14 September 2016
Slutversion

MKB Byleden
Samrådsversion av detaljplan

Beställning: Järfälla kommun
Framställt av: Ekologigruppen AB
www.ekologigruppen.se
Telefon: 08-525 201 00
Slutversion: 2016-09-14
Uppdragsansvarig: Lena Brunsell
Medverkande: Emma Hell Lövgren, Ulrika Hamrén
Foton: Om inget annat anges: Ekologigruppen AB
Illustrationer och kartor: Ekologigruppen AB
Internt projektnummer: 7144
Bild på framsidan från Byleden
2

MKB Byleden
14 September 2016
Slutversion

3

MKB Byleden
14 September 2016
Slutversion

Innehåll
Sammanfattning6
Föreslagen plan
6
Lagskydd och plansituation
6
Nuläge7
Samlad bedömning
8
Inledning12
Miljöbedömningsprocessen12
Osäkerhet i bedömningarna
13
Föreslagen plan 
Syftet med planen
Planens innehåll
Planens påverkan och effekter

15
15
15
18

Alternativ20
Nollalternativet20
Alternativt förslag
20
Lagskydd och plansituation
22
Plansituation22
Lagskydd22
Ekosystemtjänster25
Vad är ekosystemtjänster
25
Kulturmiljö26
Kulturmiljövärden i nuläget
26
Konsekvenser av föreslagen plan
27
Förslag till åtgärder
28
Konsekvenser av alternativa förslag
28
Naturmiljö29
Naturvärden i nuläget
29
Konsekvenser av föreslagen plan
31
Konsekvenser i relation till lagskydd
31
Förslag till åtgärder
31
Konsekvenser av alternativa förslag 
32
Vattenmiljö33
Vattenmiljön i nuläget
33
Konsekvenser av föreslagen plan 
34
Konsekvenser av alternativa förslag
36
Hälsa och säkerhet
Hälsa och säkerhet i nuläget
4

38
38

MKB Byleden
14 September 2016
Slutversion

Konsekvenser av föreslagen plan.
Förslag till åtgärder
Konsekvenser av alternativa förslag

41
42
43

Konsekvensernas relation till
miljömålen45
Nationella miljömål
45
Kommunala miljömål
48
Översiktsplanens mål för ett hållbart Järfälla
50
Konsekvenser i byggskedet

52

Uppföljning53
Kommande detaljplanering
53
Byggskede53
Referenser54

5

MKB Byleden
14 September 2016
Slutversion

Sammanfattning
Föreslagen plan
Planområdet omfattar en areal på cirka 11 hektar. Planens syfte är att
möjliggöra byggnation av bostäder utmed Byleden men också att
omvandla Byleden från dagens landsvägskaraktär till en stadsgata med
effektivt utnyttjat gaturum. Planen ska även möjligöra byggnation av
förskola i norra delen samt handel i södra delen. I anslutning till Veddestabäcken planeras för park med dagvattendammar för lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Lagskydd och plansituation
Byleden angränsar till den i RUFS 2010 utpekade stadskärnan Barkaby-Jakobsberg och ingår i regional stadsbygd med utvecklingspotential. I översiktsplanen för Järfälla kommun ingår Byleden i område
med bibehållen karaktär där utveckling ska ske varsamt. Området
omfattas av lagskydd gällande ekologiskt känsliga områden (ESKO),
miljökvalitetsnormer (MKN), riksintresse för kommunikationer, artskyddsförordningen samt skydd enligt kulturmiljölagen.
Byledens läge i Järfälla. Karta från planbeskrivning.
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Gällande detaljplaner finns för hela området men genomförandetiden
för dessa har löpt ut.

Nuläge
Det kulturhistoriska landskapet i Byleden präglas dels av närheten till
Skälby gård, dels av spår från de trädgårdsmästerier som har funnits,
varav ett fortfarande finns, på platsen. Inom planområdet finns ett
fornlämningsområde i form av bebyggelselämningar där gårdsplatsen
bedöms vara förhistorisk. En arkeologisk förundersökning har inte
utförts i planområdet varför ytterligare fornlämningar inte kan uteslutas.
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Naturvärdena i området är främst knutna till triviallöv, ädellöv, småvatten och öppen mark. Ädellövskogsområdet har bedömts ha högt
naturvärde. I ädellövskogen finns skyddsvärda träd. Påtagligt naturvärde finns i form av en fuktig triviallövskog, ett småvatten och en
hällmarkstallskog med förekomst av skyddsvärda träd. Stora delar av
resterande områden, som består av bitvis träd och buskbeklädda gräsmarker, igenväxta åkermarker samt Veddestabäcken har visst naturvärde. Ett spridningssamband för ädellövskogsarter går genom
området. Mistel förekommer.
Veddestabäcken, som rinner längs med planområdets norra avgränsning, är ett biflöde till Bällstaån. Bällstaån utgör en vattenförekomst
och omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Bällstaån har dålig
kemisk status och dålig ekologisk status. Dagvattnet från planområdet
rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och vidare till Bällstaån
genom en kulverterad dagvattenledning. Föroreningshalterna överskrider riktvärden för de flesta ämnena. Inga grundvattenförekomster
finns som omfattas av miljökvalitetsnormer.
Risken för översvämningar i området är hög främst i anslutning till
Veddestabäcken samt i lågpartier utmed Byleden. Dålig markstabilitet
finns i ett mindre område i planområdets sydöstra kant och stora delar
av området är sättningskänsligt.

Översikt över Byleden. Karta från planbeskrivning.
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Byleden är relativt hårt frekventerad vilket skapar buller i området.
Halterna av luftföroreningar bedöms dock understiga miljökvalitetsnormer för luftföroreningar. Nätet för cykel- och gångtrafikanter är
relativt begränsat.
Markföroreningar från tidigare verksamheter, framför allt handelsträdgårdsverksamhet, förekommer. Inom delar av undersökt område har
måttligt till mycket allvarliga halter av klorerade bekämpningsmedel
och metallföroreningar påvisats i jord och grundvatten. I jord har även
PAH och petroleumkolväten hittats.

Samlad bedömning
Planens förhållande till lagskydd
Fornlämningar och fornlämningsområden
Fornlämningarna vid Stora Björkeby lämnas orörda enligt planförslaget
varför dessa inte bedöms påverkas negativt. Någon arkeologisk förundersökning har dock inte gjors varför förekomst av i nuläget okända
fornlämningar inte kan uteslutas.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKOområdet negativt. En osäkerhet finns dock i bedömningen eftersom
behov av uppdatering av dagvattenutredningen föreligger.
Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Det finns en höjdrestriktion på 140-160 meter över planområdet.
Planförslaget bygger dock på låg bebyggelse och bedöms därför inte
påverka Bromma flygplats influensområde. Inom planens influensområde ligger E18 och Mälarbanan som utgör riksintresse för kommunikationer. Planen förväntas ha en liten påverkan på E18, varpå detta
inte bedöms vidare i MKB.
Miljökvalitetsnormer för luft enligt 5 kap. 3 § MB
Planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN kan inte bedömas
eftersom erforderligt underlag saknas. Luftkvalitén i Järfälla är enligt
översiktsplan generellt sett god och risken för att MKN överskrids i
planen bör vara liten.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt 5 kap. MB
Planförslaget bedöms bidra till att minska belastningen på Veddestabäcken och Bällstaån, och därmed till möjligheterna att uppnå MKN
för Bällstaån. En osäkerhet finns dock i bedömningen eftersom behov
av uppdatering av dagvattenutredningen föreligger.
Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
Byleden ingår i dikesföretag varpå rensning utav bäcken endast får ske
till bäckens ursprungliga djup och bredd, annars betraktas det som ny
vattenverksamhet.
Artskyddsförordningen
Planen innebär att mistel som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförord-
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ningen kommer att försvinna ifrån området i och med att trädallé
avverkas. Mistel är vanligt förekommande i Mälardalen och det
bedöms inte påverka artens fortlevnad.
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Planens viktigaste konsekvenser
Kulturmiljö
Planen bedöms ge små negativa konsekvenser för kulturmiljön. När de
öppna markerna bebyggs blir det svårare att förstå områdets roll som
tidigare jordbruksmark, kopplad till Skälby gård och Stora Björkeby,
samt dess historia som växthusområde. Konsekvenserna blir dock små
eftersom läsbarheten i det kulturhistoriska landskapet redan i nuläget
är liten.
Naturmiljö
Planen innebär märkbara negativa konsekvenser för naturmiljö
eftersom småvatten och triviallövskog med påtagligt naturvärde helt
eller delvis byggs bort och ett ädellövskogsområde med högt värde
bebyggs i ena kanten. När ädellövskogsområdet bebyggs i kanten riskerar skyddsvärda träd att påverkas. Detta, tillsammans med att mistel
förmodligen försvinner från området samt att skyddsvärda barrträd i
intilliggande barrskog riskerar att påverkas, innebär risk för små negativa konsekvenser för skyddsvärda arter. Bebyggelsen kan också utgöra
en barriär för spridning för arter knutna till intilliggande ädellövs- och
barrskogsområden vilket ger risk för små negativa konsekvenser för
ekologiska spridningssamband. Positivt är dock att den del av ädellövskog som inte bebyggs planläggs som natur.
Vattenmiljö
Planen bedöms ha möjlighet att ge märkbara positiva konsekvenser på
vattenmiljön eftersom de dagvattenlösningar som föreslås, enligt dagvattenutredningen, innebär att dagvatten som når Veddestabäcken
kommer att ha föroreningshalter som understiger riktvärdena för samtliga föroreningar. I nuläget överstigs riktvärdena för flera av föroreningarna. Vidare kan sanering av markföroreningar minska utsläpp till
bäcken ytterligare. Planen bidrar därmed till möjligheten att nå MKN
för Bällstaån eftersom Veddestabäcken rinner ut i den. För grundvatten
ger planen risk för små negativa konsekvenser gällande grundvattennivåer som riskerar att sjunka ock små positiva konsekvenser för kvalitén
eftersom tillförsel av föroreningar kan minskas genom marksanering
och dagvattenlösning. En stor osäkerhet finns dock i bedömningen
eftersom uppdateringar av resultat och lösningar i dagvattenutredningen behöver göras i samband med fortsatt planarbete. Bland annat
behöver pågående utredningar som syftar till att lösa översvämningsproblematik, och till att ta fram åtgärder för att nå MKN, för Bällstaåns avrinningsområde, inarbetas.
Hälsa och säkerhet
Buller
Planen bedöms få små negativa konsekvenser gällande buller då det
finns risk att bebyggelsen närmast Byleden måste planeras med avstegsfall från Boverkets riktlinjer.
Översvämningsrisk
Planen innebär risk för stora negativa konsekvenser eftersom den kan
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bidra till ökad översvämningsproblematik inom Bällstaåns avrinningsområde. En översvämningskartering av hela Järfälla kommun pågår
parallellt med planarbetet och planen kan komma att behöva anpassas
till resultatet av denna i samband med fortsatt planarbete.
Skred, ras och stabilitet
Den översiktliga geotekniska utredningen visar att ett område, som
planeras för bebyggelse, har låg skjuvhållfasthet, och därmed inte kan
rekommenderas för byggnation innan mer detaljerade undersökningar
utförts. Stora delar av området bedöms också som mycket sättningskänsliga. Planen bedöms därför innebära risk för stora negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar
Markföroreningar
Planen bedöms få märkbara positiva konsekvenser kopplat till markföroreningar då marken inom området kommer att saneras till nivån
känslig markanvändning.
Luftföroreningar
Inga utredningar gällande luft har gjorts men förutsättningarna att
uppnå bra luftkvalité i området bedöms som goda. Konsekvenserna av
planen bedöms som obetydliga.
Temperaturreglering
Konsekvenserna gällande temperaturreglering bedöms som obetydliga
eftersom temperaturregleringen inom området bedöms som fortsatt
fungerande trotts att naturmark tas i anspråk.

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsynsoch hushållningsregler
På grund av att utredningar gällande planens påverkan på översvämningssituationen nedströms Bällstaåns avrinningsområde, och åtgärder
kopplade till detta, inte är färdigutredda, går det i nuläget inte att
bedöma om förslaget enligt MKB kan anses förenligt med 2 och 3 kap.
miljöbalken i det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av
väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. Risker kopplade
till skred och sättningar bidrar också till denna bedömning.
När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Planen bedöms vara förenlig med 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§
PBL eftersom det ligger inom influensområde för tunnelbanan och
bebyggelsen bidrar till ett bostadstillskott i en region i behov av nya
bostäder. Områdets beskaffenhet, som översvämningsområde för Veddestabäcken, gör dock att delar av området kan vara mer lämpat för
flödesreglering och bör lämnas obebyggt.
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över planen, alternativf förslag och nollalternativets
konsekvenser. Poängskala relaterar till nuläget samt riktlinjer relaterade till människors
hälsa och säkerhet. Förklaring av konsekvensskala finns på sid. 14.

Hälsa och säkerhet

Vattenmiljö

Naturmiljö

Kulturmiljö

Planförslaget

- 1 Små negativa konsekvenser
eftersom läsbarheten av det lokalt
intressanta kulturhistoriska landskapet
samt kulturhistoriska objekt kommer att
minska när öppna marker som brukats
under en lång tid bebyggs.

Alternativt förslag
- 1 Små negativa konsekvenser
eftersom läsbarheten av det lokalt
intressanta kulturhistoriska landskapet
kommer att minska när öppna marker
som brukats under en lång tid
bebyggs.
+ 1 Små positiva konsekvenser
eftersom läsbarheten av kulturhistoriska objekt förbättras genom
underhåll.

14 September 2016
Slutversion
Nollalternativ

- 1 Små negativa konsekvenser
eftersom läsbarheten av det lokalt
intressanta kulturhistoriska landskapet
samt kulturhistoriska objekt kommer
att minska när öppna marker som
brukats under en lång tid bebyggs
eller omgestaltas.

-2 Märkbara negativa konsekvenser då
delar av värdefulla bestånd av
triviallövskog, ädellövskog samt ett
småvatten exploateras.

-1 Små negativa konsekvenser då
delar av värdefulla bestånd av
triviallövskog, ädellövskog samt ett
småvatten exploateras. Positivt är dock
att resterande ädellövskog sköts för att
öka naturvärden.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
för värdefulla naturområden eftersom
områden med höga och påtagliga
naturvärden undantas från
exploatering.

- 1, Risk för små negativa konsekvenser
för skyddsvärda arter då skyddsvärda
träd riskerar att påverkas och mistel
försvinner från området.

- 1, Risk för små negativa konsekvenser för skyddsvärda arter då
skyddsvärda träd riskerar att påverkas
och mistel försvinner från området.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
för skyddsvärda arter eftersom
områden med sådana undantas från
exploatering.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser
för spridningssamband för ädellöv- och
barrskog då ny bebyggelse kan utgöra
barriär.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för spridningssamband för
ädellöv- och barrskog då ny
bebyggelse kan utgöra barriär.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
för spridningssamband för ädellövoch barrskog eftersom ny villabebyggelse på gräsmarkerna inte bedöms
utgöra en barriär.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser
för grundvattnet som riskerar att sjunka
på grund av dikning, grundläggning och
mindre infiltration.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för grundvattnet som riskerar att
sjunka på grund av dikning, grundläggning och mindre infiltration.

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

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

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

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

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

+ 2 Märkbara positiva konsekvenser
gällande dagvatten när ett område för
flödesutjämning och rening anläggs i
anslutning till Veddestabäcken.

-1 Risk för små negativa konsekvenser
om endast avstegsfall uppnås vad
gäller buller.

-1 Risk för små negativa konsekvenser
om endast avstegsfall uppnås vad
gäller buller

-1 Risk för små negativa konsekvenser
om endast avstegsfall uppnås vad
gäller buller.

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

+ 1 Små positiva konsekvenser
gällande översvämningar då
alternativet säkerställer ett område för
flödesreglering och rening av vatten i
anslutning till Veddestabäcken.

+ 1 Små positiva konsekvenser
gällande översvämningar då
alternativet säkerställer ett område för
flödesreglering och rening av vatten i
anslutning till Veddestabäcken.

-3 Risk för stora negativa konsekvenser
gällande skred, ras och sättningar då
markens stabilitet inte är tillräckligt
utredd och ett område som planläggs
för bebyggelse, enligt översiktlig
geoteknisk utredning, inte kan
rekommenderas för byggnation.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar
då markens stabilitet inte är tillräckligt
utredd och ett område som planläggs
för bebyggelse, enligt översiktlig
geoteknisk utredning, inte kan
rekommenderas för byggnation.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar
eftersom bostäder uppförs i
sättningskänsligt område.

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

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

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

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

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

+ 1 Små positiva konsekvenser då
markföroreningar kommer att saneras
ner till nivån för känslig markanvändning i anslutning till ny bebyggelse.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande luftföroreningar

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande luftföroreningar.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande luftföroreningar.

0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande temperaturreglering.

.0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande temperaturreglering.

.0 Inga eller obetydliga konsekvenser
gällande temperaturreglering.

0 Inga till obetydliga konsekvenser
gällande grundvatten efetrsom
bebyggelsen blir begränsad.
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Inledning
Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av
Järfälla kommun. Den utgör en MKB enligt PBL och kompletterande
bestämmelser i MB samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Miljöbedömningsprocessen
Planuppdrag och behovsbedömning
Beslut om planuppdrag för Byleden togs av kommunstyrelsen i Järfälla
kommun 2014-06-16 (Dnr Kst 2014/184-3). Arbetet med planen
inleddes 2015 genom att en behovsbedömning av miljöbedömning
enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691) genomfördes
(Dnr Kst 2014/184). I denna bedöms förslaget medföra risk för betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ska utföras. Behovsbedömningen innehåller också en avgränsning av innehåll i MKB. Behovsbedömning och avgränsning har gått
på intern remiss hos berörda i kommunen samt samråtts med Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsens Dnr: 4021-586-2016). Länsstyrelsen delade kommunens bedömning gällande betydande
miljöpåverkan samt förslag på avgränsning av MKB.

Detaljplan – samrådsskede
MKB handläggaren har deltagit i planprocessen och har haft kontinuerlig kontakt med planhandläggare. Miljöbedömningsprocessen har
inneburit att behovet av ytterligare utredningar har lyfts.

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt
föreliggande behovsbedömning. Enligt behovsbedömning ska planbeskrivningen redovisa nödvändiga avgränsningar och preciseringar så att
betydande miljöpåverkan kan undvikas vad gäller:
•• Påverkan på ytvatten och grundvatten.
•• Påverkan på naturvärdesobjekt, skyddade arter och ekologiska
landskapssamband.
•• Påverkan på värdefull kulturhistorisk landskapsbild och fornlämningar.
•• Risk för markföroreningar, buller, översvämning samt ras- och skred.
Utifrån denna precisering har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats
på att beskriva nuläge och bedöma konsekvenser för Kulturmiljö,
Naturmiljö, Vattenmiljö samt Hälsa och säkerhet.

Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande
med ett nollalternativ och en ytterligare alternativ utformning av
detaljplanens utförande. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs.
Även ytterligare ett alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbe12

skrivningar för att utreda om detaljplanen är lokaliserad till bästa möjliga plats för utförandet samt att analysera om detaljplanen är utförd på
bästa möjliga sätt. I detta MKB-dokument baseras alternativet på förslag på alternativa utformningar som diskuterats under planarbetet
men som av olika skäl har valts bort.
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Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits
fram. Dessa rapporter ligger till grund för bedömningarna i denna rapport.
•• Behovsbedömning Detaljplan för Byleden i Järfälla kommun
(Järfälla, 2015)
•• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Byleden, Järfälla
kommun (Norconsult, 2016)
•• Dagvattenutredning för Byleden i Järfälla kommun (Geosigma AB,
2016)
•• Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun,
Byleden (Norconsult, 2016)
•• Översvämningsutredning – arbetsversion (DHI, 2016)
•• Naturvärdesinventering (NVI) Byleden med anledning av detaljplan
(Calluna, 2016)

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som
negativa konsekvenser (Tabell 2). Skalan av konsekvenser relaterar till
det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.
Bedömning av risker
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse
kan ske i en tregradig skala; stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken
multipliceras sedan med konsekvensen av att händelsen inträffar. Av
detta fås en risknivå:
Sannolikhet X Konsekvens = Risknivå
Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som
bör åtgärdas och risk som måste åtgärdas.
Sannorlikhet

Konsekvens

Risknivå

1 = Liten risk

4= Mycket stora

8-12 = Risk måste åtgärdas

2 = Måttlig risk

3= Stora

5-7 = Risk bör åtgärdas

3 = Stor risk

2= Märkbara

1-4 = Acceptabel risknivå

1= Små

Osäkerhet i bedömningarna
Särskilda underlagsrapporter har tagits fram men behovet av ytterligare
utredningar pekas ut i flera av dessa. Ytterligare undersökningar, för
säkrare bedömningar, behöver göras vad gäller översvämning (bedömningen är preliminär), förorenad mark, geoteknik samt möjliga dagvattenlösningar. Ingen separat trafikutredning har tagits fram vilket också
gör att ingen bedömning har kunnat göras vad gäller risk kopplat tilltrafiksäkerhet. Arkeologisk förundersökning har inte utförts .
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Tabell 2. Konsekvensskala
Konsekvenser

Naturvärden, kultur, rekreation

Hälsa och säkerhet

+ 4 Mycket stora positiva
konsekvenser

Betydande förbättrande påverkan på riksobjekt eller
regionalt värdefulla objekt.

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

+ 3 Stora positiva
konsekvenser

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

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

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

Förbättrar delvis nationella MKN, rikt- eller
gränsvärden.

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

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

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

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

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

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

- 2 Märkbara negativa
konsekvenser

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

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

- 3 Stora negativa
konsekvenser

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

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

Betydande negativ påverkan på riksobjekt eller
regionalt värdefulla objekt.

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

+ 2 Märkbara positiva
konsekvenser

+1 Små positiva
konsekvenser

+/- 0 Inga eller obetydliga
konsekvenser

- 1 Små negativa
konsekvenser

- 4 Mycket stora negativa
konsekvenser
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Föreslagen plan
Planområdet ligger i en dalgång insprängd mellan villabebyggelse i sydvästra Järfälla. Området omfattar de obebyggda delarna kring vägsträckan Byleden.
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Syftet med planen
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder utmed Byleden
men också att omvandla Byleden från dagens landsvägskaraktär till en
stadsgata med effektivt utnyttjat gaturum. Planen ska även möjligöra
byggnation av förskola i norra delen samt handel i södra delen.

Planens innehåll
Planen möjliggör en exploatering med småstadskaraktär. Bebyggelsetyp
och våningshöjder skiftar inom olika delar längs med Byleden. I söder
vid korsningen Byleden/Skälbyvägen planläggs för högre bebyggelse
upp till sex våningar som förutom bostäder också rymmer diverse centrumverksamhet. Våningshöjden trappas ned längre norrut med
lamellhus eller punkthus om tre till fem våningar. I områdets norra
hälft planläggs för radhus och parhus om två till tre våningar.
I norra delen av planområdet, mittemot Björkebyskolan, planeras det
för en förskola i två våningar med åtta avdelningar. Förskoletomten får
en yta om 7000 m2 med utnyttjandegrad om 1000 m2 för huvudbyggnaden.
I anslutning till förskolan, i planens norra del, planeras för parkmark
med möjlighet till öppen dagvattenhantering. Ytterligare en offentlig

Illustration av Erseus arkitekter, vy från södra
delen av planområdet.
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friyta, i form av ett mindre torg, planeras vid korsningen Skälbyvägen/
Byleden, i anslutning till den planerade centrumverksamheten. Två
lekplatser, en på vardera sida Byleden, planläggs inom kvartersmark.
Ett mindre ädellövskogsområde i områdets sydöstra kant planläggs som
natur.

Planens påverkan och effekter
Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet
bedöms föra med sig. En sådan översikt görs i enlighet med internationell MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram de delar av projektet som kan
påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller
negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva konsekvenserna för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora
eller små, positiva eller negativa.
Landskapsbilden förändras
I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. Ett
område som idag består av öppna gräsmarker, områden med busk- och
trädvergetation, växthusverksamhet och bensinstation kommer
omvandlas till ett område med bostäder i form av radhus, stadsvillor
och lägre flerbostadshus samt byggnader innehållande lokal service.
Ny bebyggelse på naturmark
Planförslaget innebär uppförande av byggnader på naturmark, vilket
innebär att natur med olika typer av habitat kommer att omvandlas till
bebyggd mark. Detta påverkar den biologiska mångfalden inom de
olika habitaten, skapar ökad uppdelning av landskapet (fragmentering)
och bidrar till bebyggelsens barriäreffekter på ekologiska spridningssamband. Rekreationsvärden påverkas då upplevelsekvaliteter förändras
och tillgängligheten förändras.
Nya vägar
Planförslaget innebär anläggningar av nya lokalgator vilket ger effekter
på naturmark längs några sträckor, samt eventuellt påverkan på markhydrologi. I övrigt innebär planen effekter på trafiksäkerhet och buller.
Markdränering, ökad ytavrinning från hårdgjorda ytor, samt ökad
avrinning
Planförslaget kommer att medföra att olika typer av markarbeten
såsom grundläggning, dränering, ledningsdragning m.m. Yt- och
markvattenförhållandena väntas då påverkas.
Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka, vilket medför ökad ytavrinning. Dagvatten kan komma att förorenas av trafikutsläpp och andra
föroreningar från hårdgjorda ytor.
Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik
Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger effekter på trafiksäkerhet,
luftföroreningar och buller. Förutsättningarna att utveckla kollektivtrafiken påverkas.
Ny bebyggelsestruktur
Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, eventu-
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ellt även på förutsättningar för kollektivtrafik samt på behovet av personbilstransporter. En ny struktur påverkar möjligheterna till
etablering av service samt fritids- och kulturaktiviteter.
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Fler boende
Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, samt
förändringar i besökstryck på naturområden och kulturaktiviteter.
Möjligheter till att utveckla nya aktiviteter och verksamheter kommer
att påverkas.
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Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande
med ett nollalternativ. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs.
Även ytterligare alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbeskrivningar. Alternativa lokaliseringar har prövats inom ramen för arbetet
med översiktsplanen för Järfälla. Ytterligare alternativ till lokalisering
har därför inte föreslagits. Alternativt förslag baseras på att Byleden i
pågående översvämningskarteringar för Bällstaåns avrinningsområden
utpekas som ett av få kvarvarande områden där anläggningar för
naturlig flödesreglering och rening av vatten kan uppföras. Det finns
därför en pågående diskussion om ifall det är mer lämpligt att lämna
de norra delarna av planområdet oexploaterat. Genom att utreda ett
alternativt förslag där större delen av området avstätts som parkmark,
med plats för dagvattenhantering, ger miljökonsekvensbeskrivningen
kunskap om vilka konsekvenserna av en sådan framtida planändring
skulle innebära.
Båda alternativen har diskuterats fram tillsammans med planhandläggare.

Nollalternativet
Enligt befintliga planer ska området huvudsakligen utvecklas för småhusbebyggelse och trädgårdsbruk. Närheten till kommande tunnelbana
och utbyggnadsområde gör att det bedöms som rimligt att viss exploatering kommer att ske även om ny detaljplan inte tas fram. Området
har vidare i samband med översvämningskartering pekats ut som
område med stor översvämningsrisk men också som ett potentiellt
område för hantering av flöden från Veddestabäcken.
I nollalternativet bedöms att en utveckling av småhusbebyggelse
kommer att ske på vardera sida om Fågelvägen samt på de öppna markerna söder om Fågelvägen och öster om Byleden samtidigt som växthusverksamheten finns kvar. Inom de fuktigare partierna norr om
Fågelvägen skapas områden för flödesutjämning kopplade till Veddestabäcken men i övrigt kvarstår karaktären av busk- och trädbeklädda gräsmarker.
Väster om Byleden kommer parkeringsplats och verksamhet omvandlas
till småhusområde medan de fuktigare partierna samt bensinmack i
söder kvarstår oförändrade. Även Byleden behåller sin nuvarande
utformning. Kommunens dagvattenpolicy följs vid uppförande av ny
bebyggelse vilket innebär att lågstråket närmast Byleden bevaras obebyggt samt att dagvatten tas omhand lokalt inom fastigheterna.
Nollalternativet bedöms vara ett realistiskt scenario även om osäkerhet
finns gällande hur översvämningsproblematik, avloppshantering med
mera skulle kunna hanteras på ett lämpligt sätt när utbyggnad sker
stegvis och i mindre skala.

Alternativt förslag
I det alternativa förslaget behålls den täta bebyggelsen, samt gatustrukturen, i planområdets södra del. Bebyggelsen görs dock något högre än
20

i planförslaget för att ge underlag för den planerade centrumanläggningen, som också kommer att serva villaområdena i Skälby, och för
att utnyttja det strategiska läget nära Barkaby station. Flerbostadshus
om fyra till sex våningar planeras på vardera sida Byleden fram till den
planerade GC-vägen. Därefter följer stadsradhus om tre våningar fram
till Fågelvägen på den östra sidan och fram till plangräns på den västra
sidan. Förskoletomten placeras norr om Fågelvägen med byggnad i
anslutning till Fågelvägen och gård fram till Lärkvägen. Norr om Lärkvägen planeras för parkmark med dagvattenanläggningar och kapacitet
för att hantera översvämningar från Veddestabäcken. Parkmark på
kvartersmark planeras i samma omfattning som i huvudförslag.
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Ädellövskogsområdet, som också innehåller fornlämningar, planeras i
alternativet få karaktär av ”naturpark”. Fornlämningar lyfts fram och
skogen sköts för ökade naturvärden.
Dagvatten renas och omhändertas lokalt enligt dagvattenpolicy.
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Lagskydd och plansituation
Plansituation
Byleden angränsar till den i RUFS 2010 utpekade stadskärnan Barkaby-Jakobsberg och ingår i regional stadsbygd med utvecklingspotential. Detaljplanen är därmed förenlig med RUFS 2010.
I översiktsplanen för Järfälla kommun ingår Byleden i område med
bibehållen karaktär. Detta innebär att området bör utvecklas varsamt
med bibehållen karaktär. Exempelvis områden där bostäder tillkommer
med kompletterande upplåtelseformer. Detaljplanen har en bebyggelsestruktur som skiljer sig från omgivningens karaktär. Detta motiveras
i planen med det strategiska läget. Byleden pekas vidare ut som kommunal huvudväg samt del i cykelstråk med regional funktion.
Planområdet ligger inom tunnelbanans influensområde. Detaljplanen
bidrar med sin, för området relativt höga exploateringsgrad, till att tillföra nya bostäder inom influensområdet och är därmed förenlig med
detta.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Inom planen finns gällande detaljplaner: Förslag till styckningsplan
över lilla Björkeby och delar av Barsbro, (från 1927, plan för tomter
om minst 1500 kvm i stil egnahemsboende), Förslag till styckningsplan för del av Skälby nr 3 samt Stora Björkeby (också 1927 och egna
hem samt trädgårdsbruk), Skälby, Vårdkasekyrkan m.m.(Parkering och
samlingslokal och handelsträdgård), Skälby 3:1, 3:3 m fl (område för
bostadsändamål) Skälby 3:555 och 3:559 m.m. (Område för bostadsändamål/område för garage). Genomförandetiden för samtliga planer
har löpt ut.

Lagskydd
Grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden, 3 kap. MB
Intressen som inte beskrivs nedan berörs inte av planen.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Veddestabäcken som berörs av planen rinner ut i Bällstaån som utgör
ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt det
är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
•• Planens konsekvenser i relation till Ekologiskt särskilt känsliga
områden analyseras vidare under Vattenmiljö.
Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Planområdet ligger inom influensområde för Bromma flygplats. Det
finns en höjdrestriktion på 140 meter och uppåt över planområdet.
Planförslaget bygger dock på låg bebyggelse och bedöms därför inte
påverka Bromma flygplats influensområde.
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB
Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477. I förordningen finns miljökvalitetsnormer
(MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.
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•• Planens konsekvenser rörande luftkvalitet diskuteras under Hälsa och
säkerhet.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för ytoch grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap.
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Enligt MKN ska god ekologisk för Bällstaån
vara uppnådd år 2027. God kemiska status ska vara uppnådd.
Undantag finns för Benso(b)fluoraten och benso(ghi)pyrlen där god
kemisk status ska uppnås senast 2021 samt för kvicksilver där god
status inte bedöms vara möjlig att uppnå. Planområdet ligger inom
avrinningsområdet för Bällstaån och Veddestabäcken ansluter nedströms till Bällstaån.Grundvatten finns inom området men inte
utpekat som någon vattenförekomst med gällande MKN.
•• Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under Vattenmiljö.

Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap.
MB
Skapandet av dagvattendamm/damm är vattenverksamhet enligt 11
kap. MB. Tillstånd krävs om det inte är uppenbart att allmänna eller
enskilda intressen inte tar skada av verksamheten, då endast anmälningsplikt råder.
Bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar finns
också i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet samt Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med mera.
Byleden ingår i dikesföretag, en form av markavvattningsföretag.
Påverkan på Veddestabäcken så som exempelvis rensning får endast ske
till bäckens ursprungliga djup och bredd, annars betraktas det som ny
vattenverksamhet.
•• Planens konsekvenser gällande vattenverksamhet diskuteras under
Vattenmiljö.

Artskyddsförordningen
I området växer mistel på minst ett träd i allén längs Byleden. Mistel är
fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen. Detta innebär att det är förbjudet plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar
av växterna liksom att ta bort eller skada frön och andra delar.
•• Planens konsekvenser rörande artskyddsförordningen diskuteras
under Naturmiljö.
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Intressen som inte beskrivs nedan berörs inte av planen.
Fornlämningar
Inom planområdet finns ett känt fornlämningsområde (RAÄ 302:1).
Lämningen består av en gårdsmiljö som troligen har förhistoriskt
ursprung. Fornminnen skyddas i enlighet med 2 kap. Kulturmiljölagen
(KML; 1988:950). Ingrepp eller annan förändring kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i närheten kräver troligen arkeologisk förundersökning.
•• Planens konsekvenser rörande fornlämningar diskuteras under
Kulturmiljö.

Lagskydd som inte berörs av planen
•• Planen berör inga riksintressen enligt 4 kap MB (Särskilda bestämmelser om hushållning med mark och vatten).
•• Planen berör inte förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket
och fiskerinäringen
•• Planen berör inga områden som skyddas enligt 7 kap. MB
•• Planen berör inga objekt eller områden som skyddas enligt Plan- och
bygglagen, PBL
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Ekosystemtjänster
Enligt Sveriges miljömål med tillhörande etappmål för Biologisk
mångfald, som är beslutade av regereningen, finns det flera mål som
rör ekosystemtjänster eller kan kopplas till ekosystemtjänster. Vad
gäller ekoststemtjänster och miljökonsekvensbeskrivningar finns särskilt ett etappmål under Biologisk mångfald som är av vikt för ekosystemtjänster:
•• Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden;
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället
där så är relevant och skäligt.
Eftersom miljökonsekvensbeskrivningar är ett viktigt beslutsunderlag i
detaljplaneprocessen är det viktigt att ekosystemtjänster integreras i
denna typ av utredningar.

Vad är ekosystemtjänster
Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som den praktiska eller tekniska
nytta som samhället kan erhålla från de naturliga och de kultiverade
ekosystemen. De delas ofta in i producerande tjänster, reglerande
tjänster och kulturella tjänster samt understödjande tjänster.
Nedan presenteras vilka tjänster som bedömts relevanta för planen
samt hänvisningar till var i MKB-rapporten dessa analyseras.
Producerande tjänster
För den aktuella planen är inga producerande tjänster relevanta.
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Producerande tjänster
• Till de producerande ekosystemtjänsterna brukar räknas bl.a.: Produktion av
livsmedel och medicinalväxter,
bioenergi, skogsråvaror som virke,
pappersmassa och bioenergi samt
produktion av dricksvatten.

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

Kulturella tjänster
• Till de kulturella ekosystemtjänsterna
brukar räknas bl.a. hälsoaspekter från
naturrekreation, fritidsupplevelser,
estetiska värden, undervisning och
kunskap, tysta områden.

Understödjande tjänster
• De understödjande tjänsterna fungerar
som grund för att de andra ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Till de
understödjande ekosystemtjänsterna
räknas bl.a. biologisk mångfald,
storskaliga vatten- och näringscykler,
jordformation och fotosyntes.

Reglerande tjänster
För den aktuella planen bedöms rening av vatten som relevant, vilket
integreras i bedömningen av påverkan på vattenkvalitet under Vattenmiljö.
Vidare bedöms parkbris och skuggning som viktigt, särskilt som viktiga temperaturreglerare. Detta analyseras vidare under Hälsa och
säkerhet.
Planens konsekvenser för pollinering och skadereglering är kopplat till
bevarande av spridningssamband och områden med naturvärden vilket
diskuteras under Naturmiljö.
Kulturella tjänster
För den aktuella planen bedöms undervisning och kunskap, samt estetiska värden relevant. Detta behandlas vidare under Kulturmiljö.
Understödjande tjänster
Biologisk mångfald och ekosystemens resiliens behandlas under Naturmiljö.
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Kulturmiljö
Beskrivning av befintliga värden för kulturmiljö grundas på behovsbedömning för Byleden, sökning i fornsök (2016-06-08), kontakter med
kommunens tjänstemän samt fältbesök utfört 2016-05-15. I första
hand beskrivs värden och konsekvenser inom detaljplaneområdet. I de
fall planen får konsekvenser för kända värden utanför området beskrivs
även dessa.

Kulturmiljövärden i nuläget
Det kulturhistoriska landskapet
Utmed Byleden har det under en lång tid bedrivits växthusverksamhet
och dessförinnan har området utgjort jordbruksmarker till Skälby gård
och Stora Björkeby. Detta präglar upplevelsen av landskapet än idag
med öppna marker, fruktträd och ett växthus som fortfarande finns
kvar men i dag endast används för försäljning av växter. Delar av de
tidigare öppna markerna är numera igenvuxna med löv- och buskskog
och resterande marker är gräsmarker under igenväxning med inslag av
buskar och träd.

Fornlämningsområden i, och omkring,
Byleden. Karta från behovsbedömning.
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Kulturhistoriska objekt
Inom planområdet finns ett fornlämningsområde vid tomtplatsen för
Stora Björkeby. Fornlämningen utgörs av två till tre terrasseringar samt
under markytan gömda kulturlager. Området nämns redan 1331 och
detta, tillsammans med närhet till flera gravfält och grupper av forngravar utanför planområdet, talar för att gårdsplatsen är förhistorisk.
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Bebyggelse vid Stora Björkeby har dock funnits fram till 1900-talet.
De mer sentida byggnaderna har lämnat spår i form av tre husgrunder
markerade av stenskoning samt en välvd källare av gråsten. Därtill
finns en brunn med kvartsående pump, syrener samt en fruktträdgård.
En arkeologisk förundersökning har inte utförts i planområdet varför
ytterligare fornlämningar inte kan uteslutas.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet
samt kulturhistoriska objekt
- 1 Små negativa konsekvenser eftersom läsbarheten av det lokalt intressanta kulturhistoriska landskapet samt kulturhistoriska objekt kommer att minska när öppna marker som
brukats under en lång tid bebyggs.

Möjligheten att förstå att Byleden tidigare utgjort jordbruksmarker
kopplade till Skälby gård och Stora Björkeby kommer att minska när
de öppna markerna byggs igen. Vidare kommer spåren från trädgårdsmästerierna i stor utsträckning att försvinna. Konsekvenserna blir dock
små eftersom läsbarheten i det kulturhistoriska landskapet redan i
nuläget är liten på grund av igenväxning och att delar av området
redan omvandlats. Vidare kommer bebyggelselämningarna vid Stora
Björkeby lämnas obebygda. Det är också positivt att en lokalgata planeras i anslutning till ädellövskogen, där bebyggelselämningarna finns,
eftersom detta säkrar allmänhetens tillgång till området.

Landskapet i Byleden håller på att växa igen
varför upplevelsen av området som tidigare
jordbruksområde redan idag är begränsad.
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Konsekvenser i relation till lagskydd
Fornlämningar och fornlämningsområden
Fornlämningarna vid Stora Björkeby lämnas orörda enligt planförslaget
varför dessa inte bedöms påverkas negativt. Någon arkeologisk förundersökning har dock inte gjorts varför förekomst av, i nuläget okända,
fornlämningar inte kan uteslutas.

Förslag till åtgärder
•• Kontakta länsstyrelsen angående arkeologisk förundersökning.
•• Använd fruktträd och andra växter i gestaltningen av området för att
berätta om områdets historia som trädgårdsmästeri.
•• Bevara kvarvarande fruktträd.
•• Lyft fram fornlämningar och bebyggelselämningar vid Stora
Björkeby, till exempel genom framröjning och information.

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet samt kulturhistoriska objekt
- 1 Små negativa konsekvenser eftersom läsbarheten av det lokalt intressanta kulturhistoriska landskapet kommer att minska när öppna marker som brukats under en lång tid
bebyggs.

Läsbarheten av det kulturhistoriska landskapet blir liknande huvudförslaget. Ett större parkområde i norr ger dock möjlighet till en gestaltning som berättar om landskapets historia som odlings- och
växthusområde.
+ 1 Små positiva konsekvenser eftersom läsbarheten av kulturhistoriska objekt förbättras
genom underhåll.

Läsbarheten av de kulturhistoriska lämningarna förbättras genom föreslagen skötsel.

Konsekvenser av nollalternativ
Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet samt kulturhistoriska objekt
- 1 Små negativa konsekvenser eftersom läsbarheten av det lokalt intressanta kulturhistoriska landskapet samt kulturhistoriska objekt kommer att minska när öppna marker som
brukats under en lång tid bebyggs eller omgestaltas.

Eftersom även nollalternativet innebär att dalen i stora delar bebyggs
och kvarstående delar omgestaltas som översvämningsyta till Veddestabäcken påverkas läsbarheten av landskapet på ett liknande sätt som
övriga alternativ. Möjligen kan en lägre exploateringsgrad, med än lägre
bebyggelse och större tomter än i övriga förslag samt en tydlig gestaltning av parkområdet, innebära att upplevelsen av dalgången blir starkare än i huvudalternativet och därmed att läsbarheten av landskapet
blir något tydligare. En skillnad är också att växthuset står kvar och
berättar om platsens historia som område för trädgårdsmästeri.
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Naturmiljö
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Bedömningarna av naturmiljö har gjort utifrån naturvärdesinventering
gjord av Calluna, Naturvärdesinventering (NVI) Byleden med anledning av detaljplan. Eftersom naturvärdesinventeringen i fält har gjorts
utanför växtsäsong är bedömningarna preliminära. Calluna har dock
bedömt att ytterligare inventeringar under fältsäsong inte är nödvändigt för att säkerställa bedömningarna. Undantaget var dock landskapsobjekt avgränsat för groddjur varför en kompletterande utredning
gällande dessa genomförts och inkluderats i NVI rapport.

Naturvärden i nuläget

Naturmiljö som ekosystemtjänst
• De flesta ekosystemtjänster som rör
biologi kan klassas som understödjande ekosystemtjänster, exempelvis
biologisk mångfald och fotosyntes.
• Biologisk mångfald är tätt sammanlänkat med de reglerande ekosystemtjänsterna pollinering och skadereglering.
• En förutsättning för biologisk mångfald
är förekomst av värdefulla naturområden, och ett sätt att bevara mångfalden
är att värna om skyddsvärda arter och
ekologiska samband.
• Bland de reglerande ekosystemtjänsterna finns också luftrening, luftväxling
och skuggning, som beskrivs närmare
under Hälsa och säkerhet.

11

Byleden ligger i en dalgång som i nordöst kantas av villabebyggelse
med stora tomter och stort inslag av uppvuxna träd och i sydväst
kantas av Skälby gård med öppna marker och äldre barr- och ädellövsskogspartier. Marken inom Byleden består till stor del av öppen gräsbevuxen mark med inslag av buskvegetation och enstaka uppvuxna träd.
I flera partier är marken fuktig och vegetationen präglas av detta. I planområdets sydöstra kant finns ett ädellövskogsparti och i sydväst finns
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ett område med öppna, delvis trädbevuxna, vattenytor. Naturvärdena i
området är främst knutna till triviallöv, ädellöv, våtmarker och öppen
mark.

Ekologiska spridningssamband

Värdefulla naturområden

• Organismers spridningsmöjligheter
mellan en viss naturtyp. Ett spridningssamband bedöms finnas när områden
av liknande naturtyp ligger inom ett
möjligt spridningsavstånd. Begreppet
konnektivitet används ibland för att
beskriva ett fungerande utbyte av arter
mellan områden spridda i landskapet.
• Motsatsen är fragmentering, när ett
landskap och dess naturtyper blir så
uppdelat, och avstånden mellan
lämpliga livsmiljöer så långa, att det
påverkar spridningen av arter.
• Spridningsförmågan är olika för olika
arter, och till stora delar okänd för
många grupper. För de flesta vanliga
arter är spridningsförmågan god,
medan det för arter som specialiserat
sig på en specifik livsmiljö kan vara
betydligt sämre.

Inom planområdet har totalt nio naturvärdesobjekt identifierats. Ytterligare tre områden har identifierats i plangräns. Ett område med högt
naturvärde har identifierats. Detta består av en ädellövskog (nr 6) med
förekomst av gamla grova ädellövträd, buskbryn, fruktträd, hällar och
block.
Väster om Byleden finns tre områden som bedömts ha påtagligt värde.
Ett område (nr 3) består av ett småvatten. Värdet ligger i den öppna
vattenytan och förekomst av block. Det andra området består av en
fuktig triviallövskog (nr 4) med inslag av öppna vattenytor. Värdet
motiveras av att fler arter ur de flesta artgrupper bör kunna påträffas,
till exempel förekomst av groddjur, häckning för fåglar och vedlevande
insekter. Vid senare utförd groddjursinventering har inga groddjur
påträffats och bedömningen är att grodlek inte förekommer regelbundet samt att triviallövskogen är på väg att bli för igenvuxet för att
småvattnet ska utgöra groddjursområde. Det tredje området (nr 5),
som endast delvis ligger inom planområet, utgörs av en hällmarkstallskog. Värdet består i förekomst av gamla träd, block och småhällar.
Åtta områden har bedömts ha visst naturvärde. Dessa områden består
av de ovan beskrivna gräsmarkerna, som delvis utgörs av igenväxta
åkermarker och buskmiljöer (nr 2,7,8,9,10) samt Veddestabäcken (nr
11) samt en allé utanför planområdet.

Skyddsvärda arter
En mistel observerades växandes i en poppel på den östra sidan av
Byleden längst norrut i inventeringsområdet. Misteln är en sällsynt
kärlväxt som är fridlyst enligt 8 § i hela landet. I Artportalen finns
samma mistel observerad 2008 samt även 4 plantor i ett annat träd
precis i utkanten av inventeringsområdet i anslutning till en gångväg
och villaträdgård.
Skyddsvärda träd i form av medelgrova lindar, som kan ha en ålder på
över 140 år, samt en till flera medelgrova ekar, som kan ha en ålder
över 200 år, finns inom naturvärdesobjekt 6. I objekt nr 5, som ligger
väster om planområdet, förekommer skyddsvärda träd i form av friska
grova tallar som troligtvis är äldre än 200 år.
Inga skyddsklassade arter finns inrapporterade hos ArtDatabanken från
inventeringsområdet mellan år 2000 och 2016.

Ekologiska samband
Ädellövträden i Byleden har i spridningsanalyser bedömts utgöra en del
av ett ädellövsamband som sträcker sig från skogspartier i Vålberga, via
bostadsområdena i Barkaby fram till Skälby gård.
Det finns rikligt med tall- och gran insprängda i omgivande villabebyggelse och ett visst samband för barrskogslevande arter bör därför även
finnas i området.
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Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för värdefulla naturområden
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-2 Märkbara negativa konsekvenser då delar av värdefulla bestånd av triviallövskog,
ädellövskog samt ett småvatten exploateras

Planen innebär att den nedre delen av triviallövskogen (nr 4) exploateras samt att småvattnet (nr 3) helt bebyggs. Detta innebär märkbart
negativa konsekvenser för påtagliga naturvärden knutna till de våta
områdena inom Byleden. Vidare kommer ädellövskogen (nr 6), som
bedömts ha högt naturvärde, att naggas i kanten. Positivt är dock att
resterande del av ädellövskog planläggs som natur.

Konsekvenser för skyddsvärda arter
- 1, Risk för små negativa konsekvenser för skyddsvärda arter då skyddsvärda träd riskerar
att påverkas och mistel försvinner från området

Bebyggelse kommer att uppföras i, eller i nära anslutning till, områden
som rymmer skyddsvärda träd (område 6 och 5). Eftersom ingen trädinmätning gjort finns en risk att enstaka skyddsvärda träd påverkas av
planen om bebyggelse hamnar så nära dessa att de måste fällas,
beskäras eller blir skuggade. Misteln i området kommer sannolikt att
försvinna i samband med ombyggnad av Byleden. Mistel är dock vanligt förekommande i närområdet, varför konsekvenserna av detta
bedöms som obetydliga.

Konsekvenser för ekologiska samband
- 1 Risk för små negativa konsekvenser för spridningssamband för ädellöv- och barrskog
då ny bebyggelse kan utgöra barriär.

Äldre barr- och ädellövträd påverkas inte alls. eller endast i liten
omfattning, av den planerade bebyggelsen. Bebyggelsen kan dock för
vissa arter fungera som ett hinder varför det finns risk för små negativa
konsekvenser för spridningssamband för ädellövs- och barrskogsknutna
arter.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Artskyddsförordningen
Planen innebär att mistel som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen kommer att försvinna ifrån området i och med att trädallé
avverkas. Mistel är vanligt förekommande i Mälardalen och det
bedöms inte påverka artens fortlevnad.

Förslag till åtgärder
•• Kompensera försvunna naturvärden kopplade till våtmarken i
samband med anläggade av dagvattendammar i planområdets norra
del.
•• Genomför gallring och skötsel av ädellövskogsområdet så att
stammar blir solbelysta och föryngring gynnas.
•• Lämpliga åtgärder gällande mistel ska samrådas med länsstyrelsen.
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Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Konsekvenser för värdefulla naturområden
-1 Små negativa konsekvenser då delar av värdefulla bestånd av triviallövskog, ädellövskog
samt ett småvatten exploateras. Positivt är dock att resterande ädellövskog sköts för att öka
naturvärden.

Det alternativa förslaget innebär att samma områden med höga och
påtagliga värden påverkas som i huvudalternativet. Konsekvenserna blir
dock något mindre efetrsom ädellövskogen som finsn kvar sköts på ett
sätt som syftar till att ytterligare öka dess naturvärde.
Konsekvenser för skyddsvärda arter
- 1, Risk för små negativa konsekvenser för skyddsvärda arter då skyddsvärda träd riskerar
att påverkas och mistel försvinner från området.

Konsekvenserna bedöms bli de samma som i huvudalternativet
eftersom bebyggelse kommer nära skyddsvärda träd, och Byleden byggs
om, även in det alternativa förslaget.
Konsekvenser för ekologiska samband
- 1 Risk för små negativa konsekvenser för spridningssamband för ädellöv- och barrskog
då ny bebyggelse kan utgöra barriär.

Bebyggelsens barriäreffekt kan förväntas bli något högre än i huvudalternativet eftersom exploateringsgraden i anslutning till skogspartierna
blir högre.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för värdefulla naturområden
0 Inga eller obetydliga konsekvenser för värdefulla naturområden eftersom områden med
höga och påtagliga naturvärden undantas från exploatering.

I nollalternativet uppförs bebyggelse endast på redan ianspråkstagana
ytor samt på öppna marker med inget eller visst naturvärde. Konsekvenserna för värdefulla naturområden blir därmed obetydliga.
Konsekvenser för skyddsvärda arter
0 Inga eller obetydliga konsekvenser för skyddsvärda arter eftersom områden med sådana
undantas från exploatering.

Mistel bedöms kunna finnas kvar i området eftersom Byleden inte
byggs om. Bebyggelsens skala och läge gör också att inga skyddsvärda
träd bedöms påverkas. Konsekvenserna för skyddsvärda arter bedöms
därmed bli obetydliga.
Konsekvenser för ekologiska samband
0 Inga eller obetydliga konsekvenser för spridningssamband för ädellöv- och barrskog
eftersom ny villabebyggelse på gräsmarkerna inte bedöms utgöra en barriär.

Eftersom områdets skogspartier bevaras och bebyggelsen blir låg med
stor del tomtmark bedöms konsekvenserna för spridningssambande bli
obetydliga.
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Vattenmiljö
Beskrivningen av befintliga värden gällande vattenmiljö grundas på
Dagvattenutredning för Byleden i Järfälla kommun (Geosigma, 2016)
samt behovsbedömning för Byleden.

Vattenmiljön i nuläget
Vattenförvaltning och Miljökvalitetsnormer
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Veddestabäcken,
som rinner längs med planområdets nordöstra kant har sitt utlopp i ån.
Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen, tungmetaller och organiska föreningar. Ån har
även dålig ekologisk status. Den har också begränsad förmåga att ta
emot större vattenflöden. Detta gör den sårbar för ytterligare belastningar. Eftersom Veddestabäcken är ett biflöde till Bällstaån ska samma
åtgärder utföras för Veddestabäcken som för Bällstaån för att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
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Vattenmiljö som ekosystemtjänst
• Dricksvattenförsörjning är en av våra
viktigaste producerande ekosystemtjänster.
• Vattenrening, exempelvis genom en
våtmark, är en reglerande ekosystemtjänst. Även flödesutjämning hör till
denna kategori av ekosystemtjänster.

Enligt miljökvalitetsnormerna ska god ekologisk status för Bällstaån
vara uppnådd år 2027. God kemiska status ska redan vara uppnådd.
Undantag finns för Benso(b)fluoraten och benso(ghi)pyrlen där god
kemisk status ska uppnås senast 2021 samt för kvicksilver där god
status inte bedöms vara möjlig att uppnå.
Byleden ingår i dikesföretag. Detta innebär att rensning utav bäcken
endast får ske till bäckens ursprungliga djup och bredd.
Yt- och grundvatten i Byleden. Karta från
behovsbedömning.
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Inga grundvattenförekomster finns som omfattas av MKN. Grundvattnet utmed Byleden visar en låg sårbarhet för föroreningar enligt
SGU:s kartläggning av grundvattnets sårbarhet (Länsstyrelsen Stockholms län, 160520) medan sårbarheten är medel utmed plangränserna.
Grundvattennivån i området är hög och har uppmätts till 0,7 meter
under markytan. I samband med Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Norconsult, 2016) uppmätes i en punkt mycket höga halter
av klorerade bekämpningsmedel samt i en punkt mycket höga halter av
nickel och måttliga halter av arsenik, bly och kvicksilver. Misstanke
finns att ytterliggare föroreningar skulle upptäckas vid en mer detaljerad undersökning.

Ytavrinning och dagvatten
Planområdet ligger i en svacka, vilket gör att grundvatten och dagvatten från omkringliggande områden rinner mot planområdet och ner
mot Veddestabäcken. Avrinningen genom planområdet sker därmed
huvudsakligen i nordvästlig riktning. Dagvattnet rinner orenat till Veddestabäcken och vidare till Bällstaån genom en kulverterad dagvattenledning. Vid höga flöden som överstiger Veddestabäckens kapacitet
finns det risk för översvämningar, främst i planområdets nordligaste del
närmast Veddestabäcken.
Den geotekniska undersökningen som utförts i området visar att planområdet främst består av relativt tunna jordlager och lera och detta,
tillsammans med höga grundvattennivåer, gör att förutsättningarna för
naturlig infiltration av dagvatten i planområdet bedöms som mindre
bra enligt dagvattenutredningen.
Belastningskällorna i området är främst knutna till vägar och parkeringsplatser samt urlakning av föroreningar från tidigare verksamheter.
Med befintlig markanvändning bedöms föroreningsbelastningen gällande samtliga ämnen, undantaget kväve, nickel, krom och Benso(a)
pyren, överstigas.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för grundvatten
- 1 Risk för små negativa konsekvenser för grundvattnet som riskerar att sjunka på grund av
dikning, grundläggning och mindre infiltration.

Mängden vatten som når grundvatten i planområdet kommer att
minska eftersom områden som idag till största delen består av naturmark kommer att bebyggas. Viss del av dagvatten kommer att infiltreras lokalt men inga planbestämmelser finns gällande detta.
Grundvattennivåer kan också påverkas av föreslagna garage, diken och
grundläggning av husen. Sammanlagt innebär detta att det finns risk
för att grundvattennivåerna i området kommer att sjunka vilket
bedöms ge små negativa konsekvenser. Bedömningen är dock mycket
osäker eftersom dagvattenutredningen kommer att omarbetas och de
geotekniska förutsättningarna måste utredas ytterligare.
+ 1 Möjlighet till små positiva konsekvenser för grundvattnet eftersom marken saneras och
mängden föroreningar som når grundvattnet då kan minska något

Marken i området kommer sannolikt att saneras i samband med explo34

atering, och dagvatten renas, vilket bör innebära att vatten som
kommer att nå ner till grundvattnet kommer att vara renare än i dagsläget. Detta ger möjlighet till små positiva konsekvender för grundvattnet. En viss osäkerhet finns dock i bedömningen eftersom ändrade
vattenflöden kan leda till att föroreningar som tidigare legat bunda i
marken frigörs när större vattenflöden passerar dem.
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Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten om tillkommande
dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar.

Det finns möjlighet till märkbart positiv konsekvens gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlösningar enligt dagvattenutredningen innebär att mängden föroreningar till recipient minskar.
Markföroreningar kommer också att saneras vilket bidrar till en
minskad belastning för Veddestabäcken.
En förtätning av området enligt föreslagen planskiss medför ökade
dagvattenflöden med cirka 38 % (28 % utan medräknad klimatfaktor
efter exploateringen) för ett dimensionerande 10-årsregn. För att möjliggöra lokalt omhändertagande av dessa volymer anger dagvattenutredning att en dagvattendamm med en fördröjningvolym om 880 m3
anläggs i planens norra del. I planen har området närmast Veddestabäcken lämnats som parkmark med bestämmelse om att markyta skall
avsättas för dagvattenanläggning. Detta säkerställer att lokal dagvattenhantering enligt dagvattenutredning är möjlig. Därtill kommer makadamdiken längs Byleden samt bestämmelser om att bjälklag ska vara
planterbara, bland annat för att möjliggöra lokal fördröjning. Däremot

Föreslagen dagvattenlösning. Bild från
behovsbedömning.
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finns ingen planbestämmelse om att bostadskvarter ska rymma en viss
volym som kan fördröja en viss mängd dagvatten vilket föreslås i dagvattenutredningen.
Utan föreslagen dagvattenlösning överskrids halterna för ämnena
fosfor, bly, koppar, zink och kadmium, kvicksilver, suspenderad substans och olja. Med föreslagen dagvattenlösning beräknar Geosigma att
riktvärdena för samtliga värden kommer att underskridas. Eftersom
ovan nämnda ämnen överskrids även i nuläget bedöms den föreslagna
planen ge möjlighet till märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten.
Dagvattenlösningar ska uppdateras i kommande planarbete när ny
information från pågående utredningar gällande översvämningsproblematik och lösningar för att uppnå MKN framkommit. Det finns
därför en viss osäkerhet i om föreslagna lösningar verkligen uppnår de
krav på rening och reglering som kommer att ställas framöver.

Konsekvenser i relation till lagskydd
MKN för ytvatten
Med föreslagen dagvattenhantering bedöms medföra positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i recipienterna och därav positivt påverkan
på MKN till Bällstaån.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKOområdet negativt.
Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
Byleden ingår i dikesföretag varpå rensning utav bäcken endast får ske
till bäckens ursprungliga djup och bredd, annars betraktas det som ny
vattenverksamhet.

Förslag till åtgärder
•• Dagvattenutredning måste uppdateras med information från
pågående utredningar gällande lösningar på översvämningsproblematik och lösningar för att uppnå MKN i Bällstaåns avrinningsområde.
•• Planförslag och dagvattenlösningar måste anpassas efter resultatet
från dessa utredningar.
•• Den geotekniska undersökningen måste fördjupas för att ge kunskap
om hur grundvattnet kan komma att påverkas av markarbeten,
diken, garage m.m.

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Konsekvenser för grundvatten
- 1 Risk för små negativa konsekvenser för grundvattnet som riskerar att sjunka på grund av
dikning, grundläggning och mindre infiltration.

En större del naturmark sparas i det alternativa förslaget inom de
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områden där grundvattnet idag står som högst. Påverkan på grundvattennivåerna bedöms därför bli något mindre i alternativet men viss
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+ 1 Möjlighet till små positiva konsekvenser för grundvattnet eftersom marken saneras och
mängden föroreningar som når grundvattnet då kan minska något.

Konsekvenserna bedöms bli de samma som i huvudförslaget. Eftersom
parkmark ska användas för rening och översvämning kommer markarbeten, och sanering av mark, förmodligen bli aktuellt även i dessa
delar.
Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten om tillkommande
dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar.

Konsekvenserna bedöms bli de samma som i huvudförslaget.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för grundvatten
0 Inga till obetydliga konsekvenser gällande grundvatten efetrsom bebyggelsen blir
begränsad.

Eftersom bebyggelsen blir mer småskalig och vägen inte byggs om
bedöms konsekvenserna bli mindre i nollalternativet.
-1 Liten negativ påverkan då mark inte saneras och risk för fortsatt spridning av markföroreningar till grundvatten kvarstår

Det vatten som kommer att nå ner till grundvattnet riskerar att fortsatt
vara förorenat då inga omfattande saneringar görs.
Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
+ 2 Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten när ett område för flödesutjämning
och rening anläggs i anslutning till Veddestabäcken.

Nollalternativet innebär att området närmast Veddestabäcken används
för flödesreglering av Veddestabäcken och rening av dagvatten från
omgivande områden. Detta bedöms ge märkbara positiva konsekvenser
kopplade till dagvatten och Veddestabäcken

I stora delar av Byleden står vatten ytligt.
Väster om Byleden finns områden med
buskbeväxta småvatten.

37

MKB Byleden
14 September 2016
Slutversion

Hälsa och säkerhet uifrån
ekosystemtjänster
• Många av ekosystemtjänsterna är
förutsättningar för en hälsosam och
trygg miljö för oss människor. Den
understödjande tjänsten fotosyntes ger
oss syre, och de reglerande tjänsterna
luftrening, luftväxling och skuggning
skapar ett lokalt klimat där vi mår bra.
• Försörjning av rent dricksvatten är en
producerande ekosystemtjänst.
Flödesutjämning är en reglerande
ekosystemtjänst som motverkar risk för
översvämningar. Läs mer under
Vattenmiljö.

Hälsa och säkerhet
Bedömningarna gällande Hälsa och säkerhet grundas på följande
underlagsmaterial:
•• Behovsbedömning Detaljplan för Byleden i Järfälla kommun
(Järfälla, 2016)
•• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Byleden, Järfälla
kommun (Norconsult, 2016)
•• Dagvattenutredning för Byleden i Järfälla kommun (Geosigma AB,
2016)
•• Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun,
Byleden (Norconsult, 2016)
•• Översvämningsutredning – arbetsversion (DHI, 2016)

Hälsa och säkerhet i nuläget
Buller
Riktvärden för buller
Vid nybyggnation av bostäder eller vid
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur
eftersträvas riksdagens fastställda
riktvärden för vägtrafikbuller och
spårburen trafik.
Riktvärdena fastställdes i samband med
Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53.
Riktvärdena utgör huvudregler i Boverkets
allmänna råd (2008:1).
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid
fasad (för flyg avses FBN 55 dBA.)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i
anslutning till bostad.

Avstegsfall från riktvärden
Boverket har också formulerat fall där det
i en avvägning mellan krav på ljudmiljö
och andra intressen kan vara motiverat att
göra avsteg från huvudregeln. Detta bör
kunna övervägas:
• i centrala delar av städer och större
tätorter med bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad kvartersstruktur.
Avsteg kan också motiveras vid komplettering:
• av befintlig tät bebyggelse längs
kollektivtrafikstråk i större städer
• med ny tätare bebyggelse, till exempel
ordnad kvartersstruktur, längs
kollektivtrafikstråk i större städer.

Bullernivåer i nuläget. Bild från behovsbedömning.
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Idag är området inom ett avstånd på ca 40 meter utmed Byleden utsatt
för förhöjda bullernivåer, mellan 55 och 70 dBA. En utredning gällande framtida bullernivåer har utförts för delar av området. Den visar
att den ekvivalenta ljudnivån vid fasaderna mot Byleden blir med 6

000-7 000 fordon ca 60 dB(A) vid 50 km/h och 58 dB(A) vid 30 eller
40 km/h.

Markföroreningar
En översiktlig miljöteknisk utredning (Norconsult, 2016) har utförts
för området. De föroreningar som påvisats i jord och som enligt utförd
översiktlig utredning potentiellt kan förekomma inom området är
mycket till måttligt allvarliga halter av klorerade bekämpningsmedel,
tungmetaller (arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, nickel och zink),
petroleumkolväten och PAH. Utförda analyser av grundvattenprover
påvisade i en punkt mycket höga halter av klorerade bekämpningsmedel samt i en punkt mycket höga halter av nickel och måttliga halter
av arsenik, bly och kvicksilver.
Förekommande föroreningars farlighet bedöms som måttlig till mycket
hög. Spridningsförutsättningarna bedöms som höga då grundvattnet
innehåller både klorerade bekämpningsmedel och metaller, samt på
grund av närheten till Veddestabäcken. Känsligheten bedöms som
mycket hög med hänsyn till framtida markanvändning. Skyddsvärdet i
området bedöms som måttlig.

Översvämningar
En preliminär översvämningskartering (DHI, 2016) visar att risken för
översvämning av Veddestabäcken, som går i ett djupt dike i områdes
norra kant, är stor. Enligt utredningen riskerar över 1/3 av planområdet att översvämmas vid beräknat högsta flöde. Risken är som störst
vid områdets norra del, vid planområdets utströmningsområde till
Veddestabäcken, samt längs med lågområdet vid Byleden.
Veddestabäcken rinner ut i Bällstaån där översvämningsproblematiken
är stor. Även uppströms Veddestabäcken finns översvämningsproblematik.
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Riktvärden för förorenad mark
Som grund för bedömningar av miljökvalitet har Naturvårdsverkets rapport 4918
använts. Riktvärden som använts att
jämföra föroreningshalter är hämtade från
Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad
mark (Rapport 4638 och Rapport 5976).
Riktvärdena har utarbetats för två olika
markanvändningstyper:

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

Mindre känslig markanvändning
(MKM)
Mindre känslig markanvändning, MKM,
där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t.ex. kontor, industrier
eller vägar. De exponerade grupperna
antas vara personer som vistas i området
under sin yrkesverksamma tid samt barn
och äldre som vistas i området tillfälligt.
Markkvaliteten ger förutsättningar för
markfunktioner som är av betydelse vid
mindre känslig markanvändning, till
exempel kan vegetation etableras och djur
tillfälligt vistas i området. Grundvatten på
ett avstånd av cirka 200 meter samt
ytvatten inkluderas i benämningen.

Maximal översvämningsutbredning vid högsta
beräknade utbredning. Arbetsmaterial från
pågående utredning. DHI, 2016.

39

MKB Byleden

Skred, ras och sättningar

14 September 2016
Slutversion

Risken för skred och ras bedöms enligt geoteknisk utredning (Noconsult, 2016) som liten med undantag för planområdets sydöstra kant
(Område B, rutmönstrat på kartan nedan). Enligt utredningen kan
kompletterande undersökningar sannolikt ge högre skjuvhållfasthetsvärden och slänten skulle därmed kunna klassas som stabil. Utifrån
nuvarande kunskapsnivå rekommenderas inte byggnation inom
området alternativt krävs omfattande samt kostsamma förstärkningar.
Stora delar av Byleden (Område A, bredrandigt på kartan nedan) har
bedömts som mycket sättningskänslig. Även här finns behov av ytterligare undersökningar för att få en mer säker bild.
Behovsbedömningen pekar ut Veddestabäcken som område med
skredrisk men sådan risk har inte identifierats i den översiktliga geotekniska undersökningen.

Trafiksäkerhet
Byleden är en genomfartsgata med hastigetsbegränsning om 50 km/h.
Gatan har idag karaktären av en landsväg med öppna diken och delvis
osammanhängande gångbana på nordöstra sidan.

Luftföroreningar
Inga mätningar av luftkvalitet har genomförts inom planområdet. Föroreningshalterna bedöms dock ligga under MKN.
Översiktskarta över delområden med olika
geotekniska förutsättningar. (Norconsult,
2016)
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Temperaturreglering
Träd och buskar i området bidrar till luftrening i området men inga
skogsområden i Byledens närhet är nog stora för att kunna erbjuda
parkbris. Däremot kan de ge skuggning och något lägre temperaturer
än omgivande öppna områden under varma dagar.
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Konsekvenser av föreslagen plan.
Buller
-1 Risk för små negativa konsekvenser om endast avstegsfall uppnås vad gäller buller.

Om dagens hastighet om 50 km/h blir fortsatt gällande på Byleden
kommer avstegsfall att behöva användas för bostäder närmast vägen.
Dett askulle ge små negativa konsekvenser gällande buller. Om hastigheten sänks till 30 km/h behövs dock inte avstegsfall användas.

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

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

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

Planen innebär att de mest översvämningsdrabbade områdena i anslutning till Veddestabäcken lämnas som parkmark respektive förskolegård.
Bebyggelse planeras dock inom de översvämningsdrabbade områdena
längs Byleden. Planen anger inga bestämmelser om lägsta grundläggningshöjd och det finns inte heller någon information om hur räddningsvägar ska klaras i samband med översvämningar.
Vidare innebär exploatering av Byledens översvämningsområden en
risk för att planen bidrar till att öka översvämningsproblematiken nedströms i Bällstaåns avrinningsområde. Sammanlagt ger detta en risk för
stora negativa konsekvenser.
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Skred, ras och sättningar
-3 Risk för stora negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar då markens
stabilitet inte är tillräckligt utredd och ett område som planläggs för bebyggelse, enligt
översiktlig geoteknisk utredning, inte rekommenderas för byggnation.

Planen ger möjlighet till bebyggelse både inom område B, som
bedömts ha låg sjuvhållfasthet, och där bebyggelse i nuläget inte
rekommenderas samt område A, som bedömts som mycket sättningskänsligt. Det finns därför risk för stora negativa konsekvenser kopplade
till skred, ras och sättningar.

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

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

Luftföroreningar
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande luftföroreningar

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

Temperaturreglering
0 Inga eller obetydliga konsekvenser gällande temperaturreglering.

Planen innebär ianspråktagande av naturmark. Det är främst gräs- och
buskmarker med begränsad betydelse för temperaturreglering som
bebyggs medan skogsområden sparas. Ett mindre område med fuktig
triviallövskog byggs dock bort. Denna naturtyp är särskilt effektiv gällande temperaturreglering. Planförslaget omgärdas dock av naturområden samt bostadsområden med stort inslag av stora uppvuxna träd
och skogsdungar och temperaturregleringen i området bedöms som
fortsatt fungerande. Konsekvenserna bedöms därför som obetydliga.

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

Förslag till åtgärder
•• Bestämmelser om lägsta grundläggningsnivå bör införas i planen
•• Beskrivning av hur räddningsvägar ska säkras bör krivas in i
planhandlingarna
•• Planförslag bör anpassas efter resultatet från pågående utredning
gällande översvämningsproblematik i Bällstaån så att förslaget inte
riskerar att öka översvämningsproblematiken nedströms i avrinningsområdet.
•• En detaljerad geoteknisk undersökning bör utföras och planförslaget
bör anpassas efter resultatet.
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•• Semi-intensiva gröna tak för fördröjning av dagvatten kan med
fördel anläggas.
•• Bestämmelsen ”Bygglov medges först när grundsättningsförutsättningarna är godkända” bör läggas till i plankartan.
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Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag
Buller
-1 Risk för små negativa konsekvenser om endast avstegsfall uppnås vad gäller buller.

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

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Översvämningar
+ 1 Små positiva konsekvenser gällande översvämningar då alternativet säkerställer ett
område för flödesreglering och rening av vatten i anslutning till Veddestabäcken.

Genom att det översvämningsdrabbade området närmast Byleden
säkerställs som park, med fortsatt möjlighet till flödesreglering, innebär
alternativet små positiva konsekvenser gällande översvämning.
Skred, ras och sättningar
- 3 Risk för stora negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar då markens
stabilitet inte är tillräckligt utredd och ett område som planläggs för bebyggelse, enligt
översiktlig geoteknisk utredning, inte kan rekommenderas för byggnation.

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

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

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

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
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Buller
-1 Risk för små negativa konsekvenser om endast avstegsfall uppnås vad gäller buller.

Eftersom gatan inte byggs om kommer del av den nya bebyggelsen
hamna inom bullerstört område. Detta innebär risk för små negativa
konsekvenser gällande buller.
Markföroreningar
+ 1 Små positiva konsekvenser då markföroreningar kommer att saneras ner till nivån för
känslig markanvändning i anslutning till ny bebyggelse.

Nollalternativ skiljer sig från de andra förslagen genom att en mindre
del av marken, bara den på den nya bebyggelsens tomtmark, saneras.
Detta bedöms ge små positiva konsekvenser.
Översvämningar
+ 1 Små positiva konsekvenser gällande översvämningar då alternativet säkerställer ett
område för flödesreglering och rening av vatten i anslutning till Veddestabäcken.

Genom att det översvämningsdrabbade området närmast Byleden
säkerställs som park, med fortsatt möjlighet till flödesreglering, innebär
alternativet små positiva konsekvenser gällande översvämning.
Skred, ras och sättningar
- 1 Risk för små negativa konsekvenser gällande skred, ras och sättningar eftersom
bostäder uppförs i sättningskänsligt område.

I nollalternativet uppförs endast byggander inom område A utpekat i
den geotekniska undersökningen. Område A har dock bedömts som
mycket sättningskänsligt vilket ger risk för små negativa konsekvenser.
Trafiksäkerhet
Ingen bedömning är gjord gällande trafiksäkerhet på grund av att underlag saknas.

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

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

I nollalternativet lämnas stora delar av området obebyggt varför förutsättningarna inte skiljer sig obetydligt mot nuläget.
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Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton
miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Etappmålen är steg på vägen
för att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Etappmålen
presenteras under de aktuella miljökvalitetsmålen.
Nedan listas de nationella miljökvalitetsmål och etappmål som berörs
av planen. En bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med
miljömålen.
Miljömålet Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans och
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett
rikt odlingslandskap och En storslagen fjällmiljö är inte med i analysen
eftersom de inte bedömts vara relevanta för planen. Etappmål är endast
med när de bedöms som relevanta för detaljplanen. För dig som vill
läsa mer om de nationella miljömålen och generationsmålen, se miljomal.se.

Miljökvalitetsmål och etappmål
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning
Definition
Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Definition Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas.
Definition Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål
och hällristningar.
Etappmål
• Utsläppen för Sverige bör år 2020 vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990.

Planens konsekvenser i relation till Begränsad klimatpåverkan
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom nya bostäder
byggs inom tunnelbanans influensområde vilket kan minska transportbehov och därmed utsläpp ifrån dessa.
Det är osäkert hur planen påverkas målet gällande frisk luft eftersom
en utredning gällande luftföroreningar inte har utförts.
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Giftfri miljö
Definition
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Planens konsekvenser i relation till Giftfri miljö
Planen bedöms lokalt verka i miljömålets riktning eftersom områden
som är förorenade kommer att saneras i och med exploateringen.
Spridningen av främmande ämnen kommer att minska till angränsande natur och vattenområden vilket bedöms som positivt. På en större
skala beror påverkan på hur massorna sedan tas om hand.
Eftersom spridningsförutsättningarna av miljöstörande ämnen bland
annat till grundvattnet inte är helt utredda kvarstår viss osäkerhet gällande påverkan i bygg och exploateringsskedet.
Ingen övergödning
Definition
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Planens konsekvenser i relation till Ingen övergödning
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom planerad dagvattenlösning innebär ätt halterna kväve och fosfor som når Veddestabäcken minskar i förhållande till nuläget.
Levande sjöar och vattendrag
Definition
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Planens konsekvenser i relation till Levande sjöar och vattendrag
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom områden som är
förorenade kommer att saneras i och med exploateringen. Spridningen
av främmande ämnen kommer att minska till angränsande vattenområden vilket bedöms som positivt.
Vatten som tidigare har släppts ut orenat till Veddestabäcken kommer i
samband med exploateringen att omhändertas och renas vilket bedöms
som positivt. Exakt hur rening och flödesreglering ska utföras är inte
färdigutrett varför en osäkerhet finns i bedömningen.
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Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Planens konsekvenser i relation till Grundvatten av god kvalitet
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom områden som är
förorenade kommer att saneras i och med exploateringen. Spridningen
av främmande ämnen kommer att minska till grundvatten.
God bebyggd miljö
Definition
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Etappmål
• Ökad resurshushållning i byggsektorn.

Planens konsekvenser i relation till God bebyggd miljö
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom den ger möjlighet
att uppföra bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Möjligen skulle det
stationsnära läget motivera en något högre exploateringsgrad med
hänsyn till en långsiktigt god hushållning med mark. Det kollektivtrafiknära läget underlättar för de boende att använda sig av klimatsmarta
kommunikationer vilket bidrar till en god global miljö. Planen innebär
också att ett område innehållande fornlämningar och höga naturvärden planläggs som natur. Det finns dock, inom planen, inga ambitioner att utveckla värdena i dessa områden. Tillgång till parkmiljöer
både inom och i anslutning till planområdet, närhet till större rekreations- och motionsområden samt förutsättningar för vardagsmotion i
form av gång- och cykelnät ger förutsättningar för en god och hälsosam livsmiljö.
Planen bedöms motverka miljömålet vad gäller en hälsosam livsmiljö
eftersom bebyggelsen närmast Byleden riskerar att bli bullerutsatt.
Ett rikt djur- och växtliv
Definition
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Etappmål
• viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är
identifierade och systematiserade senast 2013.
• senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.
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Planens konsekvenser i relation till ett rikt växt- och djurliv
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom dagvattenreningen i planen bidrar till att tillflödet av föroreningar till Veddestabäcken och därmed Bällstaån minskar. Detta kan på sikt leda till en
ökad biologisk mångfald i vattendragen. Den bidrar vidare till målet
eftersom en ädellövskog med höga naturvärden planläggs som natur.
Samtidigt exploateras områden med påtagliga naturvärden vilket kan
sägas motverka miljömålet.
Planen bedöms också motverka miljömålet eftersom ett tydligt ekosystemtjänstperspektiv inte integrerats i planen.

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

Det klimatsmarta Järfälla
Inriktningsmål
Järfälla ska till år 2020 fortsätta växa samtidigt som koldioxidpåverkan/
invånare minskar.
Effektmål
• Koldioxidutsläpp: Invånarna i Järfälla kommun ska minska sin användning av fossil
koldioxid för uppvärmning och transporter med 50 procent till år 2020 med 1990
som referensår.
• Kollektivtrafik och cykeltrafik: Skapa förutsättningar för att öka användningen av
kollektivtrafik och cykel genom att bygga ut kollektivtrafiken och fler cykelbanor.

Se bedömning Miljömål, Begränsad klimatpåverkan.

Det goda livet i Järfälla
Inriktningsmål
I Järfälla har alla människor god tillgång till attraktiva parker och naturområden med ett rikt växt- och djurliv och alla ska kunna vistas i Järfälla utan att
drabbas av negativa miljörelaterade hälsoeffekter.
Effektmål
• Bostadsnära natur: Alla bostäder och förskolor ska även år 2020 ha tillgång till
variationsrik bostadsnära natur.
• Buller: Andelen boende som är bullerstörda av väg- och spårtrafik ska till 2020
minska med 20 procent jämfört med 2009.
• Biologisk värdefull mark: Arealen biologiskt värdefull mark inom befintliga
grönområden som genom vård och tillsyn behåller eller ökar sina värden ska
senast 2020 ha ökat med 20 procent med 2009 som referensår.
• God vattenstatus: Mälaren och kommunens sjöar och vattendrag ska senast år
2020 genom åtgärder uppnå god vattenstatus.
• Planterade träd: För varje ny bostad som byggs ska ett nytt träd planteras.
• Miljöprogram vid nybyggande: Allt kommunalt byggande och alla byggprojekt över
50 lägenheter på kommunalt ägd mark ska innehålla krav på miljöprogram.
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Planen bedöms i stor grad bidra till att nå inriktningsmålet. Tillgången
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Dagvatten från fastigheterna kommer att renas innan det når Veddestabäcken och därigenom förbättra statusen för den, samt Bällstaån nedströms. Exakt hur rening och flödesreglering ska utföras är inte
färdigutrett varför en osäkerhet finns i bedömningen.
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Det bedöms som svårt att inom planen klara av effektmålet att plantera
ett nytt träd för varje ny bostad.
Det är osäkert om planen kommer att bidra till etappmålen gällande
buller eftersom detaljerade utredningar för åtgärder inte har tagits
fram.
Miljöprogram har inte tagits fram för detaljplaneområdet.

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

Planen bedöms bidra till inriktningsmålet. Närhet till bra kollektivtrafik och ett sammanhängande gång- och cykelnät ger incitament till
att välja ett klimatsmart resesätt
Det är i övrigt osäkert vilka möjligheter planen ger för att till exempel
skapa incitament för miljömedvetenhet hos invånarna. Det hade, om
det fanns, lämpligen tagits upp i ett miljöprogram.
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Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla
I Järfälla kommuns översiktsplan har ett antal mål för ett hållbart Järfälla tagits fram. Målen följs av ett antal nyckeltal som ska användas för
uppföljning av målen. Nedan görs en bedömning av planens potential
att bidra till uppfyllnad av de olika delmålen.
Övergripande mål för ett hållbart Järfälla
Järfälla ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för
dem som lever och verkar i kommunen. Det innebär att vi måste hushålla
med mark och vatten samt sträva efter balans mellan ekologiska, sociala,
ekonomiska och rumsliga värden.

Urbana kvalitéer
Delmål
Järfälla ska erbjuda en varierad, upplevelserik och karaktärsfull byggd miljö.
Nyckeltal
•
•
•
•

Antalet bostäder som byggs per år.
Folkmängd i Järfälla.
Andel av Järfällas befolkning som har max 1 kilometer till närmaste spårstation.
Andel hushåll som har mer än 15 service- och urbana verksamheter inom 500
meter.
• Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende den gestaltningsmässiga kvaliteten på den byggda miljön.

Planen bedöms bidra till delmålet eftersom den innebär nya bostäder
och ökad folkmängd. Byleden ligger dock på strax över 1 kilometers
avstånd från närmaste spårstation och det kommer sannolikt inte
finnas mer än 15 service och urbana verksamheter inom 500 meter
från Byleden. Detta beror dock på innehållet i kommande etapper i
Veddesta.

Levande natur och kultur
Delmål
Järfälla ska erbjuda levande och rika natur- och kulturmiljöer.
Nyckeltal
• Andel bostäder och förskolor med god tillgång* till variationsrik natur och närhet till
parkmiljöer av hög kvalitet.
• Uppmätt vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.
• Areal biologisk värdefull mark** och fungerande ekologiska landskapssamband.
* God tillgång till natur och närhet till parkmiljö innebär: Närnatur/park (helst över 1
hektar) ska finnas inom 300 meter. Stadsdelspark (helst över 3 hektar) ska finnas
inom 500 meter. Natur/friluftsområde (över 300 hektar) ska finnas inom 1,5- 2
kilometer.
** Biologisk värdefull mark definieras som mark som enligt kommunens naturkartering bedöms ha mycket höga värden.

Se det kommunala miljömålet ”Det goda livet i Järfälla” ovan. Planen
uppnår målen gällande avstånd till närpark, stadsdelspark och friluftsområde.
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Järfälla ska erbjuda en samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt
hållbar infrastruktur.
Nyckeltal
•
•
•
•

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

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

Kunskapssamhället
Delmål
Järfälla ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för utbildning, forskning
och näringsliv.
Nyckeltal
• Antal arbetstillfällen i Järfälla.
• Andel företag som är integrerade med bostadsbebyggelse och andra urbana
verksamheter.
• Andel hushåll och företag med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Planen bedöms inte har någon påverkan på målet om kunskapssamhället.

Ett Järfälla för alla
Delmål
Järfälla ska erbjuda en attraktiv och hälsosam livsmiljö för alla.
Nyckeltal
• Andel av Järfällas befolkning som ger kommunen höga betyg avseende kvaliteten
och tillgången till platser för möten, fritid och kultur.
• Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende upplevd trygghet i
kommunen.
• Andel av olika boendeformer.
• Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende att vara en attraktiv
plats att leva och verka i.

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

Kulturmiljö
De fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som finns inom plan
ligger en bit in i det naturområde som lämnas oexploaterat. Därmed
bedöms risken för negativ påverkan på dessa under byggskedet ssom
liten.

Naturmiljö
Under byggskedet kan värdefulla naturmiljöer angränsande exploateringen, främst område 5 och 6, påverkas om dessa inte avgränsas tydligt. För att inte påverka dessa genom körskador och upplag av massor
bör dessa stängslas in på ett tydligt sätt.

Vattenmiljö
Under byggskedet finns det risk att förorenat dagvatten kan nå Veddestabäcken och rinna vidare mot Bällstaån. För att inte påverka MKN
i Bällstaån är det viktigt att redan i byggskedet vidta åtgärder för att
förhindra utsläpp till dagvatten. Vidare kan ökade mängder föroreningar nå grundvattnet om dessa frigörs i samband med markarbeten.

Hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer
Boende i närområdet kan tidvis komma att bli störda av buller och
vibrationer t.ex. i samband med schaktning, pålning och från transporter. Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller under
byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatt arbetet och i samband
med upphandling av entreprenad med mera bör arbetsmetoder och
arbetsmaskiner med minsta miljöpåverkan väljas.
Luftkvalitet
Byggskedet kan innebära utsläpp av luftföroreningar från byggmaskiner samt damning till exempel i samband med rivning av byggnader. Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon ska undvikas.
Krav på maskiner med bra utsläppsvärden bör ställas. Vid behov bör
åtgärder för att undvika damning vidtas.
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Kommande detaljplanering
•• Möjligheten att anpassa planförslaget efter förslag på åtgärder som
framkommer i denna MKB bör följas upp.
•• Framtagande av utredningar som föreslås i denna MKB och eventuell
anpassning av planen utifrån rekommendationer i dessa bör följas
upp. Utredningar som föreslås är följande:
••Trafikutredning
••Ytterligare geotekniska utredningar för att utreda markförhållanden och stabilitet i området.
••Ytterligare markundersökningar för att utreda spridningsrisker
för markföroreningar
••Uppdateringar av dagvattenutredningen
••Arkeologisk förundersökning
•• Dagvattenhanteringen måste lösas för att säkerställa MKN och risk
för översvämning.

Byggskede
•• Avgränsning och skydd av värdefulla naturmiljöer bör följas upp.
•• Åtgärder för att säkerställa att förorenat dagvatten inte når Veddestabäcken eller grundvattnet bör följas upp.
•• Uppföljning av att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under
byggskedet inte överskrids.
•• Luftkvalité i samband med byggskede bör följas upp för att säkerställa att MKN inte överskrids.

Förvaltning och drift
•• Uppföljning av att dagvatten som når Veddestabäcken understigerriktlinjer för föroreningshalter och inte bidrar till övergödning.
•• Uppföljning av att lokal omhändertagande av dagvatten har fungerat
väl i samband med 10-års och 100-årsregn.
•• Uppföljning av att bullernivåer understiger Boverkets riktlinjer.
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