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INLEDNING
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB), är en del av miljöbedömningen av detaljplan för Barkarbystaden II, Dnr Kst 2012/447. Syftet med miljöbedömningen är
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Järfälla kommun. Grunderna till miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av konsultbolaget Rejlers, materialet har sedan
kvalitetsgranskats och justerats av Järfälla kommun.
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Tobias Sahlman (biträdande uppdragsledare MKB, kulturmiljö/landskapsbild, naturmiljö, rekreation)
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Eleonora Karlsson (GIS och kartor, bilagor)
Tobias Sahlman (kvalitetsgranskning)
Efter samrådet har kompletterande utredningar utförts vad gäller en rad aspekter, så
som översvämningsrisk och dagvattenhantering, geotekniska förutsättningar, riskutredning, samt hur riksintresset E18 ska beaktas.
Ansvar för kvalitetsgranskning och justeringar inför slutgiltig version:
Jenny Ångman (miljöstrategisk chef, Järfälla kommun),
samt,
Ulrika Hamrén (vik miljöplanerare Järfälla kommun, Ekologigruppen AB)
Emma Hell Lövgren (Ekologigruppen AB)

Jenny Ångman, miljöstrategisk chef, Järfälla kommun
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SAMMANFATTNING

Järfälla kommun vill utveckla området Barkarbystaden II till ett bostads- och kontorsområde. Kommunen planerar för 14 stadskvarter med tillhörande gatunät, bostäder, mindre affärer och verksamheter, förskolor m.m. samt ett utbildningscentrum
BAS Barkarby. Samtidigt avses Bällstaån att öppnas upp och skapa en delvis naturlig
å-fåra, tillgängliggöras i parkmiljö och värnas genom att en effektiv dagvattenhantering tas fram. Genomförande av Bällstaåns utformning omfattas av tillståndsansökan
för vattenverksamhet med tillhörande teknisk beskrivning och MKB, vilket är en
separat, parallell tillståndsprocess.
Föreslagen utbyggnad kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Det innebär att
en miljöbedömning ska göras och att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas i
enlighet med gällande lagstiftning (miljöbalken, plan- och bygglagen). Syftet med att
göra en miljöbedömning är att integrera miljöfrågorna i planeringen så att en hållbar
utveckling främjas. Då området hyser värden kopplat till Bällstaån, läggs stor vikt på
dessa aspekter i denna MKB.
Kommunfullmäktige har fattat beslut om ett miljö- och gestaltningsprogram som ska
ligga till grund för planeringen inom hela utbyggnationen av Barkarbystaden. Miljöoch gestaltningsprogrammet innehåller bland annat krav på grönytefaktor, energieffektiva lösningar och dagvattenhantering. En viktig del av bedömningen för föreslagen utbyggnad utgörs därför av hur planförslaget påverkar vatten- och naturmiljö.
I miljökonsekvensbeskrivningen redogörs för tre olika alternativ:
- planförslaget,
- ett alternativt utvecklingsscenario samt
- ett nollalternativ, som innebär att föreslagen utbyggnad inte äger rum.
Kommunen har identifierat att det finns risk för betydande miljöpåverkan avseende
översvämning, ras- och skredrisker, vattenmiljö, landskapsbild samt under byggskedet. Nedan följer en sammanfattande tabell (tabell 1), en kortfattad redogörelse för
dessa aspekter, samt ytterligare relevanta aspekter vid den planerade utbyggnaden av
Barkarbystaden II.
1.1.
Hänsynstaganden och förändringar av planen sedan samråd
På en övergripande nivå har följande ändringar av planen skett efter samrådet:
• Planförslaget utgår från samrådsalternativ 1 – parkeringshus utmed E18. Bostadsgårdarna är inte möjliga att byggas under med garage.
• Bebyggelsen utmed E18 har flyttats in för att tillgodose Trafikverkets synpunkter. De skyddsåtgärder som föreslogs i samrådsskedet har förändrats
både med anledning av E18:s eventuella breddning i framtiden, men också på
grund av stabilitetsskäl. Skyddsvall ersätts med en skärm.
• Bebyggelsen utmed E18 har utformats mer sammanhängande för att stänga ute
buller och luftföroreningar.
• Marken höjs ytterligare jämfört med samrådsförslaget.
• Området har en mindre andel hårdgjorda ytor. Dels har byggrätter tagits bort,
men bestämmelser om gröna tak och grönytefaktor har också förts in.
• Flera nya renings- och fördröjningsåtgärder har till följd av ny dagvattenutredning införts i planen för att minska belastningen på Bällstaån. Förändringar
av planen, samt dessa ytterligare tillkommande åtgärder för fördröjning och
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rening av dagvatten, innebär att möjligheten att uppfylla MKN, miljökvalitetsnormerna för vatten, inte försvåras av planens genomförande, genom att
icke försämringskravet bedöms kunna uppfyllas.
• Utformningen och gestaltningen av parken utefter Bällstaån har konkretiserats
efter samrådet. Å-fåran utformas med principer från ett naturligt vattendrag.
• Veddestabäcken kommer även fortsättningsvis ligga i öppet läge.
• En anpassad parkeringsnorm har tagits fram för området.
Ett förslag för utformning och gestaltning av Bällstaåns å-rum har tagits fram efter
samrådet. Ån kommer bestå av en ny, svagt meandrande, öppen huvudfåra, där tidigare kulvertering nu öppnas upp. Som säkerhet och för avledning vid höga flöden
kommer huvudfåran att kompletteras med en kulverterad sträcka utmed E18. Utformningen av å-sektionen har tagit hänsyn till åns varierande vattennivå, risk för
översvämning och dess ekologiska status. Å-fåran utformas med principer från ett
naturligt vattendrag, med delvis naturliga stränder och möjlighet för vattenlevande
arter att röra sig i och utmed vattendraget. Exakt utformning av ån finns inte färdigställd. Åns utformning kommer omfattas av en separat ansökan om vattenverksamhet, med tillhörande MKB.
1.2.

Kort beskrivning av konsekvenser

Riksintresse E18
Planförslaget har justerats för att hantera riskfrågorna och för att en utveckling av
E18 ska vara möjlig enligt Trafikverkets önskemål. Utredningar har utförts för att
undersöka hur stabiliteten på E18 påverkas av att planförslaget genomförs. Riskreducerande åtgärderna har därefter anpassats genom att skyddsvall ersätts med en skärm
och ett mindre dike. Detta påverkar inte stabiliteten negativt, och riksintresset E18
bedöms därför inte påverkas negativt av planen.
Buller
Bullerberäkningar visar att föreslagen detaljplan möjliggör bostäder som klarar gällande bullerriktvärden. Bebyggelsen i området placeras så att bostäder och gårdar
avskärmas från trafikbullret från E18. Förslaget innebär att de allra flesta boende och
verksamma i området kommer att få en bra ljudkvalitet i sin omgivning. Enstaka
lägenheter kan dock få nivåer över 55 dBA utanför samtliga rum som kommer att
behöva åtgärdas, varför planförslaget bedöms kunna medföra små negativa konsekvenser.
Bullerutredningen har vidare uppdaterats med en bedömning av vibrationer samt nya
hastigheter och trafiksiffror som har erhållits från Trafikverket. Bullerutredningen
har bedömt att riktvärden för vibrationer vid nyproduktion för bostäder inte kommer
överskridas.
Luft
Risken att någon miljökvalitetsnorm överskrids där människor vistas stadigvarande
är liten. Många människor kommer dock att exponeras för relativt dålig luft, varför
planförslaget bedöms medföra måttligt negativa konsekvenser i jämförelse med nollalternativet.
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Risk och säkerhet
Ras och skred
I området finns ytligt grundvatten och risk för sättningsproblem. Dessutom finns risk
för ras- och skred. De geotekniska förhållandena har utretts ytterligare sedan samråd.
Ur stabilitetssynpunkt förväntas inte en ökad nederbörd ge någon större påverkan i
planområdet om slänter skyddas från erosion. Planbeskrivningen innehåller vilka
tekniska lösningar avseende uppfyllnad av mark och markstabilisering som behövs
inom området. Om grundläggning av ny bebyggelse, vägar och andra anläggningar
sker på ett tekniskt korrekt sätt bedöms risken för skred och sättningar att bli begränsade.
Farligt gods
Planförslaget innebär att många människor bor och vistas i ett område relativt nära
E18 som är primär transportled för farligt gods. Planförslaget har bearbetats efter
samråd så att avståndet till E 18 möjliggör en breddning av vägen till fyra körfält i
norrgående riktning och ny trafikplats vid Barkarby. De skyddsåtgärder som föreslogs i samrådsskedet har förändrats både med anledning av E18:s eventuella breddning i framtiden, men också på grund av stabilitetsskäl.
Användningen inom BAS Barkarby har begränsats så att grundskola och förskola
inte kan bedrivas på fastigheten. En förnyad riskutredning har utförts och den visar
att så kallad känslig eller persontät verksamhet kan accepteras intill E18 om fönster
utförs brandklassade i lägst EW30 eller motsvarande. Med vidtagna åtgärder som
föreslås minskar riskerna till en acceptabel nivå och konsekvenserna bedöms som
måttligt negativa.
Översvämning
Översvämningsutredning har uppdaterats och en ny dagvattenutredning har tagits
fram, planen har sedan anpassats efter dessa. Området översvämmas i perioder redan
idag, för att undvika att så sker efter planens genomförande reglerar planen färdig
golvnivå. Det vill säga att byggnadsdelar under BHF (beräknat högsta flöde) ska utföras med vattentät konstruktion, samt att källare inte får anordnas.
Utredningarna visar vidare att det är möjligt att skapa de fördröjningsvolymer som
krävs för att åstadkomma den flödesbegränsning som förutsätts i översvämningsutredningen. Föreslagna åtgärder dimensioneras för 10-årsregn, och trots den föreslagna bebyggelsen kommer dämningsnivåerna i Bällstaån att reduceras jämfört med
nuläget. Istället kommer dämningsnivåerna kvarstå på en förhöjd nivå under längre
tid. Det vill säga att dämningsnivåerna minskar, men förlängs över tid. Med vidtagna
åtgärder som föreslås minskar riskerna till en acceptabel nivå och konsekvenserna
bedöms som måttligt negativa.
Rekreation och friluftsliv
Konsekvenserna för rekreation bedöms som måttligt positiva genom att planområdets
rekreativa kvaliteter ökar då stora delar av den idag kulverterade Bällstaån öppnas
upp och stranden tillgängliggörs. Dessutom bidrar placeringen av bebyggelsen inom
planområdet en bullerdämpande effekt längsmed parkstråket vid Bällstaån.
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Kulturmiljö och landskapsbild
Utbyggnad enligt planförslaget medför att planområdet exploateras med byggnader,
vägar etc. Den nya bebyggelsen medför att kyrkan inte längre kommer att framträda
som ett landmärke i landskapet. Inga kända kulturlämningar finns i planområdet och
utbyggnad enligt planförslaget bedöms sammantaget medföra måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden och kulturmiljövärden.
Naturmiljö
Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer i stort sett hela planområdet exploateras.
Marken i området höjs bl.a. för att minska risken för översvämningar. Inom planområdet klassas naturvärdena som påtagligt naturvärde. Sammantaget bedöms planförslaget medföra stora negativa konsekvenser avseende naturmiljön. Gestaltning och
utformning av å-rummet och parkmarken kring Bällstaån, tillsammans med genomförande av grönytefaktor, GYF; skapar förutsättningar att återskapa delar av områdets naturvärden.
Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Framtagna beräkningar/dagvattenutredningen visar att det finns risk att planförslaget
medför måttligt till stora negativa konsekvenser om kommunens riktvärden avseende
dagvatten överskrids för flera ämnen. Till följd av detta har planförslaget anpassats
och flera olika åtgärder planeras att genomföras. De åtgärder som planeras är sammanfattningsvis att vattendraget öppnas upp och till viss del meandras, vandringshinder försvinner och förorenade sediment tas omhand. En mängd olika fördröjningsoch reningsåtgärder planeras i området, så som dagvattendammar i parkmark i sydvästra delen, planteringar, gröna tak, gatubäddar, växtbäddar, samt genomsläppliga
material där vatten infiltrerar. Vidare planeras för ytterligare en damm i södra delarna
av planområdet, där planen har utökats just för detta ändamål.
Dagvattenhanteringen dimensioneras också för framtida förhållanden och ökade flöden till följd av klimatförändringar. Förutsatt att lämpliga åtgärder etableras i området, med tillräcklig fördröjning och rening, kan negativa konsekvenser minskas på ett
betydande sätt. Utbyggnaden kan därmed innebära allt från måttligt positiva, till
måttligt eller stora negativa konsekvenser avseende vattenmiljö i jämförelse med
nollalternativet, framförallt beroende på hur dagvatten och ökade nederbördsmängder
hanteras. Eftersom kommunen planerar för en mängd olika fördröjnings- och reningsåtgärder, rening av förorenade sediment, öppnande av å-fåran samt meandring,
bedöms planförslaget sammantaget kunna innebära måttligt positiva konsekvenser
för Bällstaån.
De befintliga och nya föreslagna åtgärderna innebär att såväl fosfor som mängden av
övriga föroreningar som beräknas öka från Barkarbystaden II, kan reduceras till nivåer under nuläget. I och med att såväl mängder och halter minskar innebär det att
planen inte försvårar arbetet att uppnå MKN, och att icke försämringskravet bedöms
kunna följas. Genom att leda Bällstaån i öppen fåra kommer även andra kriterier som
ingår i bedömningen av miljökvalitetsnormerna att gynnas. De biologiska värdena
har förutsättningar att öka, morfologin förbättras liksom vattendragets konnektivitet
(samband för arter att röra sig i och längsmed vattendraget).
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Förorenad mark
Järfälla kommun har genomfört en miljöteknisk markundersökning i samband med
planarbetet. Undersökningen påvisar generellt låga föroreningshalter, trots att provtagningar riktats mot misstänkt förorenade objekt. Däremot påvisas höga, och ibland
mycket höga halter, längs Bällstaån. Järfälla kommun äger all mark inom planområdet och kommer att hantera kända och påträffade föroreningar inom kvartersmark
innan tillträde sker. Längs Bällstaån har höga halter uppmätts. Sanering genomförs
på sedvanligt sätt genom anmälan och dialog med tillsynsmyndigheten.
Åtgärder kommer att krävas för nå riktvärdena för känslig markanvändning och konsekvenserna av planförslaget bedöms som måttligt positiva, eftersom planförslaget
innebär att området blir sanerat.
Klimatpåverkan och hushållning med naturresurser
Området planeras med anpassningar till framtida klimatförändringar och med energieffektiva teknikval. Dessutom kommer det att skapas goda möjligheter för boende
och verksamma inom området att använda kollektivtrafik, bland annat en tunnelbanestation och närhet till Stockholm Väst. Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttliga positiva konsekvenser för klimatet i ett större perspektiv. Bedömningen
är dock mer spekulativ då detaljer om exempelvis resvanor inte finns att tillgå. Planförslaget bedöms samtidigt medföra små negativa konsekvenser avseende resurshushållning. Även denna bedömning är en grov uppskattning då det t.ex. saknas massberäkningar.
Byggskedet
Förutsatt att naturvärden beaktas vid upplag, temporära arbetsvägar etc. samt att
skyddsåtgärder vidtas för att minimera buller, olycksrisker och påverkan på vattenoch naturmiljö, bedöms konsekvenserna av tillkommande byggtrafik, arbeten och
upplag som måttligt negativa och av övergående karaktär. Denna bedömning förutsätter att skydd för Bällstaån kan säkerställas under byggtiden. Under byggskedet
måste länshållningsvattnet, enligt kommunens riktlinjer, tas om hand och renas så att
Bällstaån inte förorenas.
Nollalternativet och ett alternativt utvecklingsscenario
Nollalternativet omfattar utbyggnad av Veddestabron, vilken medför en generell
framtida trafikökning. I övrigt kvarstår området såsom i dagsläget. Som ett rimligt
alternativ studeras ett utvecklingsscenario utan parkeringshus längs E18. Alternativet
omfattar exploatering av en något mindre yta, och med kontorsbebyggelse som avskärmar området från störningar från E18 istället. I det alternativa utvecklingsscenariot studeras möjlighet för parkeringsplatser under mark.
1.3.
Samlad bedömning och miljömålsuppfyllelse
De två utbyggnadsförslagen kan i många fall ses som likvärdiga när det gäller miljöpåverkan. En viktig aspekt som måste hanteras vidare oavsett alternativ är exploateringens påverkan på Bällstaån och hur vattenmiljön kan värnas. Planförslaget kan
bidra till att miljömålet Levande sjöar och vattendrag uppnås, fördjupade studier
behövs dock. Utbyggnaden kommer, oavsett alternativ, att kräva en väl genomarbetad dagvattenhantering. Fördröjning och rening behöver etableras i kvartersmark, på
allmänna ytor, i gata samt i en större reningsanläggning/damm för att inte belasta
recipienten. Bedömningen blir dock något mer negativ för det alternativa utvecklingsscenariot i jämförelse med planförslaget, även om det finns skillnader mellan
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olika miljöaspekter. Ett alternativt utvecklingsscenario innebär att det blir mer problematiskt att etablera tillräckliga magasin/fördröjningsåtgärder i området.

Rekreation- och friluftsliv

Risker

Luft

Buller

Utbyggnaden (oavsett alternativ) bidrar i förlängningen till att förutsättningar för en
hållbar utveckling skapas i en starkt växande region. Områdets läge mitt i en av åtta
regionala kärnor i Stockholms län skapar goda förutsättningar till ett klimatsmart liv.
Boende och verksamma i Barkarbystaden kommer att få mycket god tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar, vilket bedöms vara positivt ur ett klimatperspektiv och gynna ett miljöanpassat resande. Dessutom skapar ett samhälle med varierat innehåll så som bostäder, arbetsplatser, skolor, förskolor och annan service förutsättningar för ett effektivt resande.

Planförslaget

Alternativt förslag

Nollalternativ

Små negativa konsekvenser
Bullerberäkningar visar att föreslagen detaljplan möjliggör bostäder som klarar gällande bullerriktvärden
Med föreslagen plan görs bedömningen att det finns
goda möjligheter att bygga bostäder med god ljudmiljö
trots det bullerutsatta läget.

Små negativa konsekvenser
Kvartersstrukturen med skyddade innergårdar finns även i ett alternativt utvecklingsscenario, konsekvenserna bedöms
som små negativa i jämförelse med
nollalternativet.

Små negativa konsekvenser
Eftersom bullret ökar, men få människor exponeras för de höga bullernivåerna, bedöms konsekvenserna
som negativa, men små i jämförelse
med nuläget.

Måttligt negativa konsekvenser
Risken att någon miljökvalitetsnorm överskrids där
människor vistas stadigvarande är liten. Många människor kommer dock att exponeras för relativt dålig luft,
varför planförslaget bedöms medföra måttligt negativa
konsekvenser

Måttligt negativa konsekvenser
Konsekvenserna bedöms som relativt
likvärdiga med planförslaget, måttligt
negativa.

Små negativa konsekvenser
Beräkningarna av nollalternativet
visar att miljökvalitetsnormen för
PM10 klaras i stort sett inom hela
området, utom vid E18. Betydligt
färre människor kommer vistas i
området, varför de negativa konsekvenserna bedöms som små.

Trafik och farligt gods:
Planen har anpassats och nödvändiga åtgärder föreslås för att minska risken till en acceptabel nivå. De
skyddsåtgärder som föreslogs i samrådsskedet har
förändrats både med anledning av E18 och av stabilitetsskäl. Med vidtagna åtgärder som föreslås minskar
riskerna till en acceptabel nivå och konsekvenserna
bedöms som måttligt negativa.

Jämfört med planförslaget ger altenativt Sammantaget bedöms nollalternatiförslag en något lägre risk avseende
vet ge likvärdiga konsekvenser i
trafik med farligt gods. Skillnaderna mot jämförelse med nuläget.
planförslaget ä dock relativt små och
alternativt utvecklingsscenarium bedöms
sammantaget medföra måttliga negativa
konsekvenser avseende risker med
hänsyn till områdets närhet till E18.

Ras och skred
Om grundläggning av ny bebyggelse, vägar och andra
anläggningar sker på ett tekniskt korrekt sätt bedöms
risken för skred och sättningar att bli begränsade.

Skillnaderna mot planförslaget är relativt
små, och om grundläggning av ny bebyggelse, vägar och andra anläggningar
sker på ett tekniskt korrekt sätt bedöms
risken för skred och sättningar att bli
begränsade.

Bällstaån kommer att vara fortsatt
kulverterad. Risken för ras i direkt
strandområde kommer därmed att
vara densamma. Sammantaget
bedöms nollalternativet ge likvärdiga
konsekvenser i jämförelse med
nuläget.

Översvämning
Planens utformning och höjdsättning, samt fördröjningsåtgärder, har anpassats till uppdaterad översvämningsutredning. Med vidtagna åtgärder som
föreslås minskar riskerna till en acceptabel nivå och
konsekvenserna bedöms som måttligt negativa.

Liksom för planförslaget kommer det
alternativa förslaget att behöva anpassas vad gäller utformning och höjdsättning, samt fördröjningsåtgärder. Med
vidtagna åtgärder kan riskerna minskas
till en acceptabel nivå och konsekvenserna bedöms som måttligt negativa.

Översvämningsrisken finns kvar
som idag, inga människor vistas
dock stadigvarande inom området
och inga byggnader finns här.
Sammantaget bedöms nollalternativet ge likvärdiga konsekvenser i
jämförelse med nuläget.

Måttligt positiva konsekvenser
Konsekvenserna för rekreation bedöms som måttligt
positiva genom att planområdets rekreativa kvaliteter
ökar då stora delar av den idag kulverterade Bällstaån
öppnas upp och stranden tillgängliggörs, samt genom
att bebyggelsen i planområdet ger en bullerdämpande
effekt längsmed parkstråket vid Bällstaån

Små positiva konsekvenser
Exploatering enligt det alternativa scenariot innebär att kontorsbyggnader istället
för parkeringshus uppförs närmast E18.
Garage anläggs istället under kvarterens
gårdar. Parkytan utmed Bällstaån blir
mindre än i planförslaget. Det alternativa
scenariot bedöms medföra ungefär
samma utveckling för rekreationsvärden
som planförslaget och bedöms medföra
små positiva konsekvenser.

Inga konsekvenser
Nollalternativet innebär att planområdet delvis exploateras med ny bro,
Veddestabron. Inga nya byggnader
eller bullerdämpande åtgärder
tillkommer i området. Planområdet
nyttjas inte heller fortsatt av människor i någon hög omfattning och
rekreationsvärde förblir oförändrat
lågt.
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Måttligt negativa konsekvenser
Inga kända kulturlämningar finns i planområdet och
utbyggnad enligt planförslaget bedöms sammantaget
medföra måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden och kulturmiljövärden

Måttligt negativa konsekvenser
Det alternativa utvecklingsscenariot
bedöms få liknande effekter och bedöms
ge samma kon-sekvenser för kulturmiljö
och landskapsbild som planförslaget.
Måttligt negativa konsekvenser för
landskapsbilden och kulturmiljövärden.

Små negativa konsekvenser
Nollalternativet innebär att planområde inte exploateras med bebyggelse. Landskapsbild och kulturmiljövärden påverkas i viss utsträckning när Veddestabron byggs.
Sammantaget bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser.

Stora negativa konsekvenser
Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer i stort sett
hela planområdet exploateras. Sammantaget bedöms
planförslaget medföra stora negativa konsekvenser
avseende naturmiljön. Gestaltning och utformning av
å-rummet och parkmarken kring Bällstaån, tillsammans med genom-förande av grönytefaktor, GYF;
skapar förutsättningar att återskapa delar av områdets
naturvärden.

Stora negativa konsekvenser
Exploatering enligt det alternativa utvecklingsscenariot medför samma
effekter på naturmiljön som planförslaget, och bedöms medföra stora negativa
konsekvenser för naturmiljön.

Inga konsekvenser
Nollalternativet innebär att planområdet inte exploateras med ny
bebyggelse, men att Veddestabron
kommer till stånd. Bällstaåns sträckning genom området förändras inte.
De naturvärdesobjekt som avgränsats i naturvärdesinventeringen
påverkas inte. Nollalternativet
bedöms sammantaget inte medföra
några konsekvenser för naturmiljön.

Måttligt positiva konsekvenser
Planen har anpassats för att ge tillräcklig plats till
fördröjande och renande åtgärder. Förutsatt att planerade fördröjnings- och renings åtgärder etableras i
området, kan negativ påverkan på vattenmiljön i Bällstaån minskas på ett betydande sätt. Eftersom kommunen genom planförslaget planerar för en mängd
olika fördröjnings- och reningsåtgärder, rening av
förorenade sediment, öppnande av å-fåran samt
meandring, bedöms planförslaget sammantaget kunna
innebära måttligt positiva konsekvenser för Bällstaån.

Små/måttliga negativa konsekvenser
Det alternativa utvecklingsscenariot
innebär troligen att det blir mer problematiskt att etablera lösningar och tillräckliga fördröjningsåtgärder i området.
Vidare är ytan park och plats för dagvattendammar mindre. Utbyggnaden kan
därför, trots en något lägre exploateringsgrad, antas medföra en ökad belastning för vattenmiljön i jämförelse med
planförslaget. Sammantaget bedöms ett
alternativt utvecklingsscenario ändå
innebära små till måttliga negativa
konsekvenser för vattenmiljön.

Små negativa konsekvenser
I stort kvarstår området relativt
oexploaterat med en infartsparkering i södra delen såsom i dagsläget. Även Bällstån kvarstår uträtad
och delvis kulverterad. Någon
sanering av förorenade sediment
kommer troligen inte att ske inom
planområdet. Nollalternativet utgör
ingen stor förändring för den lokala
vattenmiljön, men bedöms medföra
små negativa konsekvenser för
vattenmiljön genom att diffusa
föroreningar förväntas öka något,
samt genom att Bällstaån är fortsatt
kulverterad.

Måttligt positiva konsekvenser
Det alternativa utvecklingsscenariot
innebär ingen skillnad avseende omledning av Bällstaån och konsekvenserna
bedöms likvärdiga med planförslaget,
måttligt positiva konsekvenser.

Inga konsekvenser
Få människor och inga verksamheter kommer finnas i området. Föroreningssituationen har troligen funnits i
ån under lång tid och konsekvenserna av nollalternativet bedöms
som likvärdiga med nuläget

Kulturmiljö och
landskapsbild
Naturmiljö
Vattenmiljö
Förorenad mark
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Med planerade åtgärder bedöms planen inte försvåra
arbetet att uppnå MKN. Icke försämringskravet bedöms därmed kunna följas.
Måttligt positiva konsekvenser
Åtgärder kommer att krävas för nå riktvärdena för
känslig markanvändning och kon-sekvenserna av
planförslaget bedöms som måttligt positiva, eftersom
planförslaget innebär att området blir sanerat.

Tabell 1. Sammanfattande tabell över konsekvenser för planförslaget, alternativt förslag och nollalternativet.
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INLEDNING

2.1.
Bakgrund och lokalisering
Stockholms läns befolkning förväntas öka med 570 000 personer mellan år 2010 och
2030. För att möta befolkningsutvecklingen på ett hållbart sätt pekas åtta regionala
stadskärnor ut i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. De regionala stadskärnorna har potential att utgöra regionala knutpunkter och komplettera den starka
enkärnighet som Stockholms innerstad utgör.
Barkarby-Jakobsberg i Järfälla kommun utgör en av de åtta regionala stadskärnorna.
Här föreslås bl.a. förbättrade regionala kommunikationer i form av en ny regional
tågstation i Barkarby, ”Stockholm Väst”, och ny tunnelbana till Akalla/Kista. I samband med godkännandet av avtalet för tunnelbanans utbyggnad åtog sig Järfälla
kommun att uppföra 14 000 nya bostäder inom tunnelbanans influensområde i en
genomsnittlig takt om 825 bostäder per år fram till 2030.

Figur 1. Översiktskarta med planområdet markerat i rött. Karta från www.viss.lansstyrelsen.se. Kolla att ringen
är på rätt ställe i slutversionen…

Järfälla är en expansiv kommun vars befolkning förväntas öka med ca 30 000 personer till år 2030. För att möta befolkningsutvecklingen behövs nya bostäder. I översiktsplanen för Järfälla kommun (antagen juni 2014) föreslås en stor del av bostadsbyggandet ske i de centrala delarna av Barkarby och Jakobsberg, där förutsättningar
finns för goda kommunikationer. För att möta befolkningsökningen planeras nya
bostäder, bl.a. i området Barkarbystaden mellan Järfälla kyrka, E18 och Barkarby
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handelsplats. Barkarbystaden II är centralt lokaliserad i den regionala stadskärnan
Barkarby-Jakobsberg och är därför av stor betydelse för att förverkliga de planer för
den regionala kärnan som redovisas i RUFS.
Järfälla kommun planerar att utveckla området i Barkarbystaden II till ett bostads-,
handels- och kontorsområde, med torg och parker utmed Bällstaån. I området planeras för ca 18 stadskvarter med tillhörande gatunät. I området planeras för ca 13001500 bostäder, mindre affärer och verksamheter, dagvattenhantering, etc. Bällstaån
som i dagsläget är delvis kuverterad, ska öppnas upp, flyttas och tillgängliggöras,
samt gestaltas med ett naturligt vattendrag som förlaga. Inom området planeras även
för ett två förskolor, samt ett kultur-, innovations- och utbildningscentrum, BAS
Barkarby.
Planområdet ligger i ett strategiskt läge med goda förbindelser till såväl kollektivtrafik och affärer som rekreationsmiljöer. I dagsläget utgörs området till stor del av naturmiljö, med delområden som Bällstaån regelbundet översilar, samt en större tillfällig infartsparkering.

Figur 2. Lokalisering av Detaljplan Dnr 2012/447, Barkarbystaden II

2.2.
Gällande planer och program
Detaljplaneområdet ingår i en fördjupad översiktsplan för Barkarbystaden från 2006
som ger vägledning för områdets fortsatta utbyggnad, samt i program för Barkarbys-
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taden (Kst 2014/31). Som tidigare nämnts pekas Barkarbystaden ut som en del i en
regional kärna i RUFS 2010.
I kommunens översiktsplan, Järfälla – Nu till 2030 anges planområdet som en del i
ett större bebyggt område av ”stadsmässig och urban karaktär”. Här har nya planeringsförutsättningarna hanterats som uppkommit efter 2006 (när den fördjupade
översiktsplanen för Barkarbystaden arbetades fram). Översiktsplanen utgår från den
tillväxt som presenteras i RUFS 2010 samt att en ny tunnelbanelinje kommer att
byggas ut till år 2021. Både Mälarbanan som beräknas vara utbyggd år 2016 och en
ny framtida tunnelbanelinje, som eventuellt lokaliseras med ett stationsläge inom
detaljplanen, utgör mycket viktiga förutsättningar i planeringen för att möta kommunens befolkningsökning.
Inom kommunen finns en stor andel naturmiljö och naturvärden att värna om. Planområdet ligger inom ett område som i översiktsplanen pekas ut som ett ”prioriterat
ekologiskt landskapssamband” mellan Järvakilen (regionalt intressant grönstruktur)
och Görväln. För planering av Barkarbystaden har ett miljö- och gestaltningsprogram
tagits fram som avser att särskilt belysa den ekologiska hållbarheten i planeringen.
3.

MKB – LAGSTIFTNING OCH SYFTE

Om en detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska kommunen göra
en miljöbedömning. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas. Arbetet med miljöbedömningen redovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Förutsättningar och utformning av miljöbedömning och MKB
regleras i plan- och bygglagen kapitel 4 samt i miljöbalken kapitel 6.
För att avgöra om detaljplanen Barkarbystaden II kan antas medföra betydande miljöpåverkan har Järfälla kommun tagit fram en behovsbedömning (daterad 2013-1220). Slutsatsen är att detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan inom
flera områden (se vidare avsnitt 3.6), och en MKB ska tas fram. Länsstyrelsen delar
kommunens uppfattning.
MKB:n ska utgöra ett underlag för arbetet att hitta en lämplig utformning av området. Den ska också göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenserna mot
andra viktiga faktorer, så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv.
Syftet är också att ge beslutsfattarna ett underlag som beskriver förslagets positiva
och negativa påverkan på miljön.
4.

AVGRÄNSNING

4.1.
Geografisk avgränsning
Utredningsområdet är i huvudsak avgränsat till planerad exploatering samt åtgärder
som föreslås för att möta planens behov. För vissa miljöaspekter redovisas effekter
som kan uppstå även utanför planområdet. Utbyggnadens alstrande av biltrafik, påverkan på angränsande landskapsbild och påverkan på yt- och grundvatten är exempel på miljöaspekter som bedöms kunna medföra konsekvenser utanför planområdet.
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4.2.
Nivåavgränsning
Avgränsningen av vad som är rimligt att ta upp i planen och MKB:n utgår från vad
planen ska reglera samt i vilket skede planprocessen befinner sig. Denna MKB fokuserar på de frågor som i behovsbedömningen har värderats att få störst betydelse.
4.3.
Tidsmässig avgränsning
För att möjliggöra en jämförelse mellan planförslagets konsekvenser utgår analyser,
bedömningar och beräkningar från en i förväg bestämd tidpunkt, ett s.k. jämförelseår.
Vid den tidpunkten ska planförslaget, med föreslagna åtgärder och utbyggnadsområden, kunna vara maximalt utbyggda och genomförda med god marginal. Då genomförandetiden för en detaljplan är minst 5 år och max 15 år från laga kraft, det vara
lämpligt att samtliga bedömningar får 2025 som jämförelseår. Detaljplanens konsekvenser kan uppkomma längre fram i tiden än så, varför eventuella miljökonsekvenser som riskerar att uppstå på längre sikt uppmärksammas vid behov.
4.4.
Metodavgränsning och konsekvensskala
Konsekvenserna av de olika alternativen bedöms och redovisas i text. Utöver ett beskrivande resonemang bedöms konsekvenserna på en fyrgradig skala där såväl positiva som negativa konsekvenser värderas. Syftet med kvantifieringen är att skapa en
grund för en jämförande utvärdering av alternativen.

Konsekvensskala
Mycket stora konsekvenser (+/-)
Mycket stora konsekvenser på riksintressen eller andra intressen som gäller på EUnivå (exempelvis påverkan på Natura 2000-områden, överskridande av miljökvalitetsnormer).
Stora konsekvenser (+/-)
Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional eller kommunal
betydelse.
Måttliga konsekvenser (+/-)
Måttliga/små konsekvenser av kommunal eller mer lokal betydelse.
Små konsekvenser (+/-)
Små och mer eller mindre obetydliga konsekvenser.

4.5.
Osäkerheter
Denna MKB beskriver effekter och konsekvenser som uppkommer i en framtida situation. Därmed finns alltid en osäkerhet i bedömningarna. Det är t.ex. inte i detalj
känt hur exploateringen kommer att genomföras. Det kan också uppkomma oförutsedda kumulativa effekter.
De konsekvenser som utbyggnation av tunnelbanan kan komma att medföra inom
aktuellt planområde kommer inte att behandlas i denna MKB, utan i kommande
MKB för järnvägsplan.
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4.6.
Avgränsning av miljöaspekter
Diskussionen om vilka miljöfrågor som miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan
Barkarbystaden II ska belysa har förts utifrån tidigare framtaget underlag, kommunens behovsbedömning, planförslagets intentioner samt gällande lagkrav. Kommunen anser att det finns risk för betydande miljöpåverkan avseende översvämning, rasoch skredrisker, vattenmiljö, landskapsbild samt under byggskedet. I miljökonsekvensbeskrivningen hanteras även buller, luft, naturmiljö, rekreation, klimatpåverkan
och resurshushållning som generellt är viktiga frågor att belysa i stadsplanering.
Nedan sammanfattas och motiveras kortfattat de frågor som MKB:n belyser. Flera av
underliggande utredningsunderlag har uppdaterats efter samrådet, främst buller, risk
och säkerhet, översvämning och dagvatten. Utförda utredningar beskrivs i planbeskrivningen till planen.
Buller, luft
Störningar som ökat buller och påverkan på luftkvalitet etc. studeras översiktligt.
Närhet till E18 och trafikens inverkan studeras i första hand för att klargöra att överskridanden av någon miljökvalitetsnorm inte utgör något hinder för planens utbyggnad.
Risk och säkerhet
Trafik och farligt gods
Risk och säkerhet hanteras utifrån kunskap om farligt gods och generella antaganden.
Ras- och skredrisk
Risker hanteras avseende ras- och skred. Som underlag till de bedömningar som görs
har en riskanalys tagits fram, samt en kompletterande riskbedömning som underlag
till samråd.
Översvämning
Området översvämmas periodvis idag. För att studera risken för översvämning har en
utredning genomförts. Utredningen beskriver hur översvämningsrisken kan minimeras i det framtida exploaterade området.
Rekreation och friluftsliv
Utbyggnadens konsekvenser för rekreationsvärden inom och i angränsning till planområdet studeras. Ny bebyggelse innebär att naturområden och tillgängligheten till
dessa påverkas. Rekreationsvärden kan också påverkas av buller från trafik.
Kulturmiljö och landskapsbild
Det finns inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska miljöer inom området. De
konsekvensbedömningar som görs belyser kulturmiljö kopplat till landskapsbild,
miljöer och upplevelsevärden.
Naturmiljö
Planen medför att områden med naturmiljö tas i anspråk och att spridningsvägar för
arter påverkas. Konsekvenser avseende naturvärden inom och i angränsning till planområdet, samt hur spridningsvägar påverkas, studeras.
Vattenmiljö och förorenad mark
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Den föreslagna markanvändningen innebär en ökad andel hårdgjorda ytor och en
ökad uppkomst av förorenat dagvatten. Planområdets påverkan på Bällstaån, främst
med avseende på dagvatten, föroreningar i sediment etc. studeras.
Klimatpåverkan och resurshushållning
Planförslagets konsekvenser för klimatet hanteras översiktligt. Främst är det utbyggnadens trafikalstring som ligger till grund för klimatresonemanget. Även konsekvenser för hushållningen med naturresurser hanteras översiktligt och tar bland annat upp
ianspråktagandet av naturmark.
Byggskedet
Planområdet kommer att byggas ut under en längre tidsperiod. Konsekvenser som
kan uppkomma under byggskedet, bland annat byggbuller, buller från transporter,
hantering av förorenat dagvatten etc. studeras.
5.

ALTERNATIV

5.1.
Bakgrund
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap 12§ miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma ”rimliga alternativ med hänsyn till planen eller programmets syfte
och geografiska räckvidd”. Vidare ska MKB:n innehålla ”en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs”, vilket
utgör MKB:ns nollalternativ.
Beträffande alternativ markanvändning innebär ett rimligt alternativ inte några stora
skillnader då detta förutsätts vara förenligt med den fördjupade översiktsplanen och
gällande viljeriktning. I samrådsförslaget för Barkarbystaden II presenteras ett huvudalternativ samt en alternativ utformning av planområdet. Den alternativa utformningen presenteras kortfattat nedan.
5.2.
Planförslaget
Planområdet omfattar cirka 15 hektar. I området föreslås blandad bebyggelse med
bostäder, förskolor, arbetsplatser, mindre butiker och utbildningslokaler (figur 2).
Merparten av områdets nya bostäder koncentreras till områdets sydöstra del, medan
utbildningslokaler och arbetsplatser uppförs i anslutning till den nya Veddestabron i
nordväst. Den nya bron förbinder Barkarbystaden med Veddesta sydöst om E18 och
järnvägen, vilket medför att den befintliga Barkarbybron i sydöstra delen av planområdet kan göras om till en gång- och cykelbro.
Den idag delvis kulverterade Bällstaån öppnas upp och får en ny sträckning längs ett
långsmalt torg- och parkrum i områdets centrala delar. Bostadskvarteren i området
öppnar upp mot det centrala parkstråket. Längs E18 byggs parkeringshus som avskärmar bostadsbebyggelsen från trafikbullret. På nordöstra sidan av parkeringshusen
finns mindre bostadshus.
Planförslaget i korthet:
• Sammanlagt arton kvarter som varierar i höjd mellan 2-16 våningar. I bostadskvarteren varierar höjden mellan två och åtta våningar.
• Cirka 1300-1500 bostäder i flerbostadshus
• Cirka 20 000-50 000 m2 kontor
• Cirka 7 000 m2 handelsytor
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• BAS Barkarby. Ett kultur-, innovations- och lärcentrum innehållande en gymnasieskola, plus parkeringshus
• Två förskolor, en friliggande och en i bottenvåningen av ett bostadshus
• Ett torg
• 19 000 m2 park med ytor för dagvatten
• Fyra parkeringshus med möjlighet till cirka 1700 parkeringsplatser

Figur 3. Illustrationsplan som redovisar planerad bebyggelse, gatustruktur och allmänna platser i
området. Järfälla kommun och Tengbom 2016.

Järfälla kommun har vid planeringen av Barkarbystaden II förutsatt att E 18 breddas
till tre körfält i norrgående riktning. Planförslaget har justerats för att hantera riskfrågorna och för att en utveckling av E18 ska vara möjlig enligt Trafikverkets önskemål. Detaljplanen medger efter justeringen att E18 breddas med ytterligare två norrgående körfält.
5.3.
Alternativt utvecklingsscenario
I strukturplanen beskrivs en alternativ utformning av planområdet. I detta alternativ
byggs kontorsbyggnader i stället för parkeringshus med bostäder längs med E18. För
att kunna anlägga en tillräcklig mängd parkeringsplatser föreslås att parkeringsutrymme anläggs under gårdarna i bostadskvarteren. Parkytan och möjlighet till dagvattenhantering är mindre jämfört med planförslaget. I övrigt har den alternativa utformningen i stort sett samma kvartersstruktur som huvudalternativet.
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I det alternativa förslaget ryms ca 1360 bostäder vilket är ungefär lika mycket som i
huvudalternativet. Den tillgängliga kontorsytan är dock större än i huvudförslaget.

Figur 4. Markanvändning, sekundärt alternativ för Barkarbystaden II.
Källa: Strukturplan för Barkarbystaden 2.0, Järfälla kommun och Tengbom 2014.

5.4.
Avgränsning av nollalternativ
Nollalternativet, som innebär att planförslaget inte kommer till stånd, innebär i jämförelse med dagens situation att utbyggnad sker enligt nu gällande detaljplaner. I den
nordvästra delen av nu aktuellt planområde finns en del av Bpl 1962 11 07 som fortfarande gäller. Gällande plan medger dock enbart parkmark och här finns ingen
byggrätt, varför marken till stor del kvarstår som naturmiljö och översilningsytor i
nollalternativet. I övrigt finns planer för omvandling av befintlig vägbro till gångoch cykelförbindelse, samt byggnation av Veddestabron, en vägbro, som ska passera
området. Den infartsparkering som finns i sydöstra delen av området antas vara kvar,
medan den temporära infartsparkeringen i områdets centrala delar återställs.
Bällstaån bevaras som delvis kulverterad.
Behovet av mark för bostäder, arbetsplatser, utbildningslokaler etc. finns kvar och
kommer att behöva tillgodoses någon annanstans i eller utanför kommunen. Dessa
hanteras dock inte i denna MKB, varför nollalternativet i stor utsträckning kan jämställas med dagens situation inom planområdet. Nollalternativet innebär att Barkar-
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bystadens första del (detaljplan I) etablerats direkt norr om planområdet för detaljplan II.
För en del av de miljöaspekter som beskrivs vidare under kapitel 5 och 6, bedöms
ingen väsentlig förändring utifrån dagens förutsättningar att ske i nollalternativet.
Nollalternativets konsekvenser beskrivs därför mycket kortfattat under dessa avsnitt.
6.

KONSEKVENSER FÖR HÄLSA OCH SÄKERHET

6.1.
Buller och vibrationer
Förutsättningar
Allt oönskat ljud klassas som buller. Bullerdefinitionen inkluderar allt från ljud som
enbart är störande till ljud som är rent skadligt. Trafikbuller är ett stort miljö- och
hälsoproblem i Sverige. Exempel på negativa effekter av buller är att vi får svårt att
uppfatta tal, svårt att koppla av och får sömnsvårigheter, som i sin tur kan göra oss
trötta och nedstämda. Andra negativa effekter är stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga.
Bedömningsgrunder
Eftersom planen är påbörjad innan den 1 januari 2015 så gäller Riktvärden för buller
från vägtrafik enligt riksdagsbeslut 1996/97:53 vid bedömning av påverkan.
Riktvärdena medger:
Ljudnivå inomhus: 30 dBA ekvivalent ljudnivå, 45 dBA maximal ljudnivå nattetid
Ljudnivå utomhus vid fasad: 55 dBA ekvivalent ljudnivå
Ljudnivå utomhus vid uteplats: 70 dBA maximal ljudnivå
Trafikbuller och planering IV
I Trafikbuller och planering (IV) anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt
för två avstegsfall. Dessa är i sammanfattning:
Kvalitetsmål:
• 30 dBA ekvivalentljudnivå inomhus och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tät bebyggelse
• 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida
• 70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats
Avstegsfall A
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal
ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång
till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55
dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.
Avstegsfall B
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad
sida om högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen.
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Vad gäller vibrationsnivåer för bostäder finns inga myndighetskrav, men en standard
som används som underlag för bedömning av vibrationer i bostäder (SS 460 48 61). I
denna finns RMS-värde som anges som riktvärde när människor kan uppleva störande vibrationer.
Måttlig störning: 0,4-1,0 mm/s RMS (effektivvärdet i vertikal riktning)
Sannolik störning: >1,0 mm/ s RMS
Praxis är att använda 0,4 mm/s RMS som riktvärde vid nyproduktion av bostäder.
Människans känseltröskel anges i standarden till 0,3 mm/s RMS.
Området utsätts främst av trafikbuller från E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan. År
2010 beräknades de ekvivalenta bullernivåerna inom området till 60-70 dBA. I den
framtida situationen tillkommer ökat buller från E18 och Enköpingsvägen samt tillkommande buller från den planerade Veddestabron och möjligen från förbifart
Stockholm. De planerade byggnadernas placering inverkar också på bullersituationen
inom området.
Vad gäller vibrationer så brukar vägtrafik normalt inte ge upphov till några störande
vibrationer. Från spårtrafik så finns det en rad faktorer som kan påverka vibrationer,
t.ex. hastighet på tågen, fjädring, hjulens och rälsens jämnhet, grundläggning, m.m.
Bjerking AB har i två omgångar tagit fram beräkningar på den prognostiserade bullersituationen, samt vibrationer. Den första bullerutredningen gjordes under 2014 och
en komplette-rande efter samrådet 2016. Beräkningarna är baserade på den förväntade trafikpro-gnosen för vägarna i och kring området år 2030. Trafikflöden har erhållits från Jär-fälla kommun och Trafikverket.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att området förblir obebyggt, med höga bullernivåerna över
gällande riktvärden närmast de stora vägarna. Bullernivåerna antas öka på grund av
en generell förväntad trafikökning. Ingen eller mycket få människor utsätts för de
höga bullernivåerna i området, då området är otillgängligt för rekreation. Eftersom
bullret ökar, men få människor exponeras för de höga bullernivåerna, bedöms konsekvenserna som negativa, men små i jämförelse med nuläget.
Planförslag
Bebyggelsen i området är utformad för att begränsa buller genom placering av hus
och utformning av kvarter och gårdar. Vid de mest bullerutsatta lägena har parkeringshus, kontor eller handel planerats. Eftersom området utsätts för höga nivåer av
trafikbuller från angränsande vägar måste avsteg göras från riksdagsbeslut
1996/97:53. Avsteg kan motiveras genom att bebyggelsen tillhör utvecklingen av den
regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg med goda kollektivtrafikförbindelser.
Med föreslagen bebyggelse görs bedömningen att det finns goda möjligheter att
bygga bostäder med god ljudmiljö trots det bullerutsatta läget. Föreslagen utformning
av husen ger goda möjligheter till en bullerdämpad sida med ljudnivåer lägre än 55
dBA ekvivalentnivå utanför minst hälften av boningsrummen.
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Figur 5. Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark. Källa: Bjerking 2016.

Figur 6. Maximal ljudnivå 2 m över mark. Källa: Bjerking 2016.
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Merparten av lägenheterna inom planområdet erhåller en ekvivalent ljudnivå betydligt lägre än 55 dBA utanför minst hälften av boningsrummen. Några huskroppar
sticker upp högre än omgivande hus, vid dessa kommer den ekvivalenta ljudnivån att
överstiga 55 dBA utanför samtliga rum. Enkelsidiga lägenheter kommer att uppfylla
målet om 55 dBA utanför samtliga fönster.
Bostäderna byggs i huvudsak runt skyddade innergårdar med en generellt lägre ljudnivå än 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta gör att samtliga
lägenheter har tillgång till en enskild balkong eller gemensam bullerskyddad uteplats.
Förskolan som planeras i bostadskvarter i området kommer att få en lägre bullernivå
än 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. Den fristående förskolan i
södra delen kommer få lägre än 55 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå. För den planerade skolgården för gymnasiet kommer större delen av gården att få en ekvivalent
ljudnivå under 55 dBA. Drygt halva skolgården kommer att drabbas av en överskriden maximal ljud-nivå på mer än 70 dBA.
En jämförelse med nollalternativet är svår, då antal exponerade och bullermiljön
inom området är väsentligt förändrad i planförslaget. Även om planförslaget innebär
att betydligt fler människor bor och vistas inom området jämfört med nollalternativet
så är bullermiljön där människor vistas (innergårdar, inomhus och uteplatser) betydligt bättre än vid den bullermiljö som nollalternativet innebär. Eftersom enstaka lägenheter riskerar att få nivåer över 55 dBA utanför samtliga rum, och avstegsfallen
möjligen inte kan innehållas, bedöms planförslaget ändå medföra små negativa konsekvenser avseende buller.
I miljö- och gestaltningsprogram som tagits fram för hela Barkarbystaden är målet att
Barkarbystaden ska ha en god ljudmiljö. Byggnader ska uppfylla ljudklass B, enligt
svensk standard, vilket gör att inomhusmiljön kan anses vara god. Med rätt val av
fasadkonstruktion, fönster och eventuella uteluftdon uppfylls inomhusvärdena för
ljudklass B. Detta dimensioneras i ett senare skede då planlösningar, ytterväggskonstruktioner med mera finns framtaget.
Parkmiljöerna och vistelseytorna utmed Bällstaån kommer generellt ha låga bullernivåer, utom i nordvästra delen där å-rummet viker av mot E18.
Vad gäller vibrationer har framtagen bullerutredning bedömt att riktvärden för vibrationer vid nyproduktion för bostäder inte kommer överskridas.
Alternativt utvecklingsscenario
Det alternativa utvecklingsscenariot med kontorsbyggnader istället för parkeringshus
längs väg E18 innebär sannolikt en liknande bullersituation för bostäderna i jämförelse med planförslaget. Kontorsbyggnader längsmed E18 fungerar då som bullerdämpande byggnader istället. Kvartersstrukturen med skyddade innergårdar finns
även i ett alternativt utvecklingsscenario, konsekvenserna bedöms som små negativa
i jämförelse med nollalternativet.
Åtgärder
- I det fortsatta arbetet ska lägenhetsutformning beaktas för att säkerställa att
hälften av boningsrummen vetter mot en tyst sida, vilket hanteras i bygglov.
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Se vidare de krav/riktlinjer som anges i gällande miljö- och gestaltningsprogram. De högre byggnadskropparna bör särskilt beaktas
- Särskilda ljuddämpande åtgärder bör vidtas om bulleralstrande verksamhet
såsom exempelvis förskola eller restaurang finns i anslutning till bostäder.
- Bostäderna i de huskroppar som sticker upp mer än omgivande hus och som
kommer att omges av en ljudnivå över 55 dBA i samtliga rum måste studeras
särskilt i senare skeden för att säkerställa att avstegsfall A erhålls. Med rätt
planlösning och med hjälp av inglasade balkonger kan en god ljudmiljö uppnås.
- Vid dimensionering av fönster, uteluftdon och yttervägg bör även hänsyn tas
till lågfrekvent buller som kan uppstå vid busshållplatser då bussar startar och
stannar.
- För att minska bullerspridning och upplevelsen av buller inom planområdet kan
man överväga så kallad tyst asfalt anläggas utmed de mest trafikerade kommunala vägarna. Vid lägre hastigheter har denna åtgärd dock troligen en begränsad betydelse.
- Flerskiktad vegetation och mjuka underlag som planteringar och gräsmattor
kan bidra till att minska upplevelsen av buller, dels genom att bullerdämpning, men också genom att vindsus i träd och andra naturljud kan bidra till att
maskera upplevelsen av buller.
6.2.
Luft
Förutsättningar
Luftföroreningar genererade från fordonstrafik orsakar flera olika hälsoproblem hos
människor. Dels kan exponering ge korttidseffekter som försämrat tillstånd hos astmasjuka och påverkan på hjärt-kärlsystemet. Höga halter av föroreningar har också
ett klart samband med att fler personer läggs in på sjukhus för flera typer av sjukdomar som hjärtinfarkt, arytmi och hjärtsvikt. Långtidsexponering kan bland annat orsaka försämrad lungkapacitet hos barn och tonåringar och bidra till utvecklande av
astma. När det gäller luftföroreningar har forskning inte påvisat några säkra nivåer
under vilka luftföroreningarna inte har några hälsoeffekter, utan sambanden är mer
eller mindre linjära d.v.s. effekterna finns över hela exponeringsskalan.
Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft är definierat av Sveriges riksdag. Vid
planering och planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning
inte får medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kväveoxider, kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar (PM10 och
PM 2.5), bly, bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren.
Luftföroreningar från vägtrafik utgörs framförallt av kvävedioxid och partiklar
(PM10). Miljökvalitetsnormerna för dessa finns både som årsmedelvärde och
dygnsmedelvärde. Normen för årsmedelvärdet är satt för att begränsa långtidsexponeringen och bör därför tillämpas för den luft där enskilda människor vistas under en
längre tid. Normens värden för timme och dygn bör tillämpas på platser där människor vistas under kortare tider, t.ex. vid trottoarer, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser och i parker. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar PM 10 anges
i bilaga 2.
Utsläpp av luftföroreningar i det aktuella området sker i nuläget främst från fordonstrafiken på de stora vägarna, Enköpingsvägen och E18. Luftföroreningar från
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lokalt förekommande vägtrafik utgörs framför allt av kvävedioxid och partiklar
(PM10). Området närmast E18 har högsta beräknade halter av luftföroreningar på
grund av de höga trafikflödena. I närområdet förekommer inga tunga industrier som
gör att några andra parametrar behöver beaktas.

Figur 7. Beräknade halter för dygnsmedelvärdet av PM10 det 36:e värsta dygnet för 2010 års förutsättningar
(miljökvalitetsnormen klaras för hela planområdet). Källa: Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund

Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund har under 2010 kartlagt halterna av
kvävedioxid och partiklar (PM10) med hjälp av spridningsmodeller som beräknats
för varje kommun. Den mest kritiska parametern att klara med avseende miljökvalitetsnormerna är dygnsnormen för partiklar. Dessa halter förväntas inte heller minska
i någon större omfattning, då partiklar i stor utsträckning genereras genom vägslitage. Utsläpp av kvävedioxider från fordon kommer successivt att minska till följd av
beslutade och kommande avgaskrav. Luftvårdsförbundets kartläggning visar inte på
några överskridanden av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid eller partiklar
(PM10). Det aktuella områdets beräknade halter av PM 10 som dygnsmedelvärde
ligger mellan 25-35 µg/m3, se figur 7.
SLB-analys har på uppdrag av Järfälla kommun gjort en utredning om förväntad luftsituation år 2030 i området både för ett nollalternativ och för ett utbyggt alternativ.
Beräkningar har gjorts med hänsyn tagen till en förväntad framtida fördelning av
drivmedelstyper i bilar, framtida trafikbelastning, dubbdäcksanvändning etc. I beräkningsmodellerna har planförslagets hushöjder och placering av byggnader lagts in.
Beräkningsmodellerna tar hänsyn till meteorologiska förhållanden, långväga intransport av föroreningar med mera. Resultatet av beräkningarna har jämförts med mätningar av både luftföroreningar och meteorologiska parametrar i länet. Jämförelserna
visar att beräknade halter gott och väl uppfyller kraven på överensstämmelse mellan
uppmätta och beräknade halter enligt Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll av
miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
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Nollalternativ
Beräkningarna av nollalternativet visar att miljökvalitetsnormen för PM10 klaras i
stort sett inom hela det beräknade området. Halter över dygnsmedelnormen, 50
μg/m3, förekommer endast inom E18:s vägområde. Utanför vägområdet avtar halterna snabbt med avståndet från vägen, se figur 8.

Figur 8. Dygnsmedelhalt av PM10 (μg/m³) under det 36:e värsta dygnet för nollalternativet år 2030. Normen
som ska klaras är 50 μg/m3. Källa: SLB-analys, 2014.

Väldigt få människor kommer att exponeras för de luftföroreningar som förekommer
i området. Nollalternativet bedöms därför medföra små negativa konsekvenser med
avseende på utomhusluftkvaliteten i jämförelse med nuläget.
Planförslag
I utbyggnadsalternativet anläggs nya byggnader och nya vägar. Förlust av vegetation
och en ökad trafik i området försämrar luftkvaliteten. Trafiken på de nya lokalgatorna i området påverkar dock halterna marginellt, då trafikflödet är litet jämfört med
befintliga vägar. Den nya Veddestabron, med 13 000 fordon per årsmedeldygn, går i
upphöjt läge genom området. Trafiken på bron påverkar halterna men i betydligt
mindre omfattning än E18. De nya byggnaderna längs E18 ändrar förutsättningarna
för ventilation och utspädning av luftföroreningar jämfört med nollalternativet. En
sluten bebyggelsefasad mot E18 ökar halten förorening på fasadsidan men kan
skydda mot föroreningar på gårdssidan. Då den dominerande vindriktningen i Stockholmsområdet är från syd till sydväst förs föroreningar från E18 mot området. När
den förorenade luften når byggnadernas fasad mot E18 tvingas luften uppåt och en
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utspädning av föroreningshalten sker, varför luften som sedan når byggnadernas
gårdssida blir betydligt renare.
Då den nya bebyggelsen inte utgör en sammanhängande sluten fasad mot E18 kommer förorenad luft transporteras in i mellanrummen mellan bebyggelsen. Främst sker
detta i områdets södra del där byggnaderna ligger närmast E18. Beräkningar visar
dock att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid klaras i hela området. Miljökvalitetsnormen för PM10 klaras inom områden där människor förväntas vistas. Halter över
dygnsmedelnormen, 50 μg/m3, förekommer enbart inom E18:s vägområde samt vid
parkeringsgaragens fasad mot E18 i områdets södra del, se figur 9.

Figur 9. Dygnsmedelhalt av PM10 (μg/m³) under det 36:e värsta dygnet för utbyggnadsalternativet år 2030.
Normen som ska klaras är 50 μg/m3. Källa: SLB-analys, 2014.

Även miljökvalitetsmålet för dygnsmedelhalten av PM10 (30 μg/m3) klaras i större
delen av området. Halter över miljömålet förekommer dock intill E18, bland annat
vid BAS Barkarby och i vistelseområden söder om Veddestabron (årsmedelhalter har
inte beräknats men bedöms överskridas i samma område som dygnsmålet).
Risken att någon miljökvalitetsnorm överskrids där människor stadigvarande vistas
är liten. Många människor kommer dock att exponeras för relativt dålig luft, varför
konsekvenserna bedöms som måttligt negativa i jämförelse med nollalternativet.
Alternativt utvecklingsscenario
Det alternativa utvecklingsscenariot med parkeringsgarage under bostadsgårdarna
istället för i parkeringshus längs E18 innebär samma avskärmning mot trafikleden
och gör att luftsituationen kan förväntas bli densamma som i planförslaget. Konsekvenserna bedöms som relativt likvärdiga med planförslaget, måttligt negativa.
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Åtgärder
- I området mellan E18 och den nya bebyggelsen överskrids normen för partiklar, området bör utformas så att människor inte uppmuntras att vistas där.
- Utforma området med en så stor andel träd och grönska som möjligt, vilket renar luften.
6.3.

Risker

Förutsättningar
Trafik och farligt gods
Det angränsande området för detaljplanen omfattar flera transportleder för farligt
gods, så som E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan. En riskanalys har i ett initialt
skede tagits fram för detaljplanen. Efter samråd har en kompletterande riskbedömning gjort med anledning av länsstyrelsen yttrande.
Avståndet mellan planområdet och Mälarbanan överstiger 100 meter vilket medför
att transporter av farligt gods på järnvägen inte medför någon betydande risk i området
Bedömningsgrund
I Plan- och bygglagen, SFS 2010:900 samt Miljöbalken, SFS 1998:808, ställs krav
för att minimera risken för människors hälsa.
Ras och skred
Enligt Markteknisk undersökningsrapport daterad 2014-03-12 består jorden i det
aktuella området av organisk kärrtorv och gyttjelera. Den organiska jorden underlaras av postglacial och glacial lera ovan friktionsjord på berg. Friktionsjorden har inte
undersökts men består i närområdet, enligt SGUs jordartskarta, av sandig morän.
Genom området går Bällstaån, vilken är ca 3 m bred, flack och har delvis rätats ut
och kuverterats. Före kulverteringen, som utfördes år 1994, gick Bällstaån diagonalt
genom det aktuella området vilket innebär att det finns ett område med fyllning i den
gamla å-fåran. Områden som generellt är känsliga för skred utgörs ofta av lermarker
som sluttar mot eller angränsar till vatten.
Planområdet har ytligt grundvatten och förekommer bland SGIs dokumenterade områden med risk för sättningar och eventuella lokala problem med stabilitet. Endast ett
litet område längst i nordväst utgörs av fast mark.
Översvämning
Barkarbystaden II planeras inom ett område som redan i dag är utsatt för översvämningar och åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra bebyggelse här. Särskilda utredningar har genomförts och utförda beräkningar visar att vattennivåerna som mest
kommer att stiga till mellan +10,4 och +10,5 (höjdsystem RH 2000) vid beräknat
högsta flöden, BHF. (DHI, 2016)
Nollalternativ
I nollaternativet sker ingen exploatering i området. Eftersom trafiken förväntas öka
skulle antalet transporter med farligt gods vara något högre än idag. Konsekvenserna
av en olycka skulle dock vara likvärdiga med nuläget och området intill E18 kvarstår
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som ett riskområde, ej acceptabelt för stadigvarande vistelse enligt Stockholms Länsstyrelses riskvärderingskriterier.
Trafiken på E18 kan möjligen påverka gyttjeleran i området som ansluter direkt till
Bällstaån genom vibrationer. Området är dock flackt och består till stor del av kärrtorv och risken för ras och skred bedöms som mycket liten. Bällstaån kommer att
vara fortsatt kulverterad. Risken för ras i direkt strandområde kommer därmed att
vara densamma. Översvämningsrisken finns kvar som idag, inga människor vistas
dock stadigvarande inom området och inga byggnader finns här. Sammantaget bedöms nollalternativet ge likvärdiga konsekvenser i jämförelse med nuläget.
Planförslag
Trafik och farligt gods
Den största risken för Barkarbystaden II kommer att utgöras av transporter på E18.
Planen medger byggnader med verksamheter för känslig markanvändning som vetter
mot E18. Mälarbanan konstateras i riskutredningen inte utgöra någon risk för personer som vistas inom planområdet. Riskutredningen visar också att de sekundära
transportlederna i området, som Enköpingsvägen, kommer att ge ett försumbart riskbidrag.
Individrisken för området ligger inom den nedre delen av ALARP-området(As Low
As reasonably Practical) det vill säga på en nivå där åtgärder ska vidtas så länge inte
kostnaden överstiger nyttan. Individrisken i tidigare riskbedömning har efter vidtagna åtgärder bedömts som förhöjd men acceptabel.
Samhällsrisken i området ligger inom ALARP-området det vill säga på en nivå där
åtgärder ska vidtas så länge inte kostnaden överstiger nyttan. Tidigare samhällsriskberäkningar räknar med att personer befinner sig inom verksamheter ca 8 timmar per
dygn. Persontätheten inom BAS Barkarby har antagits till 170 000 personer/km2 eller
1 person per 25 m2. För hotell är det rimligt att anta att personer befinner sig inom
byggnaden något längre än 8 timmar per dygn. Persontätheten bedöms däremot vara
något lägre än 1 person per 25 m2, eftersom hotell innebär stora biytor. Den längre
vistelsetiden kan således vägas upp av en lägre persontäthet.
Värderingen av vad som är en acceptabel risknivå är dock beroende av verksamhetens känslighet. Hotell utgör en mer känslig verksamhet än kontor eftersom verksamheten innebär sovande människor med dålig lokalkännedom vilket försvårar utrymning vid en olycka. Sammantaget bedöms, utifrån ovan redovisade resonemang, att
ytterligare åtgärder behövs för att möjliggöra känslig verksamhet till exempel hotell
inom BAS Barkarby närmast E18.
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Figur 10. Samhällsrisk för planförslaget (huvudalternativ) samt alternativt utvecklingsscenario (Alternativ 2) med åtgärder för byggnadsventilationen. Grafen visar sannolikheten (frekvens) för att
antalet n personer eller fler omkommer per år till följd av de studerade verksamheterna. Samhällsrisker ovanför linjen ”Övre ALARP” anses oacceptabla, medan samhällsrisker nedanför linjen ”Undre
ALARP” anses acceptabla. Om samhällsrisken faller mellan de bägge ALARP-linjen (det s.k. ALARPområdet) bör riskreducerande åtgärder sättas in. Källa: Grontmij, Riskutredning 2014

Planförslaget innebär att många människor bor och vistas i ett område relativt nära
E18. Med de åtgärder som föreslås i riskanalysen minskar riskerna till en acceptabel
nivå.
Ras och skred
Vid exploateringen kommer området att hårdgöras och stabiliseras samtidigt som
Bällstaån kommer att öppnas upp och ledas om. Bällstaån kommer att utformas med
en hårdgjord kant och en kant med flackare strandkant, som varierar från sida till sida
genom området. Beroende på hur de flackare strandpartierna är uppbyggda, kan risken för ras variera, men rimligen sker stabilisering av marken med kalkcementpelare
eller på annat sätt. Risken för att översvämningar inom planområdet leder till ras
eller skred bedöms som mycket liten med den höjdsättning som föreslås. I området
finns dock risken för sättningar som kan påverka byggnader och infrastruktur negativt. Vid exploatering kommer detta att behöva avhjälpas genom tekniska lösningar
som pålning och stabilisering.
Översvämning
För att området ska kunna exploateras planeras ett flertal åtgärder som säkerställer att
bebyggelseområden inte översvämmas vid högre flöden. En uppdaterad översvämningsutredning för Barkarbystaden 2 har tagits fram i syfte att modellera olika flödesscenarion och föreslå lämpliga utjämnande åtgärder. Utredningen har utgått från
ett 10-årsregn med klimatfaktor 1,2. (DHI. 2016)
Uppdaterad översvämningsutredning och dagvattenutredning (WSP, 2016) visar att
det är fullt möjligt att skapa de fördröjningsvolymer som krävs för att åstadkomma
den flödesbegränsning på 20 l/s och hektar reducerad area vid ett 10-årsregn som
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förutsatts i översvämningsutredningen. Tillsammans med beslut om att höjdsätta
kvartersmarken på nivån +10,8 innebär det att bebyggelsen inte löper risk att översvämmas.
I översvämningsanalysen som har varit en viktig utgångspunkt för dagvattenutredningen förutsätts ett antal fördröjningsåtgärder i andra delar av Bällstaåns avrinningsområde. Slutsatserna i dagvattenutredningen förutsätter att dessa åtgärder genomförs. Järfälla kommun har för avsikt att fördröja alla 10-årsregn inom Bällstaåns
avrinningsområde, dels för att minska risken för översvämning dels för att få en
bättre reningseffekt. För att fördröja 10-årsregn inom Bällstaåns avrinningsområde
behöver 61000 m3 vattenvolym fördröjas. Eftersom Järfälla kommun planerar att
fördröja dessa volymer, har de lagts in i de översvämningsutredningar som genomförts för Barkarbystaden II.
Förutom anpassad höjdsättning, kommer den nu kulverterade delen av Bällstaån att
öppnas upp och anläggs i en ny öppen å-sektion och sträckning. Som säkerhet och
för avledning vid höga flöden kommer huvudfåran att kompletteras med en kulverterad sträcka utmed E18.
Konsekvenserna utanför planområdet har studerats med och utan en exploatering av
Barkarbystaden II (DHI, reviderad 2016). Resultaten visar att lokalt sker en viss försämring uppströms planområdet, men att nedströms kommungränsen är effekten i
samband med ett beräknat högsta flöde mycket liten eller ingen.
Förutsatt att utbyggnaden utformas för att undvika sättningar och översvämningar
bedöms planförslaget sammantaget ändå, med hänsyn till områdets närhet till E18,
medföra måttliga negativa konsekvenser avseende risker från transporter av farligt
gods.
Alternativt utvecklingsscenario
I likhet med planförslaget finns risk för sättningar, ras, skred och översvämningar
som kan påverka byggnader, infrastruktur etc. negativt vilket kommer att behöva
avhjälpas genom tekniska lösningar (genom pålning och stabilisering) vid exploatering. Framtagen riskutredningen visar att planförlaget (huvudalternativ) generellt sett
ger en något lägre samhällsrisk i jämförelse med alternativt utvecklingsscenario (alternativ 2) avseende trafik med farligt gods. Skillnaderna är dock relativt små och
alternativt utvecklingsscenario bedöms sammantaget medföra måttliga negativa konsekvenser avseende risker med hänsyn till områdets närhet till E18.
Åtgärder
Trafik och farligt gods
Följande åtgärder avseende transporterna på E18 bedöms vara nödvändiga och rimliga att vidta för att uppnå en acceptabel risknivå:
- Åtgärder utanför planområdet i form av avkörningsräcke längs vägkant på E18,
en 2 m hög tät skärm att stå ca 10 meter från befintlig vägkant, och 5 m från
framtida vägkant (när E18 är utbyggd med fler körfält) samt ett dike mellan
E18 och skärmen.
- Förstärkt stomme i byggnader intill E18.
- Brandklassade fasader på byggnader närmare än 30 m från skärmen längs E18.
För parkeringshus krävs inte denna åtgärd.
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- Friskluftsintag till byggnader <150 m från E18 ska placeras i riktning bort från
E18.
Därutöver behöver så kallad känslig verksamhet (hotell, bostäder och personintensiv
verksamhet) närmast E18 följande åtgärder:
- Fönster mot E18 utförs i EW3013 eller motsvarande
- Utrymning möjliggörs bort från E18
Ras och skred
- Markstabiliserande åtgärder kommer att utredas vidare (utifrån utformning av
Bällstaån).
Översvämning
För att minska framtida översvämningars konsekvenser höjdsätts byggnader inom
området ovan BHF. Höjdsättningen av gatorna har utformats så att inga instängda
områden bildas samt att räddningstjänsten har möjlighet att nå området vid höga vattenflöden. Bällstaåns hydrauliska area (åns bredd och djup) anpassas, planområdet
utökas i söder för att kunna fördröja vattnet.
Järfälla kommun har vidare för avsikt att fördröja alla 10-årsregn inom Bällstaåns
avrinningsområde. För att fördröja 10-årsregn inom Bällstaåns avrinningsområde
behöver 61000 m3 vattenvolym fördröjas. Eftersom Järfälla kommun planerar att
fördröja dessa volymer, har de lagts in i de nya översvämningsutredningar som genomförts för Barkarbystaden II.
6.4.
Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar
Planområdet utgörs till största delen av oexploaterad gräs- och naturmark. I sydöstra
hörnet av området finns en infartsparkering, som för närvarande har tagits i anspråk
som uppställningsyta för byggbodar etc. Den ursprungliga infartsparkeringen har
ersatts med en tillfällig infartsparkering i planområdets mellersta del. Planområdet
omges av trafikerade vägar, E18 längs den sydvästra sidan och Enköpingsvägen
längs den nordöstra, samt Norrviksvägen som skär genom områdets södra del. Området är kraftigt bullerstört och bedöms ha liten betydelse som rekreationsområde.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att planområdet delvis exploateras med ny bro, Veddestabron. Inga nya byggnader eller bullerdämpande åtgärder tillkommer i området. Planområdets rekreationsvärde förblir oförändrat lågt.
Planförslag
Utbyggnad enligt planförslaget innebär att parkeringshus uppförs närmast E18. Innanför parkeringsgaragen uppförs bostäder, kontorslokaler med mera. Bällstaån öppnas upp och leds i ett centralt stråk genom planområdet. Ytorna närmast ån utformas
som ett gångstråk i parkmiljö för allmänheten. Bostadskvarterens gårdar kan göras
gröna och öppna mot Bällstaån. Byggnaderna i planområdet dämpar trafikbullret
inom området.
Konsekvenserna för rekreation bedöms som måttligt positiva genom att planområdets
rekreativa kvaliteter ökar då ett rekreativt stråk anläggs och byggnaderna bidrar till
bullerdämpande effekt.
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Alternativt utvecklingsscenario
Exploatering enligt det alternativa scenariot innebär att kontorsbyggnader istället för
parkeringshus uppförs närmast E18. Garage anläggs istället under kvarterens gårdar.
Parkytan utmed Bällstaån blir mindre än i planförslaget. Det alternativa scenariot
bedöms medföra ungefär samma utveckling för rekreationsvärden som planförslaget
och bedöms medföra små positiva konsekvenser.
Åtgärder
- Inför ett förändrat klimat med fler värmeböljor är det viktigt i stadsmiljöer
att plantera träd för beskuggning och avkylande effekt.
- Plantera perenner, buskage och grupper av träd där småfåglar, fjärilar och
humlor kan trivas, så som t.ex. sälg, hägg och rönn. Fågelsång och pollinerande insekter verkar såväl lugnande som stimulerande för människor. Flerskiktad vegetation kan vidare bidra till bullerdämpning och maskering av
buller genom naturljud som vindsus och fågelsång.
7.

KONSEKVENSER FÖR MILJÖN

7.1.

Kulturmiljö och landskapsbild

Förutsättningar
Barkarbyfältet och dess omgivningar är rikt på fornlämningar och fornfynd. Redan
under förhistorisk tid fanns flera gårdar i området. Bällstaån var en av förutsättningarna för denna kolonisation. På 1990-talet gjordes arkeologiska undersökningar vid
Kalvshälla, strax norr om planområdet. Bebyggelsekontinuiteten visade sig spänna
från 800 f Kr (bronsålder) och fram till 1800-talet. Ett järnåldersgravfält angränsade
till planområdet, men togs bort i samband med undersökningen. Inga andra kända
fornlämningar finns idag inom planområdet enligt FMIS (fornminnesregistret). Lämning 397:1 gränsar till planområdets norra del, se figur 11. Denna lämning har konstaterats utgöra spår av sentida verksamhet.
Under historisk tid har marken inom planområdet brukats av de närliggande gårdarna
Äggelunda och Kalvshälla. Äldre kartor visar ett småskaligt landskap bestående av
åker, äng och mindre skogspartier medan häradskartan från 1902 visar att marken då
användes som åker. Det är detta odlingslandskap som man fortfarande ser resterna av
idag.
Kungl Svea Flygflottilj, F8, anlades på Barkarbyfältet med start 1938. Efterhand
byggdes värn för bevakning och skydd, bland annat på höjderna vid Dragonbacken
och Äggelunda. Detta innebar också att ingen bebyggelse tilläts inom området, eftersom det krävdes fri sikt över start- och landningsbanan.
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Järfälla kyrka öster om planområdet uppfördes på 1100-talet och har sedan byggts
om och till i etapper. Kyrkan är placerad på en höjd och utgör ett landmärke i området. Miljöerna kring kyrkan med Kyrkvägen, prästgården och kringliggande äldre
villor är en kulturhistoriskt värdefull miljö enligt kommunens kulturmiljöplan.

Figur 11. Kulturmiljölämningar i planområdets närhet. För de objekt som ligger närmast planområdet visas
RAÄ-nummer i kartan. 397:1, som nu är markerad som ”övrig kulturhistorisk lämning”, är sentida.Källa RAÄ.

Landskapet utgörs av en flack dalgång i öst-västlig riktning som domineras av öppna
gräsmarker och den tidigare startbanan. Dalgången avgränsas av flacka, trädbevuxna
höjdpartier, den framväxande stadsbebyggelsen inom Barkarbystaden etapp I i nordväst, samt E18 och Veddesta i sydväst. Planområdet är beläget i den västra delen av
dalgången. Utblickar från planområdet finns framför allt mot öst mot kyrkan och
längs med flygfältets tidigare startbana. Mot norr begränsas utblickarna av Barkarby
handelsområde samt pågående byggnationer inom Barkarbystaden etapp 1. Mot väst
domineras vyn av motorvägen E18 och järnvägen. Bortanför järnvägen finns verksamhetsområdet i Veddesta. Söderut begränsas sikten av befintlig bebyggelse i
Barkarby. Sikten österut mot planområdet från E18 och järnvägen begränsas för närvarande av träd och buskage inom planområdet.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att planområdet Barkarbystaden II inte exploateras med bebyggelse. Landskapsbild och kulturmiljövärden påverkas i viss utsträckning när
Veddestabron byggs. Utbyggnad av bostäder (flervåningshus), vägar etc. pågår inom
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detaljplanen Barkarbystaden I. Denna exploatering påverkar landskapsbilden genom
att tidigare öppna ytor ersätts av stadsmiljö, och stadsbebyggelsen kryper närmare
intill kyrkan. Sammantaget bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser.
Planförslag
Utbyggnad enligt planförslaget medför att planområdet exploateras med byggnader,
vägar etc. I Barkarbystadens Miljö och-gestaltningsprogram har krav och riktlinjer
angivits för områdets olika gatustrukturer och kvarter, parker etc., bl.a. i syfte att
bevara viktiga utblickar och landmärken. Området utvecklas till en kvartersstad i
urban miljö, med tydliga gränser mellan strategiska platser.
Den nya bebyggelsen medför att kyrkan får konkurrens som landmärke i landskapet.
Stadsbebyggelsen kommer närmare intill kyrkans sydvästra sida. Vyn mot nordöst
från E18 och järnvägen i höjd med Veddesta ersätts av bebyggelse. Inom planområdet begränsas siktlinjer och utblickar av bebyggelsen, men på några platser bevaras
siktlinjer mot kyrkan. Inom planområdet skapas en siktlinje längs det centrala nordsydliga stråket längs Bällstaån. Därigenom kan man fortfarande uppfatta Bällstaåns
historiska betydelse.
Däremot kommer man i framtiden inte att kunna uppfatta det öppna och tidigare
uppodlade kulturlandskapet. De sista spåren efter gårdarna Äggelunda och Kalvshälla, med rötter i förhistorisk tid som fanns kvar till 1900-talets mitt respektive
1800-talets slut, försvinner.
Inga kända kulturlämningar finns i planområdet, men om kulturlämningar påträffas
under arbetet ska det enligt lag omedelbart avbrytas och länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas.
Utbyggnad enligt planförslaget bedöms sammantaget medföra måttligt negativa konsekvenser för landskapsbilden och kulturmiljövärden.
Alternativt utvecklingsscenario
Det alternativa utvecklingsscenariot får samma effekter och bedöms ge samma konsekvenser för kulturmiljö och landskapsbild som planförslaget. Måttligt negativa
konsekvenser för landskapsbilden och kulturmiljövärden.
Åtgärder
- Siktlinjer skapas om möjligt mot Järfälla kyrka.
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Naturmiljö

Förutsättningar
Planområdet är beläget i västra delen av Barkarbyfältets dalgång. Dalgången domineras av gräsmark och kantas av flacka, trädbevuxna höjder. Inga Natura
2000-områden, eller andra skyddade områden, finns inom planområdet, eller i dess
direkta närhet. I norr och nordöst finns Järvafältets naturreservat samt Järvakilen. Vid
Hästa klack ca 800 meter öster om planområdet finns en skoglig nyckelbiotop (figur
10). Bällstaån har i kommunens översiktsplan pekats ut som ett ekologiskt särskilt
känsligt område (ESKO) och som ett prioriterat ekologiskt landskapssamband mellan
Görväln och Järvafältet.

Figur 12. Naturvärden i anslutning till planområdet.

Planområdet domineras av öppna till halvöppna gräsmarker med inslag av buskar
och områden med högörtsvegetation. I sydvästra respektive norra delen av planområdet finns mindre lövskogsområden. Bällstaån rinner genom området och är delvis
kulverterad. Stora delar av området närmast ån översvämmas vid höga flöden. På
kommunens uppdrag har Calluna i maj 2014 genomfört en naturvärdes- och fågelinventering av planområdet enligt ”remissversionen för Naturvärdesinventering (NVI)
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Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning enligt svensk standard ftSS
199000 (sis.se/tk555)”. Naturvärdesbedömningen har en fyrgradig skala från visst
naturvärde, påtagligt naturvärde, högt naturvärde till högsta naturvärde. Vid inventeringen avgränsades fyra naturvärdesobjekt, se karta, figur 13. Dessa objekt bedöms
ha påtagligt naturvärde (gräsmark och lövskog).

Inom området finns gräsmarker med buskar och brynmiljöer. Bild Calluna, 2014.

Gräsmarken (objekt 1) utgör en typ av miljö som ofta är värdefull för insekter och
fåglar knutna till öppna landskap. I planområdets brynzoner finns blommande träd
och buskar som är av värde för många insekter tidigt på våren. Lövskogsobjekten
(objekt 2-4) kan utgöra livsmiljöer för fåglar, t.ex. näktergal. Vid inventeringen påträffades 17 fågelarter, bl.a. kricka, morkulla, näktergal, större hackspett och sånglärka. I naturvärdesinventeringen avgränsas ett landskapsobjekt som omfattar i stort
sett hela planområdet. Landskapsobjektet har ett värde i och med den ingående mosaiken av olika biotoper som är värdefulla för bl.a. fåglar och insekter, och bedöms
vara av kommunal betydelse.
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I naturvärdesinventeringen avgränsas ett landskapsobjekt som omfattar i stort sett
hela planområdet. Landskapsobjektet har ett värde i och med den ingående mosaiken
av olika biotoper som är värdefulla för bl.a. fåglar och insekter, och bedöms vara av
kommunal betydelse.

Figur 13. Naturvärden inom planområdet. Källa: Calluna, 2014.

Skyddsvärda arter
Vid en riktad fågelinventering observerades flera fågelarter som är vanliga i denna
typ av naturmiljöer (Calluna, 2014). Området är påtagligt bullerstört av E18, vilket
generellt försämrar kvaliteten på området som häckningsmiljö för fåglar. Sånglärka
observerades på den öppna gräsmarken, och är rödlistad (NT, nära hotad, lägsta klassen) då dess biotoper av öppna marker minskar i landet.
Förekomst av andra arter skyddade enligt Arkskyddsförordningen, t. ex groddjur och
fladdermöss, är inte specifikt undersökta på platsen. Troligen använder fladdermöss
området för födosök, liksom de använder övriga delar av det intilliggande Järvafältet.
Inga äldre hålträd som skulle kunna vara yngelplatser bedöms finns inom området,
och inte heller några troliga övervintringsplatser. Groddjur skulle eventuellt kunna
förekomma, men Bällstaån utgör en mindre lämplig livsmiljö, och i övrigt finns inga
permanenta vattensamlingar som skulle kunna fungera som lekmiljöer. Troligen fungerar omgivande vägar också som kraftiga barriärer för spridning av groddjur.
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Bällstaån löper genom området, delvis kulverterad och bitvis i öppet läge. Foto Calluna, 2014.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär att planområdet inte exploateras med ny bebyggelse, men att
Veddestabron kommer till stånd. Bällstaåns sträckning genom området förändras inte.
De naturvärdesobjekt som avgränsats i naturvärdesinventeringen påverkas inte geografiskt, eftersom området där Veddestabron etablerats inte ingår i något sådant objekt. Värdet av det avgränsade landskapsobjektet kan komma att minska något då
konnektiviteten (sambanden) mellan den nordligaste och den mellersta delen av objekt 1 (gräsmark) minskar något. Nollalternativet bedöms sammantaget inte medföra
några konsekvenser för naturmiljön.
Planförslag
Vid utbyggnad enligt planförslaget kommer i stort sett hela planområdet att exploateras. Marken i området höjs för att minska risken för översvämningar. Bällstaån ges
en ny sträckning utan kulvertering genom den centrala delen av området. Behovet av
markhöjning medför att i stort sett inga delar av befintlig naturmiljö kan bevaras,
undantaget mindre delar av Bällstaån som inte berörs av sträckningsförändringen.
Planförslaget medför därmed en förlust av områden som har betydelse för den biologiska mångfalden i området. Samtidigt är det positivt att kulverteringen av ån försvinner, och genom gestaltning och utformning av å-rum och parkmiljöer finns möjligheter
att tillskapa nya naturvärden på platsen. Även användning och genomförande av grönytefaktor, GYF, ger möjligheter att tillföra kvalitativa gröna miljöer i marknivå och även
på tak som kan gynna områdets biologiska mångfald. Sammantaget bedöms exploatering enligt planförslaget dock medföra stora negativa konsekvenser för naturmiljön.
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Alternativt utvecklingsscenario
Exploatering enligt det alternativa utvecklingsscenariot medför samma effekter på
naturmiljön som planförslaget, och bedöms medföra stora negativa konsekvenser för
naturmiljön.
Åtgärder
- Åtgärder som kan gynna den biologiska mångfalden och i viss mån kompensera för förlusten av biotoper inom planområdet är t.ex. att plantera oregelbundna och flerskitade grupper av blommande buskar (hägg, sälg, rönn) och
andra lövträd, motsvarande den vegetation som finns på platsen idag. Dessa
åtgärder skapar även förutsättningar för funktionen av det prioriterade ekologiska landskapssambandet längsmed Bällstaån.
- Gestaltning av tillkommande parkrum kan gärna ha befintlig naturlig vegetation som förebild, och bitvis tillåtas vara lite ”vildare” med inslag av död ved
och stenblock av olika storlek. Holkar för fåglar och fladdermöss, samt övervintringsplatser för ev. groddjur, skulle också kunna vara tänkbara värdehöjande åtgärder.
- Utformning och gestaltningen av Bällstaåns stränder bör så långt som möjligt
undvika hårdgjorda skarpa kanter, och maximera ytor med flacka stränder
med naturlik vegetation. Vidare bör bottensubstratet variera där så är möjligt,
med grus och stenar av olika fraktioner.
- Bällstaån bör tillåtas att svämma över inom kontrollerade ytor för att skapa
värdefull zonering och bibehålla områden översvämnings- och fuktgynnad
vegetation.
- Det är viktigt att gestaltningen av ån inte bygger in vandringshinder för fisk
och andra vattenlevande organismer. Konnektiviteten, dvs möjligheten för arter att fritt röra sig i och utmed ån, bör vara goda året om vid olika flöden.
- Genomförande, styrning och uppföljning av grönytefaktor, GYF, är viktigt för
att kunna tillföra naturvärden till området.
- Framtida skötsel av å-rum och parkmiljöer är en avgörande faktor för hur naturvärdet kan utvecklas i framtiden. En skötselplan bör tas fram.
7.3.

Vattenmiljö

Förutsättningar
Genom planområdet rinner Bällstaån som är ett uträtat och delvis kulverterat vattendrag. Bällstaån rinner vidare genom Stockholm och Sundbyberg med utlopp i Bällstaviken som är en del av Mälaren.
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Figur 14. Avrinningsområde för Bällstaån, med planområdet markerat som röd ring.

Figur 15. Delavrinningsområden till Bällstaån inom Järfälla kommun. Källa Järfälla kommun, bild
WSP, 2016. Röd ring visar plats för aktuell plan.
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Planområdet ligger lågt i terrängen och består till stor del av sank naturmark som
regelbundet översilas. Med nuvarande utformning och befintlig belastning på Bällstaån översvämmas området regelbundet. Hela området fungerar i princip som ett
naturligt fördröjningsmagasin vid höga flöden, och redan vid ett s.k. 10-årsregn sker
en mycket stor översvämning.
Bällstaån är naturligt näringsrik och belastas av en stor andel förorenat dagvatten.
Planområdet avgränsas i söder och väster av E18, i öster av Enköpingsvägen och i
norr av Viksjöleden. Utförda analyser visar att bottensedimenten i Bällstaån är förorenade, se vidare under avsnitt 6.4. Bällstaån och Mälaren omfattas av MKN, miljökvalitetsnormer för vatten (ekologisk och kemisk status). Ökade nederbördsmängder
och ökad förekomst av häftiga skyfall till följd av klimatförändringar utgör generellt
viktiga förutsättningar att ta hänsyn till vid dimensionering av dagvattenhantering i
den kommunala planeringen. Större mängder vatten i ett förändrat klimat kan bidra
till mer erosion, detta måste också beaktas och säkras vid planeringen.
Vattenförekomst
Bällstaån

Ekologisk
status

Miljökvalitetsnorm

Kemisk status (exkl
kvicksilver)

Miljökvalitetsnorm

Fastställd 2009

Dålig status

God ekologisk
status 2021

God kemisk
ytvatten-status

God kemisk
ytvattenstatus
2015

Preliminär 2015

Otillfredsställande

God ekologisk
status 2027

Uppnår ej
god kemisk
ytvatten-status

God kemisk
ytvattensstatus

Tabellen ovan visar sammanfattning av Bällstaåns status och MKN, miljökvalitetsnormer.
Bild: WSP, 2016. Källa VISS, www.viss.lst.se

Bällstaåns ekologiska och kemiska status bedöms som otillfredsställande, med bl.a.
övergödningsproblematik, och förändade habitat genom fysisk påverkan. Målet är att
vattendraget ska uppnå en god status till år 2021. Vattenmyndigheten bedömer dock
att det finns risk att god ekologisk status ej uppnås till 2021. I de åtgärdsförslag som
presenteras för Bällstaån ligger fokus på dagvattenhanteringen. Sedan 2013 finns
antagna riktlinjer för hantering av dagvatten inom Järfälla kommun som ska säkerställa att risk för översvämning ska minimeras, att dagvatten ska renas och fördröjas
samt att dagvatten ska utgöra ett positivt inslag och ses som en resurs i landskapet.
På sikt krävs en kombination av åtgärder inom detaljplaneområdet samt kompensationsåtgärder inom avrinningsområdet i sin helhet för att vattendraget ska kunna
uppnå en god ekologisk status. Förutom Bällstaån finns även två mindre diken som
ansluter från Enköpingsvägen inom planområdet samt en bäck som avvattnar Veddesta och mynnar i Bällstaån vid södra änden av kulverten, se figur 16.
Ur recipientsynpunkt är begränsning av fosfor den viktigaste målsättningen. Fosfor
bidrar till övergödningsproblematiken och det finns ett upprättat beting för att minska
fosforbelastningen på Bällstaån.
Vid långvariga torrperioder upphör flödet nästan helt i ån.
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Figur 16. Befintligt vattensystem med öppen vattenfåra och kulvertering (streckad linje). Källa: Barkarbystaden
II, Vatten och dagvattenutredning 2014-06-03.

Områdets geotekniska förutsättningar, ytliga grundvatten etc. gör att det finns dåliga
förutsättningar för naturliga infiltrationsmöjligheter. En uppdaterad vatten- och dagvattenutredning har utförts för området i syfte att ta fram förslag på lämpliga lösningar för att hantera dagvattenproblematiken i området. En djupare analys av hur
vatten och dagvattenfrågorna ska hanteras kommer göras dels inför tillståndsansökan
om vattenverksamhet, dels inför projektering av området runt Bällstaån genom planområdet.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att en ny vägförbindelse, Veddestabron, etableras. I stort
kvarstår området relativt oexploaterat med en infartsparkering i södra delen såsom i
dagsläget. Även Bällstån kvarstår så som i dagsläget, uträtad och delvis kulverterad.
Någon sanering av förorenade sediment kommer därför inte att ske inom planområdet. Nollalternativet utgör ingen stor förändring för den lokala vattenmiljön, men
bedöms medföra små negativa konsekvenser för vattenmiljön genom att diffusa föroreningar förväntas öka något p.g.a. en generell trafikökning, samt genom att Bällstaån är fortsatt kulverterad.
Planförslag
Den tillkommande bebyggelsen och den förändrade markanvändningen med fler
hårdgjorda ytor innebär att avrinningen från området ökar samt att det blir fler fordon
inom området, vilket sammantaget ger en påtagligt ökad föroreningsbelastning.
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Beräkningar i ny dagvattenutredning (WSP, 2016) visar att exploateringen ger upphov till betydligt större mängder föroreningar och näringsämnen än i nuläget, och det
är nödvändigt att genomföra åtgärder i syfte att minska föroreningsbelastningen på
Bällstaån.

Figur 17. Illustration som visar tänkt dagvattenhantering inom området. Bällstaån med översvämningsytor, gröna tak, växtbäddar på kvartersmark och i gator. De röda cirklarna är vattenmagasin,
de blå översvämningsytor, beiga är genomsläppliga ytor och de svarta cirklarna är oljeavskiljare.
Källa: planbeskrivning, Järfälla kommun, 2016.

Planerade fördröjnings- och reningsåtgärder
Lösningar för uppsamling och bortledning av dagvatten dimensioneras för 10årsregnet, med en klimatfaktor på 1,2 för att ta hänsyn till framtida mer intensiva
regn. Dagvattenflödena till Bällstaån ska begränsas till 20 l/s, ha reducerad area i
samband med ett 10-årsregn och en klimatfaktor 1,2. För att uppnå detta ska magasinvolymer skapas motsvarande ca 25 mm nederbörd. För en tätare bebyggelse
motsvarar det ca 150-190 m³ per ha stadsbebyggelse och för ett typiskt bostadskvarter i planområdet är det omkring 25 m3 fördröjningsvolym. Totalt beräknas minst
2900 m3 fördröjningsvolymer behöva tillskapas inom området.
Reningsanläggningarna dimensioneras för 15 mm nederbörd. För att förhindra att
fastlagda föroreningar ”tvättas ur” vid höga flöden måste reningsanläggningarna förses med bräddningsfunktion eller by pass.
Syftet med de lokala lösningarna är att uppnå ett trögt system som fördröjer och renar dagvattnet innan det når Bällstaån för att inte påverka åns vattenkvalitet negativt
samt minska risken för höga flöden.
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De fördröjnings- och reningsåtgärder som är aktuella inom planområdet är sammanfattningsvis:
• Minst hälften av takytorna behöver vara vegetationsklädda förutom på parkeringshusen vilka behöver ha 100 procent vegetationsklädda tak för att få en tillräcklig fördröjning.
• Takvatten och vatten från hårdgjorda gårdsytor leds till biofilter/växtbäddar.
• Efter biofilter/växtbäddar leds vattnet till överssvämningsytor som utformas som
grunda svackor.
• Raingardens eller växtbäddar (skelettjordar) för gator och parkeringsytor. 15 procent av gatuområdet avsätts för fördröjning och rening, varav ungefär 1/3 behöver
vara växtbeklädda.
• Avsättningsmagasin för dagvatten från Veddestabron
• Oljeavskiljare ska installeras i parkeringshusen
Även med ovan föreslagna dagvattenåtgärder kan en ökning av föroreningsbelastningen förväntas från den nya bebyggelsen. Riktvärdena för halter i dagvatten som
avleds till Bällstaån beräknas kunna uppfyllas för samtliga parametrar utom för fosfor, zink och olja. Det är därför nödvändigt med ytterligare åtgärder, vilka sedan
samrådet har inarbetats i planen
Flera nya renings- och fördröjningsåtgärder därför införts i planen för att minska
belastningen. Bland annat har planområdet utökats åt söder för att kunna hysa en
fördröjnings- och reningsanläggning, och ytan parkmark har även ökats genom att en
byggnad tagits bort. Här skapas yta för reningsdammar i den södra delen av planområdet. Dessa beräknas kunna reducera ytterligare 1 procent av fosfor och det finns
goda förutsättningar för att öka avskiljning av andra ämnen också. Den nya öppna
gestaltade å-fåran har också en reningskapacitet, vilken kan adderas till utförda beräkningar.
För fosfor, samt även för zink och olja, beräknas nya dammanläggningar i planområdets sydöstra del, tillsammans med den effekt som den öppna å-fåran ger, med god
marginal kunna kompensera för den ökade belastningen från Barkarbystaden II.
Med föreslagna åtgärder bedöms det vara rimligt att utan svårighet uppfylla de riktvärden för dagvattenutsläpp som kommunen upprättat för halter i dagvatten som avleds till Bällstaån.
MKN (miljökvalitetsnormer för vatten)
De befintliga och nya föreslagna åtgärderna innebär att såväl fosfor som mängden av
övriga föroreningar som beräknas öka från Barkarbystaden II, kan reduceras till nivåer under nuläget. I och med att såväl mängder och halter minskar innebär det att
planen inte försvårar arbetet att uppnå MKN, och att icke försämringskravet bedöms
kunna följas.
Genom att leda Bällstaån i öppen fåra kommer även andra kriterier som ingår i bedömningen av miljökvalitetsnormerna att gynnas. De biologiska värdena har förutsättningar att öka, morfologin förbättras liksom vattendragets konnektivitet (samband
för arter att röra sig i och längsmed vattendraget).
Marken kommer höjas i området och dagvattnet tas omhand, troligtvis sker ingen
påverkan på grundvattnet i området.

2016-05-31

44 (65)

Konsekvenser
Framtagna beräkningar/dagvattenutredningen visar att det finns risk att planförslaget
medför måttligt till stora negativa konsekvenser om kommunens riktvärden avseende
dagvatten överskrids för flera ämnen. Till följd av detta planeras flera olika åtgärder
att genomföras.
De åtgärder som planeras är sammanfattningsvis att vattendraget öppnas upp och till
viss del meandras, vandringshinder försvinner och förorenade sediment tas omhand. En
mängd olika fördröjnings- och reningsåtgärder planeras i området, så som dagvattendammar i parkmark i sydvästra delen, planteringar, gröna tak, gatubäddar, växtbäddar, samt genomsläppliga material där vatten infiltrerar. Vidare planeras för ytterligare en damm i södra delarna av planområdet.
Dagvattenhanteringen dimensioneras också för framtida förhållanden och ökade flöden till följd av klimatförändringar. Förutsatt att lämpliga fördröjningsåtgärder etableras i området, med tillräcklig fördröjning och rening, kan negativa konsekvenser
minskas på ett betydande sätt. Utbyggnaden kan därmed innebära allt från måttligt positiva, till måttligt eller stora negativa konsekvenser avseende vattenmiljö i jämförelse
med nollalternativet, framförallt beroende på hur dagvatten och ökade nederbördsmängder hanteras. Eftersom kommunen planerar för en mängd olika fördröjnings- och reningsåtgärder, rening av förorenade sediment, öppnande av å-fåran samt meandring,
bedöms planförslaget sammantaget kunna innebära måttligt positiva konsekvenser för
Bällstaån.
Alternativt utvecklingsscenario
Ett alternativt utvecklingsscenario innebär i likhet med planförslaget att avrinningen
från området ökar samt att det blir fler fordon inom området, vilket ger en ökad föroreningsbelastning. Alternativet innebär en något lägre exploateringsgrad genom att
ett längre skyddsavstånd hålls mellan de kontorsbyggnader som etableras längs E18
istället för parkeringshus.
I jämförelse med planförslaget kan alternativet vid en första anblick ses som positivt,
då alternativet innebär en aning lägre andel hårdgjord yta, vilket kan antas innebära
att mängden dagvatten blir något lägre i jämförelse med planförslaget. Att parkeringar anläggs under bostadsgårdarna innebär samtidigt att möjligheten att nyttja dessa
områden som fördröjningsmagasin minskas. Detta eftersom möjlig volym att använda för eventuell infiltration och fördröjning minskas, då parkeringshusen under
mark tar plats. Dessutom finns sämre förutsättningar för torrdammar på kvartersgårdarna i detta alternativ eftersom bjälklagen till parkeringshusen inte tål alltför stor
belastning. Alternativet kräver i likhet med planförslaget en mängd olika fördröjnings- och reningsåtgärder för att inte överskrida gällande riktvärden och påverka
Bällstaån negativt. Kortfattat innebär det alternativa utvecklingsscenariot att det blir
mer problematiskt att etablera lösningar och tillräckliga fördröjningsåtgärder i området. Vidare är ytan park och plats för dagvattendammar mindre. Utbyggnaden kan
därför, trots en lägre exploateringsgrad, antas medföra en ökad belastning för vattenmiljön i jämförelse med planförslaget. Sammantaget bedöms ett alternativt utvecklingsscenario innebära små till måttliga negativa konsekvenser för vattenmiljön.
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Åtgärder
Enligt tidigare beskrivningar finns det redan en rad anpassningar av planen och tillkommande åtgärder inplanerade i aktuellt planförslag, varför dessa ses som del av
själva planförslaget och inte upprepas under detta avsnitt om åtgärder. Nedan beskrivs därför bara ytterligare tänkbara åtgärdeer och förslag från dagvattenutredningen.
• De massor som området fylls ut med är tänkta att kunna fungera som fördröjningsmagasin för dagvatten, därmed är kvaliteten på massorna viktig att beakta.
• Vid gestaltning av ån eftersträvas att efterlikna ett naturligt vattendrag och skapa
grunda strandområden, meandring, etc, vilket ger bättre förutsättningar för fördröjning och rening.
• Fördjupade studier av föreslagna dagvattenlösningar behöver göras för att säkerställa att alla delar är genomförbara. Detta med syfte att nå fram till en hållbar dagvattenlösning för området.
• Säkerställa dagvattenlösningarnas genomförande. Det är viktigt att kommunen hittar verktyg och arbetssätt som säkerställer att ambitionerna i arbetet med detaljplanen
också förverkligas i kommande skeden. De nyligen beslutade nya dagvattenriktlinjerna är ett viktigt verktyg, men viktigast är ändamålsenliga planbestämmelser. Det
är viktigt att hitta former för kontroll av funktioner över längre tid.
• Tillämpning och uppföljning av grönytefaktor. GYF.
• Ur Bällstaåns synvinkel och för att på sikt nå god vattenstatus, finns tänkbara åtgärder uppströms planområdet, vilka kommunen arbetar med på en rad olika sätt i
den vattenplan som är under framtagande.
7.4.

Förorenad mark

Förutsättningar
Järfälla kommun har låtit utföra flera miljötekniska markundersökningar i området.
Resultatet från den mest omfattande utredningen från 2014 visar att huvuddelen av
uppmätta föroreningshalter i jord inom området understiger det generella riktvärdet
för känslig markanvändning. Detta innebär att marken t.ex. ska kunna användas till
bostäder, daghem och odling. I utredningen görs bedömningen att föroreningshalterna generellt i området inte överskrider nivån för känslig markanvändning och att
halterna i jord därmed inte utgör någon risk för människors hälsa eller miljön.
Undersökningarna visar att sedimenten på Bällstaåns botten har mycket höga halter
av organiska föreningar (PAH och PCB) samt höga halter av metaller (koppar och
zink). Uppmätta halter överskider generella riktvärden för mindre känslig markanvändning. Föroreningssituationen har troligen funnits i ån under lång tid och de höga
metallhalterna i Bällstaåns bottensediment bedöms kunna medföra påverkan på arters
reproduktion eller överlevnad och kan påverka hela ekosystemets struktur. De påvisade mycket höga halterna av PAH och PCB kan generellt utgöra en risk för miljön.
Uppmätta föroreningshalter i grundvattnet är mycket låga och bedöms inte utgöra
någon risk för människors hälsa eller miljön.

2016-05-31

46 (65)

Nollalternativ
Alternativet innebär att området förblir orört, Bällstaån ligger kvar i samma fåra och
bottensedimenten förblir orörda. Den miljötekniska markundersökningen konstaterar
att de höga metallhalterna i Bällstaåns bottensediment bedöms kunna medföra påverkan på arters reproduktion eller överlevnad och kan påverka hela ekosystemets struktur. De påvisade mycket höga halterna av PAH och PCB bedöms generellt utgöra en
risk för miljön. Föroreningssituationen har troligen funnits i ån under lång tid och
konsekvenserna av nollalternativet bedöms som likvärdiga med nuläget
Planförslag
Vid omläggning av Bällstaån kommer ån att få en ny sträckning genom planområdet.
Den tidigare åfåran med förorenat bottensediment kommer då att utgöra förorenad
mark och när massorna grävs upp kan de således utgöra en risk för människors hälsa.
Inför exploatering av området kommer därför sanering att krävas för att nå riktvärdena för känslig markanvändning. Konsekvenserna av planförslaget bedöms som
måttligt positiva för miljön i jämförelse med nollalternativet, eftersom planförslaget
innebär att området blir sanerat.
Alternativt utvecklingsscenario
Det alternativa utvecklingsscenariot innebär ingen skillnad avseende omledning av
Bällstaån och konsekvenserna bedöms likvärdiga med planförslaget, måttligt positiva
konsekvenser.
Åtgärder
• I samband med restaurering av Bällstaån och omledning av vattnet i en ny åfåra,
ska en efterbehandlingsplan tas fram för genomförandet av utgrävning och hantering
av förorenade bottensediment från Bällstaåns botten i de torrlagda partierna (förorenade massor hanteras även under kapitel Konsekvenser i byggskedet).
8.

KLIMAT OCH NATURRESURSER

Förutsättningar
Utsläppen av växthusgaser är ett av de mest allvarliga hoten för samhällsutvecklingen. Problematiken kring klimatfrågan är omfattande och idag bedöms det nödvändigt
att utsläppen av växthusgaser minskar snabbt genom insatser på alla nivåer t.ex. genom effektivare energianvändning och utfasning av fossila bränslen. Stadsmiljöer är
generellt extra sårbara vid förändringar av temperatur, vindförhållanden och nederbörd.
Planläggning ska ske med hänsyn till bland annat klimataspekter (2 kap. 3§ PBL),
och ska främja goda miljöförhållanden dels genom anpassning till klimatförändringarna, dels genom en minskad klimatpåverkan. Planläggning ska också främja en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror.
Klimatanpassning innebär att samhällets robusthet och förmåga att hantera klimatförändringarna måste öka. Anpassning måste göras på grund av högre risk för extrema vädersituationer som exempelvis kraftiga regn eller höga temperaturer.
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Detaljplaner kan reglera åtgärder för klimatanpassning exempelvis genom
-

höjdsättning av mark och byggnader,
skyddsåtgärder mot översvämning, skred och erosion,
val av avvattningsåtgärder,
markens utformning och
grönstruktur.

De naturresurser som främst finns inom området är naturmark, ytvatten och grundvatten.
Områdets framtida struktur bör kunna hantera varierande vattennivåer. Barkarbystadens andra etapp byggs på gammal sjöbotten där marken ligger lågt och i anslutning
till Bällstaån. Risken att ån svämmar över vid exceptionellt höga vattenflöden måste
därför behandlas i planeringen.
Området har ytligt grundvatten och förekommer bland SGIs dokumenterade områden
med risk för sättningar. Här finns eventuella lokala problem med stabilitet ur ett klimatanpassningsperspektiv. Sättningsrisker hanteras vidare under avsnitt Risker.
Ökade flöden och dagvattenproblematik hanteras vidare i avsnitt Vattenmiljö.
Nollalternativ
Nollalternativet innebär i stor utsträckning att naturmark kvarstår så som i dagsläget.
Inget material förbrukas för byggande av vägar, byggnader etc. och andelen hårdgjorda ytor som förändrar avvattningen av området antas enbart öka vid den nya
Veddestabron. Nollalternativet bedöms sammantaget medföra små negativa konsekvenser jämförelse med nuläget.
Planförslag
Exploatering och tillväxt går med dagens teknik ofrånkomligt hand i hand med ökad
resursförbrukning och ökade utsläpp. Men skulle den regionala tillväxten inte äga
rum i Barkarby-Jakobsberg skulle den sannolikt äga rum på mindre lämpliga orter i
regionen, utan till exempel jämförbart bra kollektivtrafikanslutning, täthet och effektiva försörjningssystem. Barkarbystaden II ligger placerad mitt i en av åtta regionala
kärnor i Stockholms län. Inom planområdet planeras för en tunnelbaneuppgång och
området ligger också nära den planerade regionala knutpunkten, Stockholm Väst.
Detta ger god tillgång till kollektivtrafik.
Klimatpåverkan från etableringen av bostadsområdet sker främst genom utsläpp av
växthusgaser från fordon, byggnation av bostäder, anläggning av gator och vägar
samt energianvändningen i framtida byggnader. Gällande miljö- och gestaltningsprogram har som ett mål att bebyggelsen i Barkarbystaden i genomsnitt ska ha 30 procent lägre specifik energianvändning än gällande byggregler och att uppvärmning
med förnybara källor ska eftersträvas. Energieffektiv teknik i allt från byggnader till
gatubelysning kommer att användas. Även laddningsstationer för elfordon kommer
att erbjudas i området för att möjliggöra för en minskad användning av fossila bränslen och utsläpp från fordon.
De naturresurser som främst finns inom området är naturmark, ytvatten och grundvatten. I samband med etablering av bostadsområdet är det framförallt naturmark
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som kommer att tas i anspråk för själva området. Även naturresurser i form av
krossmaterial, sand, betong etc. förbrukas.
Masshanteringen utgör en mycket viktig aspekt ur ett resurshushållningsperspektiv
samt ur ett klimatperspektiv. Om det finns naturligt material på plats som går att använda är det en fördel att använda detta ur ett resurshushållningsperspektiv. Någon
beräknad massbalans för projektet finns dock inte i detta skede. Byggandet av
Barkarbystaden II kommer att innebära utsläpp av koldioxid både direkt från arbetsmaskiner och indirekt i form av det material som åtgår. Hårdgjorda ytor och tak innebär att dagvatten måste hanteras (konsekvensbedömning avseende dagvatten hanteras i avsnitt 6.3 Vattenmiljö).
Planförslaget anläggs i anslutning till centrala Barkarby, med närhet till bostadsområden, handel etc. Ur ett klimatperspektiv bedöms detta som en positiv utveckling
som minskar resandet. Eftersom området planeras med anpassningar till framtida
klimatförändringar kommer planförslaget att bidra med en lägre klimatpåverkan än
många andra likvärdiga bostadsområden, både genom energieffektiva teknikval och
de goda möjligheterna för boende och verksamma inom området att nyttja kollektivtrafik.
Trädplanteringar längs gator, grönstruktur som fördröjer dagvatten, dammar etc. bedöms bidra till temperaturutjämning och ett bra lokalklimat. Träd är särskilt effektiva
som klimatreglerare och är viktiga oavsett var de är placerade. Lövträd har fördelen
att de reglerar skugga respektive ljusgenomsläppning under årstiderna. Parken längs
Bällstaån sänker troligtvis lufttemperaturen även för omkringliggande bebyggelse
under sommaren.
Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttligt positiva konsekvenser för klimatet i ett större regionalt perspektiv. Bedömningen är dock mer spekulativ när det
gäller framtida resande. Planförslaget bedöms samtidigt medföra små negativa konsekvenser avseende resurshushållning. Även denna bedömning är mer spekulativ då
det t.ex. saknas massberäkningar.
Alternativt utvecklingsscenario
Det alternativa scenariot innebär i stort en likartad utveckling som planförslaget avseende de faktorer som ger störst påverkan på klimat och naturresurser, det vill säga
materialförbrukning, byggnadsteknik, dagvattenhantering och påverkan på grundvatten samt resande. Sammantaget bedöms det alternativa utvecklingsscenariot i likhet
med planförslaget innebära måttliga positiva konsekvenser för klimatet och små negativa konsekvenser avseende resurshushållning.
Åtgärder
• Planering av å-rummet tar hänsyn till aspekter så som ökad risk för erosion, översvämningsrisk, plantering av buskar och träd för att bevara det prioriterade ekologiska landskapssambandet.
• En grönytefaktor, GYF, håller på att färdigställas och avses sedan regleras i exploateringsavtal. Se bilaga 2 om grönytefaktor.
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BYGGSKEDET

Förutsättningar
Området är stort och byggnationen kommer att pågå under relativt lång tid. Byggnationen kan medföra störningar i omgivningen såsom buller, vibrationer och damning.
Det finns också risk att skador uppkommer på natur- och rekreationsvärden liksom
på Bällstaån och på grundvatten. Det kan finnas behov av trafikomläggningar som
kan medföra ökad trafik på andra vägar och därmed ökade störningar kring dessa.
Konsekvenser
Byggtrafik, tillfälliga upplag, markförstärkning och etableringsområden
För att kunna bygga i planområdet kommer markförstärkningar, tillfälliga upplagsoch etableringsområden och vägar att behövas. Dessa områden kan utsättas för
markpackning och föroreningar (exempelvis spill från arbetsmaskiner).
Föroreningar
I anläggningsskedet ökar risken att förorenat dagvatten och länshållningsvatten
sprids till omgivande mark samt yt- och grundvatten. Risk finns för att olika typer av
miljöolyckor kan ske i samband med anläggningsarbeten. Den huvudsakliga risken
bedöms vara att arbetsmaskiner eller fordon skadas och utsläpp sker av drivmedel
och hydrauloljor samt överfyllning av cisterner och maskiner.
Vid en eventuell större olycka skulle spill kunna nå Bällstaån och i förlängningen
Mälaren. Förutsatt att skyddsutrustning och saneringsutrustning finns att tillgå kan
tillbud hanteras snabbt vilket minskar negativ påverkan. Eftersom bottensedimenten i
Bällstaån är förorenade innebär all typ av vattenverksamhet som orsakar grumling av
sedimenten att föroreningar sprids. Vidare kommer områden med förorenade sediment att behöva saneras i anläggningsskedet.
Buller
Bullrande verksamhet kommer att pågå under byggtiden. Exempel på sådan verksamhet är schaktning, masshantering, transporter, bergborrning och sprängning.
Eventuellt utförs vissa arbetsmoment under natten, om så sker ska det anmälas till
miljö- och hälsoskyddsenheten i Järfälla kommun. Byggskedet kommer att ge kortvariga bullerstörningar för boende i området. Byggbuller hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). I dessa allmänna råd
finns riktvärden som entreprenören ska kunna visa att han uppfyller i sin miljöplan
samt i det löpande arbetet. Om riktvärdena för buller utomhus inte kan klaras med
realistiska åtgärder kan riktvärdena för buller inomhus användas. Förutsatt att riktvärden beaktas, bedöms temporära konsekvenser avseende byggbuller som små.
Övriga miljöaspekter
Maskiner, eventuella temporära bullerskydd etc., påverkar landskapsbilden och områdets upplevelsevärden temporärt. Buller kan även störa djur- och fågelliv i angränsande naturområden. Kraftigt, plötsligt buller som till exempel sprängning är troligen
mest störande. Fåglar är känsligast för denna typ av störning under häckningstiden
vår och sommar.
Förutsatt att naturvärden beaktas vid upplag, temporära arbetsvägar, e.t.c. samt att
skyddsåtgärder vidtas för att minimera buller, olycksrisker och påverkan på vatten-
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och naturmiljö, bedöms de negativa konsekvenserna av tillkommande byggtrafik,
arbeten och upplag som måttliga och av övergående karaktär. Bedömningen förutsätter att skydd för Bällstaån kan säkerställas under hela byggtiden.
Åtgärder
• Entreprenörer och byggherrar ska ta fram miljöplaner och egenkontrollprogram
inom vilket bland annat hantering av förorenande ämnen under byggskedet hanteras
(förvaring av kemikalier, lagring av avfall, miljöanpassade drivmedel etc.). I detta
ingår även att ta fram handlingsplan för buller; information till boende etc.
• Upplagsplatser lokaliseras lämpligast med hänsyn till såväl befintliga naturvärden
som mark- och vattenförhållanden samt lämpliga transportvägar.
• Etappvisa lämpliga reningsåtgärder för dagvatten/länshållningsvatten bör konkretiseras för området inför utbyggnad, så att dagvatten och länshållningsvatten kan renas/hanteras i enlighet med kommunens riktlinjer under hela byggskedet.
• I samband med att schaktarbeten utförs i Bällståans förorenade sediment ska kompletterande provtagning genomföras för att avgränsa föroreningar i djupled och för
klassificering av massorna för omhändertagande vid en godkänd mottagningsanläggning. Markarbeten i ån ska ske med kontroll, dokumentation och omhändertagande
av överskottsmassor. Påträffas okända föroreningar ska arbetet omedelbart avbrytas
och tillsynsmyndighet (miljö och hälsoskyddsenheten) kontaktas. Anmälan med
handlingsplan för provtagning och hantering av markförorening krävs innan arbetet
kan fortsätta.
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SAMLAD BEDÖMNING OCH MILJÖMÅLSUPPFYLLELSE

10.1.
Samlad bedömning
Exploatering, fler transporter etc. medför konsekvenser för såväl människan som för
miljön, inte minst genom ökad press på våra natur- och vattenmiljöer liksom på klimatet och vår atmosfär. För att möta regionens behov av bostäder och samtidigt nå
de nationella miljömålen krävs att nya bostäder tillskapas med goda kollektivtrafikförbindelser och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Barkarbystaden II är
beläget mitt i den planerade regionala kärnan Barkarby-Jakobsberg. I området kommer det att finnas god tillgänglighet till kollektivtrafik genom närhet till tunnelbaneuppgång och till den regionala knutpunkten Stockholm Väst. Dessutom kommer det
att finnas goda förutsättningar för gång och cykeltrafik. Inom och i områdets närhet
kommer det att finnas god tillgång på arbetsplatser, skolor, förskolor och aktiviteter.
Samtliga utbyggnadsalternativ bedöms medföra en viss negativ miljöpåverkan. De
två utbyggnadsförslagen kan i många fall ses som likvärdiga när det gäller miljöpåverkan men den samlade bedömningen blir dock något mer negativ för det alternativa utvecklingsscenariot i jämförelse med planförslaget (även om det finns skillnader mellan olika miljöaspekter).
En viktig miljöaspekt som måste hanteras vidare oavsett alternativ är exploateringens
påverkan på Bällstaån och hur vattenmiljön kan värnas. Planförslaget och det alternativa utvecklingsscenariot bidrar inte till att miljömål Levande sjöar och vattendrag
uppnås, utan att föreslagna anpassningar görs. Med en väl genomtänkt utformning
och gestaltning av Bällstaån med aktuellt planförslag finns det möjlighet att bidra till
att åns vattenmiljö förbättras jämfört med idag. Utbyggnaden kommer oavsett alternativ att kräva en mycket väl genomarbetad dagvattenhantering. Fördröjning och
rening behöver etableras i kvartersmark, på allmänna ytor, i gata samt i större reningsanläggning för dagvatten för att inte belasta recipienten. Kortfattat innebär det
alternativa utvecklingsscenariot dock att det blir mer problematiskt att etablera fördröjningsåtgärder i området. Utbyggnaden kan därför, trots en något lägre exploateringsgrad, antas kunna innebära en ökad belastning för vattenmiljön. Ett alternativt
utvecklingsscenario bedöms sammantaget som en något sämre utveckling av området.
Sett ur ett större perspektiv innebär de båda utbyggnadsförslagen i förlängningen att
förutsättningar för en hållbar utveckling skapas. Områdets läge, med mycket goda
kollektivtrafikförutsättningar, låg parkeringsnorm för bilar och god tillgång till gångoch cykelvägar kan antas bidra positivt ur ett klimatperspektiv och gynnar troligtvis
ett miljövänligt resande.
I tabell på kommande sida sammanfattas utbyggnadsförslagens miljömässiga hållbarhet. Till grund för denna redovisning ligger kvantifierade bedömningar av utbyggnadsalternativens konsekvenser.
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Tabell 1. Sammanfattande matris av utredningsalternativens miljömässiga hållbarhet. Negativa aspekter redovisas i röd-gul färgskala, och positiva aspekter i grönt.

- Planförslag år 2025 +
Miljöaspekt, nega- - Mkt
tiva (-) och posiStora
tiva (+)

-Stora

- Måttliga

- Små

+ Små

Buller
Luft
Risker
Rekreation
Kulturmiljö
Landskapsbild
Naturmiljö
Vattenmiljö
Förorenad mark
Klimat
Naturresurser

- Alt. Utv. scenario +
Buller
Luft
Risker
Rekreation
Kulturmiljö
Landskapsbild
Naturmiljö
Vattenmiljö
Förorenad mark
Klimat
Naturresurser

+ Måttliga

+ Stora

+ Mkt
Stora
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Miljömålsuppfyllelse

Arbetet med miljömålen syftar till att överlämna en god miljö till nästa generation.
En MKB ska enligt miljöbalken innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet” (6 kap
12 § punkt 5).
Av de 16 nationella miljömålen har endast de mål som bedömts ha relevans i detta
projekt valts ut. Varje relevant miljömål har utvärderats med hjälp av de antagna
regionala preciseringarna av målen. De konsekvensbedömningar som gjorts i de föregående kapitlen utgör underlag för analysen.
I tabellen på kommande sida presenteras den analys som gjorts i förhållande till de
nationella miljömålen som är relevanta för planområdet. Bedömningen sammanfattas
med figurer enligt nedan.
Ja, planförslaget/alternativet bedöms bidra till att uppnå målet.
Det är osäkert om planförslaget/alternativet bidrar till att nå målet.
Nej, planförslaget/alternativet bedöms inte bidra till att uppnå målet.
Det finns en begränsning i vald metodik med att utvärdera planen i förhållande till
nationella miljömål. En utvärdering av samtliga delmål under de nationella målen
skulle sannolikt visa en mer heltäckande bild över planens måluppfyllelse.
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Tabell 2. Miljömålsuppfyllelse vid utbyggnad enligt planförslaget, alternativt scenario samt nollalternativ.

Miljömål
Begränsad
klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig
försurning
Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar
och vattendrag
Myllrande våtmarker

God bebyggd
miljö

Ett rikt växt och
djurliv

Nollalternativ

Planförslag

Alt. Utv.

Motivering
Alla tre alternativen innebär ökad vägtrafik vilket
medför ökade utsläpp av klimatpåverkande
gaser. Klimatfrågan är dock komplex och Planförslaget och alternativt utvecklingsscenario
innebär att fler människor erbjuds boende i
närhet till handel, kollektivtrafik etc. vilket antas
minska resandet med bil och utsläppen till luft
(ex koldioxid). Även gång- och cykeltrafik kommer att prioriteras genom gena och attraktiva
stråk som länkar området till viktiga målpunkter
och omgivande stadsdelar.
Planförslag och alternativt scenario bedöms inte
medföra någon risk för överskridande av MKN för
luft. Utbyggnaden innebär dock att fler människor exponeras av en lokalt försämrad luftmiljö
(förlust av vegetation, mer trafik etc. försämrar
luftkvaliten).
Se motivering ovan.
I samband med att området exploateras och
Bällstaån öppnas upp kommer förorenade sediment att saneras från området. Det är mindre
troligt att någon sanering görs i nollalternativet.
En ökad andel hårdgjord yta innebär ökade
mängder förorenat dagvatten i såväl planförslag
som alternativt utvecklingsscenario. Dagvattenflöden ska dock hanteras genom fördröjning
lokalt, varför negativ påverkan ska kunna minimeras. Dessutom kommer två dammar och
diverse reningsåtgärder att anläggas.
Se motivering ovan.
Både planförslag och alternativ innebär exploatering av sumpmark i anslutning till Bällstaån
(tidvis översilad gräsmark). Samtidigt medför
utbyggnaden möjlighet till våtmarksinslag vid
dagvattenlösningar vilket kan kompensera förlusten av våtmark något. I nollalternativet kvarstår naturmiljön inom området så som i dagsläget och bedöms varken bidra till eller motverka
miljömålsuppfyllelse.
Planförslag och alternativ innebär såväl positiva
som negativa konsekvenser. Utbyggnaden innebär att trygga boendemiljöer med närhet till
parker, handel, kollektivtrafik, god tillgång till
gång-/cykel-vägar etc. skapas. Samtidigt innebär
etableringen mer trafik, buller och påverkan på
luftkvaliteten, sättningsrisker etc. Sammanvägt
görs ändå bedömningen att såväl planförslag
som alternativ utvecklar en god bebyggd miljö (i
enlighet med antaget miljö- och gestaltningsprogram). I nollalternativet sker inga förbättringsåtgärder avseende miljöpåverkan varför det är
tveksamt om nollalternativet bidrar till miljömålsuppfyllelse.
Både planförslag och alternativ innebär exploatering av naturmark, förstärker befintliga barriäreffekter (vägar etc.). I nollalternativet kvarstår
naturmiljön inom området så som i dagsläget.
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UPPFÖLJNING AV MILJÖPÅVERKAN

En MKB ska enligt kraven i miljöbalken innehålla en redogörelse av de åtgärder som
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som planen medför. Syftet med detta är bland annat att kommunen i ett tidigt skede ska få
kännedom om miljöpåverkan så att lämpliga åtgärder kan vidtas.
För uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan kommer att ske
genom uppföljningen av miljö- och gestaltningsprogrammet, bygglovshandläggning
och uppföljning av ställda krav vid exploateringsavtal. Ansvarig för uppföljningen
och övervakningen är kommunen. Själva genomförandet kan utföras av t.ex. verksamhetsutövare, byggherrar, entreprenör eller konsult. I så stor utsträckning som
möjligt kommer uppföljningen att integreras med kommunens befintliga system för
miljöledning, tillsyn och övervakning.
Viktiga aspekter som ska beaktas vid uppföljning:
- Åtgärder i MKB:n ska genomföras och följas upp.
- Aktuella åtgärder inkluderas i genomförandebeskrivningar, exploateringsavtal,
kontrollprogram etc.
- Analysera om ytterligare eller större konsekvenser uppkommit utöver vad som
redovisas i MKB:n.
I kapitel 5-8 listas åtgärder för att begränsa negativ miljöpåverkan. I det kommande
uppföljningsarbetet kommer miljökonsekvensernas utfall utvärderas samt hur åtgärderna har beaktats.
Följande aspekter kan komma att vara av betydande miljöpåverkan och uppföljningen av dessa ska därför särskilt beaktas: översvämning, ras- och skredrisker, vattenmiljö, landskapsbild samt byggskedet.
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BILAGA 1 - MILJÖMÅL OCH MILJÖLAGSTIFTNING
Följande bilaga sammanställer Sveriges miljömål och lite kort information om gällande miljölagstiftning. För området gäller även ett miljö- och gestaltningsprogram
för Barkarbystaden som antogs i kommunen 2012. I programmet sammanställs krav
och riktlinjer för området gällande buller, dagvatten, luft etc.
Nationella miljökvalitetsmål
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att till nästa generation kunna
lämna över ett samhälle inom vilket de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål, så kallade miljömål, som beskriver
hur vår miljö och våra natur- och kulturmiljöer bör beaktas för att värnas ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt riksdagens beslut ska miljömålen i huvudsak vara uppnådda
år 2020 (inom en generation). I Stockholms län ansvarar Länsstyrelsen för arbetet
med att regionalisera de nationella målformuleringarna. Av de 16 nationella målområdena har 13 regionaliserats av Länsstyrelsen. Nedan redovisas de 16 nationella
miljökvalitetsmålen.

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, 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
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Miljökvalitetsnormer
Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer (MKN) infördes i samband med att miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. En MKN ska tas fram på vetenskapliga
grunder och ange den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla, det vill säga den högsta tillåtna halt av ett ämne som inte orsakar
skador på människor eller miljö. Idag gäller MKN för utomhusluft för: kväveoxider,
kvävedioxid, svaveldioxid, partiklar (PM10 och PM 2.5), bly, bensen, kolmonoxid.
ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Det finns även miljökvalitetsnormer för vatten inom ramen av EU:s vattendirektiv. Syftet med normerna är att bevara
och uppnå en god vattenstatus samt helst förbättra vattenkvaliteten (se vidare, Riktlinjer för Dagvatten).
I tabell 1 redovisas MKN i lutomhusluft för kvävedioxid och partiklar. MKN för
resterande ämnen kommer inte att studeras inom ramen av denna MKB, då halterna i
regionen är så låga att ett överskridande av normerna inte är realistisk.
Tabell 1. Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar i utomhusluft.

Ämne

Miljökvalitetsnorm

Övrigt

Kvävedioxid

40 µg/m3 som årsmedelvärde
60 µg/m3 som dygnsmedelvärde
90 µg/m3 som timmedelvärde
40 µg/m3 som årsmedelvärde
50 µg/m3 som dygnsmedelvärde

Får ej överskridas
Får överskridas, högst 7
gånger/år
Får överskridas högst 7 dygn/år
Får ej överskridas
Får överskridas 35 ggr/år

Partiklar (PM 10)

Riktvärden för buller
Trafikbuller
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53 som antogs 1997, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Riktvärden i tabell 2, vilka gäller för trafikbuller, bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Inomhusriktvärdena
överensstämmer med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2005:6) om buller inomhus som avser bostadsrum inklusive rum för sömn och vila.
Tabell 2. Riktvärden för trafikbuller.
Utrymme

Högsta trafikbullernivå dBA
Ekvivalentnivå

Maximalnivå

Inomhus

30 dBA

45 dBA nattetid

Utomhus

55 dBA vid fasad

70 dBA vid uteplats i
anslutning till bostad

Trafikbuller och Planering är ett resultat av ett samarbete mellan Miljöförvaltningen
och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad samt Länsstyrelsen i Stockholms län
för att skapa en samsyn om tillämpningen av de nationella bullerriktvärdena för vägoch järnvägstrafik i särskilt bullerutsatta miljöer. Här anges förslag till kvalitetsmål
för trafikbuller samt två avstegsfall. Dessa är i sammanfattning:
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Kvalitetsmål
• 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus
• 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde)
• 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde)
• 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde)
Avstegsfall A
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal
ljudnivå och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång
till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55
dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.
Avstegsfall B
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad
sida om högst 55 dB(A) för minst hälften av boningsrummen.
Ett ljudkvalitetssystem, Ljudkvalitetsindex, har också utarbetats senare inom ramen
för ”Trafikbuller och planering” och används i bullerutredningen till aktuell detaljplan. Vid Ljudkvalitetsindex ≥ 1,0 är projektet acceptabelt och bostäder med god
ljudkvalitet kan skapas.
Industribuller
Ljudnivån från industrier och liknande verksamheter bör inte överstiga riktvärdena
för externt industribuller enligt Naturvårdsverkets internetartikel ”Buller från industrier”. Denna vägledning är ett stöd för prövnings- och tillsynsmyndigheter som
hanterar frågor om buller från industri enligt miljöbalken vilken bygger på den Allmänna Råden, RR78:5. Artikeln är en övergångsvägledning i avvaktan på den vägledning som planeras till 2014 men som ej publicerats ännu. I artikeln anges utomhusriktvärden för bland annat bostäder och områden för fritidsbebyggelse och rörligt
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor, se tabell 3.
Tabell 3. Riktvärden för industribuller utomhus.

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA

Områdesanvändning

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Dag
kl 0718

Kväll
kl 18-22, samt
lör- sön- och
helgdag
kl 07-18

Högsta ljudnivå i
dBA

Natt
kl 2207

Momentana ljud
nattetid kl 22-07

2016-05-31

61 (65)

Bostäder och rekreationsytor i bostäders
grannskap samt vårdbyggnader[1]

50

45

40

Utbildningslokaler[2]

50

50

50

Områden för fritidsbebyggelse och rörligt
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig
faktor[3]

40

35

35

55

50

[1] För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår. [2] Med utbildningslokaler avses även lokaler för förskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår. [3] Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.

Buller från byggarbeten
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd med riktvärden för buller från byggplatser (NFS 2004:15). För bostäder anges riktvärden för ekvivalent ljudnivå 60, 50
och 45 dBA för dag, kväll respektive natt. För bostäder anges även ett värde för maximal ljudnivå nattetid under tiden 22-07. Om utomhusriktvärdena inte kan uppfyllas
kan det bli aktuellt att inomhusvärden angivna som ekvivalent ljudnivå ska gälla. Vid
enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme och dag, kan ytterligare 10
dBA högre nivåer accepteras. Detta gäller inte kvälls- och nattetid.
Riktlinjer för dagvatten
Dagvatten behandlas i miljöbalken, Boverkets byggregler samt i Naturvårdsverkets
föreskrifter om bensinstationer och skrotbilsverksamhet. I Boverkets byggregler står
det att ”Dagvatteninstallationer ska ha anordning för avskiljning eller behandling av
sådana ämnen som kan störa funktionen eller medföra skada på installationen, avloppsanläggningen eller recipienten.” Dagvatten från detaljplanelagt område är att
betrakta som avloppsvatten enligt miljöbalken vilket innebär att krav ställs på att
dagvattnet inte ska påverka miljön.
Dagvattenhantering kan också omfattas av de mer allmänna skrivningar som finns i 2
kap. miljöbalken (allmänna hänsynsregler) samt 26 kap. (tillsyn). EU:s vattendirektiv
syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla typer av vatten. Målet är en god
vattenstatus, bevarad och helst förbättrad vattenkvalitet. I dagsläget finns det inga
nationella fastslagna riktvärden för dagvatten utan bedömningar får göras från fall till
fall utifrån referensvärden och mottagande recipients känslighet. Järfälla kommun
har därför fastställt riktvärden (antagna av kommunfullmäktige 2013-02-28) för såväl
dagvatten som länshållningsvatten.
Skyddsavstånd – risker
För exploatering utmed vägar för transport av farligt gods ger Länsstyrelsen i Stockholms Län olika rekommendationer beroende på omständigheterna. Det finns bland
annat rekommendationer för hur nära transportleder för farligt gods som ny bebyggelse kan planeras. Rekommendationerna innebär kortfattat 25 m kring vägar med
farligt gods ska lämnas bebyggelsefria. Avståndet till kontorsbebyggelse bör vara 40
m medan avståndet till bostadsbebyggelse bör vara 75 m. Vidare anges att inom 100
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m från en transportled för farligt gods bör en riskanalys alltid finnas med i beslutsunderlaget.
Under 2006 har Länsstyrelserna i Skånes, Stockholms samt Västra Götalands
län tagit fram en gemensam policy avseende riskhantering i detaljplaneprocessen,
vilken innebär att risker ska beaktas i detaljplaner inom 150 meter från en transportled för farligt gods istället för nuvarande 100 meter i Stockholms län. Rekommenderade avstånd till olika typer av markanvändning kommer dock att kvarstå. Figuren på
kommande sida visar zonindelning för riskhanteringsavstånd enligt Länsstyrelsens
riskpolicy. Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods.
Tabell 1 Zonindelning för riskhanteringsavstånd enligt Länsstyrelsens riskpolicy.
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BILAGA 2 - GRÖNYTEFAKTOR FÖR BARKARBYSTADEN II

Syftet med grönytefaktor är att definiera och ge konkreta villkor för miljöbetingade
kvalitetsmål så som att säkra och förbättra vattenmiljö, mikroklimat och lufthygien,
säkra och utveckla jordkvalitet och vattenbalans, skapa naturliga miljöer/livsrum för
växter och djur samt att förbättra bostadsområden. För Barkarbystaden II är dagvattenfrågorna centrala och särskilda tilläggsfaktorer för lokal dagvattenhantering har
tagits fram för området (se även Dagvattenstrategi och dagvattenutredningar för
Barkarbystaden II). Grönytefaktorn har även kompletterats med tilläggsfaktorer för
grönska avseende aspekter som stödjer pollinerande insekter och annat djurliv i området.
Alla byggprojekt ska uppnå en viss grönytefaktor beräknad som en genomsnittlig
faktor för hela den aktuella tomtens yta. Olika delytor inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och den
lokala dagvattenhanteringen. Grönytefaktorn redovisas i bygglovet.
För att få fram talet för faktorberäknad yta multipliceras antalet m² av ytan med aktuell faktor. Efter att ha adderat alla de faktorberäknande ytorna divideras den totala
faktorberäknade ytan med den totala tomtstorleken, allt enligt uppställningen:
Grönytefaktor=
(m2 yta a·faktor) + (m2yta b·faktor)+(m2yta c·faktor)
m2 total tomtstorlek
Delfaktorer för grönska
1,0 Grönska på marken
0,8 Växtbädd på bjälklag ≥800 mm djup
0,6 Växtbädd på bjälklag 600-800 mm djup
0,4 Växtbädd på bjälklag 200-600 mm djup
0,4 Gröna tak
Tilläggsfaktorer för grönska
0,3 Träd med stamomfång ≥35 cm (beräknas för en yta av högst planteringsyta/träd)
0,2 Kläng- och klätterväxter högre än 2 m (beräknas för en väggyta med 2 m
bredd/planta gånger plantans höjd)
0,1 Solitärbuskar, flerstammiga träd högre än 3 m (beräknas för en yta av högst 5 m2
planteringsyta/buske eller träd).
0,1 Blommande och bärande träd och buskar (beräknas för en yta av högst 25 m2
planteringsyta/träd ≥35 cm och för en yta av högst 5 m2 planteringsyta/buske eller
flerstammigt träd).
0,05 Tidigblommande träd och buskar, t.ex. sälg, viden, pil (beräknas för en yta av
högst 25 m2 planteringsyta/träd ≥35 cm och för en yta av högst 5 m2 planteringsyta/buske eller flerstammigt träd).
0,05 Holkar för fåglar eller fladdermöss (beräknas för en yta av 10 m2 per holk)
Träd med stamomfång ≥35 cm beräknas för en yta av högst 25 m2 planteringsyta/träd)
Solitärbuskar, flerstammiga träd högre än 3 m beräknas för en yta av högst 5 m2
planteringsyta/buske eller träd.
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Delfaktorer för hårdgjorda ytor
0,4 Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor (gräsarmerade ytor, grus, singel, sand etc.)
0,2 Hårdgjorda ytor med fogar (sten- och plattytor med fogar)
0,0 Täta ytor (tak, asfalt, betong etc.)
Delfaktor för vatten
1,0 Vattenytor i dammar (permanent vatten minst 6 mån/år), bäckar, diken etc.
Tilläggsfaktorer för lokal dagvattenhantering
1,0 Regnbäddar, skelettjordar.
0,2 Fördröjning och rening av dagvatten i regnbäddar, skelettjordar, dammar och
fuktstråk. Avser anläggningar speciellt utformade för att fördröja och/eller rena dagvatten. Avvattnad yta räknas.
0,1 Fördröjning av dagvatten i tillfälliga ytvattensamlingar (t.ex. gräsyta eller grusyta
i gårdens lågpunkt). Avvattnad yta räknas.
0,05 Fördröjning av dagvatten i magasin. Avvattnad yta räknas.
0,2 Fördröjning av dagvatten på gröna tak Tjocklek > 300 mm
0,1 Fördröjning av dagvatten på gröna tak Tjocklek 50-300 mm
0,05 Seriekopplade dagvattenåtgärder i 2 steg eller fler (t.ex. gröna tak och regnbäddar eller gröna tak, regnbäddar och damm)

