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Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

  Dnr Mbn 2018-897 

 Yttrande över granskningshandlingar, detaljplan Veddesta etapp III 

 

1. Övergripande synpunkter 

 

Detaljplanen syfte är bland annat att möjliggöra en tät, sammanlänkad stadsstruktur som 

kopplas samman med anslutande områden. Den täta strukturen innebär dock att den 

tillgängliga friytan  blir mycket begränsad, samtidigt som de höga byggnaderna 

skapar ett skuggigt och blåsigt lokalklimat. Boendemiljöerna blir skuggiga och bul-

lerutsatta och särskilt barns livsmiljö kan påverkas negativt då ytor för lek saknas i 

det offentliga rummet och är begränsade till små bostadsgårdar.  

Planområdet är helt beroende av rekreationsmöjligheter i närliggande planområden. 

Angränsande planområden kan inte kompensera för en låg andel friyta i detta plan-

område då det redan är låg tillgång till friyta och grönområden även där. Antalet bo-

städer och tillgång till större bostadsgårdar och grönområden inom planområdet bör 

ses över för att skapa en hållbar och kvalitativ boendemiljö som överensstämmer 

med målen i kommunens översiktsplan.  

 

2. Plankarta med bestämmelser 
 

 Plankartan med tillhörande beskrivning behöver kompletteras med de bygg-

tekniska åtgärder och förslag på utformning på byggnader som krävs för att 

klara riktvärden för buller vid fasad, uteplats och inomhus.  

 Uppgifter om grönytefaktor saknas i plankartan. För att upprätthålla grönyte-

faktorn över tid bör en planbestämmelse införas om att det krävs marklov för 

markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vid-

tas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig med detaljplanen 

(9 kap. 12 § PBL).   

 I plankartan framgår inte vilka ytor som kommer att bli gård för skolan. Det 

bör framgå av plankarta och/eller planbeskrivning vilka ytor som kommer att 

användas för gård till skola.  

 Uppgifter om yta för skelettjordar bör läggas till som en planbestämmelse så 

att sådana dagvattenlösningar inte glöms bort i fortsatt plan- och projekte-

ringsprocess. 
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 I bullerbestämmelse på plankartan anges att för bostäder större än 35 kvm ska 

minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ha högst 60 dBA ekvivalent 

ljudnivå vid fasad. Enligt trafikbullerförordningen gäller 55 dBA. Nämnden 

antar att detta är en felskrivning som behöver justeras. Att reglera bullerni-

våer i plankartan är dock inte nödvändigt om detaljplanen följer de riktvärden 

som anges i trafikbullerförordningen. Om särskilda planbestämmelser be-

hövs, kan de exempelvis utformas enligt följande. ”Bostäder ska utformas så 

att riktvärden för buller innehålls.” eller ”Byggnad ska utformas så att minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet vänds mot en bullerskyddad sida.” 

Om sådana bestämmelser används, bör planbeskrivningen tydligt klargöra att 

trafikbullerförordningen tillämpas samt redogöra för exempel på planlös-

ningar som uppfyller kraven. 

 

3. Bygglovfrågor i planbeskrivningen 
 

 Bestämmelsen e4 saknar syfte. Eftersom marken får bebyggas får loftgångar 

uppföras. Om planbestämmelsen ska innebära att loftgångar inte får uppföras på 

andra platser behöver den bestämmelsen skrivas in. Det behöver förtydligas i 

planbeskrivningen. 

 Korsmark med reglering av byggnadshöjd är olämplig. Det blir svårt att avgöra 

beräkningsgrundande fasad på innergårdar i och med att det är oklart hur höjden 

ska beräknas. En reglering med nockhöjd är lämpligare. 

 Bestämmelsen f4 behöver förklaras i planbeskrivningen då det är oklart vad som 

menas med entrépunkt och var en mätning ska göras.  

 Bestämmelsen f5 behöver förtydligas. Det är oklart vad syftet är och vad som 

ska räknas som gavel.   

 Kvarter F är inte slutet varför bestämmelsen om slutet kvarter inte kan följas. 

 Bostadskomplementbyggnad på tak kan inte mätas med byggnadshöjd som före-

slaget. Eftersom bostadskomplementen är på tak kommer de lagmässigt räknas 

som tillbyggnader och därmed blir deras byggnadshöjd densamma som för 

byggnaden i stort där medelmarknivå kommer att beräknas från gatunivå. 

 I planbeskrivningen på sidan 16 anges att kvarter D, E och F föreskrivs vara 

rena bostadskvarter med möjlighet till verksamhetslokaler i bottenvåning. Plan-

bestämmelserna medger att kvarteren till fullt kan vara andra användningar än 

bostäder. Den förklarande texten bör nämna detta alternativt och användningen 

bör regleras för att säkerställa att bostäder uppförs. 

 På sidan 56 i planbeskrivningen anges att Bygg- miljöförvaltningen ansvarar för 

myndighetsutövning vid granskning av bygglov och bygganmälan. Bygganmä-

lan är ett äldre begrepp som inte finns i dagens lagstiftning. Detta ska bytas ut 

mot anmälan. 
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 Det behöver förtydligas vad som menas med begreppen centrumverksamhet 

och besöksanläggningar. Det behöver beskrivas i planbeskrivningen för att tyd-

liggöra vilka typer av verksamheter som accepteras i kvarteren. Bestämmelsens 

användning blir nu en tolkningsfråga. Detta ger en osäkerhet i framtiden om vad 

syftet med bestämmelserna har varit. Detsamma gäller användningsområdet be-

söksanläggningar som enligt Boverkets plankatalog tillåter samtliga typer av 

besöksanläggningar, så som kulturella och religiösa samlingslokaler likväl som 

idrotts- och sportanläggningar. Användningen bör preciseras med hänsyn till 

verksamheternas olika grad av omgivningspåverkan. 

 

4. Buller, stomljud och markvibrationer 

Planområdet ligger i ett utsatt läge avseende buller. Lokalgatorna i planområdet be-

döms bli delvis bullerutsatta med nivåer uppåt 65 dBA och i planens nordvästra kort-

sida bedöms bullernivåer upp till 70 dBA förekomma. Nämnden vill upplysa om att 

ljudmiljön på allmänna platser kan ha stor betydelse för hur attraktivt ett område 

upplevs både för boende och besökare. Alternativa lösningar och åtgärder för att 

skapa mindre bullerutsatta allmänna ytor kan öka livskvalitén för de boende och göra 

att området som helhet upplevs mer attraktivt.  

 

Balkonger antas få högre ljudnivåer än vad riktvärdena anger. En utgångspunkt bör 

vara är att de boende räknar med att deras balkonger uppfyller lagstiftningens krav 

vad gäller buller. Miljö- och bygglovsnämnden bedömer att enskilda balkonger bör 

bullerdämpas så att de klarar Trafikbullerförordningens riktvärden. Nämnden råder 

planavdelningen att säkerställa att boende får tillgång till balkonger som har god 

ljudmiljö och god luftkvalitet.  

 

Planområdets nära anslutning till sjukhuset kan innebära att särskilt störande ljudni-

våer från utryckningsfordon kan komma att spridas till området vilket kan påverka de 

ekvivalenta- och maximala ljudnivåerna inom planområdet. I bullerutredningen 

framgår att ljudnivån vid fasader kan få upp till 90 dBA maximal ljudnivå. I bullerut-

redningen föreslås att man bestämmer rutiner för användning av sirener så att de ej 

låter i bostadsområde, men lyser. Nämnden ställer sig frågande till huruvida förslaget 

är realistiskt och genomförbart. 

 

I bullerutredningen beskrivs förslag på konstruktion och fönster som är avgörande 

för att riktvärdet om 30 dBA inomhus ska kunna innehållas i bostäder. För att säker-

ställa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppfylls inomhus behöver ytterligare 

utredning utföras. 

 

Bostadsbebyggelsen är integrerad med centrumverksamhet. Om det senare innebär 

att verksamheter så som biltvätt eller transportföretag tillåts finns det stor risk att 

människor blir utsatta för verksamhetsbuller i sina bostäder. Även sådana verksam-

heter som exempelvis gym och restauranger som har öppet under stora delar av dyg-

net kräver att boende ovanför skyddas från ljudstörning. Det är viktigt att i planen 

styra vilka verksamheter som kan tillåtas i lokalerna samt att ställa krav på exempel-

vis placering av ventilation och ljudisolering. Om störningarna visar sig utgöra en 
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olägenhet i miljöbalkens mening kan verksamheterna behöva vidta åtgärder eller bli 

tvungna att flytta.  

 

5. Grönytor och rekreation  

I översiktsplanen finns ett avsnitt som ger vägledning för att kommunen ska växa 

med kvalitet. För den regionala stadskärnan är en av punkterna att de offentliga rum-

men (torg, gator, parker) ska vara varierande och ha hög kvalitet samt att det ska fin-

nas tillräcklig andel parker och grönska (punkt g, s 28). Det bör framgå av planhand-

lingarna hur planförslaget uppfyller översiktsplanens avsikter. 

 

Planområdet är utformat med täta kvarter, höga byggnader och inga grönytor. Privata 

bostadsgårdar blir mycket små i förhållande till antal boende och miljö-och bygg-

lovsnämnden bedömer att antal kvadratmeter uterum per person i kvarteren inte är 

tillräcklig. Forskningsbaserade rekommendationer för väl fungerande gårdar i en tät 

stad är 20 kvm per 100 BTA (Spacescape, 2016). För bostadskvarteren inom planen 

bedöms tillgången på privat friyta bli markant lägre än detta.  

 

En analys av fördelningen av den totala friytan per person i detaljplaneområdet behö-

ver göras, där det framgår vilken fördelning som avses för boendes uteplatser, verk-

samheter, skolan och idrottsutövare. Därefter behöver konsekvenserna framför allt 

för de boende bedömas. Illustrationer med exempel på hur man kan lösa de olika be-

hoven av friyta inom området kan med fördel läggas till i planbeskrivningen. 

 

Den park som man hänvisar till i Veddesta II (sjukhusparken) riskerar att utsättas för 

ett mycket högt besökstryck då även ett sjukhus och boende hänvisas till denna park. 

Angränsande planområden kan inte kompensera för en låg andel friyta i detta plan-

område då det redan är låg tillgång till friyta och grönområden även i angränsande 

planområden. Av bullerutredningen framgår att man kan förbättra ljudnivån i områ-

det genom att placera högtalare strategiskt för att väldigt svagt och oregelbundet 

spela upp naturliga ljud som lövbrus och fågelkvitter. Nämnden anser att föreslagen 

åtgärd förvisso skulle förbättra den upplevda ljudmiljön, men anser också att detta vi-

sar på att det finns ett behov av grönområden för rekreation.  

 

Slutsatserna i planbeskrivningens barnperspektiv och trygghet överensstämmer inte 

med vad som framkommer i MKB:n. I MKB:n framgår att det nuvarande planförsla-

get innebär en risk för negativa konsekvenser på barns rörelsefrihet, trygghet och sä-

kerhet då barn kommer att behöva röra sig i en tät stadsmiljö med hög trafikintensitet 

för att nå parker, lekplatser, förskolor och andra målpunkter.  
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6. Dagvatten 

Miljö- och bygglovsnämnden ser positivt på att återvinna dagvatten inom kvarters-

mark för att skapa snö till skidanläggningen. För att dagvattnet ska kunna återvinnas 

krävs dock långtgående reningstekniker. Anläggningar som endast använder sedi-

mentation för att rena vattnet fungerar inte för mycket små svävande partiklar och 

lösta metaller. Nämnden föreslår därför tillräckligt stora volymer avsätts för att an-

lägga en reningsanläggning. Om dagvattnet innehåller PFAS (kan finnas i skidvalla) 

behöver anläggningen också utformas för att rena detta. 

 

7. Förorenade områden 

Den översiktliga miljötekniska markundersökningen, som utförts inom planområdet, 

visar att det förekommer metaller och organiska föroreningar slumpmässigt i fyll-

nadsmassor över delar av planområdet. Dessa överskrider  riktvärdena för mindre 

känslig markanvändning och känslig markanvändning.  

 

Efter samrådsskedet har även en riskbedömning tagits fram som ska ingå som bak-

grundsmaterial till saneringsanmälan inför bebyggandet av fastigheterna. I riskbe-

dömningen har beräkningar med metoden UCLM 95 utförts för att ta fram platsspe-

cifika riktvärden för olika markklasser i kommande detaljplaneområde. Nämnden an-

ser att det inte är tillräckligt motiverat varför skydd av grundvatten inte beaktats då 

aktuellt område ligger inom Bällstaåns avrinningsområde. Enligt Naturvårdsverkets 

vägledning, Riskbedömning av förorenade områden Rapport 5977, ska risken för ut-

lakning av föroreningar via grundvatten till närliggande ytvattenrecipienter beaktas 

även om inte grundvatten anses vara dricksvatten.   

 

Vidare anser nämnden att det finns en risk med att tillämpa olika platsspecifika rikt-

värden för olika markklasser då det finns risk att delområden som sanerats ner till en 

lägre nivå riskerar att återförorenas av omkringliggande delområden där högre halter 

lämnats kvar.  

 

Nämnden anser också att det finns oklarheter kring de oljeavskiljare, som tidigare 

verksamhet har använt. Vid besiktning har dessa konstaterats läcka och nämnden har 

inte fått in uppgifter på att dessa har grävts upp och marken har sanerats trots att 

detta omnämns i riskbedömningen. Nämnden anser att det bör säkerställas i genom-

förandet av detaljplanen hur schaktning av dessa ska hanteras.   

 

Sammantaget vill nämnden påtala att de undersökningar som utförts inom ramen för 

detaljplanearbetet är mycket översiktliga och har framför allt syftat till att säkerställa 

att marken är lämplig för kommande bebyggelse. När detaljplanen vunnit laga kraft 

kommer ytterligare markundersökningar behöva genomföras av kvarter, - gatu- och 

allmän platsmark för att få en mer detaljerad bild över föroreningssituationen och för 

att klassificera massorna. Beroende på vad dessa utredningar visar så kan det inne-

bära en ny riskbedömning och anmälan om avhjälpande av föroreningar blir aktuellt 
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även om nuvarande riskbedömning inte påvisar några halter över de platsspecifika 

riktvärdena i den nuvarande riskbedömningen.  

 

8. Luftföroreningar 

Av luftkvalitetsutredningen framgår att de nationella miljömålen klaras för kvävedi-

oxid samt att miljömålet för PM10 överskrids vid byggnadsfasaderna mot E18 men 

klaras i största delen av planområdet. Trots att miljömålen i stort sett klaras vill 

miljö-och bygglovsnämnden framföra att det inte finns någon tröskelnivå under vil-

ken inga negativa hälsoeffekter uppkommer. Det är viktigt med så låga luftförore-

ningshalter som möjligt i områden där människor bor och vistas.  Träd bör planteras i 

plangränsen mot Mälarbanan för att ta upp luftföroreningar. 

 

Beräkningarna i luftkvalitetsutredningen behöver ha ett längre tidsperspektiv än år 

2020 för att kunna spegla hur luftkvalitén kommer att vara i planområdet i framtiden 

när hela Veddesta är utbyggt. Det behöver även utredas vilken luftkvalitet som kom-

mer att föreligga under byggskedet. Det senare bör även samordnas med påverkan på 

luft från utbyggnaden av tunnelbanan. 

 

9. Skola 

En skola ska i första hand lokaliseras i områden med god luftkvalitet och avskilt från 

trafikleder och andra bulleralstrande aktiviteter. Detta gäller även för gymnasiesko-

lor, vuxenutbildning m.m. Vidare utredning krävs för skolans placering, utformning 

och utemiljö för att inte riskera att elevernas hälsa påverkas negativt. Det framgår 

inte i planförslaget var skolgården kommer att vara. Det saknas också uppgifter om 

hur många elever som skolan ska ta emot. En skola helt utan utemiljö är olämpligt 

och är inte i linje med att skapa högkvalitativa skolgårdar. I detta fall planerar man 

att skapa en ny stadsdel, i en sådan planering har man helt andra möjligheter att ge 

plats för elevers utomhusmiljöer.  

 

10. Skidanläggning 

En teknisk beskrivning av hur skidanläggningen ska anläggas saknas, men en risk 

finns att byggnationen innebär en förändring av grundvattennivån och att permanent 

bortpumpning av vatten kan krävas. Nämnden vill därför flagga för att åtgärden kan 

betraktas som vattenverksamhet.  

    

 

 

Medverkande handläggare: Carolina Östberg, Anneli Åsterbro, Lisa Schild och Anna 

Krohn.  

 

 

 

 


