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Sammanfattning
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Föreslagen plan
Planområdet omfattar en areal på cirka 38 hektar. Planen syftar till att
möjliggöra boende, 400-450 bostäder, och rekreation i Ormbackas tilltalande kulturlandskap. Centralt i området placeras ett torg med möjlighet till kontor och handel. I planens östra del görs plats för en
förskola. Inom området kommer också odlingslotter att tillskapas. En
ny vägförbindelse kommer att dras genom området, som binder
samman Växthusvägen och Viksjöleden. Skogsområdet i planområdets
norra del kommer att bevaras som natur för rekreation.

Lagskydd och plansituation
Ormbacka angränsar till den i RUFS 2010 utpekade stadskärnan Barkaby-Jakobsberg och ingår i övrig regional stadsbygd. I översiktsplanen
för Järfälla kommun planeras Ormbacka bli ett område med en medeltät bebyggelsestruktur som binder samman, tillgängliggör och integrerar kommundelarna.
Området omfattas av lagskydd gällande ekologiskt särskilt känsliga
områden (ESKO), Jordbruk- och skogsbruk av nationell betydelse,
miljökvalitetsnormer (MKN), riksintresse för kommunikationer, art-

Översikt planområde.
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skyddsförordningen samt skydd enligt kulturmiljölagen.
Gällande detaljplaner finns för delar av området men genomförandetiden för dessa har löpt ut.
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Nuläge
Planområdet omfattar en areal på cirka 38 hektar. Området karaktäriseras av kulturlandskapet med en öppen dalgång omgiven av skogbeklädda höjder med stora ekar i skogsbrynen.
Planområdet avgränsas av Järfällavägen, Viksjöleden, Växthusvägen och
Veddestabäcken. Tvärs igenom området sträcker sig Ormbackavägen
som är en gammal häradsväg. Intill Ormbackavägen finns en handelsträdgård med växthus samt ett antal äldre villor. Norr om vägen ligger
Ormbacka torp. Området har en omfattande kulturhistoria. Ormbacka torp är den bäst bevarade äldre miljön. Den gamla transformatorstationen vid Ormbackavägen är ett tydligt landmärke.
Ormbackaområdet används flitigt för rekreation och friluftsliv. Skogarna i de norra delarna av planområdet används av framförallt Viksjöoch Skälbyborna som bostadsnära rekreation. Området är utpekat som
lekområde för barn. I skogen finns ett elljusspår på 1,8 kilometer samt
utegym. Vintertid är den angränsande golfbanan tillgänglig för skidåkning. Upplandsleden går genom området.
Naturvärden i området är främst kopplade till skogen i den norra delen
av planområdet med dess brynmiljöer och intilliggande betesmark.
Ytterligare värden finns kopplade till ett mindre skogsparti i områdets
sydöstra kant samt till groddjurshabitat i anslutning till Veddestabäcken.
Veddestabäcken som flyter genom planområdet avvattnar delar av
Viksjö och Barkaby-Skälby och är del av Bällstaåns avrinningsområde.
Veddestabäcken ansluter nedströms till Bällstaån som omfattas av miljökvalitetsnormer. Bällstaån har dålig kemisk och ekologisk status.
Risken för översvämningar i området är relativt låg, men i planområdets sydvästra hörn finns ett område med översvämningsrisk.
Väginfrastrukturen i området är begränsad, gång- och cykelstråken
likaså. I områdets utkanter finns separata gång- och cykelbanor längs
Järfällavägen och Viksjöleden. Ett flertal busslinjer som förbinder
Jakobsbergs station och Barkaby station trafikerar Viksjöleden och Järfällavägen. Viksjöleden är sekundär transportled för farligt gods.
Markföroreningar från tidigare verksamheter, framför allt handelsträdgårdsverksamhet, förekommer. Måttligt till mycket allvarliga halter av
föroreningar har påvisats i jord och grundvatten av klorerade bekämpningsmedel och metaller samt i jord av PAH och petroleumkolväten
inom delar av undersökt område.

Samlad bedömning
Planens förhållande till lagskydd
Fornlämningar och fornlämningsområden
Två fornlämningar kommer att byggas bort i samband med exploateringen, en torpgrund och en härd. Dessa omfattas av kulturmiljölagen
7
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och påverkan på dessa bedöms vara av betydande karaktär. Ingrepp
eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKOområdet negativt. En osäkerhet finns dock i bedömningen eftersom
behov av uppdatering av dagvattenutredningen föreligger.
Jord- och skogsbruk är av nationellt betydelse, 3 kap. 4 § MB
Planen innebär att brukningsvärd jordbruksmark bebyggs. Bostadsbebyggelse räknas i normalfallet inte till ett sådans särskilt intresse som
motiverar att jordbruksmark kan tas i anspråk varför planen står i strid
mot bestämmelsen.
Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Det finns en höjdrestriktion på 160 meter över planområdet. Planförslaget bygger dock på låg bebyggelse och bedöms därför inte påverka
Bromma flygplats influensområde. Inom planens influensområde ligger
E18 och Mälarbanan som utgör riksintresse för kommunikationer.
Planen förväntas generera cirka 1500 fordonsrörelser dagligen, vilket
bedöms ha en liten påverkan på E18, varpå detta inte bedöms vidare i
MKB.
Miljökvalitetsnormer för luft enligt 5 kap. 3 § MB
Planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN kan inte bedömas
eftersom erforderligt underlag saknas. Luftkvalitén i Järfälla är enligt
översiktsplan generellt sett god och risken för att MKN överskrids i
planen bör vara liten.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt 5 kap. MB
Planförslaget bedöms bidra till att minska belastningen på Veddestabäcken och Bällstaån, och därmed till möjligheterna att uppnå MKN
för Bällstaån. En osäkerhet finns dock i bedömningen eftersom behov
av uppdatering av dagvattenutredningen föreligger.
Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
Ormbacka ingår i dikesföretag varpå rensning utav bäcken endast får
ske till bäckens ursprungliga djup och bredd, annars betraktas det som
ny vattenverksamhet.
Artskyddsförordningen
Planens påverkan på arter kopplade till artskyddsförordningen bedöms
som ringa. Habitat för spillkråka och blåsippa kommer att undantas
från exploatering och planläggas som natur.

Planens viktigaste konsekvenser
Landskapsbild
Planen medför betydande förändring av landskapsbilden då tidigare
öppen mark bebyggs. Samtidigt lämnas värdefulla landskapspartier,
bestående av brynmiljöer, betesmarker och torpmiljöer, obebyggda och
växthusverksamheten, som ger karaktär till landskapet, ges möjlighet
att finnas kvar.
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Kulturmiljö
Planen bedöms få märkbara negativa konsekvenser gällande påverkan
på det kulturhistoriska landskapet eftersom det kommer att påverkas i
stor omfattning när stora områden bebyggs. Även läsbarheten av fornlämningar kommer att påverkas, då några fornlämningar kommer att
bebyggas. Planen har dock i stor omfattning tagit hänsyn till det kulturhistoriska landskapet genom att området norr om Ormbackavägen
med beteshagar, öppna marker och brynmiljöer bevaras i stora delar
liksom växthusområdet som utgör en viktig del av den sentida kulturmiljön. Samtidigt q-märks viktiga kulturhistoriska objekt såsom transformatorstationen, torpmiljön och Ormbackavägen vilket bedöms ge
märkvärde positiva konsekvenser gällande kulturhistoriska objekt.
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Rekreation och friluftsliv
Planen kommer att medföra märkbara positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv. De mest rekreativt intressanta områden kommer
att planläggas som natur. Rekreativa värden, till exempel odlingslotter
och lekpark, kommer tillföras området och tillgång till park och närnatur kommer att vara god. Kajer mot det gröna ger förutsättningar
för god tillgänglighet och Upplandsleden kan fortsatt ha en attraktiv
sträckning genom området. Viss risk för högt besökstryck, med tillhörande risk för slitage, finns eftersom delar av befintliga rekreationsmiljöer bebyggs och natur och parkmiljöer även kommer nyttjas av
boende i kommande närliggande bostadsområden.
Naturmiljö
Planen innebär märkbara positiva konsekvenser för naturmiljö
eftersom de mest värdefulla naturområdena, såsom skogsområden som
bedömts ha högt naturvärde och betesmarker som bedömts ha påtagligt till högt naturvärde, planläggs som natur. Samtidigt innebär planen
märkbara negativa konsekvenser för naturmiljöerna och de arter som är
knutna till dessa eftersom triviallövskogsområden, buskmiljöer och
gräsmarker med påtagligt eller visst naturvärde exploateras. Planen
kommer också att utgöra en spridningsbarriär inom ett sedan tidigare
utpekat barrskogssamband samt ädellövskogssamband vilket bedöms få
små negativa konsekvenser. Även landskapsobjekt för groddjur
kommer att påverkas av exploateringen då delar av detta bebyggs. Samtidigt kan rening av dagvatten som når Veddestabäcken och andra
åtgärder förbättra groddjurens livsmiljö.
Vattenmiljö
Planen bedöms ha möjlighet att ge märkbara positiva konsekvenser på
vattenmiljön eftersom de dagvattenlösningar som föreslås, enligt dagvattenutredningen, innebär att dagvatten som når Veddestabäcken
kommer att ha föroreningshalter som understiger riktvärdena för samtliga föroreningar. I nuläget överstigs riktvärdena för flera föroreningarna. Vidare kan sanering av markföroreningar minska utsläpp till
bäcken ytterligare. Planen bidrar därmed till möjligheten att nå MKN
för Bällstaån eftersom Veddestabäcken rinner ut i denna. En stor osäkerhet finns dock i bedömningen eftersom uppdateringar av resultat
och lösningar i dagvattenutredningen behöver göras i samband med
fortsatt planarbete. Bland annat behöver pågående utredningar som
syftar till att lösa översvämningsproblematik, och till att ta fram
åtgärder för att nå MKN, för Bällstaåns avrinningsområde inarbetas.
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Buller
Planen bedöms få små negativa konsekvenser gällande buller då
området planeras med avstegsfall från Boverkets riktlinjer. I större
delen av planområdet beräknas dock riktvärden uppfyllas i enlighet
med Boverkets allmänna råd om 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad nås
utan åtgärd. Hus i områdets ytterkanter, i anslutning till de större
vägarna, behövs utformas med genomgående lägenheter och med ena
sidan mot en mindre bullrig sida för hälften av boningsrummen för att
avstegsfall A ska uppnås utan åtgärd. En mindre bit av förskolegård
och park får något förhöjda ljudnivåer.
Översvämningsrisk
Planen innebär risk för stora negativa konsekvenser eftersom den kan
bidra till ökad översvämningsproblematik inom Bällstaåns avrinningsområde. En översvämningskartering av era Järfälla kommun pågår
parallellt med planarbetet och planen kan komma att behöva anpassas
till resultatet av denna i samband med fortsatt planarbete.
Skred, ras och stabilitet
Den översiktliga geotekniska utredningen visar att sättningsrisk finns i
delar av området men bedömningen görs att området förmodligen kan
bebyggas förutsatt att husen grundläggs på lämpligt sätt. Även skredrisken i anslutning till Veddestabäcken bedöms vara begränsad. Utredningen är dock översiktlig varför det risk för negativa märkbara
konsekvenser inte kan uteslutas och vidare utredningar måste genomföras för att säkerställa att risk för människors hälsa och säkerhet ligger
inom acceptabel nivå.
Farligt gods
En liten del av bebyggelsen kommer ligga inom 150 meter från led för
farligt gods. Riskerna bedöms dock som acceptabla. Eftersom viss risk
ändå kvarstår bedöms konsekvenserna som små men negativa.
Markföroreningar
Planen bedöms få märkbara positiva konsekvenser kopplat till markföroreningar då marken inom området kommer att saneras till nivån
känslig markanvändning.
Luftföroreningar
Inga utredningar gällande luft har gjorts men förutsättningarna att
uppnå bra luftkvalité i området bedöms som goda. Konsekvenserna av
planen bedöms som obetydliga.
Temperaturreglering
Förutsättningar för naturlig temperaturreglering tas tillvara genom att
planen innehåller en stor del grönska och större skogsområden som
kan ge parkbris bevaras. Konsekvenserna av planen bedöms som obetydliga.
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MKB Ormbacka B
September 2016

På grund av att utredningar gällande planens påverkan på översvämningssituationen nedströms Bällstaåns avrinningsområde, och åtgärder
kopplade till detta, inte är färdigutredda, går det i nuläget inte att
bedöma 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 bedöms vara förenlig med 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§
PBL eftersom det ligger inom influensområde för tunnelbanan och
bebyggelsen bidrar till ett bostadstillskott i en region i behov av nya
bostäder. Att stora områden inom planområdet bibehåller sin karaktär
som naturmark, med öppna gräsmarker och skog, samt att ytterligare
insatser kommer att göras för att stärka de rekreativa värdena bidrar
också till bedömningen. Planen innebär dock att bruksvärd jordbruksmark tas i anspråk, vilket kan sägas gå emot hushållningsregeln.

11

MKB Ormbacka B

Rekreation och friluftsliv

Kulturmiljö

Landskapsbild

September 2016

Planförslaget

Alternativt förslag

Nollalternativ

Planen innebär att värdefulla
landskapsavsnitt, i form av betesmarker och skogsbryn, bevaras samtidigt
som landskapsbilden totalt sett ändras
betydligt då stora delar av de öppna
markerna bebyggs.

Alternativet innebär att landskapsbilden bryts upp av en splittrad
bebyggelse som i struktur och skala
kan upplevas främmande i landskapet.

Inga eller obetydliga konsekvenser för
landskapsbilden.

-2 Märkbara negativa konsekvenser
för det kulturhistoriska landskapet då
tidigare öppen mark bebyggs, samt för
läsbarheten av kulturhistoriska objekt
då fyra kulturhistoriska objekt kommer
att tas bort vid exploatering.

-3 Stora negativa konsekvenser för det
kulturhistoriska landskapet då tidigare
öppen mark bebyggs på ett sätt som
försvårar läsbarheten av det
kulturhistoriska landskapet.

+2 Märkbara positiva konsekvenser då
häradsvägen, torpmiljöerna samt
transformatorstationen skyddas genom
q-märkning i plan.

-2 Märkbar negativa konsekvenser för
läsbarheten av kulturhistoriska objekt
då fyra kulturhistoriska objekt kommer
att tas bort vid exploatering.

Ej möjligt att bedöma.

+1 Små positiva konsekvenser för
strukturer och tillgänglighet eftersom
området planeras med kajer mot det
gröna.

-1 Små negativa konsekvenser på
grund av otydlig gränsdragning mellan
privata och offentliga grönytor.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande strukturer och tillgänglighet.

+2 Märkbar positiva konsekvenser för
tillgång och värden eftersom rekreativt
intressanta områden planläggs som
natur och rekreativa funktioner
tillkommer. Tillgången till lekparker,
närparker och närnaturen kommer att
vara god. Risk för högt slitage finns
dock.

+2 Märkbar positiva konsekvenser för
tillgång och värden eftersom rekreativt
intressanta områden planläggs som
natur och rekreativa funktioner
tillkommer. Tillgången till lekparker,
närparker och närnaturen kommer att
vara god. Risk för högt slitage finns
dock.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
för tillgång och värden.

-3 Stora negativa konsekvenser för
värdefulla naturområden då områden
utpekat med högt värde kommer att
påverkas av planen.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
för värdefulla naturområden.

-1 Små negativa konsekvenser för
skyddsvärda arter då landskapsobjekt
med potentiellt grodhabitat kommer att
påverkas.

-1 Små negativa konsekvenser för
skyddsvärda arter då landskapsobjekt
med potentiellt grodhabitat kommer att
påverkas.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
för skyddsvärda arter.

-1 Små negativa konsekvenser för
landskapssamband för barrskog och
ädellöv då naturmiljö kommer att
omvandlas.

-1 Små negativa konsekvenser för
landskapssamband för barrskog och
ädellöv då naturmiljö kommer att
omvandlas.

+1 Möjlighet till liten positiv konsekvens för spridningssamband för
vattenlevande organismer om
Veddestabäcken renas och rustas.

+1 Möjlighet till liten positiv konsekvens för spridningssamband för
vattenlevande organismer om
Veddestabäcken renas och rustas.

+ 1 Små positiva konsekvenser för
grundvattnet eftersom marken saneras
och mängden föroreningar som når
grundvattnet då kan minska något.

+ 1 Små positiva konsekvenser för
grundvattnet eftersom marken saneras
och mängden föroreningar som når
grundvattnet då kan minska något.

-1 Liten negativ påverkan då mark inte
saneras och risk för fortsatt spridning
av markföroreningar till grundvatten
kvarstår.

+2 Möjlighet till märkbara positiva
konsekvenser gällande dagvatten om
tillkommande dagvattenlösningar
innebär att mängden föroreningar till
recipient minskar.

+2 Möjlighet till märkbara positiva
konsekvenser gällande dagvatten om
tillkommande dagvattenlösningar
innebär att mängden föroreningar till
recipient minskar.

-1 Liten negativ påverkan gällande
dagvatten och Veddestabäcken.

-2 Märkbara negativa konsekvenser för
värdefulla naturområden då delar av
värdefulla naturområden exploateras.

Vattenmiljö

Naturmiljö

+2 Märkbara positiva konsekvenser för
värdefulla naturområden då delar av
värdefulla skogsområden och
betesmarker bevaras som natur.
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över planen, alternativt förslag och nollalternativetskonsekvenser. Poängskala relaterar till nuläget samt riktlinjer relaterade till människors
hälsa och säkerhet. Förklaring av konsekvensskalan finns på sidan 17.

0 Inga eller obetydliga påvisbara
effekter för det kulturhistoriska
landskapet.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
för ekologiska samband.
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Planförslaget

Alternativt förslag

Nollalternativ

-1 Små negativa konsekvenser då
endast avstegsfall uppnås vad gäller
buller.

-1 Små negativa konsekvenser då
endast avstegsfall uppnås vad gäller
buller.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande buller då ingen betydande
bebyggelse kommer att tillkomma.

-3 Risk för stora negativa konsekvenser då planen kan bidra till att öka
översvämningsproblematiken i
Bällstaåns avrinningsområde.

-3 Risk för stora negativa konsekvenser då planen kan bidra till att öka
översvämningsproblematiken i
Bällstaåns avrinningsområde.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande översvämningar.

-2 Risk för märkbara negativa
konsekvenser gällande skred, ras och
sättningar då markens stabilitet inte är
tillräckligt utredd.

-2 Risk för märkbara negativa
konsekvenser gällande skred, ras och
sättningar då markens stabilitet inte är
tillräckligt utredd.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande skred, ras och sättningar då
inge betydande bebyggelse kommer
att tillkomma.

Ingen bedömning är gjord gällande
trafiksäkerhet på grund av att underlag
saknas.

Ingen bedömning är gjord gällande
trafiksäkerhet på grund av att underlag
saknas.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande trafiksäkerhet då ingen
betydande bebyggelse kommer att
tillkomma.

-1 Små negativa konsekvenser
kopplade till led för farligt gods,
risknivåerna ligger inom acceptabla
nivåer men liten risk kvarstår.

-1 Små negativa konsekvenser
kopplade till led för farligt gods,
risknivåerna ligger inom acceptabla
nivåer men liten risk kvarstår.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
då placering av eventuell tillkommande
bebyggelse kan placeras utanför
riskavstånd för farligt gods.

+ 3 stora positiva konsekvenser så
markföroreningar kommer att saneras
ner till nivån för känslig
markanvändning.

+ 3 stora positiva konsekvenser så
markföroreningar kommer att saneras
ner till nivån för känslig
markanvändning.

-1 liten negativ påverkan då
markföroreningar kommer att finnas
kvar i marken.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande luftföroreningar.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande luftföroreningar.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande luftföroreningar.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande temperaturreglering.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande temperaturreglering.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande temperaturreglering.
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Inledning
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 miljökonsekvensbeskrivningar.

Miljöbedömningsprocessen
Planprocess
Planprocessen inleddes 2007 då ett planprogram gällande Ormbacka
A, B och C antogs. Den första etappen, Ormbacka A, har därefter
detaljplanelagts.

Planuppdrag och behovsbedömning
Beslut om planuppdrag för Ormbacka B togs av kommunstyrelsen i
Järfälla kommun 2014-11-24 (Dnr Kst 2014/461). Arbetet med
planen inleddes 2015 och en behovsbedömning av miljöbedömning
enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691) genomfördes. I
denna bedöms förslaget medföra risk för betydande miljöpåverkan
vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras.
Behovsbedömningen innehåller 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 gällande betydande miljöpåverkan samt förslag på avgränsning av MKB.

Detaljplan - samrådsskede
MKB handläggaren har deltagit i planmöten samt haft kontinuerlig
kontakt med planhandläggare. Miljöbedömningsprocessen har inneburit att behovet av ytterligare utredningar har lyfts samt att skrivningar och bestämmelser gällande groddjurspassage, lanskapsekologiska
samband och markföroreningar har stärkts i planhandlingarna.

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt
föreliggande behovsbedömning. Enligt behovsbedömning ska planbeskrivningen redovisa nödvändiga avgränsningar och preciseringar så att
betydande miljöpåverkan kan undvikas vad gäller:
•• Påverkan på landskapsbild.
•• Påverkan på fornlämningar.
•• Påverkan på friluftsliv och rekreation.
•• Påverkan på nyckelarter, rödlistade arter och fridlysta arter.
•• Påverkan på ytvatten och grundvatten.
•• Risk för markföroreningar.
•• Risk för buller.
•• Risk för översvämning.
•• Risk för ras och skred.
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•• Risk för leder för farligt god.
Utifrån denna precisering har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats
på att beskriva nuläge och bedöma konsekvenser för Landskapsbild,
Kulturmiljö, Rekreation och friluftsliv, Naturmiljö, Vattenmiljö samt
Hälsa och säkerhet.
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Alternativ
För analys av olika möjliga scenario 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 konsekvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs.
Även ytterligare alternativförslag är praxis i miljökonsekvensbeskrivningar för att utreda om detaljplanen är lokaliserad till bästa möjliga
plats för utförandet samt för att analysera om detaljplanen är utförd på
bästa möjliga sätt. I detta MKB-dokument grundas den alternativa
utformningen av bebyggelsen inom området på de tidiga skisserna som
togs fram i och med programarbetet. Sedan programskedet har huvudalternativet justerats. Den tidiga programskissen bedöms som ett realistiskt alternativ och ligger därför kvar som ett jämförelsealternativ.

Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits
fram specifikt för MKB-arbetet.
•• Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arkeologikonsulterna, 2016.
•• Naturvärdesinventering. Calluna, 2016.
•• Detaljstudie av avrinningsområde B19 och B23 i Bällstaåns avrinningsområde. DHI, 2016.
•• Dagvattenutredning för Ormbacka B Järfälla kommun. Geosigma,
2016.
•• Riskanalys transport av farligt gods. Norconsult, 2016.
•• Trafikbullerutredning. Norconsult, 2016.
•• Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Norconsult, 2016.
•• Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning. Norconslut,
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 miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.
Bedömning av risker
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse
kan ske. I de fall utredningar är framtagna och riskbedömning gjorts
har dessa använts för bedömningen i MKB:n. I de fall inga riskbedömningar gjorts i de separata utredningarna har en tregradig skala; stor
risk, måttlig risk och liten risk, använts för att bedöma risken. Risken
multipliceras sedan med konsekvensen av att händelsen inträffar. Av
detta fås en risknivå: Sannolikhet X Konsekvens = Risknivå
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Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som
bör åtgärdas och risk som måste åtgärdas.

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

Metodik för bedömning av konsekvenser för lagskyddade
arter
Formuleringarna vad gäller skyddet i de olika paragraferna i artskyddsförordningen 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 biogeografisk 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 bevarandestatus eller inte. Rödlistade arter har inte gynnsam bevarandestatus. Är arten
inte rödlistad bedöms bevarandestatusen som gynnsam.
Bedömningarna omfattar såväl bygg- som driftskede.
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Tabell 1.
Tabell 2. Konsekvensskala
Konsekvenser

+ 4 Mycket stora
positiva konsekvenser

+ 3 Stora positiva
konsekvenser

+ 2 Märkbara positiva
konsekvenser

+1 Små positiva
konsekvenser

+/- 0 Inga eller
obetydliga
konsekvenser

- 1 Små negativa
konsekvenser

- 2 Märkbara negativa
konsekvenser

- 3 Stora negativa
konsekvenser

- 4 Mycket stora
negativa konsekvenser

MKB Ormbacka B
Naturvärden, kultur, rekreation

Hälsa och säkerhet

Övriga hållbarhetsparametrar

September 2016

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.

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.

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.

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

Uppfyller MKN och nationella riktoch 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.

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.

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 hållbarhetsprestanda för stadsdelen,
kommundelen eller helt lokalt.

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 hållbarhetsprestanda för stadsdelen eller
kommundelen i någon betydande
aspekt, eller för stadsdelen eller
kommundelen i mindre betydande
aspekter.

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

Riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer eller nationella rikt- eller
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för kommunen i någon
betydande aspekt, eller för
stadsdelen eller betydande
aspekter.

Betydande negativ påverkan på
riksobjekt eller regionalt värdefulla
objekt.

Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer eller nationella rikt- eller
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för regionen eller nationen i
någon aspekt, eller för kommunen i
flera betydande aspekter.

Osäkerhet i bedömningarna
Särskilda underlagsrapporter har tagits fram men behovet av ytterligare
utredningar pekas ut i flera av dessa. Ytterligare undersökningar, för
säkrare bedömningar, behöver göras vad gäller översvämning (bedömningen är preliminär), förorenad mark, geoteknik samt möjliga dagvattenlösningar. Ingen separat trafikutredning har tagits fram vilket också
gör att ingen bedömning har kunnat göras vad gäller risk kopplat till
trafiksäkerhet.
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Föreslagen plan
Syftet med planen
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för drygt 400 bostäder
och på ett lyhört sätt integrera ny bebyggelse med det gamla kulturlandskapet och dess höga naturvärden. Planen ska också ge möjlighet
både för boende i området och för kommande större etableringar i närheten att erbjuda ett attraktivt rekreationsområde. Planen syftar också
till att ge förutsättningar för en förskola med stor tomt i naturnära
läge, fortsatt möjlighet att bedriva fårskötsel vid Ormbackatorpet och
att handelsträdgården får förutsättningar att finnas kvar.

Planens innehåll

Illustrationsplan över området (Urbio).
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Planen innehåller framför allt bostäder uppdelade i tre så kallade
byområden med sammanlagt 20 småkvarter och mellan 400-450
bostäder. I områdets centrala del planeras för torg med möjligheter till
kontor, handel, café och restauranger. En förskola med sex stycken
avdelningar ligger i anslutning till det nordöstra skogsområdet. Det
norra skogsområdet bibehålls som naturmark. I anslutning till skogsområdet anläggs odlingslotter, en förskolegård samt en aktivitetspark
för äldre barn, vilket hållet skogsbrynet oskuggat. På kvartersnivå
kommer lekplatser för de mindre barnen att anläggas. Kvarvarande
öppna gräsytor planläggs som natur med möjlighet till fortsatt bete och
utveckling av de öppna ängsmarkerna. Marken längs Veddestabäcken i
söder planläggs som parkmark.

En ny vägförbindelse mellan Växthusvägen och Viksjöleden kommer
att anläggas, samt entré, och lokalgator inom området. Groddjurspassager ska uppföras där huvudväg och lokalgator passerar bäcken.
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Planens påverkan och effekter
Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet
bedöms föra med sig. En sådan översikt görs i enlighet med internationell MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram de delar av projektet som kan
påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller
negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva konsekvenserna för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora
eller små, positiva eller negativa.
Landskapsbilden förändras
I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras när
tidigare öppen mark kommer att ianspråktas för bebyggelse, vägar och
parkområden.
Ny bebyggelse på naturmark
Planförslaget innebär uppförande av byggnader på naturmark, vilket
innebär att natur med olika typer av habitat kommer att omvandlas till
bebyggd mark. Detta påverkar den biologiska mångfalden inom de
olika habitaten, skapar ökad uppdelning av landskapet (fragmentering)
och bidrar till bebyggelsens barriäreffekter på ekologiska spridningssamband. Rekreationsvärden påverkas då upplevelsekvaliteter förändras
och tillgängligheten förändras.
Planområdet består av 6,7 hektar åkermark som till största delen
kommer att ianspråktas. Åkermarken har klass 3 vilket motsvarar medelförhållanden i länet. Inom planområdet finns också 17,4 hektar
skogsmark. Skogsmarken planläggs som natur och avses nyttjas för
rekreation.
Nya vägar
Planförslaget innebär anläggningar av nya vägar vilket ger effekter på
naturmark längs några sträckor, samt eventuellt påverkan på markhydrologi. I övrigt fås effekter på trafiksäkerhet och buller.
Markdränering, ökad ytavrinning från hårdgjorda ytor, samt ökad
avrinning
Planförslaget kommer att medföra 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 ytavrinning. Dagvatten kan komma att förorenas av trafikutsläpp och andra
föroreningar från hårdgjorda ytor.
Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik
Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger effekter på trafiksäkerhet,
luftföroreningar och buller. Förutsättningarna att utveckla kollektivtrafiken kan påverkas.
Ny bebyggelsestruktur
Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, eventu19
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ellt även på förutsättningar för kollektivtrafik samt på behovet av personbilstransporter. 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.

Alternativt förslag (Bild från behovsbedömning).
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Nollalternativet
Nollalternativet i denna bedömning innebär att planområdet till stora
delar används som idag. Alternativet innefattar att Ormbacka inte
utvecklas med omfattande bebyggelse, viss avstyckning för enskilda hus
kan dock ske. Gräsmarkerna inom området tas i bruk igen. Antingen
genom slåtter eller bete, alternativt insådd eller en kombination av
samtliga ovan nämnda alternativ. Skogsområdet i de norra delarna av
planområdet kommer att fortsatt användas för rekreation. Vägsträckningen mellan Växthusvägen och Viksjöleden, som utpekas i översiktsplanen, kommer att anläggas genom planområdet.
Nollalternativets antagande bygger på framtida förhållanden med
bland annat fortsatt befolknings- och trafikutveckling, vägutbyggnader
samt andra omvärldsfaktorer. Nollalternativet bedöms som ett realistiskt alternativ förutsatt att kommunen väljer att inte planlägga
området.

Alternativt förslag
Det alternativa förslaget för utveckling av Ormbacka grundar sig på
tidigare framtagen strukturskiss för planprogrammet och innefattar 50
bostäder i mindre flerbostadshus och 150 bostäder i villor eller radhus.
Områdets längs det norra skogsbrynet bebyggs med mindre flerfamiljshus. Ekarna i brynet gallras fram. En ny lekplats anläggs i den
sydöstra delen av skogsområdet. Anläggningen samordnas med en ny
entré till elljusspåret.
Längs Vinlandsvägen föreslås tvåvånings flerbostadshus och radhus.
Den långa fasaden skapar en bullerskyddad trädgårdssida. Dagvatten
löses i enlighet med kommunens dagvattenstrategi och markföroreningar saneras ner till nivån känslig markanvändning.
Veddestabäcken restaureras och ett parkstråk skapas i Veddestabäckens
dalgång. En ny gång och cykelväg anläggs söder om bäcken. Vägsträckningen mellan Växthusvägen och Viksjöleden, som utpekas i översiktsplanen, kommer att anläggas genom planområdet.
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Lagskydd och plansituation
Plansituation
I översiktsplanen (2014) är Ormbacka utpekat som förtätningsområde.
Bebyggelsen i förtätningsområden pekas i översiktsplanen ut som i
huvudsak bostäder med medelhög täthet. Bebyggelsens struktur ska
bidra till att koppla samman omgivande kommundelar, öka orienterbarheten och överbygga fysiska barriärer. I punkter med särskilt god
tillgänglighet ska det finnas en blandning av funktioner och mötesplatser. Områden ska planeras så att det är tydligt vad som är offentliga, halvoffentliga, halvprivata och privata stadsrum.
Ormbacka pekas ut som ett av ett fåtal områden med ett bevarat äldre
kulturlandskap där också ett skydd för den kulturhistoriskt värdefulla
bebyggelsen bör införas. Det är också formulerat att det inom området
bör planläggas för nya idrottsplatser.
Gällande detaljplaner finns för delar av området men genomförandetiden för dessa har löpt ut. Ett planprogram har tagits fram för
området daterat 2007-10-16.
Ormbacka ligger angränsande den regionala kärnan Barkaby – Jakobsberg som är utpekad i RUFS 2010. Området ligger också inom influensområde för tunnelbanans utbyggnad.

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. 3 § MB
Veddestabäcken som berörs av planen rinner ut i Bällstaån som utgör
ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Mark- och vattenområden 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.
Jord- och skogsbruk är av nationellt betydelse, 3 kap. 4 § MB
Enligt 3 kap. 4 § MB är jord- och skogsbruk av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt
det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk.
•• Planområdet består av 6,7 hektar åkermark som till största delen
kommer att ianspråktas. Åkermarken har klass 3 vilket motsvarar
medelförhållanden i länet. Planens konsekvenser i relation till jordoch skogsbruk bedöms under Naturmiljö.
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Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Planområdet ligger inom influensområde för Bromma flygplats. Det
finns en höjdrestriktion på 160 meter över planområdet. Planförslaget
bygger dock på låg bebyggelse och bedöms därför inte påverka
Bromma flygplats influensområde.
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Inom planens influensområde ligger E18 och Mälarbanan som utgör
riksintresse för kommunikationer. Planen förväntas generera cirka
1500 fordonsrörelser dagligen, vilket bedöms ha en liten påverkan på
E18, varpå detta inte bedöms vidare i MKB.

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB
Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, 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 tillståndsprövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.
•• Planens konsekvenser rörande luftkvalitet diskuteras under Hälsa och
säkerhet.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för ytoch grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap.
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Enligt MKN ska god ekologisk status för Bällstaån vara uppnådd år
2027. God kemiska status ska vara uppnådd. Undantag finns för
Benso(b)fluoraten och benso(ghi)pyrlen där god kemisk status ska
uppnås senast 2021 samt för kvicksilver där god status inte bedöms
vara möjlig att uppnå. Planområdet ligger inom avrinningsområdet för
Bällstaån och Veddestabäcken ansluter nedströms till Bällstaån. Det
finns grundvatten inom området men inte utpekat som någon vattenförekomst med gällande miljökvalitetsnormer.
•• Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under Vattenmiljö.
Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
Skapandet av dagvattendamm/damm är vattenverksamhet enligt 11
kap. MB. Tillstånd krävs om det inte är uppenbart att allmänna eller
enskilda intressen inte tar skada av verksamheten, då endast anmälningsplikt råder.
Bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar finns
också i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med
mera.
Ormbacka ingår i dikesföretag, en form av markavvattningsföretag.
Påverkan på Veddestabäcken så som exempelvis rensning får endast ske
till bäckens ursprungliga djup och bredd, annars betraktas det som ny
vattenverksamhet.
•• Planens konsekvenser gällande vattenverksamhet diskuteras under
Vattenmiljö.
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Inom planområdet finns arter som omfattas av artskyddsförordningen.
Arter upptagna i artskyddsförordningen skyddas enligt 4 § (starkare
skydd, om de står på bilaga 1 och är märkta N eller B om fågel) eller 6
§.
Artskyddsförordningens bestämmelser bygger på miljöbalkens bemyndigande att utfärda regler till skydd för hotade djur- och växtarter. Artskyddsförordningen innebär att EU:s fågel- samt art- och
habitatdirektiv införlivas i svensk lagstiftning. Förordningen omfattar
dels de arter som skyddas enligt de båda direktiven samt samtliga fridlysta arter i Sverige.
•• Planens konsekvenser rörande skyddade arter diskuteras under
Naturmiljö.

Skydd enligt Kulturmiljölagen, KML
Fornlämningar
Fornminnen skyddas i enlighet med 2 kap. Kulturmiljölagen (KML;
1988:950). Ingrepp eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i närheten kräver troligen arkeologisk förundersökning.
En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 genomfördes av Arkeologikonsult, 2016. Inom planområdet kunde elva nya kulturhistoriska objekt
registreras. Dessa bestod av sex stycken nya fornlämningar, som
omfattas av skydd enligt kulturmiljölagen, samt fem kulturhistoriska
lämningar. Området hyser sedan tidigare fyra fornlämningarna.
•• Planens konsekvenser rörande fornlämningar diskuteras under
Kulturmiljö.

Lagskydd som inte berörs av planen
•• Planen berör inga riksintressen enligt 4 kap MB (Särskilda bestämmelser om hushållning med mark och vatten).
•• Planen berör inte förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket
och fiskerinäringen
•• Planen berör inga områden som skyddas enligt 7 kap. MB
•• Planen berör inget område avseende markavvattningsförbud, 11 kap.
MB
•• Planen berör inga objekt eller områden som skyddas enligt Plan- och
bygglagen, PBL
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Ekosystemtjänster
Enligt Sveriges miljömål med tillhörande etappmål för Biologisk
mångfald, som är beslutade av regeringen, finns det flera mål som rör
ekosystemtjänster eller kan kopplas till ekosystemtjänster. Vad gäller
ekosystemtjänster och miljökonsekvensbeskrivningar finns särskilt ett
etappmål under Biologisk mångfald som av vikt för ekosystemtjänster:
•• 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.
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Producerande tjänster
• Till de producerande ekosystemtjänsterna 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 ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Till de
understödjande ekosystemtjänsterna
räknas bl.a. biologisk mångfald,
storskaliga vatten- och näringscykler,
jordformation och fotosyntes.

Producerande tjänster
För den aktuella planen är produktion av livsmedel på jordbruksmark
samt skogsbruk relevanta. Dessa analyseras under Naturmiljö.
Reglerande tjänster
För den aktuella planen bedöms rening av vatten som relevant, vilket
integreras i bedömningen av påverkan på vattenkvalitet under Vattenmiljö. Vidare bedöms flödesutjämning, luftrening samt parkbris och
skuggning som viktigt, särskilt som viktiga klimatanpassningsfaktorer.
Detta analyseras vidare under Hälsa och säkerhet. Planens konsekvenser
för pollinering och skadereglering diskuteras under Naturmiljö.
Kulturella tjänster
För den aktuella planen bedöms bland annat naturrekreation, undervisning och kunskap samt estetiska värden relevant. Detta behandlas
vidare under Landskapsbild, Rekreation och friluftsliv samt Kulturmiljö.
Understödjande tjänster
Biologisk mångfald och ekosystemens resiliens behandlas under Naturmiljö.
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Landskapsbild som kulturell
ekosystemtjänst
• En tilltalande landskapsbild rymmer ofta
kulturella ekosystemtjänster. Vackra
utblickar, möjligheten att uppleva
årstidsvariationer och upplevelsen av
kulturlandskap ger både hälsa,
fritidsupplevelser och estetiska värden.
Storslagna vyer och upplevelsen av tyst
och till synes orörd natur ger andlig och
intellektuell inspiration hos många.

Landskapsbild
Beskrivning av befintliga värden för landskapsbilden grundas på planprogram för Ormbacka, behovsbedömning för Ormbacka B, 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.

Landskapsbilden i nuläget
Höjdskillnaderna i området är förhållandevis stora. De norra delarna
av området består av skogsbeklädda höjder som följs av skogsbryn.
Skogsbrynets östra del har inslag av gamla ekar, äldre tallar och marken
är gräs- och örtrik.
Området mellan skogen och Ormbackavägen består av ett öppet landskap med gräsbevuxen gammal åkermark och beteshagar. Här finns två
torpmiljöer bevarade som ger sin prägel till landskapbilden.
Ormbackavägen sträcker sig genom området och kan ses som en avdelare. Vägen är en del av den gamla häradsvägen och bidrar med sin
mjukt kurvade sträckning till den lantliga karaktären i området.
Söder om vägen ligger de gamla trädgårdsmästeritomterna med rester
av plantskolor och gamla fruktodlingar. Området sluttar ner mot Veddestabäcken som stäcker sig genom området.
Veddestabäcken är till stora delar ett uträtat vegetationstäckt dike.
Vegetationen är varierande i anslutning till bäcken med gräsområden
och buskområden. I områdets sydöstra del finns en karaktärskapande
större skogbevuxen kulle som består av uppvuxna ekar och asp.

Konsekvenser av föreslagen plan
Planen innebär att värdefulla landskapsavsnitt, i form av betesmarker och skogsbryn,
bevaras samtidigt som landskapsbilden totalt sett ändras betydligt då stora delar av de
öppna markerna bebyggs.

Konsekvenserna av föreslagen plan kommer att bli stora då öppet landskap kommer att bebyggas. Upplevelsen av det lantliga landskapet
kommer att påverkas av bebyggelsen. Planförslaget tar dock stor
hänsyn till det öppna jordbrukslandskapet och befintliga kulturvärden.
Ormbackavägens sträckning bevaras och det öppna fältet norr om
Ormbackavägen, med dess odlingsrösen öster och väster om torpet,
lämnas öppet för siktlinjer och utblickar som ett samlat landskapsrum.
Skogsbrynet i norr med dess motionsspår och gravfält kopplas på så
sätt visuellt till den nya bebyggelsen.

Förslag till åtgärder
Inga förslag till anpassningar av plan
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Konsekvenser av alternativa förslag
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Konsekvenser för landskapsbild med alternativt
förslag med annan utformning
Alternativet innebär att landskapsbilden bryts upp av en splittrad bebyggelse som i struktur
och skala kan upplevas främmande i landskapet.

Den spridda bebyggelsen i det alternativa förslaget innebär att siktlinjerna från vägen upp mot skogsbrynet i norr och ner mot bäcken i
söder kommer att påverkas. Bebyggelsen kan komma att uppfattas som
utkastad och ej tillhörande ett sammanhang vilket gör att områdets
karaktär och upplevelse påverkas i stora mått.

Konsekvenser för landskapsbild med nollalternativ
Inga eller obetydliga konsekvenser för landkapsbilden

Konsekvenserna av nollalternativet innebär ingen större påverkan på
landskapsbilden. Hag- och gräsmarkerna norr om Ormbackavägen
kommer att hållas öppna med slåtter eller bete vilket bedöms som positivt. En avstyckning med tillkommande bostadsbebyggelse kan komma
att påverka landskapsbilden något beroende på placering och omfattning av denna.
Planförslaget innebär att den gamla häradsvägen och befintliga beteshagar i stora delar kan
bevaras.
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Kulturmiljö
Bedömningarna för kulturmiljö grundar sig främst på Arkeologisk
utredning etapp 1 och 2 genomförd av Arkeologikonsult, Rapport
2016:2960. Planprogram till detaljplan för ny bebyggelse i Ormbacka
(2007) samt Behovsbedömning detaljplan Ormbacka B i Järfälla
kommun (Kst 2014/461) ligger också till grund för beskrivningarna.

Kulturmiljövärden i nuläget
Det kulturhistoriska landskapet
Ormbacka ingår i ett kulturlandskap med äldre gårdar och fornlämningsmiljöer. Landskapet är öppet och ramas in av högre skogspartier.
Med en bebyggelsekontinuitet sedan bronsåldern är området ett av Järfällas tidigast befolkade. Ett av kommunens större järnåldersgravfält
ligger i skogspartiet norr om Ormbacka torp. Ormbackavägen är en av
kommunens äldsta vägsträckningar. Delar av den gamla häradsvägen är
idag cykelväg och utgör även en del av Upplandsleden.
Karta över kulturhistoriska objekt (Arkeologikonsult).
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Ormbacka torp revs under början av 1900-talet men miljön runtomkring torpet är bevarad och anses vara kulturhistorisk intressant.

Inom området ligger också Ormbacka transformatorstation som är
från 1919. Byggnaden är en av få bevarade stationer i Stockholmstrakten från tiden för elnätets utbyggnad.

MKB Ormbacka B
September 2016

Sedan början av 1900-talet har flertalet handelsträdgårdar kantat Ormbackavägen. Idag finns bara en aktiv handelsträdgård kvar men spåren
av handelsträdgårdsverksamheten syns tydligt i omgivningarna.

Kulturhistoriska objekt
Inom området finns tio stycken objekt som utgör fornlämningar. Sex
stycken nya fornlämningar som utgörs av två boplatser, tre härdar samt
Långbacka torp. De sedan tidigare dokumenterade fyra fornlämningarna utgörs utav två gravfält (Järfälla 31:1 och 42:1), en storhög (Järfälla 18:1) och en hög (Järfälla 434).
Utöver fornlämningarna dokumenterades vid den arkeologiska utredningen fem kulturhistoriska lämningar i form av två röjningsrösen, en
husgrundsterrass och två ensamliggande stolphål. Inom området finns
inga byggnadsminnen.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet
och läsbarheten av kulturhistoriska objekt
-2 Märkbar negativa konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet då tidigare öppen
mark bebyggs, samt för läsbarheten av kulturhistoriska objekt då fyra kulturhistoriska objekt
kommer att tas bort vid exploatering.

Det kulturhistoriska landskapet kommer att påverkas i stor omfattning
då tidigare öppen mark bebyggs. Områdena med bebyggelse har dock i
den mån det går anpassats till landskapets karaktär och siktlinjer i
området.
Förslaget kommer att påverka fyra kulturhistoriska objekt genom att
dessa bebyggs:
Objekt 2: Röjningsröse., Objekt 10: Röjningsröse, Objekt 11: Röjningsröse., Järfälla 366:1: Gränsmarkering. Påverkan bedöms vara av
stor negativ karaktär.
+2 Märkbara positiva konsekvenser då häradsvägen, torpmiljöerna samt transformatorstationen skyddas genom q-märkning i plan.

Ormbackavägen, den gamla häradsvägen, skyddas i sin utformning
(sträckning och bredd) genom q-märkning vilket bedöms som positivt.
I förslaget kommer den inte heller att hårdgöras med asfaltsbeläggning
utan får behålla sin lantliga karaktär vilket bedöms som positivt. Även
torpet och torpmiljön samt transformatorstationen skyddas genom
planläggningen med q-märkning. Detta bedöms som märkbart positivt
då dessa ses som karaktärskapande miljöer i området. Att planen möjliggör fortsatt handelsträdgårdsverksamhet bedöms också som positivt
för områdets kulturhistoriska upplevelse och karaktär.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Fornlämningar och fornlämningsområden
Två fornlämningar kommer att byggas bort i samband med exploate31
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ringen, objekt 4, som är en torpgrund och objekt 6, en härd. Dessa
omfattas av kulturmiljölagen och påverkan på dessa bedöms vara av
betydande karaktär.
Ingrepp eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd.

Förslag till åtgärder
•• Fornlämningar som inte påverkas av exploateringen kan med fördel
framhävas med skötsel och informationsskyltar etc.

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet
-3 Stora konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet då tidigare öppen mark bebyggs
på ett sätt som försvårar läsbarheten av det kulturhistoriska landskapet.

Det alternativa förslaget innebär att Ormbackavägen kommer att bli en
tillfartsgata för stor del av bebyggelsen. Detta kommer att ha en betydande påverkan på vägens karaktär även om dess sträckning bevaras.
Den utspridda bebyggelsen, och dess skala, gör också att läsbarheten av
det kulturhistoriska landskapet försämras när siktlinjer bryts och skalan
i landskapet förändras. Positivt är dock att växthusverksamhet, torpmiljöer och transformatorstation bevaras även i detta förslag.
Konsekvenser för läsbarheten av kulturhistoriska objekt
-2 Märkbar negativa konsekvenser för läsbarheten av kulturhistoriska objekt då fyra
kulturhistoriska objekt kommer att tas bort vid exploatering.

Förslaget kommer att påverka tre kulturhistoriska objekt genom att
dessa byggs bort vilket medför märkbar negativa konsekvenser för läsbarheten av kulturhistoriska objekt. Områdena som påverkas är:
Objekt 10: Stolphål, Objekt 2: Röjningsröse, Objekt 11: Stolphål.
Påverkan bedöms vara av betydande karaktär.
Fyra fornlämningar bedöms byggas bort i samband med planen objekt
4, som är en tropgrund, objekt 7 och 8 som är boplatser samt objekt 9,
en härd. Dessa omfattas av kulturmiljölagen och påverkan på dessa
bedöms vara av betydande karaktär.
Ingrepp eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd.

Konsekvenser av nollalternativ
Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet
0 Inga eller obetydliga påvisbara effekter för det kulturhistoriska landskapet

Konsekvenserna av nollalternativet innebär ingen större påverkan på
det kulturhistoriska landskapet. Hag- och gräsmarkerna norr om Ormbackavägen kommer att hållas öppna med slåtter eller bete vilket
bedöms som positivt. En avstyckning med tillkommande bostadsbebyggelse kan komma att påverka landskapsbilden beroende på placering och omfattning av denna.
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Vid avstyckning kommer ingen större planläggning att genomföras
vilket inte möjliggör att skydda Ormbackvägen, torpmiljön samt transformatorstationer genom q-märkning vilket bedöms som negativt.
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Konsekvenser för läsbarheten för kulturhistoriska objekt
Ej möjligt att bedömma

Det går inte att bedöma de eventuella avstyckningarnas påverkan på
enskilda objekt.

Transformatorstationen från 1919 bevaras och
får q-märkning i planen.
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Rekreation utifrån ekosystemtjänster
• Flera upplevelsevärden 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.
• Områden med upplevelsevärden 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.

Rekreation och friluftsliv
Beskrivning av befintliga värden för rekreation och friluftsliv grundas
på planprogram för Ormbacka, behovsbedömning för Ormbacka B,
kontakter med kommunens tjänstepersoner 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.

Rekreation och friluftsliv i nuläget
Friytor inom planområdet
Ormbackaområdet nyttjas flitigt för rekreation och friluftsliv. De
rekreativa kvaliteterna består av de stora öppna strövytorna och skogsområdet i den norra delen. I den södra delen av planområdet rinner
Veddestabäcken som har rekreativ potential men området är idag relativt svårtillgängligt och igenvuxet. Skogsdungen, i områdets sydligaste
spets, inbjuder till vistelse och lek.
Skogsområdet i planområdets norra del nyttjas av framförallt Viksjöoch Skälbyborna som bostadsnära rekreation. Området är genom-

Karta över rekreativa värden. Från behovsbedömning för Ormbacka B. Obs! Byggnader
från det alternativa förslaget är inlagda i
kartan.
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korsat av stigar samt rymmer ett elljusspår på 1,8 km. I anslutning till
områdets entré ligger ett utegym som utgör en av få anlagda mötesplatser inom planområdet. Skogen är utpekat som lekområde för barn,
vilket bekräftas av kojbyggen och stigar.
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Rekreationsmöjligheter inom 2 km från planområdet
Angränsande planområdet ligger Viksjö golfbana. På vintern erbjuder
golfbanan möjligheter till längdskidåkning.
I sydöst, cirka 1 kilometer från planområdet, ligger Barkaby-Skälbys
stadsdelspark, Skälbyparken. Parken innehåller dansbana, lekområden,
en bygdegård samt kulturpräglade grönytor och fornlämningsområden.
Evenemang som marknader och valborgsfirande förekommer här.
Veddestavallen med flera fotbollsplaner och speedway, ligger också
inom en kilometer fågelvägen. Görvälns naturreservat som hyser stora
rekreativa kvalitéer och kan fungera som utflyktsområde, ligger cirka 2
kilometer väster om planområdet.

Rekreativa stråk
Ormbackavägen sträcker sig genom området. Vägen har en lantlig
karaktär utan separat gång- och cykelväg, men är det stråk tillgängligt
för gång- och cykeltrafik som finns anlagt inom området. Vid vägens
östra del, delas en bit av vägen av för enbart gång och cykel för att
genom en tunnel ansluta till angränsande område.
Längs Ormbackavägens sträckning löper Upplandsleden genom planområdet. Upplandsleden sträcker sig mot Görvälns naturreservat.
Längs Järfällavägen passerar det regionala cykelstråket, Kungsängsstråket, som kopplar Ormbacka norröver mot Jakobsberg. Sydöst om
området korsar Kungsängsstråket Skälbystråket, också det en regional
cykelled. Skälbystråket knyter ihop Ormbacka med Barkaby station.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
+1 Små positiva konsekvenser för strukturer och tillgänglighet eftersom området planeras
med kajer mot det gröna.

Planen är utformad med tydliga kajer mot det gröna vilket tydliggör
gränssnittet mellan den bebyggda miljön och naturen. Med tydliga och
rätt utformade entréer ökar detta tillgängligheten till naturområden.
Den planerade parken och förskolan i det nordöstra hörnet kan
fungera som en entré till skogsområdet. Utformningen av odlingslottsområdet med tydliga allmänna vägar är av stor vikt för att området inte
ska utgöra en barriär för tillgängligheten till skogsområdena.
Upplevelsen av Upplandsleden kommer att påverkas, då delar av Ormbackavägen kommer kantas av bebyggelse. Tillgängligheten till leden
kommer inte att påverkas.
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Konsekvenser för tillgång och värden
+2 Märkbara positiva konsekvenser för tillgång och värden eftersom rekreativt intressanta
områden planläggs som natur och rekreativa funktioner tillkommer. Tillgången till lekparker,
närparker och närnaturen kommer att vara god. Risk för högt slitage finns dock.

Planen bedöms medföra en positiv påverkan för tillgång och värden
eftersom den norra delen av planområdet planläggs som natur med
ambitionen att utveckla dess rekreativa värden.
Tillgången till såväl lekmiljöer, närparker och närnatur bedöms som
god och lever upp till kommunens riktlinjer för parktillgång. Skogsområdet med sina motionsslingor, lekmiljöer och utegym är till stor gagn
för tillgängligheten till god rekreation i hela området. Även odlingslottsområdet har potential att bidra till de rekreativa värdena om detta
blir tillgängligt för allmänheten.
Förskolegården bedöms kunna nå Boverkets riktlinje om minst 40 m2
friyta per barn. Förskolans placering angränsande det stora skogsområdet samt lekplats ger ytterligare förutsättningar för utelek och naturpedagogik.
Planen innebär samtidigt att ett rekreativt attraktivt kulturlandskap tas
i anspråk för bebyggelse och tillgången till rekreativ yta totalt sett
minskar. De delar som tas i anspråk bedöms dock i nuläget användas i
begränsad omfattning. Vidare finns risk för slitage och negativ
påverkan på kvarvarande rekreativa värden om besökstrycket blir högt i
området när invånarantalet ökar som resultat av den aktuella planen
samt kommande bostadsområden i Ormbackas närområde.

Förslag till åtgärder
Inga förslag till anpassningar av plan.

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
-1 Liten negativ påverkan på grund av otydlig gränsdragning mellan privata och offentliga
grönytor.

Den spridda bebyggelsen i det alternativa förslaget riskerar att skapa
stora ytor som framstår som ”ingenmansland”. Tillgängligheten till
rekreationsvärde bedöms därför som sämre än i huvudalternativet.
Upplandsleden löper fortsatt genom området vilket bedöms som positivt.
Konsekvenser för tillgång och värden
+2 Märkbar positiva konsekvenser för tillgång och värden eftersom rekreativt intressanta
områden planläggs som natur och rekreativa funktioner tillkommer. Tillgången till lekparker,
närparker och närnaturen kommer att vara god. Risk för högt slitage finns dock.

Tillgången på natur och park för rekreation skiljer sig inte nämnvärt
mot huvudalternativet.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
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0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande strukturer och tillgänglighet.

Upplandsleden löper fortsatt genom området och tillgängligheten till
det norra skogsområdet bedöms bibehållen.
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Konsekvenser för tillgång och värden
0 Inga eller obetydliga konsekvenser för tillgång och värden.

Nollalternativet medför ingen planläggning där den norra delen av planområdet planläggs som natur vilket ses som negativt i förhållande till
förslaget. Samtidigt kommer större del av det rekreativt attraktiva landskapet i Ormbacka finnas kvar. Inga nya rekreativa värden tillförs
området.

Planförslaget innebär att det norra skogsområdet, som redan idag är en populär lekmiljö,
planläggs som natur med ambitionen att
utveckla områdets rekreativa funktioner.
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Naturmiljö som ekosystemtjänst
• De flesta ekosystemtjänster som rör
biologi kan klassas som understödjande ekosystemtjänster, exempelvis
biologisk mångfald och fotosyntes.
• Biologisk mångfald är tätt sammanlänkat med de reglerande ekosystemtjänsterna pollinering och skadereglering.
• En förutsättning för biologisk mångfald
är förekomst av värdefulla naturområden, och ett sätt att bevara mångfalden
är att värna om skyddsvärda arter och
ekologiska samband.
• Bland de reglerande ekosystemtjänsterna finns också luftrening, luftväxling
och skuggning, som beskrivs närmare
under Hälsa och säkerhet.

Översiktskarta värdefulla naturområden
(Calluna).
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Naturmiljö
Bedömningarna av naturmiljö har gjort utifrån naturvärdesinventering
gjord av Calluna, Naturvärdesinventering (NVI) Ormbacka B med
anledning av detaljplan med kompletterande groddjursinventering.

Naturvärden i nuläget
Ormbacka ligger i ett dalstråk som sträcker sig mellan Skälby och
Viksjö centrum. Området karaktäriseras av de skogsbeklädda kullarna
och de öppna gräsmarkerna. Genom områdets södra delar löper Veddestabäcken.

Värdefulla naturområden
En naturvärdesinventering genomfördes 2016-02-11 av Calluna. Totalt
registrerades vid detta tillfälle 15 naturvärdesobjekt. Två av dessa
bedömdes ha högt värde. Det ena området (nr 1) består av ett sydvänt
och solbelyst skogsbryn med stort inslag av grov, gammal vidkronig ek,
äldre tall, lövträd och bärande buskar av en och slån. Marken är gräsoch örtrik och har ett allmänt inslag av död ved och flera naturvårdsarter kopplade till fältskiktet. Skogen innanför brynet innehåller bland
annat ekar och större barrträd och i vissa partier ett pågående skogsbete. Det andra området (nr 12) består av en större skogbevuxen kulle
med uppvuxna ekar och asp. Ekarna är en rest av äldre tiders markanvändning då bete, lövtäkt och slåtter utnyttjades som skötselmetoder.
Sex områden bedömdes ha påtagligt värde. Norr om Ormbackavägen

finns dels ett betat område (nr 3) med inslag av berghällar, stenar och
block, gamla träd, död ved av asp, bärande buskar samt örtrikedom
och floravärden, dels en gammal äppelodling med förekomst av täta
buskar, bärande träd, grova träd och inslag av död ved. Betesmarken
kan, enligt naturinventering, eventuellt ha högt värde men en osäkerhet i bedömningen finns eftersom inventering gjordes utanför fälltsäsong. I söder finns en öppen mark (nr 8) med insektsgynnande flora
och värden i fältskiktet samt en trädrad med asp och sälg (nr 11) som
innehåller rikligt med död ved. Även Veddestabäcken (nr 10), en bäckfåra med vass och annan vegetation, bedöms ha påtagligt naturvärde
liksom ett mindre vattendrag (nr 9) som ansluter till Veddestabäcken.
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Sju områden bedömdes ha visst naturvärde. Dessa består av obrukad
åkermark (nr 2), blandskog (nr 4), buskmark (nr 5), triviallövskog (nr
6,15), videbuskage (nr 7) och öppen substratmark (nr 13).
I områdets sydvästra del runt Veddestabäcken, angränsande golfbanan,
är ett större område med videbuskage och fuktmiljöer utpekat som
landskapsobjekt för groddjur, objektet omfattar område 6, 7, 8, 9, 10
och 11 i NVI:n.

Skyddsvärda arter
Tydliga hackspår av spillkråka observerades på en tall i skogsbrynet
intill den öppna gräsmarken i norr. Spillkråkan är rödlistad i kategorin
nära hotad (NT) på grund av att en minskning av populationen pågår
eller förväntas ske. Spillkråkan finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda
skyddsområden behöver utses.
Blåsippa, som är en skoglig signalart som också är fridlyst, påträffades i
område 1.
Ingen särskild inventering av skyddsvärda träd har genomförts men
området bedöms, efter platsbesök, innehålla flera skyddsvärda träd i
form av ek och tall. Dessa finns dock i områden som planeras som
natur i planen.
Inga skyddsklassade arter finns inrapporterade hos Artdatabanken
under tidsperioden 2000-2016.
Vid groddjursinventeringen observerades paddyngel i anslutning till
och i Veddestabäcken. Calluna bedömer att det är rimligt att dessa
arter även utnyttjar de blöta områdena med videbuskar i väster, den
öppna gräsmarken i anslutning till bäcken samt aspmiljön (nr 6).

Ekologiska samband
Området har kontakt med Görvälnkilen och ligger därmed intill ett
ekologiskt landskapssammanhang där det förekommer en mångfald av
miljöer, bland annat ädellöv, öppen mark och våtmarker.
I översiktsplanen pekas skogen i den norra delen av planområdet ut att
ingå i ett barsskogssamband med angränsade barrskogar. Även ädellövskogssamband bedöms finnas inom området.

Ekologiska spridningssamband
• Organismers spridningsmöjligheter
mellan en viss naturtyp. Ett spridningssamband bedöms finnas när områden
av liknande naturtyp ligger inom ett
möjligt spridningsavstånd. Begreppet
konnektivitet används ibland för att
beskriva ett fungerande utbyte av arter
mellan områden spridda i landskapet.
• Motsatsen är fragmentering, när ett
landskap och dess naturtyper blir så
uppdelat, och avstånden mellan
lämpliga livsmiljöer så långa, att det
påverkar spridningen av arter.
Fragmenteringens effekter på biologisk
mångfald finns beskriven i rapporten
(Jordbruksverket, 2005).
• Spridningsförmågan är olika för olika
arter, och till stora delar okänd för
många grupper. För de flesta vanliga
arter är spridningsförmågan god,
medan det för arter som specialiserat
sig på en specifik livsmiljö ofta kan vara
betydligt sämre.
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Konsekvenser för värdefulla naturområden
-2 Märkbara negativa konsekvenser för värdefulla naturområden då delar av värdefulla
naturområden exploateras

Stor andel tidigare naturmark kommer att ianspråktas vilket medför
märkara negativa konsekvenser för naturmiljöerna och de arter som är
knutna till dessa. Områden utpekade i NVI med påtagligt värde
(område 8, 9, 10, 11, 14) och visst värde (område 2, 5, 6, 7, 13, 15)
kommer att påverkas av exploateringen genom att de byggs bort.
+2 Märkbara positiva konsekvenser för värdefulla naturområden då delar av värdefulla
skogsområden och betesmarker bevaras som natur

Skogsområdet samt betesmarken (nr 3) som hyser påtagligt till högt
naturvärde i norra delen av planområdet planläggs som natur. Brynmiljöerna (nr 1) som hyser höga naturvärden enligt NVI:n, likaså. I
anslutning till brynet planläggs för odlingslotter/park, vilket är gynnsamt då brynmiljö inte riskerar att skuggas, vilket skulle påverkat
miljön negativ.
Objekt 12, som hyser höga värden enligt NVI, undantas från exploatering och planläggs som natur. Detta bedöms som positivt.

Konsekvenser för skyddsvärda arter
-1 Små negativa konsekvenser för skyddsvärda arter då landskapsobjekt med potentiellt
grodhabitat kommer att påverkas

Ingrepp kommer att göras i landskapsobjekt för groddjur vilket
bedöms som negativt eftersom landskapsobjektet bedömts kunna
utgöra livsmiljö för de groddjur som hittats i angränsande områden.
Det är positivt att skog, brynmiljöer och gräsmark bevaras intakta till
stora delar, och att livsmiljöer för spillkråka och blåsippa bevaras.

Konsekvenser för ekologiska samband
-1 Små negativa konsekvenser för landskapssamband för barrskog och ädellöv då
naturmiljö kommer att omvandlas.

Delar av planområdet är utpekat i ÖP som ett barrskogssamband.
Området kommer att bebyggas och bebyggelse kan komma att bli en
barriär vilket bedöms medföra små negativa konsekvenser för spridningssamband för barrskogslevandearter. Även påverkan på ädellövssamband bedöms med små negativa konsekvenser.
Det är positivt att skog, brynmiljöer och gräsmark bevaras intakta till
stora delar och planeras som natur.
+1 Möjlighet till liten positiv konsekvens för spridningssamband för vattenlevande
organismer om Veddestabäcken renas och rustas.

Att ambitionen är att dagvatten renas innan det når Veddestabäcken
samt att viss upprustning av bäcken kommer att ske bedöms medföra
positiv påverkan på spridningsvägar för vattenlevande djur. Planen
anger också att tunnlar ska anläggas för att inte negativt påverka spridning av vattenlevande organismer. Dagvattenfrågan är dock inte klargjord i planen varför en osäkerhet i bedömningen finns.
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Konsekvenser i relation till lagskydd
Artskyddsförordningen
Spillkråkan bedöms inte påverkas av exploateringen. Dess habitat
kommer att bevaras i och med att skogsområdet i planens norra del
planläggs som natur.
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I skogsbrynet som undantas från exploatering växer blåsippa. Arten
kommer därmed inte att påverkas av exploateringen.
Jord- och skogsbruk är av nationellt betydelse, 3 kap. 4 § MB
Planen innebär att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för
bebyggelse. Bostadsbebyggelse brukar i normalfallet inte bedömas som
ett väsentligt samhällsintresse, som inte går att lokalisera på annan
plats, varför bostadsbebyggelse enligt lagen inte bör uppföras på jordbruksmark.

Förslag till åtgärder
•• I område angränsande den obrukade åkermarken (nr 2), som
kommer att påverkas av exploateringen, kan med fördel odlings- och
stenrösen återskapas för att gynna arter beroende av dessa.
•• För att kompensera att naturvärden med blommande träd och
buskar byggs bort, däribland naturvärdesobjekt 14, kan med fördel
nyplanering av blommande buskar och träd genomföras.
•• Avlägsna sly från Veddestabäcken, men behåll viss skuggande vegetation i form av träd.
•• För att stärka det ekologiska sambandet mellan skogsområden kan
med fördel ädellöv, såsom lindar, eller barrträd planteras i gatumiljö.

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Konsekvenser för värdefulla naturområden
-3 Stora negativa konsekvenser för värdefulla naturområden då områden utpekat med högt
värde kommer att påverkas av planen.

De norra skogsområdena kommer att undantas exploatering och planläggas som natur vilket ses som positivt. De brynmiljöer som pekats ut
med högt värde i NVI riskerar dock att påverkas av skuggning vilket
medför negativ påverkan.
Objekt 6, 7 och 8 kommer at påverkas av exploatering, områdena
ingår i landskapsobjekt för groddjur. Detta innebär en negativ
påverkan.
Blandskogen i områdets sydliga del, objekt 12, kommer att påverkas av
exploatering vilket bedöms som negativ.
Konsekvenser för skyddsvärda arter
-1 Små negativa konsekvenser för skyddsvärda arter då landskapsobjekt med potentiellt
grodhabitat kommer att påverkas

Påverkan för skyddsvärda arter skiljer sig inte nämnvärt mot huvudalternativet.
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Konsekvenser för ekologiska samband
-1 Små negativa konsekvenser för landskapssamband för barrskog och ädellöv då
naturmiljö kommer att omvandlas.

Påverkan på ekologiska samband skiljer sig inte nämnvärt mot huvudalternativet.
+1 Möjlighet till liten positiv konsekvens för spridningssamband för vattenlevande
organismer

Påverkan på ekologiska samband skiljer sig inte nämnvärt mot huvudalternativet.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för värdefulla naturområden
0 Inga eller obetydliga konsekvenser för värdefulla naturområden.

Nollalternativet medför ingen större påverkan på värden för naturmiljö. Viss avstyckning av tomter som kan tänkas tillkomma kommer
inte att innebära påverkan i den utsträckning och grad som för huvudalternativet och alternativet. Hävden av skogsmarkerna förväntas fortsätta som i nuläget. Eventuellt återupptas hävs av gräsmarkerna och
obrukade åkermarker.
Konsekvenser för skyddsvärda arter
0 Inga eller obetydliga konsekvenser för skyddsvärda arter

Inga konsekvenser bedöms för skyddsvärda arter.
Konsekvenser för ekologiska samband
0 Inga eller obetydliga konsekvenser för ekologiska samband

Spridningssamband för barrskogslevande arter som är utpekat i
området bedöms inte påverkas av nollalternativet. Ingen bedömd
påverkan på ädellövssamband.
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Brynmiljön med högt naturvärde (nr 1) planläggs som
Natur och området närmast brynet lämnas obebyggs
för att undvika skuggning.
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Vattenmiljö som ekosystemtjänst
• Dricksvattenförsörjning är en av våra
viktigaste producerande ekosystemtjänster.
• Vattenrening, exempelvis genom en
våtmark, är en reglerande ekosystemtjänst. Även flödesutjämning hör till
denna kategori av ekosystemtjänster.

Vattenmiljö
Beskrivningarna grundar sig på planprogram för Ormbacka, behovsbedömning för Ormbacka B samt underlag från VISS, Vatteninformationssystem Sverige. En dagvattenutredning har tagits fram av
Geosigma, Dagvattenutredning för Ormbacka B Järfälla kommun
(2016) utgör också underlag för bedömningarna. Denna utredning
behöver dock uppdateras i kommande planarbete med information
från pågående utredningar som syftar till att lösa översvämningsproblematik, och till att ta fram åtgärder för att nå MKN, för Bällstaåns
avrinningsområde. Detta leder till osäkerhet i bedömningarna.

Vattenmiljö i nuläget
Vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Veddestabäcken är
ett biflöde till Bällstaån och rinner längs med planområdets södra kant.
Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen, tungmetaller och organiska föreningar. Bällstaån har även dålig ekologisk status.

Karta över värden kopplat till ytvatten. Från
behovsbedömning för Ormbacka B. Obs!
Byggnader från det alternativa förslaget är
inlagda i kartan.
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Den har också begränsad förmåga att ta emot större vattenflöden.
Detta gör den sårbar för ytterligare belastningar.
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Enligt miljökvalitetsnormerna ska god ekologisk status för Bällstaån
vara uppnådd år 2027. God kemiska status ska redan vara uppnådd.
Undantag finns för Benso(b)fluoraten och benso(ghi)pyrlen där god
kemisk status ska uppnås senast 2021 samt för kvicksilver där god
status inte bedöms vara möjlig att uppnå. Eftersom Veddestabäcken är
ett biflöde till Bällstaån ska samma åtgärder utföras för Veddestabäcken
som för Bällstaån för att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Ormbacka ingår i dikesföretag. Detta innebär att rensning utav bäcken
endast får ske till bäckens ursprungliga djup och bredd.

Grundvatten
Inom planområdet finns grundvatten, dessa är dock inte utpekade som
vattenförekomster med gällande miljökvalitetsnormer. Enligt sårbarhetskartan framtagen av Sveriges geologiska undersökning har grundvattnet en låg till medelhög sårbarhet.
Grundvattnet ligger på en nivå mellan 0,5-2,6 meter under markytan.
I huvudsak går grundvattenströmningarna från norr till söder i riktning mot Veddestabäcken. Dagvattenutredningen visar att den naturliga infiltrationen till grundvattnet idag är mindre bra till måttliga.

Ytavrinning och dagvatten
Avrinningen inom planområdet sker huvudsakligen i sydvästlig riktning, från det högsta topografiska området i norr och ner mot Veddestabäcken, som utgör recipient för dagvattenflödena. Dagvattnet
från planområdet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och
vidare till Bällstaån.
Större delen av området består idag av naturmarken. Förutsättningarna
för naturlig infiltration av dagvatten bedöms trotts det, på grund av
jordens sammansättning, som mindre bra eller måttliga.
Belastningskällorna i området är främst knutna till urlakning av föroreningar från tidigare verksamheter och jordbruksmarker. Med befintlig
markanvändning bedöms föroreningsbelastningen gällande fosfor, bly,
koppar och zink överstigas.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för grundvatten
+ 1 Små positiva konsekvenser för grundvattnet eftersom marken saneras och mängden
föroreningar som når grundvattnet då kan minska något.

Mängden vatten som når grundvatten i planområdet kommer att
minska något eftersom områden som idag till största delen består av
naturmark kommer att bebyggas. Stora delar av planområdet kommer
dock att fortsatt vara naturmark med bibehållen infiltrationskapacitet.
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 saneras inom
området och dagvatten renas.
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Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten om tillkommande
dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar.

Märkbart positiv konsekvens gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar. Markföroreningar kommer också att saneras vilket
bidrar till en minskad belastning för Veddestabäcken.
Stora delar av tidigare naturmark kommer att hårdgöras och bebyggas.
Den föreslagna exploateringen bedöms öka det dimensionerade flödet
vid ett 10-årsregn med 30 minuters varaktighet med 122 procent, till
1200 liter/sekund. Årsmedelflödet beräknas öka med 88 procent, till
1,6 liter/sekund.
Den volym dagvatten som minst bör fördröjas på kvartersmark är 2,4
liter/kvm, vilket också pekas ut i planen.
För att fördröja planområdets dagvatten, enligt kommunens dagvattenpolicy, till ett maximalt utflöde från planområdet på 30 liter per
sekund och hektar krävs en fördröjningsvolym på cirka 630 kubikmeter om man bortser från fördröjning från bostadskvarteren. I
nuläget planeras försröjning upp till dessa volymer kunna ske i
dammar i Veddestabäcken eller/och via makadamdiken längs med Veddestabäcken. Därtill kommer en dagvattenhantering med makadamdiken längs med de gator som går i nord-sydlig riktning, mot
Veddestabäcken.
Utan föreslagen dagvattenlösning överskrids halterna för ämnena
fosfor, bly, koppar, zink och kadmium och halterna för övriga ämnen
ökar något efter exploateringen. Med föreslagen dagvattenlösning
beräknar Geosigma att riktvärdena för samtliga värden kommer att
underskridas.
Dagvattenlösningar ska uppdateras i kommande planarbete när ny
information från pågående utredningar gällande översvämningsproblematik och lösningar för att uppnå MKN framkommit. Det finns
därför en viss osäkerhet i om föreslagna lösningar verkligen uppnår de
krav på rening och reglering som kommer att ställas framöver.

Konsekvenser i relation till lagskydd
MKN för ytvatten
Med föreslagen dagvattenhantering bedöms medföra positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i recipienterna och därav positivt påverkan
på MKN till Bällstaån.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKOområdet negativt.
Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
Ormbacka ingår i dikesföretag varpå rensning utav bäcken endast får
ske till bäckens ursprungliga djup och bredd, annars betraktas det som
ny vattenverksamhet.
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Förslag till åtgärder
•• Dagvattenutredning måste uppdateras med information från
pågående utredningar gällande lösningar på översvämningsproblematik och lösningar för att uppnå MKN i Bällstaåns avrinningsområde.
Planförslag och dagvattenlösningar måste anpassas efter resultatet
från dessa utredningar.
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Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag
Konsekvenser för grundvatten
+ 1 Små positiva konsekvenser för grundvattnet eftersom marken saneras och mängden
föroreningar som når grundvattnet då kan minska något.

Bedömningarna av alternativet avviker inte nämnvärt från bedömningen av huvudalternativet.
Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten om tillkommande
dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar.

Ny bebyggelse förväntas följa kommunens dagvattenpolicy om lokal
rening och flödesreglering vilket kommer att minska mängden föroreningar till recipienten. Eftersom sanering av mark har gjorts bedöms
spridningen av hälsoskadliga ämnen att minska till Veddestabäcken.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för grundvatten
-1 Liten negativ påverkan då mark inte saneras och risk för fortsatt spridning av markföroreningar till grundvatten kvarstår

Mindre andel mark kommer att hårdgöras i och med nollalternativet.
Eftersom marken redan idag har ringa genomsläpplighet bedöms detta
inte medföra någon större skillnad i bedömning i relation till huvudalternativet.
Det vatten som kommer att nå ner till grundvattnet riskerar att fortsatt
vara förorenat då inga omfattande saneringar görs.
Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
-1 Liten negativ påverkan gällande dagvatten och Veddestabäcken

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 alternativet eftersom befintliga områden
även fortsättningsvis släpper ut orenat dagvatten.
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Hälsa och säkerhet
Bedömningarna i avsnittet Hälsa och säkerhet har gjorts utifrån följande utredningar:

Hälsa och säkerhet utifrån
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.

•• Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)
•• Trafikbullerutredning (Norconsult, 2016)
•• Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Norconsult, 2016).
•• Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning (Norconslut,
2016)
•• Dagvattenutredning för Ormbacka B Järfälla kommun (Geosigma,
2016)
•• Detaljstudie av avrinningsområde B19 och B23 i Bällstaåns avrinningsområde (DHI, 2016)

Hälsa och säkerhet i nuläget
Buller
Området är idag inte nämnvärt bullerutsatt. De huvudsakliga källorna
till buller är de omgivande vägarna, främst Viksjöleden. Vägtrafiken

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 stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.
Avsteg kan också motiveras vid komplettering:
• 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 behovsbedömning för Ormbacka B. Obs! Byggnader från
det alternativa förslaget är inlagda i kartan.
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inom området är väldigt liten. Det finns ett mindre område längs med
Viksjöleden samt vid Handelsträdgården som uppnår bullernivåer på
60-65 dBA. Befintliga bostadshus antas ligga på ljudnivåer under gällande riktvärden. E18 och Mälarbanan ligger drygt en kilometer öster
om området och beräknas ge ett obetydligt bullertillskott till området.
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Översvämningsrisk
I planområdets sydvästra hörn samt längs Veddestabäcken finns risk för
översvämning. Se karta nedan, DHI.

Översvämningsområden (DHI).

Skred, ras och sättningar
I den geotekniska utredningen bedöms det skogbeklädda området i
nordöst (rutmönstrat i karta nedan) inte vara känsligt mot sättningar
om all organisk jord schaktas bort. Den öppna marken norr om Ormbackavägen (markerad med få sneda sträck i kartan) bedöms vara
mindre sättningskänslig medan den öppna marken söder om vägen
(tätt skrafferade ränder) bedöms vara sättningskänsligt. Området när-

Översiktskarta över delområden med olika
geotekniska förutsättningar. (Norconsult)
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mast Veddestabäcken har i tidigare utredningar bedömts som
skredriskområden men i den geotekniska utredningen har inga sådana
risker framkommit. Hela området bedöms som möjligt att bebygga
förutsatt att rätt grundläggningsmetoder används.
Undersökningen är översiktlig varför ytterligare uppgifter kan framkomma i samband med mer detaljerade utredningar.

Trafiksäkerhet
Det saknas moderna vägar i Ormbacka B. Det finns få gång- och
cykelvägar inom området och de befintliga vägarna är i dagsläget få.
Sett till dagens markanvändning bedöms ändå utbyggnaden och kvaliteten som tillräcklig.

Farligt gods
Angränsande planområdet går Viksjöleden som är sekundär transportled för farligt gods. Bostäderna inom området bedöms ligga inom
ett sådant avstånd att detta inte utgör någon risk för nuvarande markanvändning.

Markföroreningar
Riktvärden för förorenad mark
Som grund för bedömningar av miljökvalitet 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 markanvändning. 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.

Inom planområdet finns markföroreningar på grund av tidigare verksamheter bland annat med handelsträdgårdar. Måttligt till mycket allvarliga halter av föroreningar har påvisats i jord och grundvatten av
klorerade bekämpningsmedel och metaller samt i jord av PAH och petroleumkolväten inom delar av undersökt område.
De föroreningar som påvisats i jord och som enligt utförd översiktlig
utredning potentiellt kan förekomma inom området är klorerade
bekämpningsmedel, tungmetaller (arsenik, barium, bly, kadmium,
koppar, kvicksilver och zink), petroleumkolväten och PAH.
Mycket allvarliga halter av hexaklorbensen, allvarliga halter av tyngre
alifater (C16-C35), arsenik och bly, måttliga halter av PAH med hög
molekylvikt, barium, kadmium, koppar, kvicksilver och zink jämfört
med riktvärde för känslig markanvändning (KM) har påvisats inom
undersökningsområdet. Påvisade föroreningar har enligt naturvårdsverkets princip för föroreningars farlighet och klassning måttlig till
mycket hög farlighet (ECHA 2016, Naturvårdsverket 1999). Klorerade
bekämpningsmedel förkommer i detekterbara halter i flera av punkterna inom detaljplaneområdet.
Utförda analyser påvisar att grundvattnet i en provpunkt innehåller
höga halter klorerade bekämpningsmedel i form av BAM 2,6-diklorbensamid. Vidare återfinns nickel i en provpunkt i mycket hög halt.
Metallerna kadmium, bly och kvicksilver har påvisats i måttliga halter
inom undersökningsområdet.
Förekommande föroreningarnas farlighet bedöms som måttligt till
mycket hög inom delar av detaljplaneområdet. Spridningsförutsättningarna bedöms som höga då grundvattnet innehåller både klorerade
bekämpningsmedel och metaller, samt på grund av närheten till Veddestabäcken som i sin tur avrinner mot Bällstaån.
Efterbehandlingsåtgärder bedöms bli nödvändiga för etablering av
bebyggelse inom området. Riskutredning av området är även motiverat
för att kunna bedöma markens lämplighet för planlagt ändamål samt
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inför en åtgärdsutredning. Åtgärdsutredningar för lämpliga efterbehandlingsåtgärder där särskild hänsyn tas till områdets höga naturvärden bör utföras inför byggnation. Utförd undersökning är av
översiktlig omfattning. Det kan därmed inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats.
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Temperaturreglering
Planområdet består till största del av obebyggd naturmark. Skogsområdena inom området håller en god kapacitet vad gäller luftrening och
skuggning. Skogsområdet möjliggör också parkbris såväl inom planområdet som till angränsande områden.

Konsekvenser av föreslagen plan
Buller
-1 Små negativa konsekvenser då endast avstegsfall uppnås vad gäller buller

I större delen av planområdet, område H, se bild på nästa uppslag,
beräknas riktvärden uppfyllas i enlighet med Boverkets allmänna råd
om 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad nås utan åtgärd.
Inom områdena A, B, C, D, E och F nås inte ljudnivåerna för Boverkets allmänna råd med 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Om
husen inom område A, B, D, E och F utformas med genomgående
lägenheter och med ena sidan mot en mindre bullrig sida för hälften av
boningsrummen, lägre än 55 dBA, kan avstegsfall A i enlighet länsstyrelsen uppnås utan åtgärd.
För område C kan ljuddämpad sida i enlighet med Boverkets allmänna
råd klaras för alla bostäder i området utan vidare åtgärder.
För område G som är förskola och park klaras riktvärden på 55 dBA
för större delen av fasaden och förskolegården. Områdets östra del
utsätts till viss del för bullernivåer mellan 55-60 dBA och parken på
dess östra sida för nivåer mellan 60-65- dBA.
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till buller bedöms
som acceptabel utifrån de uppskattningar av trafikmängder som gjorts
för området. Eftersom området planeras för avstegsfall kvarstår ändå en
liten risk kopplad till buller.

Översvämningar
-3 Risk för stora negativa konsekvenser då planen kan bidra till att öka översvämningsproblematiken i Bällstaåns avrinningsområde.

I planområdets sydvästra del finns risk för översvämningar. Bebyggelse
är placerad inom och angränsande utpekade översvämningsområden.
Detta bedöms medföra stora negativa konsekvenser eftersom detta inte
bara innebär en risk för att planerad bebyggelse översvämmas utan
även bidrar till att öka översvämningsproblematiken nedströms i Bällstaåns avrinningsområde.
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Beräknad ekvivalent och maximal ljudnivå år
2030.(Norconsult).

Skred, ras och sättningar
-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar då markens
stabilitet inte är tillräckligt utredd.
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Den geotekniska utredningen pekar på att vissa delar av området kan
vara mycket sättningskänsliga. Vidare planeras bebyggelse i nära anslutning till Veddestabäcken där skredrisk kan förekomma. Det finns
därför risk för märkbart negativa konsekvenser kopplade till skred, ras
och sättningar.

Trafiksäkerhet
Ingen bedömning är gjord gällande trafiksäkerhet på grund av att underlag saknas.

Ingen särskild trafikutredning har genomförts varpå ingen bedömning
har kunna göras utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Farligt gods
-1 Små negativa konsekvenser kopplade till led för farligt gods, risknivåerna ligger inom
acceptabla nivåer men liten risk kvarstår.

Planen medför små negativa konsekvenser gällande farligt gods. På
kortaste avstånd föreslås byggnation 30 meter från Viksjöleden,
sekundär transportled för farligt gods. Riskpolicyn som länsstyrelserna
i storstadslänen har antagit föreskriver att riskfrågor ska beaktas inom
150 meter från transportleder för farligt gods.
I riskanalysen för transport av farligt gods som genomförts av Norconsult görs bedömningen dock att nivåerna för såväl samhälls- som individrisk ligger inom acceptabla nivåer förutsatt att åtgärder som föreslås
i Riskutredningen vidtas. Planen reglerar att vall eller kantsten ska
finnas för att avhjälpa konsekvenser av eventuell olycka. Trots att riskerna ligger inom acceptabla nivåer bedöms fortfarande att en liten
risk kvarstå.

Markföroreningar
+ 3 stora positiva konsekvenser så markföroreningar kommer att saneras ner till nivån för
känslig markanvändning.

Planen reglerar att bygglov inte får ges innan eventuella markföroreningar är avhjälpta varpå planen bedöms medföra positiva konsekvenser gällande förorenad mark. Mark kommer att saneras till nivå
känslig markanvändning.
En viss osäkerhet ligger i huruvida spridning under hantering av föroreningar kan komma, varför viss risk ändå kvarstår. Bland annat gäller
detta föroreningar och spridningsrisk till grundvattnet.
Spridningsförutsättningarna bedöms som höga då grundvattnet innehåller både klorerade bekämpningsmedel och metaller. På grund av
närheten till Veddestabäcken som i sin tur avrinner mot Bällstaån krävs
ytterligare utredning av spridningseffekter via grundvattenprovtagning
samt provtagning i ytvatten och sediment i Veddestabäcken.
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Luftföroreningar
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande luftföroreningar

Inga mätningar av luftkvalitet har genomförts inom planområdet. Föroreningshalterna bedöms dock ligga under MKN med föreslagen plan.

Temperaturreglering
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande temperaturreglering.

Planen innebär ianspråktagande av naturmark. I planens planerade
parker finns dock goda möjligheter till skuggning likaså i det skogbeklädda området i norr.
Trots att grönytorna i och med planläggning kommer att minska
medger planen en god tillgång till vegetation i parker och naturmark.
Vegetationen bedöms kunna rena luften från de nya vägarna inom
området. Grönytefaktorn bedöms också bidra till att skapa kvartersgårdar med gott lokalklimat om denna följs.
Att skogen i områdets norra del bevaras som natur medför bibehållen
möjlighet för parkbris.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
Planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN kan inte bedömas
eftersom erforderligt underlag saknas. Risken ses dock som liten att
MKN för luft skulle överskridas.

Förslag till åtgärder
•• Bestämmelser om lägsta grundläggningsnivå bör införas i planen
•• Beskrivning av hur räddningsvägar ska säkras bör krivas in i
planhandlingarna
•• Planförslag bör anpassas efter resultatet från pågående utredning
gällande översvämningsproblematik i Bällstaån så att förslaget inte
riskerar att öka översvämningsproblematiken nedströms i avrinningsområdet.
•• Semi-intensiva gröna tak för fördröjning av dagvatten kan med
fördel anläggas.
•• Bestämmelsen ”Bygglov medges först när grundsättningsförutsättningarna är godkända” bör läggas till i plankartan.

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Buller
-1 Små negativa konsekvenser då endast avstegsfall uppnås vad gäller buller

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
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Översvämningar
-3 Risk för stora negativa konsekvenser då planen kan bidra till att öka översvämningsproblematiken i Bällstaåns avrinningsområde.
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Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Skred, ras och sättningar
-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar då markens
stabilitet inte är tillräckligt utredd.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Trafiksäkerhet
Ingen bedömning är gjord gällande trafiksäkerhet på grund av att underlag saknas.

Ingen särskild trafikutredning har genomförts varpå ingen bedömning
har kunna göras utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.
Farligt gods
-1 Små negativa konsekvenser gällande led för farligt gods, risknivåerna ligger inom
acceptabla nivåer men liten risk kvarstår.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Markföroreningar
+3 stora positiva konsekvenser så markföroreningar kommer att saneras ner till nivån för
känslig markanvändning.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna eftersom området vid planläggning
måste renas till att uppnå känslig markanvändning.
Luftföroreningar
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande luftföroreningar

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Temperaturreglering
0 Inga eller obetydliga konsekvenser. gällande temperaturreglering.

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

Konsekvenser av nollalternativ
Buller
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande buller då ingen betydande bebyggelse
kommer att tillkomma.

Ingen större omfattande bebyggelse kommer att tillkomma varpå placeringen av nytillkommande byggnader kan göras så att dessa ligger i
områden där en god ljudmiljö är lätt att uppnå.
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Översvämningar
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande översvämningar

Inga befintliga byggnader ligger inom område för översvämning. Ingen
större omfattande exploatering kommer att tillkomma varpå möjligheterna finns att placera fristående villor utanför översvämningsdrabbat
område.

Skred, ras och sättningar
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande skred, ras och sättningar då inge betydande
bebyggelse kommer att tillkomma.

Ingen större omfattande bebyggelse kommer att tillkomma varpå placeringen av nytillkommande byggnader kan göras så att dessa ligger i
områden utan risk för skred och ras.

Trafiksäkerhet
0 Inga eller obetydliga konsekvenser då ingen betydande bebyggelse kommer att
tillkomma.

Ingen större omfattande bebyggelse kommer att tillkomma varpå inte
heller trafikmängden bedöms öka nämnvärt.

Farligt gods
0 Inga eller obetydliga konsekvenser då placering av eventuell tillkommande bebyggelse
kan placeras utanför riskavstånd för farligt gods.

Ingen större omfattande bebyggelse kommer att tillkomma varpå placeringen av nytillkommande byggnader kan göras så att dessa ligger i
områden utan risk för farligt gods.

Markföroreningar
-1 liten negativ påverkan då markföroreningar kommer att finnas kvar i marken.

Nollalternativet innefattar inte lika stora saneringsåtgärder som huvudalternativet. Detta medför att föroreningssituationen inom området i
hög grad kvarstår vilket innebär en negativ påverkan i jämförelse med
huvudalternativet.

Luftföroreningar
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande luftföroreningar

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

Temperaturreglering
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande temperaturreglering

Ingen större omfattande exploatering kommer att tillkomma varpå
möjligheterna för temperaturreglering kommer att kvarstå.
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Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton
miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Etappmålen är steg på vägen
för att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmålen
presenteras under de aktuella miljökvalitetsmålen.
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, Hav i balans och
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker 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 generationsmålen, 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 till viss del eftersom bostäderna byggs inom influensområde för tunnelbana och tågstation i Barkaby. Tillgången till service och kollektivtrafik inom området kommer
dock att bli begränsad. Detta kan leda till att området ändå kommer
att bli bilberoende, framför allt om en stor andel barnfamiljer flyttar
in. Åtgärder för effektiva gång- och cykeltransporter in till service och
kollektivtrafik är en viktig faktor för att undvika bilberoende.
Det är osäkert hur planen påverkas målet gällande frisk luft eftersom
en utredning gällande luftföroreningar inte har utförts.
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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 områden
som är förorenade kommer att saneras i och med exploateringen.
Spridningen av främmande ämnen kommer att minska till angränsande natur och vattenområden vilket bedöms som positivt. På en större
skala beror påverkan på hur massorna sedan tas om hand.
Eftersom spridningsförutsättningarna av miljöstörande ämnen bland
annat till grundvattnet inte är helt utredda kvarstår viss osäkerhet gällande påverkan i bygg och exploateringsskedet.
Utredningar gällande luftföroreningar har inte gjort vilket gör det svårt
att bedöma planens påverkan gällande luftkvalitet.
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 områden som är
förorenade kommer att saneras i och med exploateringen. Spridningen
av främmande ämnen kommer att minska till angränsande vattenområden vilket bedöms som positivt.
Vatten som tidigare har släppts ut orenat till Veddestabäcken kommer i
samband med exploateringen att omhändertas och renas vilket bedöms
som positivt. Exakt hur rening och flödesreglering ska utföras är inte
färdigutrett varför en osäkerhet finns i bedömningen.
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 verka i miljömålets riktning eftersom områden som är
förorenade kommer att saneras i och med exploateringen. Spridningen
av främmande ämnen kommer att minska till grundvatten.
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Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Planens konsekvenser i relation till Grundvatten av god kvalitet
Planen bedöms motverka miljömålet eftersom åker- och jordbruksmark ianspråktas för exploateringen.
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.

Planens konsekvenser i relation till God bebyggd miljö
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom den tar hänsyn
till natur- och kulturvärden och erbjuder ett boende i en attraktiv
miljö med god tillgång till grönska och rekreation. Möjligen skulle det
stationsnära läget motivera en något högre exploateringsgrad med
hänsyn till en långsiktigt god hushållning med mark.
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 ekosystemtjänster 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 naturområden
med högt utpekade värden kommer att bevaras samt att skogsområdet
i planens norra del kommer att planläggas som natur. Genom att grönstråket längs Veddestabäcken, som har potential att bli en sammanbindande ekologisk 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, både på
grund av denna och angränsande exploateringar, begränsa möjligheten
att utveckla ekologiska värden.
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Planen motverkar miljömålet då exploateringen påverkar spridningssamband för barrskogslevande arter negativt samt landskapssamband
för ädellöv.

Kommunala miljömål
I Järfälla kommuns miljöplan finns miljömål sorterade under de tre
fokusområdena ”Det klimatsmarta Järfälla”, ”Det miljömedvetna Järfälla” och ”Det goda livet”. Till varje fokusområde finns ett inriktningsmål och därtill hörande effektmål. Nedan listas inriktningsmål
och effektmål som berörs av detaljplanen. En bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med miljömålen.
För 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.

Se bedömning Miljömål, Begränsad klimatpåverkan.

Det goda livet i Järfälla
Inriktningsmål
I Järfälla har alla människor god tillgång till attraktiva parker och naturområden 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 i stor grad bidra till att nå inriktningsmålet. Tillgången
till parker och rekreationsmöjligheter i området är god.
Dagvatten från fastigheterna kommer att renas innan det når Veddestabäcken och därigenom förbättra statusen för den, samt Bällstaån nedströms. Exakt hur rening och flödesreglering ska utföras är inte
färdigutrett varför en osäkerhet finns i bedömningen.
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Det är osäkert om planen kommer att bidra till etappmålen gällande
buller eftersom detaljerade utredningar för åtgärder inte har tagits
fram.
Miljöprogram har inte tagits fram för detaljplaneområdet.

Det miljömedvetna Järfälla
Inriktningsmål
Järfälla har miljömedvetna medborgare, anställda och företag som tillsammans skapar en bra miljö i kommunen.
Effektmål
• Kommunen ska skapa incitament för att öka miljömedvetenheten hos invånarna.

Det är osäkert vilka möjligheter planen ger för att till exempel skapa
incitament för miljömedvetenhet hos invånarna. Det hade, om det
fanns, lämpligen tagits upp i ett miljöprogram.

Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla
I Järfälla kommuns översiktsplan har ett antal mål för ett hållbart Järfälla 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 gestaltningsmässiga kvaliteten på den byggda miljön.

Planen kommer att bidra till inriktningsmålet genom att fler bostäder
byggs i en stadsmässig kvartersstruktur. Området ligger dock med
längre avstånd än en kilometer från spårstation. Serviceutbudet inom
själva Ormbacka bedöms bli mycket begränsat eftersom antalet boende
inom området inte bedöms ge tillräckligt underlag för butiker och
61

MKB Ormbacka B
September 2016

områdets läge och struktur inte bedöms strategiskt för att locka tillräckligt med människor till handel i området.

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 naturkartering bedöms ha mycket höga värden.

Se bedömning Miljömål, En god bebyggd miljö. Planen uppnår målen
gällande avstånd till närpark, stadsdelspark och friluftsområde.

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.

Målet om en smart infrastruktur bedöms som viktig för planen.
Påverkan kan bara bedömas till viss del. I och med planen kommer
bostäder att påverkas av buller över riktvärden från Boverket. Bullret
ligger inom avstegsfall men bedöms ändå medföra viss påverkan.
För bedömning gällande kollektivtrafik se Miljömål minskad klimatpåverkan.

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
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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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Konsekvenser 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.

Kulturmiljö
Under byggskedet kan värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriska
objekt angränsande exploateringen påverkas om dessa inte avgränsas
tydligt. För att inte påverka dessa genom körskador och upplag av
massor bör dessa stängslas in på ett tydligt sätt.

Rekreation och friluftsliv
Utbyggnaden kan påverka upplevelsen, och under någon period möjligheten att bruka, Upplandsleden. Det bör finnas tydlig skyltning om
hur man når kollektivtrafik och andra målpunkter i de perioder då
Upplandsleden påverkas. Alternativa sträckningar bör skyltas tydligt.

Naturmiljö
Under byggskedet kan värdefulla naturmiljöer angränsande exploateringen, bland annat område 1 och 12, påverkas om dessa inte avgränsas
tydligt. För att inte påverka dessa genom körskador och upplag av
massor bör dessa stängslas in på ett tydligt sätt.

Vattenmiljö
Under byggskedet finns det risk att förorenat dagvatten kan nå Veddestabäcken 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.
Vid etablering, schaktning och hantering av massor finns också risk för
spridning av föroreningar till grundvatten. Utredningar av spridningsrisker måste genomföras innan byggstart.

Hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer
Boende i området kan tidvis komma att bli störda av buller och vibrationer 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 byggmaskiner samt damning till exempel i samband med rivning av byggnader. Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon ska undvikas.
Krav på maskiner med bra utsläppsvärden bör ställas. Vid behov bör
åtgärder för att undvika damning vidtas.
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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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Uppföljning
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:
••Trafikutredning
••Ytterligare geotekniska utredningar för att utreda markförhållanden och stabilitet i området.
••Ytterligare markundersökningar för att utreda spridningsrisker
för markföroreningar
••Uppdateringar av dagvattenutredningen
•• Dagvattenhanteringen måste lösas för att säkerställa MKN och risk
för översvämning.

Byggskede
•• Avgränsning och skydd av värdefulla kultur- och naturmiljöer samt
kulturhistoriska objekt bör följas upp.
•• Framkomligheten på Upplandsleden bör följas upp samt förekomsten av skyltning om alternativa vägar i perioder då framkomlighet
på lederna inte är möjligt.
•• Odlingslotter bör anläggas med tydligt allmänt tillgängliga passager
genom området.
•• Åtgärder för att säkerställa att förorenat dagvatten inte når Veddestabäcken bör följas upp.
•• Uppföljning av att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under
byggskedet inte överskrids.
•• Luftkvalité i samband med byggskede bör följas upp för att säkerställa att MKN inte överskrids.
•• Brand- och utrymningssäkerhet på byggarbetsplatsen, kopplat till led
för farligt gods, bör följas upp.

Förvaltning och drift
•• Uppföljning av att passager genom odlingslottsområdet inte stängs
av eller blir informellt privatiserade.
•• 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.

66

Referenser

MKB Ormbacka B
September 2016

Arkeologikonsult, 2016. Ormbacka Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Rapporter från
Arkeologikonsult 2016:2960.
Calluna, 2016. Naturvärdesinventering (NVI) Ormbacka B med anledning av detaljplan.
DHI , 2016. Detaljstudie av avrinningsområde B19 och B23 i Bällstaåns avrinningsområde.
Norconsult, 2016. Detaljplan för Ormbaka B Järfälla kommun – Riskanalys transport av
farligt gods.
Norconsult, 2016. Trafikbullerutredning Ormbacka.
Norconsult, 2016. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ormbacka B, Järfälla
kommun.
Norconsult, 2016. Järfälla kommun, Ormbacka. Geoteknisk utredning för
Byggbarhetsbedömning.
Järfälla kommun, 2014. Växa med kvalitet Översiktsplan Järfälla – nu till 2030.
Järfälla kommun, 2010. Miljöplan för Järfälla kommun 2010-2020. Dnr Kst 2009/154.
Järfälla kommun, 2016. Förslag till detaljplan för Ormbacka - Planbeskrivning, 2016-0905.
Järfälla kommun, 2016. Plankarta med grundkarta och bestämmelser, Ormbacka,
2016-09-05.
Stockholms Läns Landsting, 2013. KAPITELUTDRAG ur arbetsmaterial 2:2013
”Stockholmsregionens regionala stadskärnor”.
VISS, 2016. http://www.viss.lansstyrelsen.se/Waters.
aspx?waterEUID=SE658718-161866

67

