. 

Nyckeltal
•	Antalet bostäder som byggs per år.
•	Folkmängd i Järfälla.
•	Andel av Järfällas befolkning som har max 1 kilometer till närmaste spårstation.
•	Andel hushåll som har mer än 15 service- och urbana verksamheter inom 500 

meter. 
•	Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende den gestaltningsmäs-

siga kvaliteten på den byggda miljön.
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MKB Veddesta Etapp 1Planen bedöms bidra till delmålet eftersom den innebär en stor andel 
nya bostäder och ökad folkmängd i nära anslutning till en spårstation 
och service samt urbana verksamheter.

Levande natur och kultur

Delmål

Järfälla ska erbjuda levande och rika natur- och kulturmiljöer.

Nyckeltal
•	Andel bostäder och förskolor med god tillgång* till variationsrik natur och närhet till 

parkmiljöer av hög kvalitet.
•	Uppmätt vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.
•	Areal biologisk värdefull mark** och fungerande ekologiska landskapssamband.     

* God tillgång till natur och närhet till parkmiljö innebär: Närnatur/park (helst över 1 
hektar) ska finnas inom 300 meter. Stadsdelspark (helst över 3 hektar) ska finnas 
inom 500 meter. Natur/friluftsområde (över 300 hektar) ska finnas inom 1,5- 2 
kilometer.                                                                                                                  
** Biologisk värdefull mark definieras som mark som enligt kommunens naturkarte-
ring bedöms ha mycket höga värden.

Se det kommunala miljömålet ”Det goda livet i Järfälla” ovan. Planen 
uppnår målen gällande avstånd till närpark, stadsdelspark och frilufts-
område.

En smart infrastruktur

Delmål
Järfälla ska erbjuda en samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt 
hållbar infrastruktur.

Nyckeltal
•	Andel personresor med kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.
•	Koldioxidpåverkan per person.
•	Mängden insamlat hushållsavfall per invånare.
•	Andel boende som är bullerstörda av väg- och spårtrafik.

Se de kommunala miljömålen ovan. 

Kunskapssamhället

Delmål
Järfälla ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för utbildning, forskning 
och näringsliv.

Nyckeltal
•	Antal arbetstillfällen i Järfälla.
•	Andel företag som är integrerade med bostadsbebyggelse och andra urbana 

verksamheter.
•	Andel hushåll och företag med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Planen bedöms bidra till målet eftersom handel, bostäder och andra 
verksamheter integreras i planen och fiberoptik blir tillgängligt. Bra 
kollektivtrafik ger också närhet till utbildnings- och forskningsmiljöer.
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MKB Veddesta Etapp 1 Ett Järfälla för alla

Delmål
Järfälla ska erbjuda en attraktiv och hälsosam livsmiljö för alla.

Nyckeltal
•	Andel av Järfällas befolkning som ger kommunen höga betyg avseende kvaliteten 

och tillgången till platser för möten, fritid och kultur.
•	Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende upplevd trygghet i 

kommunen.
•	Andel av olika boendeformer.
•	Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende att vara en attraktiv 

plats att leva och verka i.

Detaljplanens utformning har stor vikt för delmålet. Eftersom det 
handlar om invånarnas upplevelse utvärderas det dock inte i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. 
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MKB Veddesta Etapp 1Konsekvenser i byggskedet
Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på 
hälsa och miljö. I detta kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av 
byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas i 
byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljöprogram.

Rekreation och friluftsliv
Utbyggnaden kan påverka upplevelsen, och under någon period möj-
ligheten att bruka, Upplandsleden och det regionala cykelstråket Skäl-
bystråket. Det bör finnas tydlig skyltning om hur man når 
kollektivtrafik och andra målpunkter i de perioder då viktiga gång- och 
cykelvägar påverkas.

Vattenmiljö
Under byggskedet finns det risk att förorenat dagvatten kan nå Ved-
destabäcken och rinna vidare mot Bällstaån. För att inte påverka MKN 
i Bällstaån är det viktigt att redan i byggskedet vidta åtgärder för att 
förhindra utsläpp till dagvatten.

Hälsa och säkerhet

Buller och vibrationer
Boende i Barkaby kan tidvis komma att bli störda av buller och vibra-
tioner t.ex. i samband med schaktning, pålning och från transporter. 
Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller under 
byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatt arbetet och i samband 
med upphandling av entreprenad med mera bör arbetsmetoder och 
arbetsmaskiner med minsta miljöpåverkan väljas.

Luftkvalitet
Byggskedet kan innebära utsläpp av luftföroreningar från byggma-
skiner samt damning till exempel i samband med rivning av bygg-
nader. Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon ska undvikas. 
Krav på maskiner med bra utsläppsvärden bör ställas. Vid behov bör 
åtgärder för att undvika damning vidtas.

Farligt gods
Generellt appliceras inte länsstyrelsens riktlinjer för skyddsavstånd till 
leder för farligt gods på byggarbetsplatser. I byggskedet bör dock frågan 
angående brand- och utrymningssäkerheten vara med. 
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MKB Veddesta Etapp 1 Uppföljning
Här ges förslag till hur planens påverkan ska kunna följas upp, det vill 
säga vilka metoder som ska användas för uppföljning och vilka åtgärder 
som kan vidtas för att dessa skador inte ska uppstå.

Kommande detaljplanering
 • Möjligheten att anpassa planförslaget efter förslag på åtgärder som 
framkommer i denna MKB bör följas upp. 

 • Framtagande av utredningar som föreslås i denna MKB och eventuell 
anpassning av planen utifrån rekommendationer i dessa bör följas 
upp. Utredningar som föreslås är följande:

 • Barnkonsekvensbeskrivning
 • Bullerutredning inkl. risk för bullerregn från kommande förbi-
fart
 •Trafikutredning kopplad till resecentrumets förutsättningar
 • Ytterligare markundersökningar för att utreda förekomst av 
klorerande lösningsmedel

 • Att samråd sker med länsstyrelsen gällande lämpliga åtgärder för 
mistel bör följas upp.

Byggskede
 • Framkomligheten på Upplandsleden samt Skälbystråket bör följas 
upp samt förekomsten av skyltning om alternativa vägar i perioder 
då framkomlighet på lederna inte är möjligt.

 • Åtgärder för att säkerställa att förorenat dagvatten inte når Veddesta-
bäcken bör följas upp.

 • Uppföljning av att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under 
byggskedet inte överskrids.

 • Luftkvalité i samband med byggskede bör följas upp för att säker-
ställa att MKN inte överskrids.

 • Brand- och utrymningssäkerhet på byggarbetsplatsen, kopplat till led 
för farligt gods, bör följas upp. 

Driftsfas
 • Slitage på offentliga friytor samt att tillräckliga resurser finns för att 
hålla dessa i gott skick bör följas upp.

 • Funktion på förskolegårdar samt att tillräckliga resurser finns för att 
hålla dessa i gott skick bör följas upp.

 • Uppföljning av att dagvatten som når Veddestabäcken understiger 
riktlinjer för föroreningshalter och inte bidrar till övergödning.

 • Uppföljning av att lokal omhändertagande av dagvatten har fungerat 
väl i samband med 10-års och 100-årsregn.

 • Uppföljning av att bullernivåer understiger Boverkets riktlinjer.
 • Uppföljning av trafiksäkerhet i kopplat till resecentrum
 • Uppföljning av att luftföroreningar i anslutning till Veddestavägen 
och resecentrum understiger MKN
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