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Sammanfattning
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Järfälla kommun planerar för en utbyggnad av Barkarbystaden, en ny stadsdel i den östra delen
av Järfälla kommun, som kommer rymma cirka 18 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser samt
annan offentlig service. För att tillgodose stadsdelens framtida behov av elektricitet behöver en
ny fördelningsstation för el uppföras.
Järfälla kommun upprättar därför en detaljplan som möjliggör anläggandet av
fördelningsstationen, samt verksamheter, bostäder, handel, samt centrum-, kultur-, fritids och
specialändamål.
Området som är avsatt för detaljplanen är beläget i den östra delen av Barkarby strax väster om
Tensta och Akalla. Planområdet är cirka 3,8 hektar stort och består av ett grönområde med barroch blandskog samt en öppen odlingsåker/jordbruksblock som dock ej brukats de senaste åren.
Inom området finns två åkerholmar, fornlämningar och ett fornlämningsområde. Planområdet
gränsar i sydväst till Hästa klack, ett naturområde med förekomst av nyckelbiotoper och i
nordöst till ett område med påtagligt naturvärde. Planområdets nordvästra gräns utgörs av
Norrviksvägen och i sydöst löper väg 275 (Akallalänken). På andra sidan om Akallalänken
ligger Hästa gård (en gård för urbant jordbruk). Strax norr om planområdet passerar Igelbäcken
och dess ESKO-område1 och längs planområdets sydöstra gräns löper Igelbäckens
kulturreservat.
Detaljplanen bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för Igelbäckens vattenförekomst på
ett negativt sätt förutsatt att Järfälla kommuns principer kring dagvattenhantering följs. För
närvarande pågår en övergripande dagvattenutredning för Barkarbystaden för att ta ett samlat
grepp kring dagvattenhanteringen i området, vilket ger goda förutsättningar för att uppfylla
principerna. För Igelbäcken, som tidvis drabbas av uttorkning, kan planen medföra att mer rent
vatten tillförs vilket skulle vara positivt.
Naturmiljön påverkas direkt genom att åkerholmarna och jordbruksmarken försvinner då
området hårdgörs. Därutöver påverkas också närliggande områden med höga naturvärden
genom buller, ljus och annan aktivitet från detaljplaneområdet. I och med att närområdet till stor
del också kommer att exploateras medverkar detaljplanen till kumulativa effekter för
naturmiljön då ett flertal naturvärdesområden försvinner. Planprogrammet för Barkarbystaden
har dock tagit hänsyn till det genom att undvika exploatering av de naturvärdesobjekt som har
högst klass.
Kulturmiljövärden påverkas genom att ett antal fornlämningar sannolikt behöver tas bort. För
detta har en ansökan lämnats in till Länsstyrelsen och alla arbeten som kan påverka
fornlämningar kommer ske utifrån Länsstyrelsens beslut. Vidare kan exploateringen påverka
Igelbäckens kulturreservat som angränsar till planområdet (på andra sidan Akallalänken), främst
genom bullerstörning. En bullerutredning ska tas fram i det fortsatta arbetet för att utreda bland
annat denna påverkan.
Planområdet bedöms inte ha något värde för friluftsliv eller rekreation idag. Genomförande av
planen skapar däremot en god tillgänglighet till värdefulla områden för friluftsliv och
rekreation. Dels gränsar Hästa klack, ett sammanhängande opåverkat skogsparti med högsta
naturvärde, till planområdet i väster, dels finns på andra sidan Akallalänken Igelbäckens
kulturreservat och Hästa gård. Från planområdet kommer tillgängligheten till dessa områden
vara god och de barriäreffekter som befintliga vägar (främst Norrviksvägen) utgör idag
motverkas vilket gör det lättare att ta sig till Hästa klack via planområdet jämfört med
situationen idag. Längs Norrviksvägen kommer ett regionalt cykelstråk att anläggas vilket ger
goda förutsättningar för att transportera sig till och från området med cykel. Samtidigt som
tillgängligheten ökar, ökar också belastningen och störningen på områden som är värdefulla för
friluftsliv och rekreation. Dels genom att nyttjandet av områdena kan förväntas öka, dels genom
1

ESKO (Ekologiskt särskilt känsligt område)
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att den aktivitet som sker inom planområdet (ökad trafik, verksamhetsbuller, ljus m.m.) riskerar
att störa områdena. En bullerutredning kommer att tas fram som beskriver bullret från trafik och
verksamheter, samt de eventuella åtgärder som bedöms som nödvändiga. Sammantaget bedöms
ändå de positiva konsekvenserna som den ökade tillgängligheten medför överväga.
I och med genomförandet av planen kommer ett ökat buller från trafik och verksamheter att
uppstå. Fördelningsstationen kommer i sig att bullra vilket kan påverkan lämpligheten i att
uppföra bostäder i angränsande kvarter. Den ökade trafiken inom området och på angränsande
vägar medför också ett ökat buller som behöver tas hänsyn till då byggnader anläggs. Redan
idag är området utsatt för relativt höga trafikbullernivåer. En bullerutredning kommer att tas
fram där bullersituationen vid en realiserad detaljplan beskrivs och eventuella förslag på
åtgärder diskuteras.
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Fördelningsstationen medför också att elektromagnetisk strålning sprids i området. Strålningen
avtar snabbt med ett ökat avstånd och 20 meter från gränsen för stationsområdet dominerar
andra strålningskällor och normala bakgrundsvärden förväntas. Det planeras inga byggnader för
stadigvarande vistelse inom 20 meter från fördelningsstationen. Sammantaget innebär det att
den elektromagnetiska strålningen från fördelningsstationen anses acceptabel.
Risken för översvämningar inom området, vid angränsande områden och i recipienten
motverkas genom utformning av olika dagvattenlösningar vilka kommer att beskrivas i den
övergripande dagvattentutredningen för Barkarbystaden. Risken för skred och sättningar inom
området behöver hanteras då det närliggande projektet med Förbifartens tunnel mellan Kista och
Akalla påverkar lokala grundvattennivåer och kräver en skyddszon med särskilda bestämmelser
vad gäller sprängning, schaktning och grundläggning. En geoteknisk utredning kommer tas fram
i det fortsatta arbetet där detta hanteras.
I och med att Akallalänken är en rekommenderad led för transport av farligt gods är det viktigt
att detaljplanen inte bygger in för stora risker för person- och samhällsskada vid en eventuell
olycka. För att utreda detta har en riskutredning genomförts. Riskutredningen visar att riskerna
vid genomförandet av detaljplanen är tolerabla. Ett antal riskreducerande åtgärder för att
ytterligare sänka risknivån föreslås i utredningen och vid realisation av planen kommer dessa att
övervägas.
Den samlade bedömningen är att planförslaget bidrar till att möjliggöra Barkarbystadens
fortsatta utbyggnad och medför att markanvändningen inom planområdet ändras från naturmark
till bostäder och verksamheter. Inom planområdet påverkar exploateringen den befintliga
jordbruksmarken samt befintliga åkerholmar och fornlämningar. Detaljplanen anpassas och
utformas samtidigt för att minska negativ påverkan på, och stärka tillgängligheten till,
närbelägna rekreationsvärden (Hästa klack, Hästa gård och Igelbäckens kulturreservat). Hänsyn
tas också till att inte påverka närbelägna naturvärden och vattenförekomster på ett negativt sätt.
Förslaget till detaljplan kan därmed anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende
att det inte bedöms medföra 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 miljöbalkens bestämmelser
eftersom platsen är väl lämpad för fördelningsstationen, samt att en tät stadsbygd uppförs med
god tillgång till gång-, cykel och kollektivtrafik utan att stora befintliga värden påverkas
negativt.
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1.1

REFERENSER.................................................................................................................................. 47

INLEDNING
Bakgrund och syfte

Järfälla kommun planerar för utbyggnad av Barkarbystaden, en ny stadsdel i den östra delen av
Järfälla kommun, som kommer rymma cirka 18 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser samt annan
offentlig service. För att tillgodose stadsdelens framtida behov av elektricitet behöver en ny
fördelningsstation för el uppföras. Fördelningsstationens uppgift är att transformera el från
regionnätsnivåer (70 kV) till lokalnätsnivåer (30 kV). Fördelningsstationens placering är
utpekad i planprogrammet för Barkarbystaden och är strategiskt vald utifrån bl.a. befintligt
ledningsstråk av regionnätet för att minimera behovet av ledningsdragningar som kräver ny
koncession (tillstånd). Järfälla kommun upprättar därför en detaljplan som möjliggör
anläggandet av fördelningsstationen. För att ta ett helhetsgrepp samt utreda om verksamheten
påverkar möjlig markanvändning intill fördelningsstationen inkluderas angränsande kvarter i
detaljplanen. Detaljplaneområdet är beläget söder om Norrviksvägen och öster om Hästa klack
och omfattar ett cirka 3,8 hektar stort grönområde med barr- och blandskog samt öppna
odlingsåkrar.
Syftet med detaljplanen är således att möjliggöra anläggandet av fördelningsstationen, vilket är
en förutsättning för den fortsatta utbyggnaden av Barkarbystaden, samt möjliggöra för bostäder,
verksamheter och handel m.m. Planen utformas vidare för att öka tillgängligheten till
omkringliggande värdefulla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

2
2.1

MILJÖBEDÖMNING
Behovsbedömning

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning av huruvida planens genomförande
kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
Järfälla kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk för
betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning ska därför göras för detaljplanen. Detta beror
främst på fördelningsstationen och dess eventuella påverkan på möjlig markanvändning
inom angränsande kvarter. Vidare kan anslutning av fördelningsstationen till befintlig
regionnätsledning kräva ny koncession (tillstånd) enligt 2 kap. 1 § Ellag (1997:857). Andra
aspekter som bedöms behöva utredas närmre är bland annat risk för påverkan på områdets
natur-, kultur- och rekreationsvärden, dagvattenhanteringen (påverkan på vattenmiljön) och
översvämningsrisk och risker förknippade med transport av farligt gods samt
omgivningspåverkan i form av elektromagnetiska fält och buller.

2.2

MKB

Enligt 6 kap. miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser
av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med
naturresurser. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna
miljöanpassade lösningar ökar.
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En bedömning görs (i den mån det är möjligt och relevant) på skalan små, måttliga eller stora
konsekvenser. Vad gäller konsekvenser kan dessa vara negativa eller positiva. För att göra den
värderande bedömningen så objektiv som möjligt är det viktigt att ange för vilka grunder varje
miljöaspekt har motiverats/värderats. Konsekvenser styrs av omfattning, frekvens varaktighet
och värdet på en aspekt. Omfattningen kan vara geografisk eller storleken av effekten.
Frekvensen av effekten kan också påverka, generellt blir effekterna större om påverkan inträffar
ofta.

3

OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel ges en översikt av planområdet och dess närmaste omgivning. Mer detaljerade
beskrivningar av områdets förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö etc.,
ges i kapitel 6.
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3.1

Planområdet

Planområdet är beläget i den östra delen av Barkarby strax väster om Tensta och Akalla och är
en del av fastigheten Barkarby 2:2. Planområdets lokalisering ses i figur 1. I en stor del av
området Barkarby pågår ett omvandlingsarbete där en ny stadsdel, Barkarbystaden, ska växa
fram. Aktuellt planområde ingår i programområdet för Barkarbystaden och ligger i den yttersta
östra delen av området. Planområdet är cirka 3,8 hektar stort och består av ett grönområde med
barr- och blandskog samt en öppen odlingsåker/jordbruksblock som dock ej brukats de senaste
åren. Inom området finns två åkerholmar, fornlämningar och ett fornlämningsområde.

Akalla

Barkarby station

E18

Tensta

Figur 1. Lokalisering av planområdet (markerat med röd streckad linje) © Länsstyrelsernas WebbGIS (http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/)
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3.2

Omgivning

Planområdet gränsar i sydväst till Hästa klack, ett naturområde med förekomst av
nyckelbiotoper. Hästa klack har i genomförd naturvärdesinventering pekats ut som ett
naturvärdesobjekt med högsta klass [1]. Även i nordöst gränsar planområdet till ett område med
påtagligt naturvärde. Planområdets nordvästra gräns utgörs av Norrviksvägen och i sydöst löper
väg 275. På andra sidan om väg 275 ligger Hästa gård (en gård för urbant jordbruk). Strax norr
om planområdet passerar Igelbäcken och dess ESKO-område2. Järfälla kommun planerar för att
göra Igelbäcken till ett naturreservat, den exakta gränsen för naturreservatet är inte bestämd.
Längs planområdets sydöstra gräns löper Igelbäckens kulturreservat. En översikt över
planområdet och dess närområde ses i figur 2.
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Igelbäcken

Hästa
gård

Hästa klack

Gräns för kulturreservatet Igelbäcken

Figur 2. Planområdet (markerat med röd streckad gräns) och dess närområde. Lila yta markerar försvarets
förordnandeområde (kommer upphävas). Röd yta markerar kulturreservat. © Länsstyrelsens WebbGIS, Länskarta
Stockholms län (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/)

3.3

Planförhållanden

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) är en viktig inriktning
att komplettera den starka enkärnighet som Stockholms innerstad utgör. Barkarby-Jakobsberg
pekas ut som en av åtta regionala stadskärnor med potential att bli en sådan kompletterande
regional knytpunkt.
I Översiktsplanen för Järfälla kommun beskrivs en framtidsbild på hur bebyggelsestrukturen ska
bevaras och utvecklas för att bli attraktiv, långsiktigt hållbar och robust. Aktuellt planområde
anges i framtidsbilden utvecklas till en urban/stadsmässig struktur, som en del av
Barkarbystaden [2].
För Barkarbystaden har en fördjupad översiktsplan (FÖP) tagits fram (antagen 2006), vilken
sedan kompletterats med ett program för Barkarbystaden (antagen 2016). Kompletteringen
tillkom eftersom planeringsförutsättningarna ändrats, dels genom att en utbyggnad av
tunnelbana beslutats samt dels genom att mark som tillhört försvaret nu gjorts tillgänglig för
stadsutbyggnad.
2

ESKO (Ekologiskt särskilt känsligt område)
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Planområdet är idag inte planlagt. Intill planområdet ligger detaljplanområde för detaljplan
Tunnel Hästa (Dp 2010-00804-54) som omfattar bergtunnlar för förbifart Stockholm. I övriga
delar av Barkarbystaden pågår dock arbetet med ett flertal detaljplaner som på sikt kommer
utveckla området till en ny stadsdel (i vilken aktuellt planområde ingår). Även Stockholms
kommun
arbetar
med
att
upprätta
nya
detaljplaner
i
närheten.
I

figur 3 ses hela Barkarbystadens strukturplan samt pågående detaljplanering.
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Figur 3. Planförhållanden i det aktuella planområdets (röd linje) närhet. Hela Barkarbystadens strukturplan (blå
linje). Gällande planer, Järfälla kommun (bruna linjer). Pågående planer, Järfälla kommun (röda ytor). Pågående
planer, Stockholms kommun (orangea ytor). Gällande plan Tunnel Hästa (grön yta) © Järfälla kommun [3]

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. I planområdets närhet finns riksintresse för
kommunikationer (framtida förbifart Stockholm). Från Bromma plan finns flyg- och
höjdrestriktioner för området, dessa påverkar inte planen. I närheten finns också Järvakilen,
vilken är föreslagen till riksintresse för friluftsliv. Planen bedöms inte påverka några av dessa
intressen.

4

AVGRÄNSNING

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på
de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad
bestäms ska samråd hållas med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13
§ andra stycket miljöbalken).
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I behovsbedömningen pekas den huvudsakliga avgränsningen ut. Behovsbedömningen
samråddes med Länsstyrelsen som ansåg att avgränsningen var rimlig [4].
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4.1

Geografisk

Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet (del av Barkarby 2:2). För vissa aspekter som
t.ex. vattenmiljö, naturmiljö, och rekreation är det aktuellt att ha ett större geografiskt
perspektiv. Konsekvenserna beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför
planområdesgränsen.

4.2

Saklig
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4.2.1 MILJÖ- OCH HÄLSOASPEKTER
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet
med denna miljökonsekvensbeskrivning:
Naturmiljö – I planområdets närhet finns ett naturområde med förekomst av nyckelbiotoper,
Hästa klack. Hästa klack har i genomförd naturvärdesinventering pekats ut som ett område som
har störst positiv betydelse för biologisk mångfald, naturvärdesklass 1. Inom planområdet finns
även en åkerholme som tidigare var biotopskyddad. Detta skydd har dock enligt dialog med
länsstyrelsens enhet för naturvård upphört att gälla då åkerholmen redan påverkas av
anläggningen av E4 Förbifart Stockholm.
Vattenmiljö – Förändringen i markanvändning gör att dagvattnets avrinning och
sammansättning påverkas. I närheten ligger Igelbäcken som är ett viktigt vattendrag för
vattenmiljön, Järfälla kommun planerar för att inrätta ett naturskyddsområde vid Igelbäcken.
Närheten till igelbäcken och påverkan på MKN för denna är särskilt viktig att beakta.
Kulturmiljö – I planområdet finns fasta fornlämningar och ett fornlämningsområde (boplats).
Planområdet gränsar mot Igelbäckens kulturreservat.
Rekreation – I planområdets närhet finns ett flertal rekreationsområden, Hästa klack, Hästagård (ett urbant jordbruk), Järvakilen och Igelbäckens kulturreservat. Den förändrade
markanvändningen medför att förutsättningarna för rekreation i närområdet förändras.
Tillgängligheten ökar, samtidigt som störningar i form av buller, ljus etc. ökar.
Buller – Planområdet är idag utsatt för relativt höga bullernivåer, främst i anslutning till
Norrviksvägen och Akallalänken, tillkommande fördelningsstation och övriga verksamheter
medför att bullernivån ökar ytterligare. Samtidigt förändras trafiksituationen i och med
utvecklingen av Barkarbystaden och bygget av förbifart Stockholm.
Elektromagnetiska fält – Anläggandet av fördelningsstationen medför att påverkan från
elektromagnetiska fält ökar i området.
Översvämningsrisker samt ras, skred och sättningsrisker – I planområdets närhet finns risk för
översvämning, den ändrade markanvändningen förändrar förutsättningarna för
dagvattenavrinning med förändrad översvämningsrisk inom planområdet, i dess närhet och i
recipienten. Planområdet gränsar till område för en framtida vägtunnel (förbifart Stockholm),
anläggandet av tunneln påverkarar de geologiska förutsättningarna i området och ställer
särskilda krav på anläggningarna inom tunnelns skyddsområde.
Risk – Planområdet ligger nära Akallalänken vilket är en led för farligt gods. Riskerna för detta i
kombination med bostäder och verksamheter är relevant att belysa. Det är även viktigt att belysa
eventuella risker kopplat till användandet av gasen SF6 som isolermedium i anläggningen, då
det är stark växthusgas vars användning och utsläpp ska minimeras.
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4.2.2 MILJÖ- OCH FOLKHÄLSOMÅL
En MKB ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöoch hälsohänsyn beaktats i planen.
I tabell 1 ges en översikt av de 16 miljökvalitetsmålen och de elva målområdena för folkhälsa.
De mål som bedömts vara relevanta för denna MKB har markerats med fet stil. Bedömningen
av hur planen påverkar målen görs i avsnitt 0
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Tabell 1. Miljömål och folkhälsomål

MILJÖMÅL
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

4.3

MÅL FÖR FOLKHÄLSAN
1. Delaktighet och inflytande i
samhället
2. Ekonomiska och sociala
förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och
sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak
och spel

Tidsmässig

Utbyggnaden av planområdet planeras ske i två huvudsakliga etapper. I den första etappen, som
beräknas var färdig år 2021/2022, anläggs fördelningsstationen och tillhörande infrastruktur.
Den efterföljande etappen omfattar resterande byggnader som planeras påbörjas kring år 2030
för att följa utbyggnadstakten i övriga delar av Barkarbystaden. Bedömningen av miljö- och
hälsokonsekvenser kommer utgå från den situation då hela planområdet är fullt utbyggt.
Beskrivning görs även av konsekvenser för byggskedet.

5

ALTERNATIVREDOVISNING

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.

5.1

Planförslag

Planförslaget innebär att en elfördelningsstation förläggs i det nord/västliga hörnet av
planområdet, med ena sidan mot Norrviksvägen. På övriga delar läggs byggrätter för
verksamheter, bostäder, handel, samt centrum-, kultur-, fritids och specialändamål.
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Figur 4. Plankarta över planområdet. Kvarter för tekniska anläggningar, fördelningsstation (turkos), kvarter för
handel, service, verksamheter och kontor (brun), kvarter för bostäder, centrumändamål och kontor (gult). © Järfälla
kommun, 2017

5.2

Övriga alternativ

5.2.1 ANNAN PLACERING AV FÖRDELNINGSSTATIONEN
I programmet för Barkarbystaden pekades platsen ut som lämplig för uppförande av en ny
fördelningsstation. Flera alternativa placeringar studerades i arbetet, bl.a. söder om Hästa klack.
Den aktuella platsen bedömdes som mest lämplig av alternativen då den är strategisk med
hänsyn till befintliga ledningar, befintliga stationer och behov av nya ledningsdragningar. Andra
faktorer som vägdes in i bedömningen var bland annat markförutsättningarna, planerad
markanvändning i området m.m.
Alternativa placeringar inom planområdet har också studerats. I den södra delen av planområdet
innebär utbyggnaden av förbifart Stockholm, som bland annat medför vibrationer från
sprängnings- och anläggningsarbeten, grundvattenavsänkningar, förmodade sättningar, att det
vore olämpligt att uppföra fördelningsstationen där. En placering i den södra delen kolliderar
även med Trafikverkets etableringsområde för arbetet med förbifart Stockholm. En placering i
de östra delarna uppfyller inte programmets vision om hur mötet mellan Barkarbystadens
bebyggelse och det kommande naturreservatet för Igelbäcken ska se ut på samma sätt som
huvudalternativet.
Vidare är en placering så nära befintlig regionnätsledning i Norrviksvägen nödvändig ur
tidssynpunkt då en snabb tillståndsprocess (koncession) är avgörande för att
fördelningsstationen ska bli klar i tid och kunna säkra elförsörjningen av den pågående
utbygganden av Barkarbystaden.
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5.2.2 ANNAN UTFORMNING AV PLANOMRÅDET
I utformningen av planområdet i planprogrammet för Barkarbystaden från 2016 var kvarteret för
fördelningsstationen ungefär dubbelt så stort. Detta beror på att planprogrammet tog höjd för en
utomhuslösning av fördelningsstationen, vilken kräver en yta på uppemot 10 000 m2.
Detaljplanen föreslår nu en komprimerad inbyggd lösning och kvarterets storlek har med
anledning av detta kunnat minskas till 4000 kvm.
Den komprimerade anläggningsutformningen medför ett effektivare markutnyttjande och en
mer stadsmässig landskapsbild även i fördelningsstationens närområde. Det innebär även att ett
nytt kvarter tillkommer inom planområdet, med möjlighet för uppförande av handel och annan
offentlig verksamhet.
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5.3

Nollalternativ

Nollalternativet innebär att området inte bebyggs utan kvarstår med nuvarande markanvändning
och möjligheten att i framtiden nyttja jordbruksmarken bibehålls. I nollalternativet uteblir cirka
400 bostäder inom den framtida tunnelbanans influensområde där Järfälla kommun enligt den så
kallade Stockholmsöverenskommelsen ska bygga 14 000 bostäder. Norrviksvägen kommer även
i nollalternativet att ändras från huvudgata till en lokalgata med förbättrade gång-, och
cykelstråk som en del av utvecklingen av Barkarbystaden.
5.3.1 KONSEKVENSER NOLLALTERNATIVET
De konsekvenser som nollalternativet bedöms medföra jämfört med situationen idag beskrivs
nedan.
Naturmiljö
De åkerholmar som finns inom föreslaget planområde skulle i nollalternativet behållas vilket
skulle innebära att inga konsekvenser för naturmiljön uppstår. Störande påverkan från
planområdet (buller och andra aktiviteter) på närbelägna naturområden skulle inte uppstå.
Jordbruksmarken skulle fortsatt vara möjlig att bruka.
Vattenmiljö
Dagvatten från området skulle fortsätta att avrinna till Igelbäcken utan någon rening. Dock är
det möjligt att dagvattnet kan ingå i den planerade reningen och fördröjningen som planeras
inom ramen för hela Barkarbystaden trots att inte detaljplanen genomförs. Därmed bedöms
inga eller små positiva konsekvenser uppstå.
Kulturmiljö
Inga fornlämningar kommer att påverkas i nollalternativet vilket innebär att inga konsekvenser
uppstår.
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Rekreation och friluftsliv
Den relativt dåliga tillgängligheten till Hästa klack, Hästa gården och Igelbäckens
kulturreservat kommer att bestå vilket innebär att inga konsekvenser för rekreation och
friluftsliv uppstår.
Buller
Inga bullrande verksamheter kommer att anläggas, dock behöver fördelningsstationen anläggas
på en annan plats vilket innebär bullerstörning där. Det trafikbuller som genereras från
fordonsrörelser till och från planområdet kommer att utebli. Trafikintensiteten på Akallalänken
och Norrviksvägen kommer att minska med något minskat buller som effekt. Främst blir detta
relevant för Hästa klack som då utsätts för mindre bullerstörning, något som är positivt både
för naturmiljön och rekreationsvärdet. Sammantaget innebär nollalternativet små positiva
konsekvenser för bullersituationen.
Elektromagnetiska fält
Ingen fördelningsstation kommer att upprättas vilket innebär att inga konsekvenser uppstår.
Dock behöver fördelningsstationen upprättas på en annan plats vilket innebär ökad strålning i
det området.
Översvämningsrisk och risk för skred
Dagvattenavrinningen består på samma sätt som idag, dock kommer nederbördsmängden att i
framtiden öka i och med klimatförändringarna, viket innebär att risken för översvämningar i
utkanten av detaljplaneområdet kan öka (se figur 13). Flödet till Igelbäcken kommer då också
att öka vilket påverkar översvämningsrisken där negativt. Antagligen kommer detta att
motverkas i och med de åtgärder som vidas för hantering av dagvatten inom ramen för hela
Barkarbystaden, således bedöms nollalternativet innebära inga eller små positiva
konsekvenser för översvämningsrisker. Inga konsekvenser på grund av risk för skred bedöms
uppstå.
Risk och säkerhet
Vid nollalternativet sker ingen exploatering i området och risker för personskada vid en olycka
uteblir. Därmed uppstår inga konsekvenser.

6

MILJÖ- OCH HÄLSOKONSEKVENSER

I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planens genomförande.
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom planområdet och dess
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med planförslaget. Både positiva och
negativa konsekvenser beskrivs.

6.1

Naturmiljö

6.1.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Järfällas Översiktsplan
Ett av delmålen i Järfällas översiktsplan är att erbjuda levande och rika park-, natur- och
kulturmiljöer. De planerings principer som är relevanta för detaljplanen när det gäller naturmiljö
för att uppnå delmålet är att:
 Öka tillgängligheten till vatten och grönska med hög kvalitet
 Förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden.
För att tolka, förtydliga och precisera planeringsprinciperna har punktlistor med vägledning
tagits fram. De relevanta vägledningarna för naturmiljö i det aktuella planområdet är:
 Järfälla ska samarbeta med grannkommunerna i syfte att vårda och
utveckla Görvälnkilen och Järvakilen
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 Nyckelbiotoper och de prioriterade ekologiska sambandens
funktion ska säkras
 Mångfunktionella ytor ska bevaras och utvecklas speciellt när
dessa bidrar med flera ekosystemtjänster
 Det bör eftersträvas att Järfällaborna som längst har 300 meter till
lekplats/närpark/närnatur, 500 meter till
stadspark/områdespark och 1,5-2 kilometer till natur- och
friluftsområde
 Befintliga tysta områden i park och natur ska värnas. Bullriga
rekreationsmiljöer ska förbättras
 Bebyggelse i närhet till park och natur ska medvetet planeras
för att undvika baksidor, otydliga gränser och
återvändsgränder
 Ny bebyggelse bör användas för att göra naturen mer
tillgänglig
 Grönytefaktorn i detaljplaner vid ny bostadsbebyggelse bör
vara minst 0,5 enligt den modell som tillämpas i
Barkarbystaden, se faktaruta till höger.
Järfällas miljöplan
I Järfällas miljöplan (2016) finns följande mål för ett rikt växt- och djurliv som relaterat till
naturmiljö:
 Inriktningsmål
Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas
 Effektmål
Den sammanlagda arealen skyddad natur i Järfälla kommun ska öka från 2016 med minst
75 ha innan år 2025
Biotopskydd enligt miljöbalken kap 7 § 11
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Alléer och åkerholmar i odlingslandskapet
omfattas av ett generellt biotopskydd enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd. En
biotopsskyddad åkerholme utgörs av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar
som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åtgärder som riskerar att skada naturvärdet
i den skyddade biotopen är förbjudna. Dispens från biotopskyddet kan sökas hos länsstyrelsen.
Artskyddsförordningen (2007: 845)
I artskyddsförordningen finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna kräver
noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som är
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens från länsstyrelsen innan
verksamheten får genomföras. För att skydda hotade arter rödlistas dessa. En rödlistad art är en
art som riskerar dö ut från ett område, exempelvis från ett land. ArtData-banken har
Naturvårdsverkets uppdrag att ta fram Sveriges rödlista. Naturvårdsverket har det nationella
ansvaret för artskyddsförordningen och länsstyrelsen har det regionala. Kategorier i rödlistan ses
i tabell 2.
Tabell 2. Kategorier i rödlistan

Livkraftig
LC

Nära hotad
NT

Sårbar
VU

Startk hotad
EN

Akut hotad
CR

Nationellet utdöd
RE
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Naturvårdsarter
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bland annat skyddade arter enligt
artskyddsförordningen, rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter. Begreppet
ingår i standarden för naturvärdesinventering. Förekomsten av naturvårdsarter indikerar att ett
område har ett naturvärde, samt kan i sig själv vara av särskild betydelse för biologisk
mångfald. Bedömning ska göras utifrån antalet naturvårdsarter, arternas livskraft samt hur goda
indikatorer de är för ett naturvärde.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras som praktisk eller teknisk nytta som samhället kan erhålla från de
naturliga och de kultiverade ekosystemen. Ekosystemtjänsterna kan kategoriseras i olika typer
som bidrar med olika nyttor till samhället, se tabell 3.
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Tabell 3. Kategorisering av olika typer av ekosystemtjänster med exempel

FÖRSÖRJANDE

REGLERANDE

KULTURELLA

Spannmål
Dricksvatten
Trävirke
Bioenergi

Pollinering
Rena luft och vatten
Klimatreglering

Friluftsliv
Hälsa och inspiration
Naturarv och turism

STÖDJANDE
För at övriga tjänster ska kunna fungera t.ex:
Fotosyntes, bildning av jordmån, biogeokemiska kretslopp

6.1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
I Järfällas översiktsplan ligger planområdet i ett område där möte mellan bebyggelse och natur
ska främjas. I planområdets närhet finns utpekade rekreationsstråk och prioriterade ekologiska
landskapssamband, se figur 5

Figur 5. Framtidsbild, Natur och Vatten. Aktuellt planområde markerat med röd
streckad gräns. © Järfälla kommun [2]
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Inom planområdet finns två åkerholmar, en större och en mindre (område 31 och 32, figur 6).
Båda dessa har i genomförd naturvärdesinventering [5] bedömts inneha visst naturvärde (klass
4). Naturvärdena vid den större åkerholmen är knutna till de gamla träden och det bärande
buskskiktet. Det finns en rad olika skyddsvärda insekter och svampar knutna till grova gamla
granar och tallar. Det finns även visst inslag av död ved, vilket ger förutsättningar för biologisk
mångfald.
Den mindre åkerholmen har naturvärden knutna till befintliga naturmiljöer med bärande buskar,
solbelyst död ved och äldre träd, vilka är gynnsamma för fåglars och insekters födosök och
skydd.
Ytterligare två utpekade områden med noterbara naturvärden gränsar till planområdet, se figur
6. Åt sydväst finns ett större naturområde, Hästa klack, som bedömts ha högsta naturvärde.
Området utgörs av en höjd med barrnaturskog som hyser goda förutsättningar för biologiska
mångfald, bland annat knuten till den rika förekomsten av död ved och grova gamla träd. Döda
stående granar med kläckhål av potentiella naturvårdsarter har hittats. Förutsättningarna för
insekter och fåglar är goda. Centralt i området finns ett fält med mossbevuxna block som kan
utgöra övervintringsplats för groddjur. Groddjuren skulle då vandra från Igelbäcken upp till
Hästa klack. I området har ett flertal naturvårdsarter påträffats [1].
I nordöst finns ett mindre blandskogsområde med påtagligt naturvärde. Naturvärdet är knutet till
de gamla grova träden och den döda veden. Solinstrålningen ger goda förutsättningar för
vedlevande arter, och förekomsten av sälgar utgör en viktig födoresurs för insekter på våren. På
flera ställen har fältskiktet lundkaraktär vilket ger förutsättningar för en speciell sorts flora. I
området har två naturvårdsarter hittats.

Figur 6. Naturvärden inom planområdet (markerat med röd streckad linje) och i dess närhet. © Calluna [5]

MKB Barkarbystadens
fördelningsstation
M1600199
2017-08-10, s 18 (48)
Naturvårdsarter och artskyddade arter
Inga naturvårdsarter har hittats inom planområdet. I de två naturområden som angränsar till
planområdet har däremot flertalet naturvårdsarter hittats. Åt sydväst i Hästa klack har mindre
flugsnappare (rödlistad NT), blåsippa (artskyddad), tallticka (rödlistad NT), vippärt,
korallfingersvampar, liljekonvalj (artskyddad), granbarkgnagare, lundelm och ormbär hittats
och i området åt nordöst har blåsippa (artskyddad) och granbarkgnagare påträffats.
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Ekologiska landskapssamband
Calluna har till Järfällas översiktsplan analyserat förekomsten av ekologiska landskapssamband
med målet att ta hänsyn till grönstrukturer och bevara fungerande ekosystem [6]. I planområdets
närhet finns groddjurssamband, ädellövssamband och barrskogssamband. De ekologiska
sambanden ses i
figur 7.

Figur 7. Ekologiska landskapssamband. Planområdet markerat med röd streckad gräns. © Calluna [1]

6.1.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär att åkermarken och åkerholmarna, av visst naturvärde till största del
försvinner, då området hårdgörs. Ingen direkt påverkan på ekologiska landskapssamband
bedöms uppstå. Dock försvinner åkerholmarna i området, vilket innebär att förkomsten av
kommunala skogar med höga naturvärden minskar något. Det går inte att utesluta att den
planerade bebyggelsen kommer att utgöra en ökad barriär för de groddjur som eventuellt
vandrar från Igelbäcken till Hästa klack för att övervintra, vilket indirekt riskerar att påverka
groddjurssambandet. Denna påverkan bedöms dock som liten då andra mer tillgängliga
livsmiljöer för groddjuren finns att tillgå, bland annat inom det planerade naturreservatet kring
Igelbäcken [7].
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Påverkan på de närliggande områdena med höga naturvärden kommer ske, främst genom ökat
buller från området och ökad aktivitet i området. I stort bidrar planen till översiktplanens och
Järfällas miljöplans mål genom att tillgängligheten till rekreationsvärd natur blir god för boende
i planerade bostäder inom planområdet. De naturvärden som försvinner till följd av planen
bedöms inte vara av sådant värde att målen motverkas. Inom planen kommer man att arbeta med
verktyget grönytefaktor för att värna naturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster,
vilket till viss del kompenserar de förluster i naturmiljö som planen innebär.
Kumulativa konsekvenser kommer uppstå i och med att ett flertal naturvärdesområden
försvinner då Barkarbystaden byggs ut. Aktuell plan bidrar till dessa kumulativa konsekvenser.
Planprogrammet för Barkarbystaden har emellertid tagit hänsyn till de naturvärdesobjekt som
har högst klass och anpassat planen så att dessa kan behållas, på så sätt kan konsekvenserna för
naturmiljön minimeras.
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Sammantaget bedöms små negativa konsekvenser för naturmiljön uppstå.
6.1.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Vid tecknande av exploateringsavtal bör krav på grönytefaktor tas med för att kompensera för
de förluster av naturmiljö som exploateringen innebär.
Vid det fortsatta arbetet med gestaltningen blir det viktigt att motverka barriärer mot Hästa
klack och Igelbäckens kulturreservat.

6.2

Vattenmiljö

6.2.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Järfälla Översiktsplan
Ett av delmålen i Järfällas översiktsplan är att erbjuda levande och rika park-, natur- och
kulturmiljöer. De planeringsprinciper för att uppnå delmålet som är relevanta för detaljplanen
när det gäller vattenmiljö är att:
 Öka tillgängligheten till vatten och grönska med hög kvalitet
 Säkra god kemisk och ekologisk vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag
 Förbättra förutsättningarna för slutna kretslopp och minskad spridning av naturfrämmande
ämnen.
För att tolka, förtydliga och precisera planeringsprinciperna har punktlistor med vägledning
tagits fram. De relevanta vägledningarna för vattenmiljö i det aktuella planområdet är att:
 Nyckelbiotoper och de prioriterade ekologiska sambandens
funktion ska säkras
 Mångfunktionella ytor ska bevaras och utvecklas speciellt
när dessa bidrar med flera ekosystemtjänster
 Grönytefaktorn i detaljplaner vid ny bostadsbebyggelse bör
vara minst 0,5 enligt den modell som tillämpas i
Barkarbystaden, se faktaruta till höger
 Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras
eller att gällande miljökvalitetsnormer inte uppnås
 Andelen hårdgjorda ytor ska minimeras. Gröna tak och
väggar ska främjas
 Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som
möjligt
 Det ska finnas ett stort inslag av grönska, vatten och
genomsläppliga ytor i stadsmiljön för att skapa en bra
dagvattenhantering och för att säkra en avkylande effekt vid
framtida värmeböljor.
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Miljökvalitetsnormer för vatten
För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes
miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 finns
miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, ekologisk
potential samt kemisk status.
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Järfälla miljöplan
I kommunens miljöplan (2016) anges att minst 60 procent av allt dagvatten till Bällstaån,
Säbysjön och Igelbäcken vid år 2020 ska ha genomgått rening. Allt tillkommande dagvatten ska
genomgå rening.
Riktlinjer för dagvattenhantering
Det finns inga nationellt antagna rikt- eller gränsvärden för dagvatten. Vilka riktvärden som är
lämpliga beror på hur känslig recipienten är och hur avrinningsområdet ser ut. Järfälla kommun
har tagit fram egna riktlinjer för dagvattenhantering inom kommunen [8] med syfte att vägleda
alla som arbetar med dagvatten inom kommunen till att minska den negativa effekten som
dagvattnet kan ha på vattendrag. Målet med riktlinjerna är att en större del av föroreningarna ska
fångas upp vid källan där föroreningarna är mer koncentrerade och att mer kostnadseffektiva
lösningar kan användas. Riktlinjerna anger att dagvatten ska:






Omhändertas så att det inte riskerar att orsaka översvämningar av nedströms liggande
områden.
Renas och fördröjas så nära källan som möjligt.
Utgöra en positiv resurs i landskapet.
Medföra att recipientens status inte försämras eller att gällande miljökvalitetsnormer inte
uppnås.
Avledas skiljt från spillvattnet.

I Järfällas riktlinjer för dagvattenhantering anges också riktvärden för vilken halt föroreningar
som är acceptabla för olika avrinningsområden i kommunen, se tabell 4 och tabell 5 för
riktvärden som gäller Igelbäcken. Övergripande gäller att föroreningsgraden aldrig får öka vid
ny detaljplaneläggning.
Tabell 4. Riktvärden för Igelbäckens avrinningsområde inom
Järfälla kommun, [8]

Totalfosfor
80 µg/l

RIKTVÄRDE*
Suspenderad substans (SS)
25 mg/l

Oljeindex
0,25 mg/l

* Med riktvärde anses ett värde som om det överskrids
medför en skyldighet för fastighetsägaren att vidta sådana
åtgärder att värdet kan innehållas.
Tabell 5. Riktvärden för miljögifter i dagvatten till Igelbäcken inom Järfälla kommun, [8]

MILJÖGIFT
RIKTVÄRDE* (µg/l)

BaP
0,025

Pb
1,5

Cd
0,15

Hg
0,02

Cu
4,5

Zn
7,5

Ni
3

Cr
4

* Med riktvärde anses ett värde som om det överskrids medför en skyldighet för
fastighetsägaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan innehållas. Inom Östra Mälarens
vattenskyddsområde kan andra krav finnas.

Dagvattenutredning för Barkarbystaden
En dagvattenutredning för Barkarbystaden håller på att tas fram. Utredningen tar ett samlat
grepp om dagvattensituationen inom Barkarbystaden, där utgångspunkterna är kommunens
dagvattenpolicy och riktlinjer. Utredningen kommer föreslå ett antal åtgärder för att uppnå
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kommunens mål vad gäller bland ammat rening och fördröjning av dagvattnet. Dessa åtgärder
kommer även att gälla aktuellt detaljplaneområde.
6.2.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet är idag obebyggt och består av en obrukad åkermark med två åkerholmar.
Avrinningen från planområdet sker idag via diken längs de intilliggande vägarna. Recipienten
för dagvattnet i området är Igelbäcken som är ett av länets mest skyddsvärda vattendrag, bland
annat med förekomst av de ovanliga fiskarna grönling och nissöga. Igelbäcken drabbas tidvis av
uttorkning vilket åtgärdas med tillförsel av vatten från Stockholm Vatten. Kommunen arbetar
för närvarande för att införa ett naturreservat för Igelbäcken. Igelbäckens status och
miljökvalitetsnormer anges i tabell 6.
Tabell 6. Miljökvalitetsnormer och aktuell status för Igelbäckens vattenförekomst [9]

STATUS

MILJÖKVALITETSNORM
(KVALITETSKRAV)
God
God*

EKOLOGISK STATUS
God
KEMISK YTVATTENSTATUS
Uppnår ej god
* Undantaget kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter som tillåts att ej
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uppnå god ytvattenstatus

Det saknas underlag för hur föroreningsbelastningen ser ut från området idag. Rimligen bedöms
dock föroreningsbelastningen från området idag som relativt låg, möjligen undantaget
näringsämnen från den obrukade åkern.
6.2.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär att dagvattensituationen ändras betydligt i området. En större del av
marken hårdläggs med minskad infiltration och ökad avrinning som konsekvens. Även
föroreningsbelastningen i dagvatten från området kommer att ändras. Då någon
dagvattenutredning för området inte är framtagen är det svårt att i detalj bedöma
konsekvenserna av detaljplanen. Anledningen till att det inte finns någon färdig
dagvattenutredning för området är att det pågår ett arbete med att ta fram en samlad
dagvattenutredning för hela Barkarbystaden. Dagvattenutredningen utgår från Järfällas
dagvattenpolicy och riktlinjer. Dagvattenledningar ingår också i den systemhandling som håller
på att tas fram för vatten och avlopp för att säkerställa hur de kan byggas ut.
Dagvattenhanteringen inom planområdet kommer följa de övergripande idéer som finns i
programmet för Barkarbystaden och de lösningar som tas fram i dagvattenutredningen.
Generellt gäller att dagvatten ska så långt det är möjligt fördröjas och renas lokalt bland annat
genom att använda verktyget grönytefaktor. Avledning från planområdet sker sannolikt till
dagvattenmagasin innan avledning till Igelbäcken. Då någon dagvattenutredning inte är
genomförd är det svårt att konsekvensbedöma planens påverkan på vattenmiljön. Det är dock
positivt att ett samlat grepp tagits kring dagvattenfrågan för Barkarbystaden och de principer
som gäller för utredningen har goda möjligheter att medföra lösningar med positiva
konsekvenser för vattenmiljön.
Förutsatt att dagvattnet fördröjs och renas i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och
riktlinjer samt den kommande dagvattenutredningen bedöms att möjligheten att uppnå MKN för
Igelbäcken inte försvåras.
6.2.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Den dagvattenutredning som pågår för hela Barkarbystaden ska ta hänsyn till exploateringen
inom planområdet och ta fram platsspecifika och detaljerade åtgärder för omhändertagandet av
dagvatten för att inte Igelbäcken ska påverkas negativt. Särskild vikt behöver läggas vid
bedömning av hur MKN för Igelbäcken påverkas av planen.
Vidare är det viktigt att tillflödet till Igelbäcken inte minskar, vilket också bör belysas i
dagvattenutredningen.

MKB Barkarbystadens
fördelningsstation
M1600199
2017-08-10, s 22 (48)

6.3

Kulturmiljö

Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet genom tiderna och
som därigenom berättar om människors liv och vår historia.
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6.3.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Järfälla Översiktsplan
Ett av delmålen i Järfällas översiktsplan är att erbjuda levande och rika park-, natur- och
kulturmiljöer. De planerings principer som är relevanta för detaljplanen när det gäller
kulturmiljö för att uppnå delmålet är att:
 Vårda och levandegöra kulturbyggnader och kulturmiljöer för att hålla berättelsen om
Järfälla levande
För att tolka, förtydliga och precisera planeringsprinciperna har punktlistor med vägledning
tagits fram. De relevanta vägledningarna för kulturmiljö i det aktuella planområdet är:
 Behovet av skydd för att säkerställa de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska ses över i
samband med planläggning
 Dokumentation (fotografering och beskrivning) ska göras vid förändringar i och intill
kulturmiljöer
Kulturmiljölagen
Fornlämningar och fornlämningsområden skyddas enligt kulturmiljölagen och får inte utan
tillstånd från Länsstyrelsen rubbas, tas bort, flytas, grävas ut täckas över eller genom
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändras eller skadas.
RUFS 2010
Ett av planeringsmålen i RUFS 2010 är att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska
värnas och vidareutvecklas.
6.3.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom
planområdet
finns
två
fornlämningar (övriga kulturhistorisk
lämningar, RAÄ 92:1 och RAÄ 92:3)
samt ett fornlämningsområde (boplats,
RAÄ 92:2). Närområdet är generellt tätt
på kulturhistoriska lämningar. Se figur 8.
I planområdets närhet ligger Igelbäckens
kulturreservat
som
inrättats
av
Stockholms stad för att ”bevara och
utveckla odlingslandskapet, som har
anor från bronsåldern men även visar
hur området såg ut vid förra sekelskiftet.
Kulturvärden och naturvärden hänger
ihop och har till stor del skapats i mötet
mellan människa och natur.” [10]. Direkt
norr om Norrviksvägen ligger ett
kulturlandskap med en till viss del
bibehållen öppenhet och karaktär av
jordbruksbygd.
Påverkan
från
planområdet
på
fornlämingar kommer att utredas vidare i
det fortsatta planarbetet.

Figur 8. Fornlämningar och kulturreservat i planområdet och
dess närhet. © Länsstyrelsens WebbGIS, Länskarta Stockholms
län (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planerings
underlag/)
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6.3.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär att de fornlämningar som finns i området kommer att tas bort. Schaktning
kommer också att ske i ett område som generellt är tätt på fornlämningar vilket innebär att
ytterligare fornlämningar utöver de som idag är registrerade kan behöva förstöras eller tas bort.
Utifrån de beslut som Länsstyrelsen lämnar kommer åtgärder för att motverka negativ påverkan
genomföras. Sådana åtgärder kan vara att dokumentera, flytta eller ta bort fornlämningarna.
Genomförandet av planen bedöms inte påverka Igelbäckens kulturreservat men det är
rekommenderat att en bullerutredning i detalj studerar hur kulturreservatet påverkas. Målen i
Järfällas Översiktsplan bedöms inte motverkas. Sammantaget bedöms måttligt negativa
konsekvenser för kulturmiljö uppstå på grund av de fornlämningar som sannolikt behöver tas
bort.
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6.3.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Påverkan på fornlämningar kommer att utredas i det fortsatta planarbetet. De beslut som
Länsstyrelsen lämnar för att begränsa negativ påverkan ska följas. Inga schaktningsarbeten får
inledas innan beslut lämnats av Länsstyrelsen.
En bullerutredning bör tas fram där planens påverkan, och åtgärder för att minimera påverkan,
på upplevelsen av omkringliggande kulturlandskap beskrivs.

6.4

Rekreation och friluftsliv

6.4.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
RUFS 2010
I RUFS finns följande planeringsmål, som ska uppnås till år 2030:
 Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
 Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i
regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning.
 Människor i regionen har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.
Järfällas Översiktsplan
Två av delmålen i Järfällas översiktsplan är relevanta för rekreation och friluftsliv. Dels att
erbjuda levande och rika park-, natur- och kulturmiljöer samt dels att erbjuda en attraktiv och
hälsosam livsmiljö för alla. De planeringsprinciper som är relevanta för detaljplanen när det
gäller rekreation och friluftsliv för att uppnå delmålen är att:
 Öka tillgängligheten till grönska och vatten med hög kvalitet
 Förbättra förutsättningarna för den biologiska mångfalden
 Förbättra kvaliteten och tillgången till platser för möten, fritid och kultur
För att tolka, förtydliga och precisera planeringsprinciperna har punktlistor med vägledning
tagits fram. De relevanta vägledningarna för rekreation och friluftsliv i det aktuella planområdet
är:
 Naturreservatens värden ska bevaras och utvecklas inom nuvarande gränser
 Järfälla kommun ska samarbeta med grannkommunerna i syfte att vårda och utveckla
Görvälnkilen och Järvakilen.
 Nyckelbiotoper och de prioriterade ekologiska landskapssambandens funktion ska säkras
 Mångfunktionella ytor ska bevaras och utvecklas speciellt när dessa bidrar med flera
ekosystemtjänster
 Det bör eftersträvas att Järfällaborna som längst har 300 meter till lekplats/närpark/närnatur,
500 meter till stadsdelspark/områdeslekplats och 1,5–2 kilometer till natur- och
friluftsområden
 Befintliga tysta områden i park och natur ska värnas
 Bullriga rekreationsmiljöer ska förbättras
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 Urbana parker ska gestaltas för både rofylld och aktiv rekreation samt utformas med
högkvalitativa material och varierad växtlighet
 Områden för barns lek ska i första hand placeras i områden med god luftkvalitet
 Barns möjlighet till lek i natur ska gynnas
 Bebyggelse i närhet till park och natur ska medvetet planeras för att undvika baksidor,
otydliga gränser och återvändsgränder
 Bebyggelsens gång- och cykelvägar ska vara väl sammankopplade med gång- och
cykelvägarna i natur- och fritidsområdena
 Ny bebyggelse bör användas för att göra naturen mer tillgänglig
 I alla kommundelar ska det finnas samlade och strategiskt placerade ytor som ger möjlighet
att utveckla kultur- och fritidsverksamhet
 Behovet av ytor för kultur, motion och idrott ska tillgodoses i samband med
detaljplaneläggning av nya områden
Järfällas miljöplan
I Järfällas miljöplan (2016) finns följande mål för ett rikt växt- och djurliv som relaterat till
rekreation och friluftsliv:
 Inriktningsmål
Den biologiska mångfalden ska bevaras, nyttjas och utvecklas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas
 Effektmål
Den sammanlagda arealen skyddad natur i Järfälla kommun ska öka från 2016 med minst
75 ha innan år 2025
Cykelplan
Järfälla kommun har en upprättad cykelplan sedan 2013. Det övergripande målet i cykelplanen
är att öka cykeltrafikens andel från ca 5 % till 20 % till år 2030. Planområdet berörs inte direkt
av några utpekade åtgärder i cykelplanen men längs Norrviksvägen går ett regionalt cykelstråk.
6.4.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet har inga utpekade rekreationsvärden, däremot har närliggande områden, främst
Hästa klack höga rekreationsvärden som ett sammanhängande opåverkat skogsparti (se figur 9).
Idag används Hästa klack i liten utsträckning som rekreationsmål eftersom tillgängligheten till
området är begränsat av intilliggande vägar (Akallalänken och Norrviksvägen). I närheten, på
andra sidan Akallalänken, ligger också ett urbant lantbruk, Hästa gård, som är ett uppskattat
rekreationsmål. Till gården tar man sig idag med bil. På andra sidan Akallalänken ligger också
Igelbäckens kulturreservat som är ett större område med mycket höga rekreationsvärden som till
stor del nyttjas idag. Längs Norrviksvägen löper ett regionalt cykelstråk som även finns med
och utvecklas i strukturplanen för Barkarbystaden. Tillgängligheten till kollektivtrafik i området
är dålig med en busshållplats som idag är trafikerad med en linje (linje 517).
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Igelbäcken

Hästa
gård
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Hästa klack

Gräns för kulturreservatet Igelbäcken

Figur 9. Rekreationsvärden i planområdets (röd streckad gräns) närhet © Länsstyrelsens WebbGIS, Länskarta
Stockholms län (http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/)

6.4.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAG
Planförslaget innebär att de små rekreationsvärden som finns inom planområdet försvinner i och
med att ett grönområde (jordbruksmark och åkerholmar) exploateras. Däremot innebär
exploateringen att bostäder och arbetsplatser med god tillgång till rekreationsmål (främst Hästa
klack) anläggs vilket till stor del ligger i linje med ambitionerna i översiktsplanen.
Möjligheterna att transportera sig till och från planområdet med gång, cykel och kollektivtrafik
kommer att öka i och med anläggandet av nya gång- och cykelvägar, förstärkning av det
regionala cykelstråket mot Akalla och anläggande av nya gator dimensionerade för busstrafik
vilket möjliggör för en utökad kollektivtrafik. Det medför att de barriäreffekter som vägarna
(främst Norrviksvägen) har idag motverkas och det kommer att bli lättare att ta sig till Hästa
klack via planområdet jämfört med situationen idag. Planområdet kommer också utgöra en länk
till Hästa gård och Igelbäckens kulturreservat som ytterligare förstärks i och med den minskade
trafiken på Akallalänken. Landskapsbilden kommer att förändras och aktiviteten inom
planområdet kommer att öka. I och med anläggandet av fördelningsstationen tillförs
industribuller och ett ”negativt intryck” vilket medför påverkan på rekreationsvärdet vid den del
av Hästa klack som ligger närmast planområdet. Detta har dock till stor del motverkats genom
att fördelningsstationen anläggs inbyggd och komprimerad med bra möjligheter till ett
stadsmässigt uttryck och bullerdämpande åtgärder. Även Hästa gård kan påverkas av buller och
aktiviteter inom planområdet. För att motverka det ”negativa intrycket” som
fördelningsstationen kan medföra har en inbyggd konstruktion valts, vilket innebär att både det
visuella intrycket och bullerstörningen betydlig förbättras jämfört med om den inte hade varit
inbyggd.
Sammantaget bedöms den negativa påverkan på Hästa klack och Hästa gård som en
exploatering av området innebär övervägas av den goda tillgängligheten till rekreations- och
friluftsmål som planförslaget medför, vilket innebär små positiva konsekvenser för rekreation
och friluftsliv.
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6.4.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
En bullerutredning bör tas fram där exploateringens påverkan på närliggande frilufts- och
rekreationsområden beskrivs och eventuella åtgärder för att minimera negativ påverkan utreds.

6.5

Buller
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I figur 10 ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga, ljudnivåerna varierar
mycket, och beror bl.a. på avståndet till bullerkällan.

Figur 10. Exempel på ljudnivåer (Illustration: Broberg, Structor Akustik)

Som bilden ovan visar mäts ljud i decibel A (dBA) där A står för hur människan uppfattar ljud
vid olika frekvenser. Det är aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som är oönskat och stör kallas
för buller. Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. För
buller finns riktlinjer både för vägtrafik mot omgivning och från verksamheter till omgivningen.
För buller från industrier och trafikleder används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive
maximal ljudnivå:
 Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För
trafikbuller är tidsperioden ett dygn som motsvarar medelvärdet för ett år. För annan
verksamhet, t ex industrier, delas dygnet in i dag, kväll och natt.
 Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximal ljudnivå.
Vid beräkning av trafikbuller avses med maximal ljudnivå den högsta momentana ljudnivå
som uppstår vid en fordonspassage.
6.5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Förordning om trafikbuller (SFS 2015:216) och BBR
I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar
och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller
beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Vid beräkning av bullervärden vid en
bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Se
tabell 7 nedan för riktvärden.
Tabell 7. Riktvärden vid nybyggnation av bostäder bör buller från spårtrafik och vägar inte
överskrida

UTRYMME

HÖGSTA TRAFIKBULLERNIVÅ (dBA frifält)
EKVIVALENT LJUDNIVÅ MAXIMAL LJUDNIVÅ

Utomhus (frifältsvärde)
Vid fasad
På uteplats

55/ 60
50
2

a

b
70

a) För bostad om högst 35 m gäller det högre värdet
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00
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Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är ≤ 55 dBA och maximal ≤ 70 dBA
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.
Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR 22. Dessa föreskriver riktvärdena
LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl. 22:00-06:00 och ska inte
överskridas med mer än 10 dBA högst fem gånger per natt.
Boverkets vägledning för verksamhetsbuller Boverkets rapport (2015:21)
I Boverkets vägledning för verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder ges följande riktvärden som presenteras i tabell 8 nedan.
Tabell 8. Riktvärden för buller utomhus från industri/annan verksamhet

EKVIVALENT LJUDNIVÅ I DBA (FRIFÄLT)
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VID
BOSTADSFASAD
ZON A
ZON B
ZON C
Zon A
Zon B
Zon C
*

Dag kl.
06-18
50
60
>60

Kväll kl. 18-22
samt lör.- sön- och
helgdag kl. 06-18
45
55
>55

Natt kl.
22-06
45
50
>50

HÖGSTA LJUDNIVÅ
I dBA
Momentana ljud
nattetid
kl. 22-06
55*
55*
>55*

Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer.
Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att
byggnaderna bulleranpassas.
Bostadsbyggnader bör inte accepteras.
Gäller i första hand ljuddämpad sida

Vidare anges att om ljudet karaktäriseras av ofta återkommande impulser såsom vid
nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av metallskrot etc. eller innehåller tydligt hörbara
tonkomponenter bör riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dBA. Detta gäller ej
ljuddämpad sida.
Samt ”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna
ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.”
Riktlinjer för externt industribuller
I Naturvårdsverkets [11] och Boverkets [12] vägledning om industri och annat
verksamhetsbuller ges följande riktvärden:
Tabell 9. Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida.
frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats

TID
LJUDDÄMPAD SIDA

EKVIVALENT LJUDNIVÅ dB(A)
06-18
18-22
22-06
45
45
40

*Högsta ljudnivå i dBA momentana ljud nattetid kl. 22-06: 55 dBA, ljuddämpad sida

”Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot
och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 6.8
sänkas med 5 dBA.”
”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan,
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.”
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Järfälla Översiktsplan
Ett av delmålen i Järfällas översiktsplan är att erbjuda en samhällsekonomiskt effektiv, robust
och långsiktig hållbar infrastruktur. De planeringsprinciper som är relevanta för detaljplanen
när det gäller kulturmiljö för att uppnå delmålet är att:
 Begränsa de negativa hälsoeffekterna av buller
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För att tolka, förtydliga och precisera planeringsprinciperna har punktlistor med vägledning
tagits fram. De relevanta vägledningarna för kulturmiljö i det aktuella planområdet är:
 Befintliga tysta områden i park och natur ska värnas. Bullriga rekreationsmiljöer ska
förbättras
 Avsteg från gällande riktvärden för trafikbuller utomhus kan göras i områden med
urban/stadsmässig struktur, särskilt längs kollektivtrafikstråk
 Gällande riktvärden för trafikbuller inomhus ska alltid underskridas
 Bullrande verksamheter ska lokaliseras så att de inte stör omgivningen
6.5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet utsätts idag för höga bullernivåer från vägtrafik. Stora delar av planområdet utsätts
för ekvivalenta bullernivåer över riktvärdet vid nybyggnation, 55 dBA, både från Norrviksvägen
och Akallalänken. I figur 11 illustreras bullersituationen i området, i figuren underskattas
bullerspridningen från Akallalänken då utredningarna begränsats geografiskt till
kommungränsen. Förutom trafikbuller finns inga bulleralstrande verksamheter eller andra
bullerkällor i planområdet eller dess närhet.

Figur 11. Trafikbuller vid planområdet (markerad med svart streckad linje). Bullerspridningen till planområdet från
Akallalänken underskatts då beräkningarna begränsas geografiskt till kommungränsen. © LST WebbGIS (http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/ Planeringsunderlag/)
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De framtida förändringarna i området, utvecklingen av Barkarbystaden och anläggandet av
förbifart Stockholm innebär att bullersituationen för planområdet kommer att förändras. Dels
föreslås Norrviksvägen, som idag är en huvudgata bli en primär lokalgata. Huvudgatan förläggs
istället till Barkarbyvägen vid planområdets östra gräns, se figur 12. Jämfört med dagens nivåer
bedöms trafikmängderna på Norrviksvägen och Akallalänken minska, dock kommer
trafikmängderna på den nya huvudgatan att vara relativt höga. Inom planområdet förbereds en
ny gatukoppling till Akallalänken samt ett antal mindre lokalgator. Genomförandet av förbifart
Stockholm innebär att en tunnel under befintlig dragning av Akallalänken kommer att anläggas.
Akallalänken kommer med anledning av detta att flyttas något österut, bort från planområdet.
En stor del av dagens trafik på Akallalänken bedöms att gå i Förbifartens tunnel när denna är
färdigställd, preliminärt 2026. Den avlastande effekt som Förbifarten har på Akallalänken
kommer till viss del begränsas med anledning av genererad trafik från Barkarbystaden.
Sammantaget bedöms trafikbullret inom planområdet kunna minska något jämfört med dagens
nivåer.
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En bullerutredning kommer att tas fram inför granskning av detaljplanen, då pågående arbete
med uppdatering av strukturplanen samt framtagande av översiktliga systemhandlingar för
Barkarbystaden förväntas vara klara.

Figur 12. Framtida skiss på plan för gatustruktur inom Barkarbystaden. Aktuellt planområde markerat med röd
streckad gräns © Järfälla kommun [13]
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6.5.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAG
Trafikbullernivåer.
Ekvivalent ljudnivå - översikt
Planförslaget innebär att bostadsbebyggelse anläggs inom ett område som utsätts för
bullernivåer över riktvärdet 55 dBA. Möjligen kan bullersituationen förbättras något i och med
utbyggnaden av Förbifart Stockholm, flytten av Akallalänken samt den planerade ombyggnaden
av Norrviksvägen. Inom planområdet tillkommer buller från trafik på lokalgator. Sannolikt
krävs bullerreducerande åtgärder för att klara riktvärden för trafikbuller. Sådana åtgärder kan
vara att utforma byggnader och kvarter på ett sätt så att en bullerdämpad sida uppstår, att bygga
fasader med god bullerdämpning, att upprätta bullerskärmar etc.
Maximal ljudnivå
Det finns inga särskilda bulleralstrande källor som kan medföra att den maximala bullernivån
kan förväntas vara högre än vad som är vanligt nära högt trafikerade vägar. Eftersom det inte
tagits fram någon bullerutredning går det dock inte att konsekvensbedöma denna aspekt. Det går
inte att utesluta att åtgärder behövs för att klara riktvärden för maximal ljudnivå från trafik.
Industribuller
Det industribuller som uppstår inom planområdet kommer från den planerade
fördelningsstationen. Den dominerande bullerkällan från transformatorstationen kommer vara
de transformatorer som driftas där. Totalt tre stycken transformatorer kommer att anläggas. Två
av dom har en bullernivå på 78 dBA och den tredje har en bullernivå på 87 dBA. I och med att
fördelningsstationen är inbyggd kommer bullerspridningen att begränsas. Eftersom det inte
finns någon bullerutredning framtagen är det svårt att på ett fullgott sätt konsekvensbedöma
fördelningsstationens påverkan på närliggande bostäder med avseende på störande buller.
Närmast fördelningsstationen riskerar bullernivåerna att vara över riktvärden för tillåtet
industribuller och bostäder kan därför vara olämpliga att bygga där. Även andra åtgärder så som
särskild utformning av byggnader och kvarter, bullerdämpande fasader, bullerskärmar och val
av placering av bulleralstrande delar av fördelningsstationen kan vara relevanta att utreda.
Placeringen av fördelningsstationen i närheten av bostadsbebyggelse kan inte anses ligga i linje
med ambitionen i översiktsplanen att ”bullrande verksamheter ska lokaliseras så att de inte stör
omgivningen”, men med åtgärder kan de negativa konsekvenserna motverkas.
Samlad bedömning
Exploateringen tillför oundvikligen bullerstörning till området. Det är också sannolikt att
bostäder inom detaljplaneområdet utsätts för negativa konsekvenser på grund av störande buller.
Förutsatt att relevanta åtgärder utreds och genomförs för att klara riktvärden för trafik- och
industribuller bedöms dessa negativa konsekvenser kunna motverkas.
6.5.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Det blir viktigt att upprätta en bullerutredning som omfattar påverkan från trafik- och
industribuller samt eventuella åtgärder för att begränsa negativa påverkan. Naturvårdsverkets
riktvärden för trafikbuller samt industribuller bör vara vägledande i denna utredning.
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6.6

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält bildas kring elektriska apparater, kraftledningar, transformatorstationer
och järnvägsspår. En starkare ström genererar ett starkare elektromagnetiskt fält. Fältet är
starkast närmast källa och avtar snabbt med avståndet. Vi utsätts dagligen för elektromagnetiska
fält, varje gång vi startar en elektrisk apparat. Fältet försvinner så fort apparaten stängs av.
Elektromagnetiska fält förekommer i olika frekvenser (Hz), som har något olika egenskaper. En
fördelningsstation alstrar kraftfrekventa (50 Hz) magnetfält.
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6.6.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
I en rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten bedöms ett normalt årsmedelvärde för
elektromagnetiska fält i en boendemiljö vara ungefär 0,2 µT [14]. Samma rapport anger att
elektromagnetiska fält med ett årsmedelvärde på cirka 2 µT i en boendemiljö kan anses som
kraftigt förhöjt.
Vid mycket höga elektromagnetiska fält kan kroppens nervsignaler påverkas och det råder idag
stor samstämmighet kring hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar
påverkan [15, 16]. Styrkan på dessa strömmar ligger långt över vad som normalt finns i vår
omgivning. Eventuella hälsoeffekter orsakade av att under lång tid utsättas för svaga
elektromagnetiska fält har också studerats relativt omfattande, dock utan att någon tydlig
koppling har kunnat upptäckas [17]. En liten förhöjd risk för cancer har inte kunnat uteslutas då
cancer ofta beror på många samverkande faktorer varav elektromagnetiska fält kan vara en.
Starkast bevis för någon hälsopåverkande effekt ses i sambandet mellan att under en längre tid
utsättas för starkare elektromagnetiska fält (cirka 0,4 µT) än vad som normalt finns i vår
omgivning och en något förhöjd risk att utveckla barnleukemi. Här pekar flera oberoende
forskningsresultat för ett statistiskt samband även då man tagit hänsyn till andra riskfaktorer
[15].
Då osäkerhet finns kring de elektromagnetiska fältens påverkan på hälsan är det lämpligast att
tillämpa försiktighetsprincipen enligt miljöbalken. Det vill säga, att undvika risker för
människors hälsa så långt det kan anses vara ekonomiskt rimligt.
6.6.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Idag finns inga anläggningar i området som medför särskild elektromagnetisk strålning. Den
fördelningsstation som kommer upprättas är en källa till elektromagnetiskt fält. Enligt E.ON
Elnäts erfarenhet, baserat på mätningar vid befintliga fördelningsstationer, är fältets styrka
under 0,2 µT på ett avstånd om 20 meter från de staket som vanligen omger ett stationsområde.
6.6.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET
Planförslaget innebär att området utsätts för elektromagnetisk strålning från
fördelningsstationen. Bostäder och verksamheter som anläggs i området påverkas av en källa till
elektromagnetiska fält i och med fördelningsstationen. Bebyggelse för stadigvarande vistelse
(dvs. bostäder, skola, förskola) ska dock enligt planförslaget placeras på ett avstånd som är
större än 20 meter från stationen, och på det avståndet bedöms de elektromagnetiska fälten inte
överstiga nivåer som kan anses som normala bakgrundsvärden. Sammantaget bedöms små
negativa konsekvenser uppstå.
6.6.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Placering av bostadsbebyggelse närmare än 20 meter från fördelningsstationens fastighetsgräns
bör undvikas.
Stadigvarande verksamhet för barn (t.ex. förskola, lekplats, skola) bör undvikas i
fördelningsstationens direkta närhet.
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6.7

Översvämningsrisker samt risk för ras, skred och sättningar

6.7.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Översvämning
Ny bebyggelse behöver lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till
kommande klimatförändringar med avseende på risken för översvämning. Vid planläggning ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken
för översvämning (2 kap. 5§ PBL (2010:900)). Vidare ska mark och vattenområden användas
för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och
läge samt föreliggande behov (3 kap. 1§ MB). Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att
anta en detaljplan om beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i förhållande till risken för
översvämning (11 kap. 10-11§ PBL).
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I Järfällas Översiktsplan finns ett antal vägledningar som rör risken för översvämningar. De som
är relevanta för den föreslagna planen är:
 Tekniska system och byggnader ska placeras på ett sätt som minimerar risken för skador
vid översvämningar
 Anpassningar till framtida klimat ska göras
I Järfälla kommuns dagvattenstrategi [8] anges vilka flödesbegränsningar och vilken
fördröjningsvolym som ska gälla vid ny exploatering för de olika recipienterna i kommunen, se
tabell 10 tabell 11. Syftet med flödesbegränsningarna är att motverka översvämningar
nedströms i kommunens vattendrag.
Tabell 10. Flödesbegränsningar för Igelbäcken vid ny exploatering i Järfälla kommun [8]

MAXIMALT TILLÅTET FLÖDE TILL IGELBÄCKEN VID 10-ÅRS REGN*
I FASTIGHETSGRÄNS
I PLANOMRÅDESGRÄNS
70 l/s, ha
30 l/s, ha
* Tillåtna flöden baserade på ett 10-minuters regn med regnintensitet 285 l/s, ha
** Lokalt kan hårdare flödeskrav vara nödvändiga, t.ex. kan fördröjningsmagasin i
lågt belägna områden, där ledningsnätet påverkas av vattennivån i ån, behöva en
tidsfördröjd avtappning vilket kräver en större fördröjningsvolym
Tabell 11. Flödesbegränsningar vid ny exploatering i Järfälla kommun [8]

MARKANVÄNDNING
(AVRINNINGSKOEFFICIENT)
Tät stadsstruktur (0,75)
Stadsstruktur (0,6)
Radhusbebyggelse (0,4)
Villabebyggelse (0,35)
Industribebyggelse (0,7)

BERÄKNAD FÖRDRÖJNINGSVOLYM FÖR
MAXIMALT TILLÅTNA FLÖDEN*
70 l/s, ha
30 l/s, ha
3
A
3
B
110 m /ha
165 m /ha
3
A
3
C
75 m /ha
120 m /ha
3
D
3
E
40 m /ha
65 m /ha
3
D
3
E
30 m /ha
55 m /ha
3
A
3
B
100 m /ha
150 m /ha

* Vid dimensionerande 10-års regn, detta varierar beroende på avrinningsområdes karaktär
och det tillåtna flödet (beräknat med klimatfaktor 1,25)
A. 10-års regn, 189 l/s, 20 min varaktighet
B. 10-års regn, 102 l/s, 50 min varaktighet
C. 10-års regn, 119 l/s, 40 min varaktighet
D. 10-års regn, 285 l/s, 10 min varaktighet
E. 10-års regn, 163 l/s, 25 min varaktighet

Geoteknik
I Järfällas Översiktsplan anges en vägledning som är relevant för aktuell detaljplan och som rör
risker för skred och ras, att det i områden där risk för översvämningar finns ska fördjupade
analyser genomföra om hur problematiken kan lösas.
6.7.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Översvämning
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Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering finns ett större område som riskerar att översvämmas
vid kraftig nederbörd strax norr om planområdet. Länsstyrelsens lågpunktskartering utgår från
topografisk data och tar inte hänsyn till naturlig infiltration och konstgjord bortledning
(kulvertar, vägtrummor etc.) och karteringen rekommenderas att användas för att identifiera
områden där vidare utredning bör ske. Idag sker naturlig infiltration inom hela planområdet och
avrinningen sker via diken längs intilliggande vägar.

Figur 13. Länsstyrelsens lågpunktskartering, planområdet markeras med röd streckad linje © LST WebbGIS
(http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/)

Ett samlat grepp kring dagvattensituationen är taget för Barkarbystaden och en
dagvattenutredning för hela området pågår. Utredningen utgår från kommunens principer och
riktlinjer samt de flödesbegränsningar till recipienter som krävs för att motverka
översvämningar. Öppna dagvattenlösningar, nedgrävda magasin och översämningsytor är
principer som studeras i utredningen.
Geoteknik och hydrogeologi
Planområdet består till stora delar av lera, och till viss del av sandig morän (se figur 14). Lerans
mäktighet varierar mellan 0,5 och fem meter i undersökta punkter och underlagras av
friktionsjord på berg [18]. Det finns inga särskilda risker för skred eller ras utpekade i området
utifrån nuvarande förhållanden. Det förekommer inga ytvattendrag inom planområdet.
Grundvattnets trycknivå varierar mellan +13,3 och +17,1 (RH2000) enligt mätningar i
grundvattenrör [18].
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Figur 14. Jordarter inom planområdet (röd streckad linje) och dess närhet © Sveriges Geologiska Undersökningar
(SGU), Lantmäteriet

Förbifartens framtida tunnel ligger i utkant av planområdet, men dess skyddszon löper in i
planområdets norra del. Skyddszonen sträcker sig hela vägen upp till markytan och syftar till att
säkra tunnelns hållfasthet och täthet. Inom skyddszonen råder starka restriktioner vad gäller att
schakta, borra och spränga, figur 15. Trafikverket har i miljödom erhållit tillstånd att avsänka
grundvattennivån inom tunnelns influensområde vilket omfattar en stor del av
detaljplaneområdet för Barkarby fördelningsstation, figur 16. Avsänkningen av
grundvattennivån innebär att marksättningar kommer att inträffa under anläggningstiden och
fram till att marken åter stabiliserats [19]. Under anläggningstiden av tunneln kommer
närområdet påverkas av vibrationer från både schakt och sprängningsarbeten. Trafikverket har
också erhållit en tillfällig nyttjanderätt för etablering under anläggningstiden som delvis ligger
inom detaljplaneområdet. Nyttjanderätten gäller fram till och med 2021.
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Figur 15. Skyddszon och påverkansområde grundvatten för Tunnel Hästa, Förbifart Stockholm i förhållande till
planområde © Structor Geoteknik Stockholm AB

Figur 16. Tunnel Hästa och dess influensområde med avseende på grundvattenavsänkning. Planområdet markeras
med svart streckad linje. © Trafikverket [20]
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6.7.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAG
Översvämning
Planförslaget innebär att stora delar av området hårdgörs vilket medför minskad infiltration och
ett ökat dagvattenflöde från området. Avrinningen kommer att ingå i det övergripande systemet
för dagvattenhantering inom Barkarbystadens programområde och höjdsättningen kommer att
anpassas så att lokala lågpunkter motverkas. Förutsatt att kommunens principer och riktlinjer för
fördröjning av dagvatten följs innebär åtgärderna att risken för översvämningar på grund av de
ökade dagvattenflödena motverkas och att lokala översvämningar vid stora regnmängder kan
undvikas. Därmed bedöms små positiva konsekvenser uppstå.
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Geoteknik, ras och skredrisk
Förekomsten av lera innebär risk för sättningar som kan behöv motverkas med
förstärkningsåtgärder, sannolikt behövs grundläggning på pålar i dessa områden. Anläggandet
av Förbifartens tunnel medför att sättningar kan förväntas i området, både direkt vid
genomförandet och under en efterföljande period då marken återstabiliseras. Problematiken med
sättningar som beror på Förbifartens tunnel har påverkat utformningen av planen och är en av
anledningarna till att det norra läget valts för fördelningsstationen.
6.7.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
Översvämning
Den dagvattenutredning som tas fram för hela Barkarbystaden ska ta hänsyn till den ändrade
avrinningen från detaljplaneområdet. Tillräckliga åtgärder med avseende på fördröjning,
infiltration och översvämningsytor ska planeras för att flödesbelastningen på Igelbäcken inte ska
medföra någon ökad risk för översvämningar.
Geoteknik
En fördjupad geoteknisk utredning bör genomföras för att noggrannare undersöka
förutsättningarna för grundläggning. Hänsyn till Förbifartens arbeten och påverkan på
grundvattennivåer ska tas i denna utredning.

6.8

Risk och säkerhet kopplat till transporter med farligt gods

I samband med fysisk planering nära vägar behöver ofta risker som är kopplade till avåkning
och transporter av farligt gods beaktas. Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana
kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i sig själv eller kontakt med andra ämnen,
exempelvis luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, djur och miljö eller påverka
transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser (riskkategorier) utefter de
egenskaper ämnet har. En riskanalys är en sammanvägning av sannolikheten för att en olycka
ska inträffa samt konsekvensens storlek om den inträffar.
6.8.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser ska utföras. Enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse ska utformas med hänsyn till behovet av
skydd mot uppkomst av olika olyckor.
Skyddsavstånd farligt gods
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse [21] att om
bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från väg för transport av farligt gods,
järnväg eller bensinstation så ska en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i planärendet.
För att undvika risker förknippade med urspårning och olyckor med petroleumprodukter
rekommenderas att 25 meter närmast järnväg och väg med transport av farligt gods lämnas
byggnadsfritt. Se tabell 12.

MKB Barkarbystadens
fördelningsstation
M1600199
2017-08-10, s 37 (48)
Tabell 12. Av Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderade skyddsavstånd till infrastruktur med transporter av farligt
gods samt bensinstationer.

TYP AV BEBYGGELSE

Bebyggelsefritt område
Tät kontorsbebyggelse
Sammanhållen bostadsbebyggelse
Personintensiv verksamhet

VÄGAR MED
TRANSPORT
AV FARLIGT
GODS
25 m
40 m
75 m
75 m

SKYDDSAVSTÅND
JÄRNVÄGAR
BENSINSTATIONER

25 m
25 m
50 m
50 m

25 m
25 m
50 m
50 m
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De rekommenderade skyddsavstånden anger det minsta avstånd som bör hållas mellan
bebyggelse och riskobjekt. Avstånden avser markområden som ej är skymda av topografi eller
annan bebyggelse. Dessa parametrar kan påverka, både öka och minska, behovet av
skyddsavstånd. I en rapport från Länsstyrelsen som var på remiss under hösten 2012 [22]
tydliggör Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och
olika verksamheter. Här anges att riskerna ska analyseras vid planläggning inom 150 meter från
väg eller järnväg med transport av farligt gods.
Acceptanskriterier i Stockholms län
Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i
någon idag gällande lagstiftning. I Räddningsverkets (numera Myndigheten för Samhällsskydd
och Beredskap) publikation Värdering av risk [23] ges förslag på riskkriterier för riskmåtten
individrisk och samhällsrisk. Dessa kriterier rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län
och används därför i denna analys.
Kriterierna för både individrisk och samhällsrisk anges i form av en övre och en undre gräns.
Risker över den övre gränsen anses som oacceptabla medan risker under den nedre gränsen
bedöms som acceptabla. Området mellan kriterierna benämns ALARP-området (As Low As
Reasonably Practicable), och här anses riskerna vara tolerabla. I detta område ska man sträva
efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för åtgärderna ska vara rimliga
i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls. I vilken utsträckning åtgärder behöver
vidtas beror då även på typ av ny bebyggelse samt var inom ALARP som risknivån hamnar. I
tabell 13 redovisas kriterierna för individrisk respektive samhällsrisk. Figur 17 visar i sin tur hur
de tre riskintervallen kan beskrivas grafiskt på ett avstånd av 1 km längs båda sidor om
transportled för farligt gods. Mellan den röda och den orangea linjen ligger ALARP-området där
riskerna anses tolerabla om vissa åtgärder vidtas.
Tabell 13. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. N=antal omkomna, F=frekvensen olyckor.

RISKKRITERIER

INDIVIDRISK

Övre gräns för område där risker under
vissa förutsättningar kan tolereras
Övre gräns för områden där risker kan
anses vara små

10

-5

-7

10

SAMHÄLLSRISK
(FÖR 1 KM VÄGSTRÄCKA)
-4

F=10 per år för N=1 med
lutning på FN-kurva: -1
-6
F=10 per år för N=1 med
lutning på FN-kurva: -1
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Figur 17. Samhällsriskkriterier och intervall för 1 km längs transportled för farligt gods.
© Norconsult [24]

6.8.2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Cirka 60 meter söder om planområdet löper Akallalänken som är en rekommenderad
transportled för farligt gods. Detta är det huvudsakliga riskobjektet i området gällande
transporter av farligt gods. I närheten av området planeras även Förbifart Stockholm, som
kommer att ha en av tunnelmynningarna cirka 1200 meter norr om området, samt den andra
tunnelmynningen cirka 500 meter söderut, i höjd med nedre delen av Hästa klack. Det är troligt
att trafiksituationen och därmed risken från Akallalänken kommer att påverkas av bygget av
Förbifarten, och dessa utvärderas nedan. Däremot anses det inte relevant att bedöma risker
direkt kopplande till förbifarten, då denna är belägen långt utanför påverkansområdet enligt
länsstyrelsens riktlinjer [21].
I och med bygget av Förbifart Stockholm kommer Akallaleden troligtvis att avlastas från en del
genomfartstrafik. Samtidigt kommer dock den framtida utbyggnaden av Barkarbystaden leda till
en viss trafikökning. Enligt en prognos för år 2030, när Förbifart Stockholm är färdigställd,
bedöms att cirka 9000 fordon dagligen passerar längs Akallalänken. Cirka 10 % av dessa
uppskattas enligt Järfälla, [13] att vara transportfordon, vilket innebär ca 330000
transportfordon per år.
Enligt nationell statistik ligger andelen transporter med farligt gods på cirka 4,6 % av antalet
godstransporter, vilket i fallet med Akallalänken skulle innebära cirka 15000 transporter per år.
Denna siffra skulle dock kunna väntas bli lägre än det nationella snittet, då en större andel av
transporterna med farligt gods troligen omleds via Förbifart Stockholm när denna är
färdigbyggd.
För att bedöma risken av planförslaget har en riskutredning genomförts av Norconsult [24].
Risken påverkas framförallt av två faktorer: Antalet personer som vistas i området
(persontätheten) och antalet transporter med farligt gods som sker på Akallalänken. Risken för
personskada ökar i det fall en olycka på Akallalänken med transport av farligt gods skulle
inträffa.
Persontätheten beror i huvudsak på vilken typ av markanvändning som planeras i området, där
exempelvis en etablering av kontor i området skulle medföra en hög persontäthet dagtid, då
också de flesta transporter av farligt gods passerar området.
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Eftersom den exakta planerade markanvändningen inom området inte är fastställd än har
Norconsult antagit att alla användningsområden finns representerade med lika stor yta inom
området. Därutöver har en osäkerhetsanalys gjorts, där risknivåerna beräknas utifrån olika typer
av användningsområden, även utifrån en potentiell ökning av antalet transporter av farligt gods
på Akallalänken.
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6.8.3 KONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET
Enligt resultatet av riskutredningen ligger risken på individnivå inom det acceptabla intervallet
från 30 meter från Akallalänken, vilket alltså innebär att risken inom hela planområdet ligger på
en acceptabel nivå. Risken på samhällsnivå ligger något högre, men dock inom det tolerabla
ALARP-intervallet inom hela planområdet.
Även då faktorerna gällande användningsområdena och antalet transporter ändras ligger
risknivån kvar i det tolerabla intervallet. Figur 18 visar utifrån osäkerhetsanalysen hur risken
fördelas utifrån tre olika scenarion;
 Om andelen transporter med farligt gods på Akallalänken skulle öka med 25 %
 Om det planlagda området enbart skulle användas till centrum- eller kontorsändamål, alltså
hög persontäthet
 Om det planlagda området enbart skulle användas till bostadsändamål, alltså låg
persontäthet

Figur 18. Samhällsrisknivå av planförslaget för olika scenarion; ökad transport av farligt gods (lila
streckad kurva), endast centrum eller kontorsbebyggelse (lila kurva), endast bostadsbebyggelse (grön
kurva) © Norconsult [24]

Slutsatsen är att oavsett hur markanvändningen fördelas i kommande planering så kommer
risknivån att ligga på en tolerabel nivå.
I riskutredningen finns det dock ett scenario som skulle kunna innebära en risk över det
tolerabla intervallet, och det rör scenarier med transport av brandfarliga gaser. I scenariot sker
en olycka med en tankbil med brandfarlig gas på Akallaleden, och om detta skulle inträffa
skulle en rad olika händelseförlopp kunna ske varav alla leder till att brinnande gas når
planområdet. Då sannolikheten för dylika olyckor är som störst dagtid då transporter med farligt
gods framförallt sker, kan en riskminimerande åtgärd vara att använda de delar av planområdet
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som ligger närmast Akallalänken till verksamhet med låg persontäthet dagtid, t.ex. handel och
bostäder.
Sammanfattningsvis är bedömningen att det med rimliga riskreducerande åtgärder (se avsnitt
6.8.4) går att genomföra planen. Med vidtagna riskreducerande åtgärder bedöms planförslaget
vara möjligt att genomföra utan att några oacceptabla risker uppstår.
6.8.4 FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE
I genomförd riskanalys har olika riskreducerande åtgärder föreslagits. Exempel på sådana
åtgärder är att upprätta byggnaderna med obrännbara fasader (lägst brandklass E130) mot
Akallalänken, att placera friskluftsintag på innergårdar eller fasader som är riktade bort från
Akallalänken samt att undvika att bygga balkonger riktade mot Akallalänken inom 75 m från
vägen.
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Det ska i det fortsatta detaljplanearbetet framgå vilka riskreducerande åtgärder som ska
tillämpas för att motverka att en oacceptabel risk uppstår.

6.9

Risker kopplat till användning av gasen SF6 i anläggningen

6.9.1

BEDÖMNINGSGRUNDER

SF6 (svavelhexaflourid) är en gas som är vanligt använd som isolermedium i den typ av
komprimerade fördelningsstationer som planeras i Barkarbystaden. Gasen är oorganisk, luktfri,
färglös, obrännbar och har därmed utmärkta kemiska egenskaper som elektrisk isolator.
Användning av SF6 är inte specifikt reglerad i svensk lag, men då gasen har en mycket stark
växthusdrivande effekt är den upptagen på Kyotoprotokollets lista över ämnen vars användning
och utsläpp ska minimeras.
Slutsatser om gasen enligt TD Europe [25] är att SF6:




6.9.2

Är totalt ofarlig för människors hälsa under normala omständigheter (undantaget om
man befinner sig i ett oventilerat rum med gas).
Inte har några ekotoxiska egenskaper, dvs. att den inte är giftig för miljön. Den är heller
inte ozonnedbrytande.
Är en mycket potent växthusgas, ca 22 200 gånger starkare än CO2. Globalt är dock
bidraget från SF6 i elektrisk utrustning till den globala uppvärmningen mindre än 0,1 %,
vilket kan härledas till att gasen alltid används i tillslutna system där läckage till
omgivningen minimeras.
FÖRUTSÄTTNINGAR

I stadsmiljö är det vanligt att man anlägger inbyggda komprimerade fördelningsstationer för att
minska det markanspråk som krävs för uppförande, och detta föreslås även i fallet med
Barkarbystaden. Denna mer komprimerade anläggning förutsätter emellertid en annan teknisk
lösning för fördelningsstationen, där man istället för ett luftisolerat utomhusställverk anlägger
ett gasisolerat inomhusställverk. Som isolermedium i detta högspänningsställverk används
konventionellt gasen SF6 på grund av dess goda isolerande egenskaper.
Det är viktigt att betona att det idag inte finns något tekniskt och ekonomiskt försvarbart
alternativ till gasisolering i komprimerade högspänningsställverk. SF6 har 2,5 gånger bättre
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isolationsegenskaper än luft (N2), vilket är avgörande för säker drift i en komprimerad
anläggning. [25]
6.9.3

KONSEKVENSER PLANFÖRSLAGET

SF6 kommer trots sina negativa växthusdrivande egenskaper att användas i en sluten och tät
anläggning där utsläppen till atmosfären blir försumbara.
Gasen är inte skadlig för människors hälsa, och vid läckage till luften stiger den snabbt, vilket
innebär att människor som bor eller vistas kring anläggningen inte riskerar att komma till skada
vid en eventuell olycka/läckage.
Risker kopplade till användning av SF6-gas i anläggningen anses därmed försumbara så länge
anläggningen är utformad i enlighet med gällande säkerhetsnormer om inkapsling och
utsläppskontroll.
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6.9.4

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH FORTSATT ARBETE

Anläggningen skall utformas enligt gällande säkerhets- och miljökvalitetsnormer och utsläpp till
luft skall därmed minimeras.

7

MILJÖ- OCH HÄLSOKONSEKVENSER 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 sammanfattas till viss del i ett Övergripande miljö- och
gestaltningsprogram för Barkarbystaden [26]. Programmet igår som en avtalshandling vid
markanvisning och anger att byggherren ska upprätta en miljöplan där kraven i miljö- och
gestaltningsprogrammet ska vara inarbetade. Miljöplanen bör även säkerställa att de
skyddsåtgärder som beskrivs i följande avsnitt efterlevs.
Detaljplanen bedöms kunna antas i början av 2018. Anläggandet av elfördelningsstationen
planeras vara färdig cirka år 2021/2022. Övriga kvarter kommer att påbörjas runt år 2030 för att
följa utbyggnadstakten av Barkarbystaden.

7.1

Buller

Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex.
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning, sprängning m.m. Därutöver kan även
transporter orsaka bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i kringliggande
bostadsområden tidvis komma att bli störda av dessa arbeten. Naturvårdsverkets nationella
riktvärden avseende buller under byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatta arbetet och i
samband med upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med
dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas.
Inför bullrande arbeten bör samråd ske med djurhållare i närheten för att undvika att djuren
skräms.

7.2

Luftkvalitet

Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft. Även viss
damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden av planområdet. Tomgångskörning av
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arbetsmaskiner och fordon ska undvikas och krav bör ställas på entreprenörerna att de använder
maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a. kvävedioxid och partiklar.
Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska
väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt som möjligt undvika
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning
vid rivning, borrning, slipning m.m. renhållning av området och dammbindning.

7.3

Risk och säkerhet

I byggskedet bör frågan om brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur
räddningstjänstens insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur
detta tillgodoses för byggnader som redan har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett
exploateringsområde där etappvisa byggnationer och inflyttningar planeras. Det är även viktigt
att försörjningen av brandvatten till området i enlighet med gällande föreskrifter tillgodoses.
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Särskild hänsyn behöver tas till anläggandet av förbifart Stockholm som kan komma att pågå
parallellt med anläggandet av fördelningsstationen. Samordning med Trafikverket kring
eventuella risker bör ske.
Generellt vid anläggningsarbeten föreligger risk för spill och utsläpp av olja. Även till de
transformatorer som kommer användas i fördelningsstationen används olja. Det är viktigt att
genomföra riskminimerande åtgärder för att undvika spill och utsläpp. Vidare är det viktigt att
ha erforderlig nödlägesberedskap i det fall ett utsläpp skulle inträffa.

7.4

Vattenmiljö

Under byggskedet finns det en risk för att förorenat dagvatten kan rinna ner till Igelbäcken.
Under byggnationen förekommer mycket suspenderat material och föroreningar i dagvattnet.
Sprängning genererar kvävehaltigt vatten och byggtrafik kan generera oljespill och suspenderat
material. För att inte riskera att recipienterna påverkas negativt är dagvattenhanteringen,
framförallt genom olje- och sedimentavskiljning, viktig att ta hänsyn till vid byggstart. Gällande
kommunala riktvärden för länshållningsvatten ska tillämpas.

7.5

Naturmiljö

I anslutning till de områden där det finns värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas
behöver denna skyddas från påverkan av arbetsfordon och liknande. Försiktighet bör iakttas vid
etablering och eventuell schaktning.

7.6

Rekreation och grönstruktur

Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i etapper och byggområdet bör planeras så att
passager genom området i så stor utsträckning som möjligt är möjliga genom hela byggskedet.

7.7

Tillgänglighet och trygghet

Så länge byggskedet pågår kommer vissa delar att upplevas som otrygga att vistas på. Det bör i
ett tidigt skede finnas belysta gång- och cykelstråk, säkra passager av vägar och tydlig skyltning
om hur man når kollektivtrafik och andra målpunkter.

7.8

Klimat och energi

Under byggskedet kommer energianvändningen att öka främst på grund av transporter och
produktion av byggvaror. Klimatpåverkan från byggprocessen kan vara upp emot 40 % av en
byggnads totala klimatpåverkan sett till en 50 års period [27]. För att motverka negativa
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konsekvenser ska massbalans eftersträvas inom området och bergmassor som frigörs vid
sprängning bör användas i exploateringsområdet i möjligaste mån för att begränsa
transportbehov. Övriga transporter bör planeras och samordnas och byggvaror med låg
energianvändning vid produktion bör förordas.

7.9

Markföroreningar

Enligt en översiktlig miljöinventering över potentiellt förorenad mark i och omkring
Barkarbystaden som sammanställdes 2016 [16] finns det inga kända föroreningar eller uppgifter
om historiska verksamheter som medför risk för föroreningar inom planområdet. Utifrån
områdets generella historia kan man dock enligt rapporten förvänta sig industrimark på utfyllda
områden, tills motsatsen bevisats. Vid schakt inom området bör därför hänsyn tas till eventuella
synliga spår eller lukt från eventuella föroreningar i jord. Vid misstanke om markföroreningar,
ska jordprov tas som skickas på analys till laboratorium.
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7.10 Kulturmiljö
Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen, inga schaktningsarbeten eller arbeten
som riskerar att skada fornlämningar kommer utföras innan godkännande lämnats från
länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut om åtgärder kommer att följas. Om någon tidigare okänd
fornlämning påträffas under schaktningsarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen
kontaktas för beslut om fortsatt hantering.

7.11 Geoteknik
Planen innebär att schakt, sprängnings- och anläggningsarbeten behöver genomföras.
Höjdpartier i området behöver sannolikt sprängas bort för att iordningsställa en byggbar yta.
Sprängningarna medför vibrationer som riskerar att påverka Förbifartens tunnel och
fördelningsstationen. Samordning bör ske med Trafikverket och hänsyn ska tas till arbetet med
förbifart Stockholm för att undvika de risker för skred och sättningar samt vibrationer som kan
uppstå när arbetet med förbifarten och fördelningsstationen sker samtidigt eller i närtid till
varandra.
Sprängningsarbeten genomförs med fördel innan fördelningsstationen anläggs för att undvika
risk för påverkan.

8
8.1

SAMLAD BEDÖMNING
Samlad bedömning av miljökonsekvenser

I detta kapitel görs en samlad bedömning av planens påverkan och konsekvenser så att man ska
få en helhetsbild av planförslagets konsekvenser.
Planförslaget bidrar till att möjliggöra Barkarbystadens fortsatta utbyggnad och medför att
markanvändningen inom planområdet ändras från naturmark till bostäder och verksamheter.
Inom planområdet påverkar exploateringen den befintliga jordbruksmarken samt befintliga
åkerholmar och fornlämningar. Detaljplanen anpassas och utformas samtidigt för att minska
negativ påverkan på, och stärka tillgängligheten till, närbelägna rekreationsvärden (Hästa klack,
Hästa gården och Igelbäckens kulturreservat). Hänsyn tas också till att inte påverka närbelägna
naturvärden och vattenförekomster på ett negativt sätt. Detaljplanen kommer möjliggöra ett
bostads- och verksamhetsområde med god tillgång till cykel-, gång-, och kollektivtrafik.
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8.2

Avstämning mot miljö- och folkhälsomål

I tabell 14 görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans utveckling som
bedöms kunna påverkas av planens genomförande. För avgränsning av mål, se avsnitt 4.2.2.
Alla miljö- och folkhälsomål påverkas inte i samma utsträckning, och bedömningarna i tabell 14
ska läsas med det i beaktande.
Tabell 14. Avstämning mot relevanta miljö- och folkhälsomål

MILJÖMÅL
(inklusive bestämningsfaktorer)

PLANFÖRSLAGETS
PÅVERKAN

MÅLUPPFYLLELSE
Bidrar till måluppfyllelse
Påverkar inte måluppfyllelse
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Inte i linje med måluppfyllelse

BEGRÄNSAD
KLIMATPÅVERKAN
(utsläpp av växthusgaser)

Planförslaget innebär att bostäder, handel
och verksamheter kan anläggas med god
tillgänglighet till cykel-, gång- och
kollektivtrafik, viket möjliggör för minskad
biltrafik och minskade utsläpp av
växthusgaser.

FRISK LUFT
(Utsläpp av luftföroreningar)

Planförslaget innebär att bostäder, handel
och verksamheter kan anläggas med god
tillgänglighet till cykel-, gång- och
kollektivtrafik, viket möjliggör för minskad
biltrafik och minskade utsläpp av
luftföroreningar. Lokalt, inom planområdet,
innebär dock planen utsläpp av
luftföroreningar genom ökad trafik mm.

BARA NATURLIG
FÖRSURNING
(utsläpp av försurande
ämnen)

Planförslaget innebär att bostäder, handel
och verksamheter kan anläggas med god
tillgänglighet till cykel-, gång- och
kollektivtrafik, viket möjliggör för minskad
biltrafik och minskade utsläpp av
försurande ämnen.

GIFTFRI MILJÖ
(exponering och
användning av särskilt
farliga ämnen)

Ny bebyggelse medför att
byggnadsmaterial och kemikalier kommer
att användas. Under förutsättning att de
krav på byggmaterial och kemikalier som
finns i Barkarbystadens Övergripande
miljö- och gestaltningsprogram medverkar
planen till att nå målet.

SÄKER STRÅLMILJÖ
(exponering av
elektromagnetiska fält)

Planen omfattar anläggandet av en
elfördelningsstation samt bostäder, handel
och verksamheter. I området ökar därmed
både det elektromagnetiska fältet och
exponeringen för detta. Bostäder, handel
och verksamheter är placerade på ett
sådant sätt att någon negativ påverkan på
människors hälsa inte ska uppstå.

INGEN ÖVERGÖDNING
(Utsläpp av övergödande
ämnen)

En stor del av planområdet kommer att
hårdgöras och infiltrationen kommer att
minska. De näringsämnen som finns i
jorden idag kommer därmed inte att följa
med dagvattnet i samma omfattning som
idag, samtidigt kommer näringsämnen i
regnvatten inte att fastläggas inom
planområdet. Fördröjning och rening av
det dagvatten som avleds från området
kommer att ske inom ramen för hela
Barkarbystaden, vilken har som
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MILJÖMÅL
(inklusive bestämningsfaktorer)

PLANFÖRSLAGETS
PÅVERKAN

MÅLUPPFYLLELSE
Bidrar till måluppfyllelse
Påverkar inte måluppfyllelse
Inte i linje med måluppfyllelse
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utgångspunkt att inte öka belastningen på
recipienten.

LEVANDE SJÖAR OCH
VATTENDRAG
(god ekologisk och kemisk
status, naturliga
vattenflöden, bevarade
naturvärden,
ekosystemtjänster)

Planförslaget innebär att möjligheterna till
infiltrationen kommer att minska och
avledningen av dagvatten kommer att öka.
Dagvattnet kommer att fördröjas och renas
inom ramen för hela Barkarbystaden vilket
innebär att belastningen på recipienten,
båda vad gäller flöden och föroreningar
inte kommer att öka.

ETT RIKT
ODLINGSLANDSKAP
(bibehållna egenskaper,
processer, ekosystemtjänster, variation, arter,
biologisk mångfald,
bevarade natur- och
kulturmiljövärden)

Planen innebär odlingsbar mark försvinner
och ersätts av bebyggelse. I och med att
ett flertal brukningsbara marker
exploateras inom ramen för utbyggnaden
av hela Barkarbystaden uppstår
kumulativa effekter som inte ligger i linje
med miljömålet.

GOD BEBYGGD MILJÖ
(hållbar samhällsplanering,
anpassad infrastruktur,
tillgång till kollektivtrafiksystem, natur- och grönområden samt kulturmiljöer)

Planen innebär att bostäder anläggs i ett
bra läge inom Barkarbystaden med god
tillgång till gång, - cykel- och kollektivtrafik.
Bostäder och verksamheter med god
tillgång till natur-, kultur- och
rekreationsmiljöer är goda.

ETT RIKT VÄXT- OCH
DJURLIV
(bevarande av naturtyper
och arter, grönstruktur och
ekosystemtjänster)

Planförslaget innebär att naturmark och två
åkerholmar tas bort. Planen påverkar
också delvis närliggande naturområden
med högt naturvärde genom ökat buller
och annan störande aktivitet inom
planområdet

ETT RIKT VÄXT- OCH
DJURLIV
(tillgång till tätortsnära
natur)

Planförslaget innebär att bostäder, handel
och verksamheter anläggs i närheten till
naturområde med höga naturvärden

EKONOMISKA OCH
SOCIALA
FÖRUTSÄTTNINGAR
(boendemiljö,
arbetsmarknadsposition)

Planen innebär att tillgången på bostäder
och arbetsplatser ökar och ger
förutsättningen till en trygg boendemiljö
och möjliggör anställningar.

MILJÖER OCH
PRODUKTER
(exponering för
luftföroreningar och buller,
farliga kemiska ämnen)

Planen medför att buller ökar i området i
och med att elfördelningsstationen och
andra verksamheter anläggs. En
bullerutredning kommer att tas fram där
motverkande åtgärder för att förhindra
negativa konsekvenser från störande
buller utreds. Planen innebär god tillgång
till gång-, cykel och kollektivtrafik finns
vilket verkar för en minskad biltrafik med
tillhörande minskning av buller och utsläpp
av luftföroreningar. Ny bebyggelse medför

MKB Barkarbystadens
fördelningsstation
M1600199
2017-08-10, s 46 (48)

MILJÖMÅL
(inklusive bestämningsfaktorer)

PLANFÖRSLAGETS
PÅVERKAN

MÅLUPPFYLLELSE
Bidrar till måluppfyllelse
Påverkar inte måluppfyllelse
Inte i linje med måluppfyllelse

att byggmaterial och kemiska produkter
kommer att användas. Förutsatt att de krav
som finns i Barkarbystadens Övergripande
miljö- och gestaltningsprogram efterlevs
medverkar planen till målet.
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FYSISK AKTIVITET
(fysisk aktivitet)

Planen möjliggör goda förutsättningar för
gång-, och cykeltrafik. Möjligheterna till
rekreation i intilliggande naturområden är
goda.

Sammantaget bidrar planen positivt till många av miljö- och hälsomålen. Några undantag
uppstår dock, vilket är ofrånkomligt när ett oexploaterat område planläggs. Genomförandet av
planen innebär ökad resursförbrukning, förändrade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig
expansion som tar naturmark i anspråk. Planförslaget har anpassats för att minska den påverkan
som exploateringen innebär. Åtgärder för att ytterligare minska planens negativa konsekvenser
och öka dess positiva kommer att studeras vidare i den fortsatta processen.

9

UPPFÖLJNING

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen eller programmet medför.
Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande
[28].
För att uppfylla intensionerna i den fördjupade Översiktsplanen för Barkarby har ett
Övergripande miljö- och gestaltningsprogram tagits fram. Programmet innehåller ett flertal krav
och riktlinjer för den fortsatta planeringen inom området. Programmet ska utgöra en del av de
avtalshandlingar som upprättas mellan kommunen och exploatörer vid markanvisningar och
försäljning av kommunal mark. De åtgärder som bedömts som relevanta i MKB för detaljplanen
inarbetas och samordnas lämpligen med uppföljningen av kraven i miljö- och
gestaltningsprogrammet.
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