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SAMMANFATTNING  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB), är en del av miljöbedömningen av detaljplan 
för Veddesta 2:93-95 m.fl. ”Bällstadalen” Kst 2018/810. Med hänsyn till att planen är i 
samrådsskede är syftet med miljöbedömningen att, integrera miljöaspekter i planen, redo-
visa programmets sammantagna konsekvenser och ligga till grund för det fortsatta detalj-
planearbetet genom att precisera de aspekter som genom olika åtgärder behöver utvecklas 
vidare för att säkra att en hållbar utveckling främjas enligt Miljöbalken (MB) och Plan- och 
bygglagen (PBL). 

Föreslagen plan  

Planförslaget innebär stadsbebyggelse i en areal på drygt 20 ha med byggnader på drygt 
åtta våningar upp till 121 meter som ska rymma in 2000 bostäder, kontor, skolverksamhet 
och handel i 14 kvarter, samt rekreationsytor med parker och torg. Parkeringen får plats i 
gemensamma parkeringshus och parkeringsgarage.  
 Föreslagen detaljplan, enligt utförd behovsbedömning, antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. Kommunen har identifierat att det finns risk för betydande miljöpåverkan av-
seende naturvärden, landskapsbild, rekreation och friluftsliv, riksintressen för kommuni-
kationer avseende flyg, materiella värden, miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, buller, 
förorenad mark, transport av farligt gods samt klimatförändringar avseende översvämning, 
ras, skred och urban värmeeffekt.  

Samlad bedömning 

Ett genomförande av planförslaget bedöms i detta läge innebära såväl positiva som nega-
tiva miljökonsekvenser. Förslaget bedöms kunna ge flera positiva miljökonsekvenser, tack 
vare en struktur som tillför nya rekreationsytor för plan- och influensområdet. En väl sam-
manhållen bebyggelsestruktur ger stora goda konsekvenser för Söderdalen och Jakobsberg 
avseende rekreation och landskap. Planförslaget bevarar höga naturvärden, utvecklar ytor 
för dagvattenhantering och förbättrar förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormer 
för vatten, vilket är positivt. Förslaget bedöms även bidra till att minska risken för över-
svämningar i området. Risken kopplade till transport av farligt gods samt påverkan på riks-
intressen för kommunikationer avseende järnväg och flygtrafik bedöms vara godtagbara. 
 Planförslaget bedöms medföra negativa konsekvenser avseende tillgång till privata 
friytor och solljus i kvartersmark, något som kan medföra negativa konsekvenser för hälsa 
hos framförallt barn. Området visar även platser med risker för uppkomst av dåliga buller-
miljöer trots att riktvärden bedöms kunna uppnås inom hela området. Det råder även osä-
kerhet kring varaktigheten och källan till föroreningar i grundvattnet.  

Förenlighet med Miljöbalkens och Plan- och bygglagens  
hushållningsregler 

Planförslaget är förenligt med MB:s och PBL:s hushållningsregler. Placeringen och struk-
turen bedöms vara anpassad efter landskapet. Förslaget medför en stor positiv påverkan 
dels på grund av att det skapar en central park inom influensområdet, och dels bildas en 
sammanhållen stadsstruktur med befintliga och planerade stadsstrukturer i omgivningen.  
Närheten till kollektivtrafik och service i Jakobsberg gör även områdets placering strate-
giskt viktig för stadsutvecklingen i Jakobsberg.  
 I planförslaget har man valt att bevara och utveckla delar av marken som regelbundet 
utsätts för översvämningar till park med öppen dagvattenhantering. Vidare kommer olika 
åtgärder att tillämpas för att minska tillförseln av föroreningar i vattnet och förbättra Bäll-
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staåns morfologi. Höga naturvärden, bestående av sumpskog bevaras.  Andra lägre natur-
värden planeras ersättas med bebyggelse vilket bedöms medföra en mindre negativ miljö-
påverkan.  

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsynsregler avseende 
människors hälsa 

Planförslaget visar goda förutsättningar för att kunna vara förenligt med hänsynsreglerna 
avseende människors hälsa. Dock råder osäkerhet kring i olika kvalitetsfaktorer som gör 
bedömningen osäker.   
 Utförda miljötekniska utredningar visar att föroreningar i marken kan åtgärdas. Där-
emot har källan till föroreningar i grundvattnet inte identifierats och därmed krävs en risk-
bedömning för att fastställa de nödvändiga åtgärderna.  
 Planförslaget visar en struktur som kan skapa både goda och dåliga ljudmiljöer trots 
att riktvärden bedöms kunna uppnås. Goda ljudmiljöer finns i den centrala delen. Mot Jär-
fällavägen kommer bullernivåer dock vara mycket höga. Entrétorget i väst visar dåliga 
förutsättningar för att uppnå en god ljudmiljö. Missgynnande förutsättningar råder även i 
kvarter 2 och 3 mot järnvägen. Omfattande bullerdämpande åtgärder är således nödvändiga 
i dessa miljöer.  
 Att det i planförslaget ingår en park på drygt fem hektar med god tillgänglighet, även 
för influensområdet, medför en stor positiv påverkan avseende rekreation. I föreslagen plan 
ingår även en bollplan och tre olika torg.  Storleken på de flesta innergårdar står däremot 
inte i proportion till byggnaders höjder vilket resulterar i miljöer med liten tillgång till sol-
ljus och begränsade utrymmen för rekreation och vila. 
 Risker för ras och erosion har reducerats i planförslaget genom att undvika bebyg-
gelse på delar med sämre marktekniska egenskaper.  
 Utförda analyser visar att individ- och samhällsrisker kopplade till transport av farligt 
gods bedöms vara acceptabla under förutsättning att byggnader mot Järfällavägen åtgärdas.  
Planförslaget visar små risker för bildande av värmeöar, dock råder en viss osäkerhet i be-
dömningen. 

God bebyggd miljö 

Planförslaget bedöms visa goda förutsättningar för en god bebyggd miljö tack vare en 
struktur som är anpassad efter landskapet och den rumsliga kontext som råder inom influ-
ensområdet. Vidare tillför planförslaget funktioner såsom parker och torg som kan uppfylla 
behovet av friyta och rekreation inom och utanför planen. Att svämplanet återskapas och 
ges flera funktioner bidar till att området blir en bra plats att bo på, vistas och verka i.  
 Strukturen visar däremot dåliga förutsättningar vad gäller tillgång till solljus och 
friyta i kvartersmark. En vidareutveckling av kvarterstrukturer och fördelning av volymer-
na anses därför vara nödvändigt i den fortsatta planeringen i syfte att öka tillgång till sol 
och privata rekreationsytor i kvartersmark. Även åtgärder måste tillämpas för att skapa en 
god ljudmiljö på offentliga platser.  

Barnperspektiv 

Planen erbjuder god tillgång till allmänna mötesplatser för barn som är tillgängliga för 
samtliga bostäder. Att en skola ligger i direkt anslutning till parken är mycket fördelaktigt, 
eftersom rörelserna mellan dessa miljöer sker utan exponering för biltrafik. Övriga place-
ringar behöver studeras närmare avseende exponering för biltrafik och tillgänglighet till 
parken. 
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 Gårdarna är i de flesta kvarterna är små i förhållande till antal planerade bostäder. 
Vidare är dessa för mörka för att kunna bli attraktiva och uppmuntra till lek och utevistelse, 
något som även medför negativa hälsokonsekvenser kopplade till brist på solljus och rö-
relse. I planförslaget ingår även fyra platser för skolverksamhet varav två av dessa bedöms 
sakna tillräcklig friyta och solljus. 
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1. INLEDNING  

Denna MKB har utarbetats av Järfälla kommun i samarbete med Ekologigruppen AB. Rappor-
ten utgör en MKB enligt PBL och kompletterande bestämmelserna i Miljöbalken (MB) samt 
Förordning (2017:966) om miljöbedömning. 

1.1. Bakgrund 
Kommunstyrelsen har 2017-03-06, § 37, beslutat att ge planutskottet i uppdrag att upprätta 
ett förslag till detaljplan för fastigheter Veddesta 2:93-95 m.fl. Planutskottet fick även i 
uppdrag att särskilt beakta vattenfrågorna inom planområdet i det fortsatta arbetet.  
 SAAB AB, genom Fastighets AB Järfälla Veddesta 2:81, inkom med ansökan om 
detaljplaneändring 2016-05-22. Fastigheterna är på drygt 165 000 kvadratmeter och ägs av 
SAAB-koncernen. Syftet med ny detaljplanering var att utveckla fastigheten, dels för att 
långsiktigt möta upp koncernens behov genom nytt kontor för verksamheten, dels genom 
att möjliggöra för nybyggnation. 
 Det aktuella planområdet ligger inom den regionala stadskärnan Barkarby-
Jakobsberg angiven i den regionala utvecklingsplanen (RUFS). Planen ligger inom influ-
ensområdet för kommande tunnelbana. Järfälla kommun har genom stockholmsöverens-
kommelsen 2013 åtagit sig att uppföra 14 000 bostäder inom influensområdet. I översikts-
planen ”Järfälla nu till 2030”, antagen 2012, är området redovisat som ett område med ur-
ban/stadsmässig struktur. 

Miljöbedömningsprocessen 

Syfte 
Enligt 6 kap. miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i 
planen så att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av 
konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hus-
hållning med naturresurser. 
 Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB), är en del av miljöbedömningen av de-
taljplan för Veddesta 2:93-95 m.fl. ”Bällstadalen” Kst 2018/810. Med hänsyn till att planen 
är i samrådsskede är syftet med miljöbedömningen att: 

 Integrera miljöaspekter i planen. 
 Redovisa programmets sammantagna konsekvenser. 
 Ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet genom att precisera de aspekter 

som behöver studeras och utvecklas vidare i det fortsatta planarbetet för att säkra att 
miljön och hälsan skyddas och en hållbar utveckling främjas enligt MB och PBL. 

Behovsbedömning och samråd om avgränsning 
En behovsbedömning har tagits fram av sakkunniga tjänstemän på kommunen och granskats 
av länsstyrelsen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att ett genomförande av detalj-
planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 
§ miljöbalken och 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) är nödvändig. 

Utförda utredningar och underlag för bedömningar 
Under programarbetet, samt inför detaljplanen och MKB-arbetet har flera utredningar tagits 
fram. Efter samråd och granskning har flera av utredningarna uppdaterats eller förnyats efter 
nytillkomna eller ändrade förutsättningar. Utredningarna redovisas tematiskt under respektive 
avsnitt. 
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1.2. Lagskydd 

Hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. MB 

Ekologiskt	särskilt	känsliga	områden,	ESKO,	3	kap.	4	§	MB	
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt möj-
ligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Inom aktuellt planområde förekommer 
Bällstaåns ESKO-område. Planens konsekvenser i relation till Ekologiskt särskilt känsliga om-
råden behandlas vidare under Konsekvenser naturmiljö och Konsekvenser vattenmiljö. 

Riksintresse	
Planområdet ligger i direkt anslutning till E18 som är av riksintresse för kommunikationer. 
Cirka 100-150 meter väster om området finns järnvägen Mälarbanan som också är av riksin-
tresse för kommunikationer. Högre byggnader kan även påverka riksintresse för luftfart.  
 Planen berör inga övriga riksintressen enligt 4 kap MB (Särskilda bestämmelser om hus-
hållning med mark och vatten). 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB 

Miljökvalitetsnormer	för	luft	
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477. I för-
ordningen 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 myn-
digheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken. Planens konse-
kvenser rörande luft behandlas under Konsekvenser hälsa och säkerhet. 

Miljökvalitetsnormer	för	yt‐	och	grundvatten	
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- och grundvatten för lan-
dets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) 
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Inom detaljplaneområdet finns Bällstaåns vatten-
förekomst (SE658718-161866). Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet behandlas under 
Konsekvenser vattenmiljö. 

Artskyddsförordningen 
Artskyddsförordningens bestämmelser bygger på miljöbalkens bemyndigande att utfärda regler 
till skydd för hotade djur- och växtarter. Artskyddsförordningen innebär att EU:s fågel- samt 
art- och habitatdirektiv införlivas i svensk lagstiftning. Arter upptagna i artskyddsförordningen 
skyddas enligt 4 § (starkare skydd, om de står på bilaga 1 och är märkta N eller B om fågel) 
eller 6 §. Förordningen omfattar dels de arter som skyddas enligt de båda direktiven samt samt-
liga fridlysta arter i Sverige, t.ex. fladdermöss, grod- och kräldjur samt orkidéer. Planens kon-
sekvenser rörande arter som omfattas av artskyddsförordningen behandlas under Konsekvenser 
naturmiljö. 

1.3. Gällande planer och program  

RUFS och Stockholmsförhandlingen 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) pekar ut åtta regionala 
stadskärnor med potential att bli regionala knutpunkter. Det aktuella planområdet ligger 
inom den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. 

Översiktsplan 
I översiktsplanen (Järfälla kommun, 2014) anges marken som ”huvudsakligen verksamheter 
med möjlighet till urban struktur”. Undantaget är en sträcka utmed Bällstaån som pekas ut för 
friluftsliv och naturvård. Fastigheten är strategiskt beläget i den regionala stadskärnan i Järfälla 
kommun, som pekas ut i regionplanen och kommunens översiktsplan. 
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Gällande detaljplaner 
För området gäller idag detaljplanen med aktbeteckning 0123-990/611 

1.4. Mål- och styrdokument 
Järfälla kommun har arbetat med ett flertal styrdokument i samband med översikts- och detalj-
planering.  I tabellen nedan redovisas dessa styrdokument. 
 
Tabell 1 Styrande dokument i Järfälla kommun 

 Dokument  Beskrivning

Översiktsplan.  Järfälla  ‐ nu  till 
2030 (2014) 

Redovisar planeringsinriktningar  för den  fysiska miljön och den  framtida markanvänd‐
ningen i Järfälla kommun. 

Avfallsföreskrifter (2017)  I  föreskrifterna  finns  detaljerade  bestämmelser  om  sortering  och  hämtning  av  avfall, 
vilka krav som ställs på fastighetsägaren vad gäller hämtställen och framkomligheten för 
hämtning av avfall. 

Riktlinjer  för  avfallshantering 
(2014) 

Riktlinjerna  för  avfallshantering  kompletterar  avfallsföreskrifterna  med  detaljerade 
beskrivningar om utformning och placering av utrymmen för avfallsinsamling. 

Plan för avfallshantering 2009‐
2020 (2009) 

Redovisar  generella  mål  för  avfallshantering  samt  processer  för  genomförande  och 
uppföljning av dessa mål 

Riktlinjer  för  dagvattenhante‐
ring (2016) 

Riktlinjerna är en vägledning  för kommunorganisationen, verksamheter, entreprenörer 
och byggherrar om omhändertagande av dagvatten inom Järfälla kommun, med syfte att 
minska den negativa effekten på vattendrag. 

Riktlinjer  för  länshållningsvat‐
ten (2013) 

Riktlinjerna är en vägledning om omhändertagande av länshållningsvatten 

Vattenplan (färdigställs 2018)  Planen  redovisar målen  för  vattenkvalité och tillståndet  i  vattendragen enligt  kriterier 
från Vattendirektivet  samt  översvämningssituationen  i  Järfälla  kommun. Vattenplanen 
redovisar även olika områdens lämplighet för kommande bebyggelse. 

Grönstrukturplan (2018)  Planen anger kommunala mål och redovisar de av kommunen valda ekosystemtjänster, 
ekologiska landskapssamband samt dagvattenstruktur i de offentliga rummen som gator, 
torg och parker och det naturliga vattnet i parker och natur.  

Lek‐ och aktivitetsplan (2017)  Redovisar kommunens strategi för utveckling av barn och ungas utemiljöer i bebyggelse 
och natur och ger vägledning vid planering, förvaltning, projektering och anläggning. 

Lekvärdesfaktor  för  förskole‐
gårdar (2017) 

Lekvärdesfaktorn är en vägledning vid planering, projektering och förvaltning av försko‐
lans utemiljöer och fungerar som ett utvärderingssystem vid granskning av förskolegår‐
dar inför bygglovsprövning.  

Järfälla konceptförskola (2017)  Den är en vägledning för planering av den fysiska miljön  i friliggande och ”integrerade” 
förskolor. Vägledningen riktar sig till kommunala förskolor. 

Järfälla  kommuns  grönytefak‐
tor färdigställs 2018) 

Grönytefaktor är ett verktyg för att med likvärdiga krav utforma grönska och ta vara på 
dagvatten inom kvartersmark. 

Gångplan (2018)  Gångplanen  redovisar mål och strategier  för gångnätet  i  Järfälla kommun. Gångplanen 
innefattar  en  handlingsplan  där  till  exempel  nya  kopplingar  i  gångnätet  beskrivs  och 
kostnadsuppskattas. 

Cykelplan (2018)  Cykelplanen  redovisar mål och  strategier  för hur  cykelnätet  i  Järfälla  kommun  ska ut‐
vecklas.  

Teknisk handbok (2017) Är  en  standard  för  kommunens  tekniska  anläggningar  och  utgör  ett  stöd  för  interna 
verksamheters uppdrag och handlingssätt  inom sina differentierade verksamhetsområ‐
den. Den är ett stöd och ger anvisningar för externa exploatörer, fastighetsägare, konsul‐
ter m.fl. vid projektering, tillståndsansökningar, samverkan och samarbete med kommu‐
nens verksamheter. 

Parkeringsnorm (2017) Normen anger ett minimum av det parkeringsutbud som fastigheten ska erbjuda i syfte 
att  säkerställa  att  ett  visst  grundutbud  av  parkering  finns  vid nyexploatering  och om‐
byggnad. 

 
Utifrån planområdets förutsättningar är styrdokumenten som reglerar omhändertagandet av 
vatten och användning av vattenområden centrala. Kommunens riktlinjer för dagvattenhan-
tering, fastställda av tekniska nämnden och kommunfullmäktige under 2016, gäller. Ut-
gångspunkten är att miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås och belastningen på vat-
tendragen inte öka trots att kommunen växer. Riktlinjerna syftar till att på ett tydligt sätt ta 
hänsyn till de förutsättningar som finns i kommunen och innehåller recipientspecifika rikt-
värden för dagvattnets föroreningsinnehåll och krav på flödesbegränsningar.   
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Järfälla kommun håller för närvarande på att uppdatera sin vattenplan och ta fram ett åt-
gärdsprogram för vatten. Vattenplanen planeras färdigställas och antas under 2018. Inom 
ramen för vattenplanen utreds föroreningsbild, hydromorfologi, ekologi och översväm-
ningsrisk för kommunens vatten, däribland Bällstaån och Veddestabäcken. Möjliga åtgär-
der och platser för rening, fördröjning och utveckling av ekologiska värden kommer också 
att identifieras. En avvägning mellan var rening och var fördröjning ska ske kommer att 
göras. Samordning sker mellan föreliggande arbete med tillståndsprocessen och arbetet 
med vattenplanen.   

1.5. Miljö- och folkhälsomål 
En MKB ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra 
miljö- och hälsohänsyn beaktats i planen.  

I tabell 2 ges en översikt av de 16 miljökvalitetsmålen och de elva målområdena för folk-
hälsa. De mål som bedömts vara relevanta för denna MKB har markerats med fet stil. Be-
dömningen av hur planen påverkar målen görs i avsnitt om Nationella miljömål 

 
Tabell 2. Miljömål och folkhälsomål 

MILJÖMÅL MÅL FÖR FOLKHÄLSAN 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust 

och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

1. Delaktighet och inflytande i sam-
hället 

2. Ekonomiska och sociala förut-
sättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 
4. Hälsa i arbetslivet 
5. Miljöer och produkter 
6. Hälsofrämjande hälso- och sjuk-

vård 
7. Skydd mot smittspridning 
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 
9. Fysisk aktivitet 
10. Matvanor och livsmedel 
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak 

och spel 
 

 

1.6. Övriga processer 
Parallellt med planprocessen ska även en ansökan om en prövning för vattenverksamhet 
pågå. 
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2. AVGRÄNSNINGAR  

MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt föreliggande behovs-
bedömning, samt relevanta synpunkter som framkommit under samråds- och granskningsske-
det.  

2.1. Geografisk 
Utredningsområdet består av planområdet, som är den faktiska fysiska yta som upptas av 
detaljplanen, och influensområdet, alltså den geografiska ytan utanför som påverkas direkt 
och indirekt. 

  
Figur 1 Utredningsområde 
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Influensområdet i Figur 1 omfattar minst en zon på drygt 500 meter från plangränsen och 
sträcker sig över en yta med olika element som bedöms kunna påverkas av planförslaget. 
Omgivande områden består huvudsakligen av industrimark förutom i Söderhöjden i norr 
och Söderdalen i nordväst, som är sammanhållna bostadsområden bestående huvudsaklig-
en av flerfamiljshus.   
 Fastigheten avgränsas i norr av Bällstaån och Mälarbanan, i öster av ett skogsområde 
och i söder och väster av Järfällavägen. I Söderdalen pågår en utbyggnad av bostäder i 
kvartersform och lamellhus i 4-6 våningar. Ormbacka B och Kvarnbacken är två pågående 
detaljplaner inom influensområdet. Veddesta består idag av en blandning av individuella 
och fristående industribyggnader på stora tomter. Vägarna har till stor del ledkaraktär där 
biltrafiken har hög prioritet.  

2.2. Tidsmässigt 
Då genomförandetiden för en detaljplan är minst 5 år och max 15 år från laga kraft, kan det 
vara lämpligt att samtliga bedömningar får 2030 som jämförelseår.  

2.3. Tematiskt 
Utifrån ett avgränsningssamråd med Länsstyrelsen i Stockholms län daterat 2017-09-21 ska 
följande miljöaspekter i tabellen nedan analyseras i MKB:n. 
 

Miljöaspekt Utbyggt om-
råde 

Byggskede 

Naturvärden x x 
Landskapsbild x - 
Rekreationsvärden x - 
Riksintressen för kommunikat-
ioner avseende flyg 

x - 

MKN för vatten x x 
MKN för luft - x 
Markmiljö (Mark förorening-
ar) 

x x 

Buller x x 
Olycksrisker med transport av 
farligt gods 

x - 

Klimatförändringar avseende 
översvämning, ras, skred och 
urban värmeef-
fekt/mikroklimat 

x - 

Materiella värden1 x - 

Övriga lokala miljöaspekter som beskrivs i MKB 
Denna MKB beaktar planens påverkan på barn. Eftersom aspekten inte utgör prövnings-
grund för planen används den för att kasta ljus över viktiga hållbarhetsaspekter att ta hän-
syn till i det fortsatta arbetet med planeringen inför granskningsskedet. 

                                                 
 
1 Materiella värden redovisas inte som ett enskilt kapitel. Dess redovisas i som del av andra aspekter, bland 
annat landskap, rekreation, dagvatten, buller, m.fl. 
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Figur 2 matris för konsekvensbedömning. Metoden
bygger inte på exakta matematiska beräkningar utan
på principer för hur bedömningen ska göras. 

3. METOD 

Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter 
mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna miljöanpassade 
lösningar ökar. 

En bedömning görs (i den mån det är 
möjligt och relevant) på skalan små, måttliga 
eller stora konsekvenser. Vad gäller konse-
kvenser kan dessa vara negativa eller posi-
tiva.  

Bedömning av miljökonsekvenser utgår 
från den berörda platsens förutsättningar och 
värden samt den påverkan som projektet 
medför, det vill säga störningens eller in-
greppets omfattning. Om ett område med 
stort värde störs i stor omfattning innebär det 
stora negativa konsekvenser medan en liten 
störning på ett område med litet värde inne-
bär små negativa konsekvenser. Metoden ger 
möjlighet att också väga in positiva konse-
kvenser. 
 De områden eller typer av objekt som 
kan komma att påverkas delas in i delområ-
den eller objektstyper. Värdet eller känslighet 
hos respektive delområde eller typ bedöms 
utifrån bedömningsgrunder och skalor som är 
specifika för respektive miljöaspekt. Skalan 
som används är små – måttliga – höga vär-
den.  
 En bedömning görs också av vilken 
påverkan/störning som projektet antas medföra för respektive delområde eller objektstyp 
och hur stor omfattningen av denna påverkan bedöms bli, det vill säga vilken effekt som 
bedöms uppstå. Skalan som används är stora negativa effekter - måttliga negativa effekter, 
- små negativa effekter – ingen störning/effekt/ inverkan – små positiva effekter – måttliga 
positiva effekter – små positiva effekter. 
Storleken på konsekvensen bedöms genom en sammanvägning av värdet/känsligheten och 
effekten av ingreppet i respektive delområde, enligt matrisen i Figur 1. 
 Vid konsekvensbedömningen jämförs utbyggnad av planförslaget och nollalternati-
vet med varandra.  
 På grund av osäkerhet kring den framtida utvecklingen av bebyggelsestrukturer och 
demografin i influensområdet, kulturellt betingade syn på till exempel landskapsbild och 
rekreation, samt tekniska aspekter som inte går att styra i detaljplanen, gör att en viss grad 
av osäkerhet råder i följande bedömningar.  
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4. PLANFÖRSLAG OCH ALTERNATIV  

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap 12§ miljöbalken identifiera, beskriva och 
bedöma ”rimliga alternativ med hänsyn till planen eller programmets syfte och geografiska 
räckvidd”. Vidare ska MKB:n innehålla ”en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns 
sannolika utveckling om planen inte genomförs”, vilket utgör MKB:ns nollalternativ. Beträf-
fande alternativ markanvändning innebär ett rimligt alternativ inte några stora skillnader då 
detta förutsätts vara förenligt med den fördjupade översiktsplanen och gällande viljeriktning.  

4.1. Föreslagen plan  
Planförslaget innebär stadsbebyggelse inom 20 hektar som ska inrymma bostäder, skola, 
kontor, handel och park i 14 kvarter. Specifikt planeras: 

 Bostadsbebyggelse i upp till 8 våningar för drygt 2000 bostäder. 
 Kontorsbebyggelse i upp till 121 m.ö.h. 
 Ett hotell 
 Ett parkeringshus med kontor, mini-ÅVC och sopsugsanläggning. 
 2-3 förskolor 
 1 F-6 skola 
 En park på drygt 4 hektar 

Bebyggelsestrukturen innebär en stadsdel med genomsnittligt hög täthet och kvartersbe-
byggelse med blandade funktioner. Bebyggelsestrukturen ramar in parker och grönska som 
kompletterar den relativt höga exploateringsgraden. Den nya bebyggelsen kantar gator och 
i strukturen samordnas parkeringen i gemensamma parkeringshus och parkeringsgarage. 
De offentliga rummen är varierade och integrerade i gatunätet. 
 

 
Figur 3 Illustrationsplan Bällstadalen (Enter Arkitektur, 2018) 
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4.3. Alternativt planförslag  
Enligt alternativt planförslag föreslås utbyggnad på hela fastigheten med  

 3 000 bostäder i flerfamiljehus 
 SAABs nya anläggning och kontor 
 Drygt 10-12 våningar och en byggnad på över 158 m.ö.h.  
 Ytor för publika verksamheter som förskola, skola, hotell med tillhörande garage 

samt ytterligare tre kontorsbyggnader. 

Största delen av svämplanet för Bällstaån inom planområdet planeras med hårdgjorda ytor 
och byggnader. Flera ytor avses för markparkering och ett aktivitetsstråk föreslås. Det in-
nebär att hela området på vänster sida samt området intill Bällstaån bebyggs, och mer mark 
avses för parkering jämför med huvudalternativet. 
 

 
Figur 4Alternativ planförslag för Bällstadalen 
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4.4. Nollalternativ 
I nollalternativet kommer planförslaget inte till stånd. Det innebär att befintliga byggnader 
kvarstår och nybyggnation på drygt 11 ha genomförs enligt gällande detaljplan efter år 
2030. Influensområdet utvecklas i enlighet med visionsbilden i ÖPn och dagens socioeko-
nomiska och demografiska trender. 
 

 
Figur 5 Dagens markanvändning för Bällstadalen 
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5. MILJÖKONSEKVENSER 

5.1. Naturvärden 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Naturvärden skyddas inom ramen för hushållningsbestämmelserna 3 kap. 3§ och 6 § och 
Biotopskydd 7 kap. 11§ Miljöbalken (MB) samt artskyddsförordningen (2007:845).  
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön (3 kap. 3 § MB). Vidare ska 
mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän syn-
punkt på grund av deras naturvärden, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall 
särskilt beaktas (3 kap. 6 § MB). 
        Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars 
är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde enligt 7 kap. 27-29 §§ Mil-
jöbalken. Alléer och åkerholmar i odlingslandskapet omfattas av ett generellt biotopskydd 
enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd.  
      I artskyddsförordningen finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna 
kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet.  

Utredningar	
En naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard har utförts för planområdet 
(Ekologigruppen, 2017) som ligger till grund för följande bedömning. Tidigare har kom-
munen även låtit analysera ekologiska landskapssamband, vilka ingått i tidigare utförd be-
hovsbedömning.  

Översiktsplan	

 Nyckelbiotoper och de prioriterade ekologiska landskapssambandens funktion ska 
säkras. 

Förutsättningar  
Naturen i inventeringsområdet består huvudsakligen av gräsmarker och mindre skogspartier. 
Gräsmarkerna är torra-friska och består främst av vanligt förekommande arter, men vissa par-
tier hyser växter som är viktiga för pollinationer och dessa har högre naturvärden. Skogsparti-
erna utgörs av tallskogar med gamla träd, en ung lövsumpskog som innehåller mycket död ved, 
ett värdefullt aspbryn, en granskog och en blandskog. I området har bete troligen förekommit 
historiskt då rester av ängs- och lundartad flora finns, liksom inslag av enbuskar 
(Ekologigruppen, 2017).  

Naturtyper	och	värden	
Totalt har 12 naturvärdesobjekt avgränsats. Ett objekt har högt naturvärde (naturvärdesklass 
2),sex objekt har påtagligt naturvärde (klass 3) och fem objekt har visst naturvärde (klass 4). 
Inga objekt med högsta naturvärde (klass 1) har identifierats (Ekologigruppen, 2017). 
 
Högt naturvärde – naturvärdesklass 2 
Ett skogsparti med högt naturvärde har identifierats i områdets nordvästra del. Objektet utgörs 
av en cirka 50-år gammal lövskogsdunge på sumpigare mark på drygt 0,7ha. Området kan på 
sikt utvecklas till en lövsumpskog. Området är rikt på död ved av lövträd och är främst be-
vuxen med olika videarter (Salix sp.). Floran är något lundartad och enbart små inslag av hyd-
rofil flora förekommer. I objektet finns rikligt med vedsvampar och spår av hackspettar. Bland 
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annat hittades spår av de två rödlistade arterna mindre hackspett och gröngöling. Arterna är 
även noterade i Artportalen sjungandes under häcksäsong, i området och dess nära omgivning. 
Någon konstaterad häckning är inte gjord i området (Ekologigruppen, 2017). 
Lövsumpskogar är sällsynta i området då den inte förekommer på en radie på minst två kilo-
meter, specifikt vid Säbysjön i öst. För Järfälla kommun utgör sumpskogar 37 ha enligt en 
kommunövergripande NVI gjort på uppdrag av Järfälla kommun.  
 

 
Karta 1 Naturvärdeskarta i planområdet för Bällstadalen 

Påtagligt naturvärde – naturvärdesklass 3 
I inventeringsområdet har 6 objekt med påtagligt naturvärde (klass 3) påträffats. Två tallskogs-
objekt (objekt 3 och 7, figur 5) har påtagliga naturvärden, där värdena är knutna till förekoms-
ten av solbelysta och gamla tallar. Några av träden är omkring 150 år gamla. I östra delen finns 
blandskog med äldre tallar och triviallövträd med inslag av död ved (objekt 9). En grandunge 
på före detta åker/betesmark (objekt 8) har också påtagligt naturvärde, bland annat på grund av 
förekomsten av häckande gråhägrar (Ekologigruppen, 2017). 
 Två gräsmarker uppnår även påtagligt naturvärde. En större sammanhängande gräsmark 
med högvuxen och trivial flora som följer längs med Bällstaån (objekt 2, figur 6) är på blom-
mor viktiga för pollinerande insekter. Enstaka buskar är också värdefulla för områdets artrika 
fågelfauna. Objektet nyttjas under flyttsäsongen av flera mindre vanliga fågelarter 
(Ekologigruppen, 2017).  
 En torr vägkant i södra delen intill Saabs byggnad har även påtagliga värden (objekt 5). 
Objektet har sandblottor och en torrmarksflora som är värdefull och ger förutsättningar för 
sandlevande naturvårdsintressanta insekter att förekomma (Ekologigruppen, 2017). 
 
Visst naturvärde – naturvärdesklass 4 
I inventeringsområdet har 5 naturvärdesobjekt med visst naturvärde (klass 4) påträffats. 
Objekten utgörs främst av triviala gräsmarker (objekt 6), igenväxningsmark (objekt 4, figur 
7), ett ungt aspbryn (objekt 10), gles och ung hällmarkstallskog (objekt 11) och en trivial-
lövskog med björk (objekt 12). Värdena består främst i förekomst av nyckelsubstrat som 
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kan utgöra hemvist för skyddsvärda arter, till exempel förekomster av död ved 
(Ekologigruppen, 2017).  

Skyddsvärda	arter	
I inventeringsområdet har tre rödlistade fåglar noterats; gröngöling (Picus viridis), mindre 
hackspett (Dryobates minor) och kungsfågel (Regulus regulus). Samtliga arter är fridlysta 
enligt 4 § Artskyddsförordningen. Gröngöling och mindre hackspett noterades förekomma 
i lövsumpskogen i nordväst (naturvärdesobjekt 1) med närvaro av arternas hackmärken. 
Utöver de tidigare nämnda och rödlistade fåglarna hittades även reliktbock (nära hotad, 
NT, figur 9) och tallticka (NT) (Ekologigruppen, 2017). 
 Kungsfågel häckar sannolikt i barrskogsmiljöerna i östra delen. Arten är rödlistad 
men är vanlig i Stockholmsområdet. Eftersom kungsfågel är så pass vanlig i regionen be-
döms eventuella inslag av bebyggelse i detta skogsparti inte påverka arten negativt i ett 
nationellt perspektiv (Ekologigruppen, 2017). 
 I tallskogsdungen i västra delen av planområdet (naturvärdesobjekt 3) finns några 
stenhögar (möjliga odlingsrösen, figur 8). Sådana miljöer utgör potentiella övervintrings-
miljöer för grod- och kräldjur. Inga sådana kunde noteras under inventeringen, men närhet-
en till Bällstaån och andra öppna och solvarma gräsmarker gör det möjligt för grod- och 
kräldjur att förekomma. Samtliga grod- och kräldjur omfattas av 6 § i Artskyddsförord-
ningen (Ekologigruppen, 2017). 

Konsekvenser av nollalternativet 
Ingen konsekvens: naturvärden bedöms inte påverkas. 

I nollalternativet kvarstår befintliga naturvärden i området och därmed kan dessa utvecklas 
genom föråldring.  

Konsekvenser av alternativet 
Stora negativa konsekvenser: de höga naturvärdena i området försvinner i samband med 
alternativförslaget. 

 
Större andelar naturvärden ersätts av byggnader, infrastruktur och parkanläggningar. 
Sumpskogen i område med högt värde försvinner i sin helhet på grund av att ytor ersätts 
med byggnader och hårdgjorda ytor.     

Konsekvenser av planförslaget 
Små negativa konsekvenser: planförslaget bevarar de höga naturvärdena inom planområ-
det. 

 
Planförslaget innebär minder ingrepp i befintlig natur och framförallt utveckling av befint-
lig och nya naturvärden. Sumpskogen (1) bevaras och utvecklas till en del av den före-
slagna dagvattenparken. Bällstaåns ekologiska funktioner bland annat reglerande, stöd-
jande och kulturella bevaras. Trädplantering och förbättringsåtgärder på åns hydromorfo-
logi föreslås i planförslaget vilka anses leda till en ökning av den biologiska mångfalden, 
framförallt för fåglar, fisk och groddjur. Även delar av skogen i öst (10) bevaras vilket 
bidrar till att sambandet med andra biotoper inom influensområdet kvarstår. Övriga natur-
värden i området försvinner. 

Förslag till fortsatt arbete 

 Val av växter i årummet och översvämningsytorna bör anknyta till omgivningen och 
svenska arter med högt naturvärde. 
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  Plantera oregelbundna och flerskiktade grupper av blommande buskar (hägg, sälg, 
rönn) och andra lövträd, motsvarande den vegetation som finns på platsen idag. 
Dessa åtgärder skapar även förutsättningar för funktionen av det prioriterade ekolo-
giska landskapssambandet längsmed Bällstaån.  

 Gestaltning och skötsel av tillkommande parkrum bör bitvis tillåtas förvildas med in-
slag av död ved och stenblock av olika storlek. Holkar för fåglar och fladdermöss, 
samt övervintringsplatser för ev. groddjur, skulle också kunna vara tänkbara värde-
höjande åtgärder. 

 Bällstaåns stränder bör så långt som möjligt maximera ytor med flacka stränder med 
naturlig zonering och vegetation. Vidare bör bottenhöjder och substratet variera där 
så är möjligt, med grus och stenar av olika fraktioner, men utan att vandringshinder 
skapas. 

 Framtida skötsel av å-rum och parkmiljöer är en avgörande faktor för hur naturvärdet 
kan utvecklas i framtiden. Skötselplan bör tas fram i samråd med ekologiskt kunnig 
personal. 

 Tillämning av grönytefaktor bör, GYF, bör riktas till att tillföra och bevara vissa na-
turvärden inom kvartersmark. 

 

5.2. Landskapsbild 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Enligt 2 kap 6§ PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placerad på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden. Det 
rättsliga landskapsskyddet tillämpas dock enligt 7 kap. miljöbalken eller utpekat enl. 3-4 
kap. Följande bedömning utgår från PBL då det inte finns landskapselement som skyddas 
enligt MB. 

Generella	antaganden	
Begreppet landskapsbild innefattar den visuella upplevelsen av landskapet med dess be-
ståndsdelar. Upplevelsen av landskapsbilden är per definition kulturell, men innefattar all-
mängiltiga bedömningsgrunder som skala, variation, linjer, struktur och färg. Analys av 
landskapet har i det här fallet framförallt gjorts utifrån ett antal foton från olika vinklar och 
avstånd. Bebyggelsens konsekvenser för landskapsbilden har värderats utifrån hur mycket 
den förändrar landskapsbilden, hur stor förändringen är och om påverkan kan anses positiv 
eller negativ utifrån ett visuellt perspektiv. 

Översiktsplan	
Följande vägledning anges för området som pekas ut som ”regional stadskärna” 

  Bebyggelsen ska utformas med en genomsnittlig hög täthet och ha en tydlig stadska-
raktär. 

 Bebyggelsen ska ha en användning och en utformning som tillför staden liv. 
 Förhållandet mellan byggnader och de offentliga rummen ska vara stadsmässigt. 
 De offentliga rummen (Torg, gator, parker) ska: 

o Ha tillräckligt andel parker och grönska 
o Vara varierade, integrerade i gatunätet, tillgängliga och ha hög kvalitet. 
o Utformas så det framstår hur de kan användas. 
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Förutsättningar 
Planområdet är placerat i en dalgång knuten till Bällstaån i en lågpunkt omgiven av höjder.  
Dalens geografi och stadsstrukturer skapar en naturlig orientering i en nordvästlig riktning, 
med bara ån som hinder. I norr angränsar planområdet till Söderhöjden som är en högbelä-
gen bostadsbebyggelse karakteristisk för miljonprogrammets arkitektur. Landskapet mot 
norr är bruten av Mälarbanan och en mycket brant terräng. Mot nordväst växer stadsdelen 
Söderdalen som ligger i direkt anslutning till Jakobsberg. I söder och väst bryts landskapet 
av av Järfällavägen. Uppe på den högre terrängen söder om Järfällavägen, samt väster om 
området, finns industri- och verksamhetslokaler i varierande skala. Terrängens branta lut-
ning mot söder utgör ett hinder i landskapet. 
 Projektområdets östra del består till stor del av hårdgjorda ytor, byggnader och 
parkeringsplatser medan den västra delen består av ängsmark, en tallskogsdunge och en 
lövskogsdunge. 
 Landskapet domineras av gles industribebyggelse bestående av SAABs kontors- och 
verksamhetsbyggnader och omfattande markparkering. Varken huskropparna eller struk-
turen har en geometri som lämpar sig i en kvarterstruktur för bostäder eller urbana verk-
samheter.  
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Figur 6 Illustration av planförslagets påverkan på landskapet (Järfälla kommun) 
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Konsekvenser av nollalternativet 
Måttliga negativa konsekvenser: Nollalternativet hindrar till utveckling av sammanhållen 
bebyggelsestruktur inom influensområdet. 

 
Det rådande industriella landskapet inom planområdet stämmer inte överens med det väx-
ande urbana landskapet inom influensområdet.  

Konsekvenser av alternativet 
Små positiva konsekvenser: Förslaget bildar ett stadslandskap som står i relation till sin 
omgivning. Däremot visar strukturen brister vad gäller integration (kopplingar) med sin 
omgivning och ändrar landskapet med mycket hög kontorsbyggnad. 

 
Att industrilandskapet ersätts av stadslandskap bedöms vara positivt. Strukturen i alterna-
tivförslaget visar däremot en struktur som är svår att integrera med Söderdalen, vilket be-
döms medföra en negativ påverkan på stadslandskapet. Det innebär att området kan struk-
turmässigt uppfattas isolerat från sin omgivning.  
 I alternativet ingår även ett punkthus på 158 m.ö.h som utgör en betydande påverkan 
på landskapet. Beroende på utformning och gestaltning är bedömningen att ett högt hus 
kan utgöra ett positiv inslag. 

Konsekvenser av planförslaget  
Måttliga positiva konsekvenser: Förslaget bildar ett sammanhållet och integrerat stads-
landskap som står i relation till sin omgivning.  

 
Planförslagets påverkan bedöms vara positiv, dels på grund av att det industriella land-
skapet ersätts av stadsstrukturer, och dels på grund av att stadslandskapet i Jakobsberg ut-
vecklas till en sammanhållen bebyggelse genom planförslagets struktur samt att den orien-
teras efter Söderhöjden. Detta ger upphov till naturliga och lättillgängliga stråk som upp-
muntrar till rörelse mellan stadsdelarna.  Integrationen med Veddesta är dock fortfarande 
otydlig. 
 Den föreslagna parken utgör också ett positivt element i landskapet och skapar öppna 
vyer både inifrån och utifrån omgivande stadsdelar. 
 Ett punkthus på 121 m.ö.h kommer att synas från långt håll och innebär både ett nytt 
landmärke och en brytpunkt i Jakobsbergs stadslandskap. Beroende på utformning och 
gestaltning är bedömningen att ett högt hus kan utgöra ett positivt inslag. 

Förslag till fortsatt arbete 

 Kopplingarna mot Veddesta bör analyseras och vidareutvecklas i syfte att på sikt 
skapa en väl sammanhängande stadsstruktur och landskap mellan Jakobsberg och 
Veddesta. 

 Vid utformning av gatumiljön bör dimensionering och möblering uppmuntra till vis-
telse och orienterbarhet i stadsmiljön. 

 Skala, utformning och gestaltning av det höga huset ska utvecklas till att vara ett po-
sitivt inslag i landskapet. 
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5.3. Rekreation och friluftsliv 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Enligt PBL (2 kap. 7§ PBL) ska planläggningen ta hänsyn till behovet av parker och grön-
områden, lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse inom eller i nära anslut-
ning till sammanhållen bebyggelse. 

Riktvärden	
Boverkets riktvärden om bostadsnära natur (Boverket, 2007) utgår från riktvärdet att vid 
planering av nya områden bör behovet av bostadsnära natur inom 300 m från bostäderna 
och skolorna tillgodoses. Riktlinjen utvecklas även med att närparken helst bör ligga inom 
50 m från bostaden. Lokalparken bör kunna nås inom 200 m från bostaden och utan att 
man behöver korsa trafikerade vägar. Stadsdelsparken bör ligga inom 500 m från bostaden, 
dock inte längre bort än 800 m.  

Översiktsplan	

 Behovet av ytor för kultur, motion och idrott ska tillgodoses i samband med detalj-
planering av nya områden 

 Skapa mötesplatser i samband med omvandling och utveckling av Järfällas bebyg-
gelsestruktur. 

 De offentliga rummen (Torg, gator, parker) ska ha tillräckligt andel parker och 
grönska 

 Bällstaån ska utvecklas till grönblåttrekreationsstråk. 
 Mångfunktionella ytor ska bevaras och utvecklas, speciellt när dessa bidrar med flera 

ekosystemtjänster. 
 Det bör eftersträvas att Järfällaborna som längst har 300 meter till lek-

plats/närpark/närnatur, 500 meter till statsdelspark/områdespark och 1,5-2 kilome-
ter till natur- och friluftsområden. 

 Barns möjlighet till lek i natur ska gynnas. 
 Bebyggelse i närhet till park och natur ska medvetet planeras för att undvika baksi-

dor, otydliga gränser och återvändsgränder. 
 Ny bebyggelse bör användas för att göra naturen mer tillgänglig.  

Lekvärdesfaktor	
Järfälla kommun har ett utvärderingssystem, så kallad ”lekvärdesfaktor” vid granskning av 
förskolegårdar inför bygglovsprövning. Förskolegård ska vara minst 3 000 m² och bör vara 
indelad i tre zoner, en trygg, en rörelsefylld och en vild, med fokus på olika kvaliteter och 
funktioner inom respektive zon. I en tät stad där gårdens yta inte alltid räcker till för alla 
zoner (Total 2 000 m²). kan den vilda zonen utgöras av ett park- eller naturområde inom 
högst 300 m från förskolan (Järfälla kommun, 2017). Avsteg från dessa mått kan göras 
genom tillämpning av olika åtgärder angivna i ”lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Jär-
fälla.  

Övriga	rekommendationer	
 10 m² friyta per invånare inom 500 m (Spacescape, 2016) 

 
Tillgång till Solljus är centralt för människans psykiska och fysiska hälsa och för en nor-
mal foster-utveckling (Bejerot, Gradner, & Humle, 2011). Tillgången till solljus på utemil-
jöer anges inte i PBL. Däremot finns det olika rekommendationer som kan ge indikation på 
det: 
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 Minst 15 procent av gårdsytan ska vara solbelyst minst 4 timmar vid vår- och höst-
dagjämning (Järfälla kommun, 2018). 

 Utemiljöer inom kvarter bör vara till minst 50 procent solbelyst klockan 12 vårdag-
jämning, för att skapa en god vistelsekvalitet (Spacescape, 2016) 

 En gård behöver vara minst 1 500 kvadratmeter för att innehålla en mångfald av 
funktioner och vara en mötesplats för de boende i kvarteret (Spacescape, 2016). 

 Ett maximalt gångavstånd på 800 meter till ett torg som är minst 1 000 kvadratmeter 
stort. Torget ska placeras där många människor rör sig, med fördel intill en spårstat-
ion eller en central korsning (Spacescape, 2016). 

Förutsättningar 
Delar av planområdet är idag instängt och saknar naturliga kopplingar till sin omgivning, 
vilket gör gröna ytor och närliggande rekreationsområden otillgängliga. Skogen i öst och 
gräsmarken utmed Bällstaån är tillgänglig för allmänheten och utgör en lekmiljö som nytt-
jas av bland annat Nybergs förskola, och troligen av barn som bor i bostadsområdet i Sö-
derhöjden i norr. Närmaste lekpark inom influensområdet är Tallbohovsparken som ligger 
över en kilometers promenad nordöst om plangränsen. Det finns inte heller närliggande 
idrottsanläggningar. Närmaste idrottsanläggningen ligger över en kilometers promenad 
nordväst om planområdet.  
 Naturmarken i nordväst har goda förutsättningar för utveckling av rekreationsytor, 
samtidigt som närheten till Bällstaån gör delar av marken olämplig för husbebyggelse. 
Området är centralt beläget och därför enkelt att tillgängliggöra för den kommande befolk-
ningen i både Söderhöjden och Bällstadalen.  
 

 
Figur 7 Rekreationsvärden i influensområdet enligt dagens (2018) vägstruktur  
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Konsekvenser av nollalternativet 
Måttliga negativa konsekvenser: Området förblir otillgängligt för rekreation samtidigt 
som behovet av rekreationsytor för Jakobsberg, Söderdalen och Söderhöjden växer på 
grund av nybebyggelse.  
 
Nollalternativet innebär att naturmarken i västra delen av planområdet fortsätter vara otill-
gängligt för boenden i omgivningen. Vidare är förutsättningar för användning av skogen i 
öst för rekreation relativt dåliga på grund av långa avstånd och avsaknad av lämpliga pro-
menadstråk från omgivande bostadsbebyggelse. Att området inte utvecklas hindrar även 
möjligheter för att etablera nödvändiga rekreations- och idrottsanläggningar för den väx-
ande befolkningen i Jakobsberg, Söderdalen och Söderhöjden.  

Konsekvenser av alternativet 
Stora negativa konsekvenser: Avsaknaden av parker och idrottsanläggningar innebär en 
ytterligare belastning på existerande anläggningar inom influensområdet. 
 
 
I alternativet till planförslaget omvandlas majoriteten av naturmarken i nordväst till kvar-
tersmark. Rekreationsytor begränsas till en yta på drygt 5 000 m², med skog och Bällstaån i 
norr inräknat. Behovet av omfattande dagvatten- och stabiliseringslösningar för Bällstaån, 
innebär att möjligheterna för att tillgängliggöra och anlägga nya parkytor och idrottsan-
läggningar blir mycket begränsade. Alternativet innefattar även ett torg centralt beläget i 
området på drygt 3000 m². Utifrån föreslagen struktur och läge bedöms torget vara lättill-
gängligt för befolkning inom och utanför plangränsen.  För planområdet innebär förslaget 
friytor på drygt 1 m² per invånare. 
 Utifrån det kommande behovet av friytor i både Bällstadalen och Söderdalen bedöms 
alternativet medföra en negativ påverkan på rekreation. Avsaknaden av parker och idrotts-
anläggningar innebär en ytterligare belastning på existerande anläggningar, framförallt i 
Vibblaby, Söderhöjden och centrala Jakobsberg samt leder till högre biltrafik p.g.a. trans-
portbehov till avlägsna rekreationsområden. 

Konsekvenser av planförslaget  

Tillgång till allmänna rekreationsytor 
Stora positiva konsekvenser: Planförslaget bidrar till området med en park på drygt 5 ha, 
tre torg och en bollplan. Friyta per invånare är god då den motsvarar över 10 m²/invånare 
inklusive befolkningen inom 500 meter. Torgens läge och utbud är goda och kommer 
även att medföra positiva konsekvenser för influensområdet. Dock är storleken och fram-
förallt ljusförhållande för ett av torgen missgynnat. 
 
Tillgång till friyta i kvartersmark 
Måttliga negativa konsekvenser: Av tretton bostadskvarter är det bara fem stycken som 
visar en areal nära eller över 1500 m². 
 
Placering av två och fyra skolor/förskolor bedöms inte vara lämplig på grund av dålig 
tillgång till friyta och solljus. 
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Figur 8 Effekter av kopplingar till Söderdalen
med bro över Bällstadalen 

Allmänna	rekreationsytor	
I planförslaget ingår en park med dagvattenytor på drygt 5 ha i den nordvästra delen av 
planområdet mot Bällstaån. En sjumannaplan på drygt 2 500 m² med direkt anslutning till 
en skola anläggs intill parken. Flera stråk med anslutning till Söderdalen gör parken till en 
viktig plats för rekreation och sociala möten för de boende i både stadsdelarna.  
 Föreslagen park och bollplan bedöms medföra en stor 
positiv påverkan både för plan- och influensområdet, ef-
tersom behovet av dessa element ökar i samband med ut-
byggnaden av influensområdet.  
 Sammantaget bidrar planförslaget med drygt 5,5 ha 
friyta. Det innebär att för planområdet räknas drygt 11 
m²/invånare2 och drygt 10,4 m²/invånare3 om befolkningen 
och friytorna i Söderdalen räknas in. Parkens läge och fysiska egenskaper är unika för in-
fluensområdet och kommer sannolikt locka till sig besökare framförallt från Söderdalen 
och Söderhöjden. Närheten och stadskaraktären för den centrala parken i Söderdalen 
kommer med stor sannolikhet att locka till sig besökare från planområdet, vilket kommer 
att ha en stor positiv påverkan på social integration i området. 

Torgytor	 	
Placering, storlek, utformning, möblering, solläge och vindförhållande spelar roll för män-
niskors benägenhet att använda och uppehålla sig länge på ett torg (Spacescape, 2016) 
 Tre torg ingår i planförslaget: 

 Kvarterstorget: har en 
areal på 340 m² och 
ligger intill skolan och 
parken. Lokaliseringen 
i förhållande till plan-
förslagets struktur och 
Söderhöjden, samt sko-
lan, gör torget lättill-
gänglig för en större 
andel av boende i om-
rådet. Detta talar även 
för torgets betydelse 
och potential som mö-
tesplats och läge för 
olika sociala aktiviteter 
samt kafé- och restau-
rangverksamhet. Tor-
get riskerar dock att bli 
mörkt även sommartid 
på grund av dess orien-
tering i förhållande till 
strukturen som hindrar 
solljuset att nå torgets 
ytor. 

                                                 
 
2 2000 lägenheter x 2,5 invånare/55000 m² 
3 1250 lägenheter x 2,5 invånare/29500 m² 

Tabell 3 Friyta i planförslaget

Friyta Areal m² 
Bollplan 2 495
Park 49 870
Torg 2 494
Totalsumma 54 859
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 Centrumtorget: placeras intill Nettovägen samt gatan som leder ner till parkens cen-
trala del i norr. Torget har en areal på drygt 525 m² med orientering som ger en god 
solexponering. Läget i strukturen gör den mer lättillgänglig för boende i Bällstada-
len jämfört med Kvarterstorget, samtidigt som tillgängligheten från Söderhöjden är 
god. 

 Entrétorget: har en areal på drygt 1630 m² intill SAABs kontor och det planerade ho-
tellet. Torgets karaktär och serviceutbud kommer att rikta sig mot kontorens- och 
hotellets behov. Torget kommer framförallt att besökas av dagbefolkningen som 
arbetare och besökare. Däremot bedöms besöksfrekvensen från boende vara mindre 
eftersom den ligger längre bort från bostäderna och Söderdalen. 

 

Torgens lokalisering i förhållande till boende både inom och utanför planområdet är myck-
et fördelaktig, framförallt för kvarterstorget och centrumtorget. Samtidigt är dessa två torg 
relativt små, med ytor under 1000 m², särskilt kvarterstorget.  
 
Tillgång till friyta i kvartersmark 
Gårdarnas storlek, terräng, möblering och solläge är faktorer som påverkar barnens välbe-
finnande (Statens folkhälsoinstitut, 2007), (Stockholms läns landsting, 2005). Vidare avgör 
även nämnda aspekter graden av hur mycket dessa ytor används (Spacescape, 2016). Dags-
ljusinsläpp i byggnader påverkar även den sociala hållbarheten eftersom den har en bety-
delse för välmående och beteende hos människor. 
 

 
Figur 9 Tillgång till friyta i kvartersmark 

Tre innegårdar uppfyller rekommendationen på minst 1500 m², alltså kvarter 1, 2, 3. Kvar-
ter 6 kan beroende på möblering ha en acceptabel areal på 1390 m².  Beroende på utform-
ning  
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kan kvarter 4 och 5 även uppfylla rekommendationen. Inga kvarter uppnår däremot 20 m² / 
100 BTA, dock uppnås en acceptabel nivå på över 10 m² /100BTA i kvarter 1, 2, 3 och 4. 
Låg andel gårdsyta sammanfaller även med låg tillgång till solljus vilket visas i Figur 10 
(Läs även kapitel om mikroklimat).  

 
Kl. Dagjämning Sommarsolståndet 
08 

12 

16 

Figur 10 Solstudie över planförslaget (Enter Arkitektur, 2018) 

Storlekarna och rymlighet i gårdarna i framförallt kvarter 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13 bedöms 
vara för små för att kunna användas i den utsträckning dessa är tänkta för. Brist på solljus 
och friyta, nära insyn från omgivande bostäder, brist på ytor för placering av lek- och re-
kreationsanläggningar och dålig växtlighet är faktorer som missgynnar en gårds använd-
ning för rekreation och vila. Det i sin tur kan leda till negativa konsekvenser för hälsa, 
framförallt hos barn, på grund av begränsade möjligheter och incitament för rörlighet och 
vistelse i solljus. 
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Skolutemiljöer	
Skol- och förskoleverksamhet föreslås i fyra kvarter enligt Figur 9. Av dessa är det bara två 
som uppfyller kraven enligt Järfälla kommuns lekvärdesfaktor. Specifik erbjuder skolan i 
nordväst en gårdsyta på 5350 m², vilket uppfyller Järfälla kommuns riktlinjer på minst 
3000 m². Gården i kvarter 4-5 har en yta på drygt 1763 m². Dock bedöms i detta fall att 
gården kan anpassas till barnens behov genom olika åtgärder, enligt lekvärdesfaktorn, tack 
vare närheten till parken under förutsättning att biltrafiken inte tillåts på gatan mellan par-
ken och kvarteret. I detta scenario ska biltrafiken hänvisas till den södergående gatan, mel-
lan kv. 4-5 och 6, som kopplar ihop Nettovägen med Järfällavägen i väster. Lekvärdesfak-
tor kan däremot inte uppnås i kvarter 6 (1388 m²) eller 9 (har ingen angiven gård). Vidare 
erhåller dessa två kvarter dåliga ljusförhållanden enligt solstudien i Figur 10 

Förslag till fortsatt arbete 

 Behovet och möjligheter till ytterligare rekreationsfunktioner, som till exempel tema-
lekplats, bör utredas i syfte att höja områdets attraktivitet och uppmuntra till rörelse 
mellan angränsande stadsdelar. 

 Promenadstråken som kopplar Bällstadalen till Söderhöjden ska upplevas trygga och 
inbjudande. Förbättringsåtgärder för utformning, möblering, belysning och gestalt-
ning bör tillämpas. 

 Nettovägen och den centrala vägen i Söderdalen bör kopplas samman med ett gent 
och tydligt promenadstråk. Det innebär att en omplacering av den gamla bron, 
några meter mot öst, kan vara aktuell, om den måste byggas om. 

 Genomfartstrafiken bör inte tillåtas på den västra delen av Nettovägen mellan parken 
och kvarter 4 - 5. I detta scenario ska biltrafiken hänvisas istället till gatan mellan 
kv. 4-5 och 6 för att koppla Nettovägen med Järfällavägen. 

 Kvarterstorgets gynnsamma tillgänglighet talar för en vidareutveckling av dess pla-
cering, utformning och storlek. Möjligheter till att öka torgets yta bör studeras. 
Höjder och utformning av omgivande byggnader bör utgå från att skapa goda förut-
sättningar för rekreation, vistelse och sociala aktiviteter. Ett annat alternativ är att 
slå ihop kvarterstorget och centrumtorget och hitta en ny placering nära skolan med 
en gynnsam omgivning. 

 Möjligheterna till att sänka takhöjder mot söder bör utredas i syfte att öka ljusinsläp-
pet till innegårdarna. Risken för bullerspridning ska ses över i samband med dessa 
ändringar, framförallt på fasader mot Järfällavägen. 

 Kvarterstrukturer bör vidareutvecklas i syfte att skapa förutsättningar för rekreation 
på privata gårdar. Små innegårdar mindre än 1500 m² bör undvikas. De minsta 
kvarteren kan bland annat slås ihop och bilda större kvarter, eller minska antal vå-
ningar om den befintliga strukturen bibehålls. Kvarteren bör vara öppna i syfte att 
skapa siktlinjer, öka solinstrålning och luftomsättning. En annan lösning är att in-
rikta mindre kvarter till boendeformer mot hushåll utan barn, till exempel student-
bostäder och övernattningslägenheter, då behovet av närrekreation är mindre. 

 Förskolorna på kvarter 6 och 9 bör omplaceras till kvarter med större innegårdar och 
direktanslutning till parken, exempelvis kvarter 1. Här bör risken för exponering för 
höga bullernivåer från Järnvägen beaktas och tillämpning av åtgärder övervägas. 

 Grönytefaktorn i detaljplaner vid ny bostadsbebyggelse bör vara minst 0,5 enligt den 
modell som tillämpas i Barkarbystaden. 
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5.4. Mikroklimat/Urban värmeeffekt 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för 
ändamålet med hänsyn till goda klimatförhållanden (2 kap. § 6). 

Utredningar	
En 3D-modell som visas i Figur 10 (sida 23) på ljusförhållanden, ligger till grund för föl-
jande analys. Den begränsas dock till solexponering vid olika klockslag vid dagjämning 
och sommarsolståndet, vilket bara ger en grov indikation på risken för uppkomst av urbana 
värmeöar. Vidare ska solstudien kombineras med en vindstudie som visar de platser med 
stillastående luft. Därför råder en viss grad av osäkerhet kring de redovisade riskerna. En 
solstudie, som bedömer varaktigheten (i tid) av solstrålning på ytor och fasader, samt en 
vindstudie, är nödvändiga för att identifiera läge och karaktär på de nödvändiga åtgärderna 
att vidta i den fortsatta planeringen.   

Förutsättningar 
I området råder brist på klimatreglerande strukturer, som i kombination med omfattande 
parkeringsytor, bidrar till uppkomst av urbana värmeöar under varma sommardagar. Om-
rådet omges i norr- och väst av naturområden, som kan bidra till klimatreglering genom 
avdunstning, skuggning och parkbris.  

Konsekvenser av nollalternativet 

Uppkomst av urbana värmeöar och tillgång till solljus 
Ingen konsekvens: Nollalternativet bedöms inte leda till någon försämring av det lokala 
klimatet. 

 
Området består av såväl hårdgjorda ytor som obebyggda ytor vilket innebär att det finns 
både reglerade funktioner och värmelagrande strukturer. Vidare ger industriell- eller kon-
torsverksamhet inte upphov till långvarig utevistelse vilket innebär att eventuell uppkomst 
av urbana värmeöar inte bedöms påverka människors hälsa, även om dessa skulle före-
komma. 

Konsekvenser av alternativet 
Måttliga negativa konsekvenser: planförslaget föreslår en struktur med få solexponerade 
ytor. Dock kan den täta strukturen och omfattande hårdgjorda ytor skapa platser som kan 
lagra solvärmde och ge upphov till stillastående luft, vilket kan leda till uppkomst av ur-
bana värmeöar under varma sommardagar. 

 
En solstudie har utförts på huvudalternativet. Ur den kan man dra slutsatsen att föreslagna 
höjder på drygt 10 våningar, kommer de flesta utemiljöerna både inom kvartersmark och 
allmänna platser att bli skuggiga. Eftersom området består huvudsakligen av hårdgjorda 
ytor kommer värmen att lagras under sommaren. Den täta strukturen, höga höjder och brist 
på gröna ytor4 talar även för att det finns en viss risk för uppkomst av stillastående luft i 
vissa delar. Det i kombination med varma ytor medför en viss risk för uppkomst av urbana 
värmeöar.  

                                                 
 
4 De angivna gröna ytorna är för små för att kunna ge upphov till parkbris. 
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Konsekvenser av planförslaget 
Små negativa konsekvenser: planförslaget föreslår en struktur med få solexponerade ytor 
och en stor park med få hårdgjorda ytor. Dock kan den täta strukturen skapa platser med 
stillastående luft vilket kan i samband med solexponering leda till uppkomst av urbana 
värmeöar. Parken kan bidra till uppkomst av parkbris vilket minskar risken för urbana 
värmeöar. En vindstudie rekommenderas i syfte att klargöra bedömningen. 

 
Strukturen och höjderna i planförslaget leder till låg solinstrålning på de flesta allmänna 
platser förutom i parken. Under vår- och höstdagjämning når inte solljuset majoriteten av 
innegårdarna, men tillgång till solljus är bättre under sommardagarna. Det är främst kvarter 
nr 4 i väst som risken för värmebildning är störst. Här ska kvarterstrukturen vara öppen och 
utformad för att möjliggöra en god luftomsättning. Beroende på kvartersutformningen den 
planerade kan förskolan i kvarter nr 4-5 får en långvarig solexponering och begränsad luft-
omsättning. 
 Parken består huvudsakligen av vegetation på minst 4 ha vilket ger en ky-
lande/reglerande effekt på sin omgivning, bland annat genom att ge upphov till parkbris.  
 Risken för dålig luftomsättning kan uppstå på offentliga platser, främst entrétorget 
och centrumtorget, i ett scenario där byggnader med jämna och slutna fasader samt höga 
och enhetliga takhöjder dominerar strukturen. 

 Förslag till fortsatt arbete 

 En sol- och vindstudie bör göras i syfte att klargöra risker för uppkomst av urbana 
värmeöar. Solstudien bör visa varaktighet av solexponering (i timmar) på ytor och 
fasader. Dataprogram för simulering av mikroklimat bör tillämpas, till exempel En-
vi_Met. 

 Öppningar i kvarter bör identifieras och skapas för att möjliggöra ljusinsläpp och 
öka luftomsättning i kvarter och på torg.  

 Variera takhöjd på husen för att gynna vertikal luftomblandning, som gynnar högre 
omsättning av marknära luft, och ljusinsläpp på innegårdar och allmänna platser. 

 Placera träd på gator och platser där människor vistas utifrån solexponering och 
luftomsättning.  

 Anlägg inslag med vatten på parker och torg, exempelvis, fontäner och vattenlek. 
 I kvarter nr 4 ska kvarterstrukturen vara öppen för att säkra en god luftomsättning. 

Träd och solskyddande element ska anläggas framförallt vid den planerade försko-
lan, särskilt på platser för stadigvarande lek, som till exempel i sandlåda. 
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5.5. Vattenmiljön 

Bedömningsgrunder  

Lagstiftning 
Det finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för samtliga vattenförekomster i Sverige. 
Bällstaån är en av Vattenmyndigheten definierad vattenförekomst, (SE 658718161866). 
Alla ytvattenförekomster är statusklassade med avseende på ekologisk respektive kemisk 
status, och MKN finns beslutade som anger vilken status vattenförekomsten ska uppnå 
samt ett årtal då MKN ska vara uppnådd. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig 
skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har två 
klasser: god eller uppnår ej god. Den ekologiska statusen för Bällstaån är fastställd som 
otillfredsställande, och den kemiska statusen som uppnår ej god (exklusive kvicksilverför-
oreningar). Kvalitetskravet är att god ekologisk status ska uppnås till 2027. Statusbedöm-
ningen och senaste MKN framtagna av Vattenmyndigheten redovisas i Tabell 4.  
 
Tabell 4 Tabell avseende Bällstaåns status och miljökvalitetsnormer 

Vattenförekomst  
Bällstaån 

Ekologisk 
status 

Miljökvalitets‐
norm 

Kemisk status  
(exkl kvicksilver) 

Miljökvalitets‐norm 

Beslutad 2017 
Otillfreds‐
ställande 

God ekologisk 
status 2027 
(förlängd*) 

Uppnår ej 
god kemisk 

 ytvatten‐status 

God kemisk 
ytvattensstatus  

  (med undantag**) 

* Åtgärder behöver emellertid genomföras i så stor omfattning som möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska 
kunna nås till 2027. 
**Med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter vilka överskrids i samtliga svenska 
vattendrag. För halterna av Benso(b)fluoranten och Benso(g,h,i)perylen gäller tidsundantag till 2021 för att uppnå att 
god kemisk status. 

 
Parametrar som studeras vid bedömning av hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (inklusive 
konnektivitet) inom ramen för ekologisk status omfattar bland andra vattendragets form, 
kanter och närområde.  
 Enligt vattenlagstiftningen får planerad exploatering av ett område inte medföra att 
möjligheterna att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) försvåras. Det 
innebär att mängden föroreningar inte får öka, utan helst ska dessa minska. Statusbedöm-
ningarna baseras på ett flertal olika bedömningsparametrar, varav vissa är mer utslagsgi-
vande än andra. För respektive recipient lyfts vissa föroreningsproblem fram av Vatten-
myndigheten som mer problematiska än andra, och det är därför naturligt att åtgärdsarbetet 
fokuseras mot dessa ämnen. Man har i bedömningen av tidigare planärenden ansett att om 
de mest kritiska föroreningarna minskar, kan man acceptera en försämring för någon/några 
andra parametrar. I en EU-dom har det dock nyligen (Weserdomen, sommaren 2015) fast-
slagits att ingen enskild underparameter får försämras utan att det innebär att åtgär-
den/verksamheten strider mot MKN. 

Översiktsplan	
Bällstaån och Veddestabäcken ska utvecklas till grönblått rekreationsstråk. 

Järfälla	kommuns	riktlinjer	för	dagvattenhantering 
Järfälla kommun har tagit fram riktlinjer (Järfälla kommun, 2016) som bland annat syftar 
till att uppnå god vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag samt att bebyggda områ-
den inte ska drabbas av skador vid översvämningar. Utgångspunkten är att miljökvalitets-
normerna för vatten ska uppnås och belastningen på vattendragen inte öka trots att kom-
munen växer. Riktvärden för dagvatten som avleds till Bällstaån redovisas i Tabell 5. 
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Tabell 5 Riktvärden för föroreningar i Bällstaåns avrinningsområde. 

Totalfosfor 
Suspenderad 

substans 
Oljeindex Pb Cd Hg Cu Zn Ni Cr BaP 

80        
μg/l 

40           
mg/l 

0,5     
mg/l 

3,0 
μg/l

0,3 
μg/l

0,04 
μg/l 

9 
μg/l

15 
μg/l 

6 
μg/l 

8 
μg/l 

0,05 
μg/l

 
Vid detaljplanläggning ska förutsättningar för flödesbegränsningar enligt avrinningsom-
råde som planområdet tillhör säkerställas. För Bällstaån gäller flödesbegränsningar, enligt 
Tabell 6. 
 
Tabell 6 Flödesbegränsningar för Bällstaåns avrinningsområde. 

Maximalt tillåtet flöde vid 10-årsregn med klimatfak-
tor 
I fastighetsgräns I planområdesgräns 
70 l/s, ha 30 l/s, ha 

Förutsättningar 

Bällstaån,	status	och	tillstånd	 
Bällstaån börjar i Järfälla kommun och mynnar i Bällstaviken som är en del av Mälaren, se 
Figur 11. Många sträckor är kulverterade och ån är kraftigt förorenad. De berörda kommu-
nerna och Länsstyrelsen samarbetar inom Bällstaågruppen för att förbättra vattenkvalitén 
och förutsättningarna för ån.  

 

Figur 11 Planområdet (utpekat med röd linje) intill recipienten, Bällstaån (blå linje) (Sweco, 2018) 
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Större delen av åns tillrinningsområde inom samtliga tre kommuner utgörs av tätortsbe-
byggelse och vattnet i ån är därför starkt präglat av dagvatten. Den främsta orsaken att god 
ekologisk status inte uppnås är övergödning. Påverkan domineras av utsläpp från vägar och 
urbana miljöer, som beräknas bidra med cirka 70 procent av den totala fosforbelastningen 
inom Bällstaåns avrinningsområde, samt även från erosion och grumling. För Bällstaån 
beräknas att totalt ska belastningen (transportbetinget) av fosfor i hela ån reduceras med 
mer än 600 kg/år för att kunna nå miljökvalitetsnormen god status. Betinget för området 
uppströms planområdets nedersta punkt har uppskattats till drygt 300 kg (Länsstyrelsen 
Stockholm, 2016). 
 Andra förhållanden i Bällstaån som också bidrar till att miljökvalitetsnormer (MKN) 
för ekologisk status inte uppfylls är förändrade habitat genom fysisk påverkan, så kallade 
hydromorfologiska faktorer. Där bedöms bland annat graden av mänsklig påverkan på flö-
desmönstren samt hur vattendragets geometri och strandzonens utformning avviker från 
den naturliga morfologin. Dessutom görs en bedömning av vattendragets konnektivitet, 
d.v.s. om det förekommer vandringshinder för olika arter. Bällstaån är i behov av att åter-
ställa en mer naturlig fåra (meandrande) med varierat djup och breddförhållande, utplace-
ring av död ved, block och grus och skapande av mer varierade kantzoner.  
 Bällstaån är påverkad av mänsklig aktivitet längs majoriteten av sin längd, så även 
inom aktuellt planområde. Vattendraget är till stor del tidigare rätat och rensat för att vatt-
net ska transporteras bort så fort som möjligt så att översvämningar begränsas. Det pågår 
erosion av strandkanterna och vattendragets botten och det saknas beskuggande träd längs 
sträckan genom planområdet. Erosionen leder till grumling av vattnet och onaturligt hög 
sedimentation med negativa effekter på vattenlevande organismer och deras livsmiljöer. 
Avsaknad av skuggning bidrar till igenväxning av vattendragen och kan öka risken för 
erosion. Vattnet är lugnflytande. Strandkanterna består av olika typer av vanliga gräs, örter 
och träd. Det saknas överlag strukturer i vattendraget. Den aktuella sträckan av Bällstaån är 
starkt påverkad av mänsklig aktivitet och utgörs av en rak åfåra med en bredd på ca 4 me-
ter. Historiska flygbilder visar att åns sträckning år 1958 är i princip densamma som da-
gens (Cowi, 2018). 
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Figur 12 Bällstaåns raka form genom utkanten av planområdet i nordväst. Bild Ekologigruppen. 

Biotoper,	fauna	och	flora	 
Biotopkarteringar utfördes av Bällstaån under 2016. Målet med biotopkarteringarna var att 
beskriva vattendragens form och funktion. Kvalitetsfaktorerna morfologiskt tillstånd och 
konnektivitet klassades utifrån karteringen. Morfologiskt tillstånd är en beskrivning av de 
fysiska förhållandena i ett vattendrag och hur detta skiljer sig från det naturliga, historiska 
tillståndet. Exempelvis påverkas kvalitetsfaktorn av vattendragets bredd, djup, möjlighet 
till svämning av närområdet, närvaro av strukturer som död ved samt hur bebyggt närom-
rådet är. Resultaten från biotopkarteringarna visar att de flesta parametrar som ingår i mor-
fologiskt tillstånd är bristande på grund av mänsklig påverkan, både för hela vattendragen 
och för de sträckor som ingår i det aktuella området.  
 Konnektiviteten behandlar möjligheten för djur, växter, sediment och organiskt 
material att spridas längs vattendraget och mellan vattendragets fåra och omgivningen. 
Konnektiviteten är också bristande då vattendragets kanter är för branta för att tillåta 
svämning och närområdet är också bebyggt till stor del. Även om det inte finns några 
vandringshinder som begränsar rörelse upp- och nedströms inom det aktuella området så 
begränsas exempelvis fiskvandring i Bällstaån till viss del av dämmet vid Solvalla travbana 
nedströms och ett flertal långa kulvertar nedströms planområdet, såväl i Järfälla som i intil-
liggande kommuner.  
 De rådande bristerna medför att Bällstaåns status för både Morfologiskt tillstånd 
klassas som Dålig, både vad gäller hela ån och för det aktuella området.  
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Figur 13 Bällstaåns lopp genom planområdet. Foto Ekologigruppen. 

Bällstaåns fiskfauna är till det stora hela förhållandevis okänd. Den dåliga vattenkvaliteten 
och förekomst av vandringshinder har under åren begränsat möjligheterna för fisk. Det 
finns vissa uppgifter om fisk i Bällstaån, men väldigt få arter och begränsade mängder. 
Nedströms planområdet genomfördes provfiske under 2014, och inga fiskar noterades vid 
det tillfället (Sportfiskarna 2014). Även andra lokaler provfiskades utan att fånga någon 
fisk, men gädda observerades. Överlag visar bottenfaunaundersökningar att artsamman-
sättning är kraftigt påverkad av övergödning (Stockholm vatten & Eurofins 2011).  
 Inga samlade inventeringar av vattenvegetation har genomförts i varken Bällstaån, 
men en del arter har noterats i samband med biotopkarteringen av vattendragen (Ekologi-
gruppen 2016, Ekologigruppen 2017). Främst rör det sig om vanliga arter av flytbladsväx-
ter (exempelvis gäddnate) och övervattensväxter (exempelvis bladvass). Förutsättningarna 
för en artrik vattenvegetation bedöms överlag vara väldigt begränsade längs långa sträckor 
av vattendragen som en effekt av dålig vattenkvalitet och andra ofördelaktiga förhållanden. 
Längs de aktuella sträckorna har inga skyddsvärda arter av makrofyter (vattenväxter) på-
träffats.  
 Inom Bällstaåns svämplan finns fyra naturvärdesklassade objekt i form av fuktig 
lövskog och strandområden, vilka beskrivs i avsnittet om natur. 

Konsekvenser av nollalternativ 
Påtagliga negativa konsekvenser: Att stora delar av svämplanet fortsätter vara hårdgjort 
eller bebyggt innebär hinder för åns delsträckor inom området att få en bättre ekologisk 
och kemisk status. 

Konsekvenser av alternativet 
Stora negativa konsekvenser: Alternativt förslag innebär byggnation inom svämplanet 
med ökad andel hårdgjord mark. Att ännu större andel av svämplanet tas i anspråk för 
bebyggelse jämfört med nollalternativet innebär en tydlig försämring av den ekologiska 
statusen för Bällstaån. 
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Konsekvenser av planförslaget  

 
 
Planförslaget bedöms inte försvåra möjligheterna att uppnå MKN för ytvatten, förutsatt att 
föreslagna åtgärder i utredningen om hydrologi (Cowi, 2018) och dagvatten (Sweco, 2018) 
kommer till stånd. 
 Dagvattenhanteringen dimensioneras för framtida förhållanden och ökade flöden till 
följd av klimatförändringar. Förutsatt att lämpliga åtgärder genomförs i området, med till-
räcklig fördröjning och rening, kan negativa effekter på vattenmiljön undvikas i hög grad.  
Bällstaåns årum och grönområdet intill Bällstaån kommer i stort sett att bevaras med åns 
placering och raka sträckning så som den löper idag genom området. I grönområdet invid 
ån skapas ett parkområde som utformas för att kunna hantera de varierade vattenflödena i 
Bällstaån. Jämfört med idag försämras inte årummet vad gäller hydromorfologi, utan för-
bättras till viss del om upplagda massor avlägsnas så att svämplanet till viss del kan åter-
ställas och åns slänter blir mindre branta och dikeslika. Möjligheterna att nå MKN och god 
ekologisk status försämras inte vad gäller delparametern närmiljö då bebyggelse inte plan-
eras inom närmiljön till Bällstaåns nuvarande sträckning, utan som närmast ca 50 meter 
ifrån. 

Fördröjning	och	rening	
Enligt utförd dagvattenutredning (Sweco, 2018) medför planförslaget en ökning av andelen 
hårdgjorda ytor jämfört med idag, och en ökad avrinning med 48 %, detta om inga åtgärder 
vidtas. Föreslagna dagvattenåtgärder säkerställer att flödesbegränsningskraven uppnås. I 
beräkningar har omhändertagande av Järfällavägens dagvatten medräknats vilket utgör en 
förutsättning för uppfyllandet av fördröjningskravet.  
 Dagvattenförslaget innehåller en rad dagvattenåtgärder för flödesutjämning, bland 
annat i olika vägsektioner med svackdiken, träd i skelettjordar och parkområde med ge-
nomsläppliga massor. De tre allmänna torgen Kvarterstorget, Centrumtorget och Entrétor-
get planeras att utrustas med skelettjordar. I planområdet kommer det också att finnas två 
översilningsytor som tar emot dagvatten från planområdets dagvattenanläggningar (dräne-
rings- och bräddledningar) som ett andra reningssteg samt även tar emot dagvatten från 
uppströmsområden som avvattnas via ledningar igenom planområdet. Takdagvatten från 
byggnader på den privata marken omhändertas i regnbäddar. Placering av dem kan vara på 
förgårdsmark och/eller på innergårdar beroende på takutformning och dess lutning samt 
tillgång till förgårdsmark eller inte. Regnbäddar kan utformas antigen upphöjda eller ned-
sänkta. 
 

Små positiva konsekvenser: Möjligheterna att nå MKN vad gäller hydromorfologi och god 
ekologisk status försämras inte med föreslagen plan. Planförslaget skapar istället förutsätt-
ningar till viss förbättring med bibehållen och utökad yta för åns närmiljö, samt möjlighet 
till delvis återställande av svämplan, och bidrar även till att den kemiska statusen förbättras. 
 Dagvattenhanteringen dimensioneras för framtida förhållanden och ökade flöden till 
följd av klimatförändringar. Förutsatt att lämpliga åtgärder genomförs i området, med till-
räcklig fördröjning och rening, kan negativa effekter på vattenmiljön undvikas i hög grad, 
med möjligheter till en förbättring av Bällstaåns vattenkvalitet.  
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Figur 14 Principförslag för hantering av dagvatten, där huvudsakliga åtgärder består av svackdiken, skelettjord, 
nedsänkta regnbäddar och genomsläppliga massor, samt översilningsytor på allmän mark. På kvartersmark 
föreslås vatten ledas till regnbäddar/växtbäddar (Sweco, 2018).  

För att förbättra Bällstaåns status föreslås att befintliga dagvattenledningar samt nya dag-
vattenledningar leds till översilningsytor belägna i parkområdet närmast Bällstaån. Detta 
säkerställer ytterligare fördröjning och rening (som dock inte inkluderats i beräkningarna). 
 Sammantagen reserverad yta för dagvattenhantering överstiger med god marginal 
den teoretiska yta som behövs för att uppnå kravet om fördröjning, men det är viktigt att 
säkerställa en samlad funktion med andra tekniska och funktionella behov i den bebyggda 
miljön.  
 Förutsatt att föreslagna dagvattenåtgärder genomförs så ligger alla halter av förore-
ningsämnen förutom zink med god marginal under Järfälla kommuns riktvärden för dag-
vatten. Zinkhalten överstiger dock riktvärdet marginellt (17 μg/l istället för 15 μg/l). 
Mängbelastning av Zink till Bällstaån minskar dock efter föreslagna åtgärder med ca 60 % 
(1,3 kg) jämfört med dagsläget vilket innebär en påtaglig belastningsförbättring även för 
zink. Totala mängden föroreningar minskar för alla ämnen förutom fosfor. Ökningen av 
fosfor är dock marginell (2 % ökning, eller +0,1 kg). Samtidigt har översilningsytornas 
förmodade höga reningsförmåga för näringsämnen inte medräknats vilket innebär att fos-
forbelastningen teoretiskt till och med kommer att minska efter exploatering.  
 Föreslagna dagvattenåtgärder innebär att föroreningssituationen förbättras jämfört 
med dagsläget. Därmed finns det goda förutsättningar att projektet inte riskerar att äventyra 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormer (MKN), utan snarare kan bidra positivt till uppfyl-
landet av MKN för recipienten Bällstaån5. 

                                                 
 
5 Vad gäller rening så behöver både halter och mängder av förorenande ämnen studeras för att få en uppfatt-
ning om hur en recipient påverkas av en exploatering. Även om halten av ett visst ämne blir lägre så blir ofta 
den totala belastningen av ämnet på recipienten högre i och med att mer dagvatten avrinner istället för att 
infiltrera i marken eller avdunsta.   
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Hydromorfologi	
Enligt utförd hydromorfologisk utredning (Cowi, 2018) förväntas det nya planförslaget 
inte försämra eller hindra möjligheten att uppnå MKN för ytvattenförekomsten Bällstaån. 
Bedömningen grundar sig på att planförslaget inte innehåller några försämrande föränd-
ringar inom 30 meter från ån (närmiljön). Huvuddelen av bedömningsfaktorerna för hyd-
romorfologi kommer inte att påverkas av planförslaget, varken i god eller dålig riktning, 
utan kvarstår som de är idag (samtliga dåliga förutom konnektivitet upp- och nedströms 
som fortsatt är god som idag, samt vattendragets närområde som är måttlig). 
 Enligt det aktuella planförslaget kommer den nya bebyggelsen att placeras längre 
ifrån ån än vad som är fallet i dagsläget, som närmast dryg 50 meter från ån. En del hård-
gjorda ytor (parkering och övriga ytor) inom 30 meter från vattenförekomsten kommer att 
försvinna och ersättas med t.ex. grönytor. Även om detta inte i sak ändrar statusklassning-
en hos Vattendragets närområde (då detta jämförs mot referensförhållanden och bedöms 
över en längre sträcka) så kan situationen i praktiken ändå bli bättre på plats.  
 Genom att lämna utrymme (cirka 50 m) mellan Bällstaån och bebyggelsen ges också 
möjligheten för att i framtiden kunna utföra åtgärder för att förbättra den hydromorfolo-
giska situationen i ån. Det kan t.ex. vara att återskapa ett meandrande vattendrag (4.3 - 
Vattendragets planform) eller skapa nya svämplan (4.9 - Svämplanets strukturer och funkt-
ion i vattendrag).  
 Identifierade naturvärdesområden kring Bällstaån påverkas i liten utsträckning och 
med adekvat skötsel av Bällstaåns kantzoner kan den ekologiska statusen i ån på sikt gyn-
nas. Om närområdet till ån förvaltas på rätt sätt skulle detta kunna förbättra statusen för 
vattendragets närområde från måttlig till god.  

Förslag till fortsatt arbete 
När det gäller reglering av dagvattenhantering handlar det främst om att skapa goda förut-
sättningar för att avvattna kvartersmark och allmänna platser och att reservera de markom-
råden som behövs för att avleda och ta hand om vattnet i allmänna va-anläggningar. 
I utförd dagvattenutredning rekommenderar Sweco att följande planbestämmelser tas i 
beaktande: 

 Det återstår vissa osäkerheter i fördelningen av fördröjningsåtgärder på privat re-
spektive allmän platsmark, i förhållande till kommunens riktlinjer. 

 För att uppnå Järfälla kommuns krav om flödesbegränsning från planområdet vid ett 
10-årsregn (30 l/s, ha) krävs det en fördröjningsvolym på 2180 m3 sammanlagt i 
allmän och privat mark. Flödesbegränsning på 70 l/s, ha från fastighetsgräns inne-
bär att åtgärder med 830 m3 fördröjningsvolym måste anläggas inom privat mark 
(99 m3/hared). Dagvattenutredningen har observerat att ekvationen inte går ihop för 
30 l/s, ha. Lösningen på detta är att öka grönytan/infiltrationsmöjlighet på gårdarna 
och förgårdsmark, dvs. indirekt ställa högre krav än 70 l/s, ha på privat mark.  Ett 
alternativt kan vara att tillåta omhändertagande av dagvatten som släpps ut från pri-
vat mark i de allmänna dagvattenanläggningarna.” 

 Undersök möjligheten att förgårdsmark kan anges som natur/yta för omhänderta-
gande av dagvatten. 

 Undersök möjligheten att diket längs Järfällavägen anges som dike i planen. 
 Undersök möjligheten till att nedsänkta regnbäddar anges som 

park/omhändertagande av dagvatten i planen, 
 Avseende kraven på oförändrad svämplan föreslår dagvattenutredningen att plushöj-

der ansätts enligt Landskapsarkitektens förprojektering och i massbalansen använd 
terrängmodell. 



S i d a  | 35 
 
 

 

 Kommunen bör också överväga möjligheten att i detaljplan ange att bygglov, eller 
startbesked, inte får ges förrän en viss skyddsåtgärd har vidtagits på tomten. 

 

5.6. Översvämning 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för 
ändamålet med hänsyn till risker för översvämning och erosion (2 kap. § 5).  

Utredningar	
I utförd dagvattenutredning (Sweco, 2018) beskrivs översvämning på två olika sätt, bero-
ende på orsak. Påverkan i fluvialt översvämningsriskhänseende6 på området och omgiv-
ningen har studerats, genom att beräkna en massbalans för vattenvolymer som ryms inom 
planområdet vid ett klimatkompenserat 100-årsflöde före och efter exploatering. Sannolik-
heten för att en 100-årshändelse inträffar är 1 procent för varje enskilt år under perioden, så 
kallad återkomsttid7. 
 Bedömning av översvämningsrisk från kraftiga regn (pluvial översvämning) har i 
utförd dagvattenutredning skett genom lågpunktskartering med verktyget Scalgo Live. 
Verktyget används för att analysera höjddata ur ett ytvattenperspektiv och ger en övergri-
pande systemförståelse vid kraftig nederbörd. Höjddata används för att ta fram avrinnings-
områden, flödesvägar och eventuella översvämningsytor. Datat har en upplösning på 1x1 
m vilket innebär att varje höjdvärde representerar en area om 1 m2.  
 Regnet som används för beräkning i Scalgo Live anges i mm och inte med åter-
komsttid. Återkomsttiden beror på regndjupet samt regnets varaktighet. I dagvattenutred-
ningens analys har ett regn om 100 mm använts för att studera översvämningssituationen, 
före och efter nybyggnation av Bällstadalen. Detta motsvarar exempelvis ett 50-årsregn 
med 24 h varaktighet eller ett 100-årsregn med 12 h varaktighet. När en klimatfaktor på 
1,25 är medräknad motsvarar 100 mm ett framtida regn med ca 5 timmars varaktighet. 
(Svenskt Vatten, 2016).  

Översiktsplan	

 I områden där risk för översvämning finns ska fördjupade analyser genomföras om 
hur problematiken kan lösas. 

 Anpassning till framtida klimatförändringar ska göras. 
 Tekniska system och byggnader ska placeras på ett sätt som minimerar risken för 

skador vid översvämningar.  
 Multifunktionella ytor bör användas för att begränsa konsekvenserna av översväm-

ningar.  
 Grönytefaktorn i detaljplaner vid ny bostadsbebyggelse bör vara minst 0,5 enligt den 

modell som tillämpas i Barkarbystaden 

                                                 
 
6 En översvämning sker när kapaciteten i ett vattendrag inte räcker till och vattendraget bräddar. 
7 Med begreppet återkomsttid menas att en specifik händelse i genomsnitt inträffar eller överträffas en gång 
under den angivna tidsperioden.) Eftersom regnhändelserna är slumpmässiga så kan 100-årshändelsen in-
träffa redan i morgon och det är inget som säger att den inte kan inträffa igen inom kort tid. Däremot är den 
sammanlagda risken under en 100-årsperiod betydlig större eftersom exponeringen sker under flera år. Därför 
finns en risk på 63 procent att en 100-årshändelse kan inträffa under en period på 100 år. Över en lång obser-
vationsperiod, t.ex.1000 års, så kommer 100-årshändelsen i snitt tio gånger (Sweco, 2018) 
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Nollalternativ 
Måttliga negativa konsekvenser: I nollalternativet bedöms befintlig byggnation vara utsatt 
för risker för översvämning vid ett framtida 100-års flöde. Dock berörs inga viktiga sam-
hällsfunktioner eller människors säkerhet. 
 
Vid ett s.k. nollalternativ-scenario, d.v.s. inga åtgärder eller ny exploatering, riskerar fär-
digt golv på byggnaderna som är belägna närmast Bällstaån och som ligger på +10,80 re-
spektive +12,05, att svämmas över (fluvial översvämning från Bällstaån). Notera att för 
nuvarande klimat är nivå för 100-årsflödet på +11,7 m vilket innebär att hus B klarar sig 
utan risk idag, men att risken för översvämning finns i framtiden vid en återkomsttid på 
100 år.  
 

 
Figur 15 Visar översvämningsutbredning vid ett framtida 100-årsflöde samt vid BHF8 för dagsläget samt ett nol-
lalternativ utan åtgärder eller ny bebyggelse (Sweco, 2018) 

Vad gäller översvämning från skyfall (pluvial översvämning) där vattendjup lokalt skulle 
kunna bli höga i vissa delar i dagens område, visar dagvattenutredningen att vattenansam-
lingar kan inträffa i södra sidan av befintliga byggnader som står i mitten av avrinnings-
stråken, se Figur 16. Vissa slutna innergårdar kan drabbas av större vattendjup då neder-
börd fångas upp där. Potentiella öppningar i dessa innergårdar är inte representerade i 
höjdmodellen och därmed kan översvämningens magnitud ha överskattats för dessa fall.  
 

                                                 
 
8 Ett vattendrags beräknade högsta flöde (BHF) har i egentlig mening ingen återkomsttid eftersom det inte 
finns så långa beräkningsserier. I beräkningar tas alla hydrologiskt ogynnsamma förutsättningar med för att 
se vilket utfall det får på flödet i vattendraget. BHF har därmed en mycket liten sannolikhet för att inträffa 
även om risken finns. Sannolikheten för den sammanlagda risken bedöms vara 1 procent under en 100-
årsperiod (Länsstyrelsen Stockholm, 2017). 
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Figur 16 Vattendjup i planområdet före exploatering vid ett regn på 100 mm (pluvial översvämning). Notera att 
vattendjup grundare än 0,1 m inte redovisas (Sweco, 2018) 

Konsekvenser av alternativet 
Stora negativa konsekvenser: Begränsade utrymmen lämnas för omhändertagning av dag-
vatten, och för byggnader som anläggs inom svämplan förekommer stora risker för över-
svämningar både lokalt kring Söderdalen och nedströms liggande områden. Ingen dagvat-
tenutredning har genomförts och slutsatserna dras från generella antaganden.  

Konsekvenser av planförslaget 
Måttliga positiva konsekvenser: Strukturen i planförslaget visar goda förutsättningar för 
att klara av ett framtida 100-årsflöde och BHF, och bedöms därmed kunna minska risken 
för översvämningar i området. Delar av några fasader och innegårdar mot Bällstaån kan 
dock utsättas för stående vatten i samband med dessa händelser.  
 
Planens utformning och höjdsättning medger möjligheter att hantera olika flöden inom 
området på ett effektivt och säkert sätt. 
 Den befintliga jordvallen utmed Bällstaån som har bildats av tidigare uppläggning av 
muddermassor schaktas bort, och höjdsättnigen anpassas för att rymma åns vatten vid olika 
flöden. Utmed ån skapas istället en strandzon som tillåts att översvämma regelbundet. Vi-
dare säkerställs en lutning mot Bällstaån så att ytavrinning och översilning mot ån möjlig-
görs. 
 Befintlig lövskogssänka i nordvästra delen bevaras så att den även i framtiden kan 
magasinera vattenvolymer när Bällstaån översvämmas.  
Analys av såväl fluviala (orsakad av flöden i Bällstaån) som pluviala (regnorsakad) över-
svämningar visar att planerad bebyggelse, inklusive gatunätets framkomlighet, är skyddad 
mot översvämningar utan att öka översvämningsrisken för omkringliggande områden. 
Höjdsättningen har utformats så att exploateringen inte kommer att öka undanträngningen 
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av Bällstaåns vattenvolymer vid ett framtida 100-årsflöde. Analysen visar att den studerade 
utformningen och höjdsättningen medför en minskning av undanträngningen (ökad maga-
sineringsförmåga, då ytterligare plats ges för vattnet för motsvarande volym), och därmed 
förbättras översvämningssituationen för omgivningen.  
 Enligt DHIs analys ligger nivån för (beräknat högsta flöde) vid planområdet på +13,1 
m. 9 Med föreslagen plan visar översvämningsutbredningen inom planområdet att alla 
vägar klarar översvämningen vid ett framtida högt flöde i Bällstaån med en återkomsttid på 
upp till 100 år. Översvämningen vid en sådan händelse skulle beröra naturmarken och pla-
nerad skolgård närmast Bällstaån, som båda har en funktion som multifunktionella över-
svämningsytor. Om ett BHF skulle inträffa kan vatten bli stående vid de nya byggnadernas 
fasader.  
 De flesta lokalgator, förutom en mindre del av vägarna som ligger nära Bällstaån, 
klarar sig bra vid en översvämning vid BHF. Nettovägen klarar översvämningen vid BHF 
förutom en mindre del i väst som kan få upp till 10 cm vattendjup vilket inte försvårar 
framkomlighet för räddningsfordon. Sträckan av den befintliga Järfällavägen som ligger 
nära Bällstaån ligger under BHF. Eftersom Järfällavägen korsar Bällstaån är det orealistisk 
att den inte blir översvämmad vid BHF (Sweco, 2018).  
 

 
Figur 17 Ändring av höjdförhållanden med den föreslagna höjdsättningen (Sweco, 2018). En positiv siffra (grön 
färgskala) innebär att marken har sänkts jämfört med nuläget. Numrering avser åtgärderna som har valts för att 
undvika undanträngningen av vattenvolymer vid ett 100-årsregn och omfattar anpassad höjdsättning utmed 
Bällstaån (1 och 3), samt bevarat lövskogsparti i nordväst (2). 

                                                 
 
9 Alla byggnaders färdiga golv ska ligga ovanför nivå vid BHF för att vara i linje med Stockholms länsstyrel-
sens rekommendationer angående lägsta grundläggningsnivå utmed vattendrag. Detta förutsätter att grund-
konstruktionen utformas vattentät. Samtidigt visar analysen att alla stora vägar ligger ovan nivå vid BHF för 
att säkerställa framkomlighet för räddningsfordon. Placering av entréerna och färdigt golv samt grundlägg-
ning ska anpassas så att de klarar en vattennivå på upp till +13,1 m. 
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Figur 18 Översvämningsutbredning inom planområdet vid ett framtida 100-årsflöde samt BHF efter exploatering 
(Sweco, 2018) 

 

 
Figur 19 Vattendjup i planområdet efter exploatering vid ett regn på 100 mm (Sweco, 2018). Kvarteren i nord-
östra delen är i senare planutformning öppna mot Bällstaån, varpå risken för instängda områden minimeras. 
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I Figur 19 visas vattendjup vid ett regn på 100 mm efter exploatering. Förutom lövskogs-
sänkan i planområdets norra del som utgör en lågpunkt/instängt område finns det inga fler 
lågpunkter på allmän platsmark.  Vattnet som kommer från södra delen av planområdet 
rinner direkt till Bällstaån utan hinder. Vatten kan enligt modellen dock bli stående i vissa 
innergårdar då vattnet blockeras av byggnaderna. Höjdmodellen för framtida utformning 
som använts i Scalgo-analysen saknar höjdsättning för innergårdar, varpå innergårdarna 
har antagit höjdvärde utifrån interpo-
lation av höjder från omkringliggande 
vägar. 
 Den planerade exploateringen 
innebär en ökning av planområdets 
magasineringsförmåga på cirka 3750 
m3 vid ett framtida 100-årsflöde i 
Bällstaån, se tabell Tabell 7. Detta är 
positivt och kan bidra till en sänkning 
av Bällstaåns vattenstånd vid ett 100-
årsflöde vid planområdet och därmed 
minska översvämningsrisken för om-
givningen. 

Förslag till fortsatt arbete 

 Enligt Svenskt Vattens publikation P110 ansvarar kommunen för marköversväm-
ningar med skador på byggnader för nederbördshändelser med återkomsttid på 
minst 100 år. Med hänsyn till den rekommendationen behöver planförslaget säker-
ställa att det inte kommer att påverka översvämningsrisken negativt för omkring-
liggande områden vid ett framtida 100-årsflöde i Bällstaån. Undanträngning av vat-
tenvolymer vid ett framtida 100-årsflöde till följd av de nya byggnaderna och 
vägarna får inte öka jämfört med idag inom svämplanet. På så vis undviks att högre 
flöden och därmed högre vattennivåer skulle kunna drabba omkring-, uppströms- 
och nedströms liggande områden.  

 Höjdsättningen av innergårdar bör ses över så att sekundära avrinningsvägar skapas 
och instängda områden undviks. Om instängda områden på gårdarna inte kan und-
vikas måste det tillses att regnet som ansamlas inte kan skada byggnader och kon-
struktioner.  

Tabell 7 Resultat av beräknad massbalans för vattenvoly-
mer som kan rymmas i planområdet vid ett framtida 100-
årsflöde, före respektive efter exploatering. (Sweco, 2018) 

 Planområdets magasine-
ringsförmåga (m3) 

 Under +12,1 m (100-
årsflöde) 

Före exploatering   44 350 

Efter exploatering 48 100 

Förbättring   3 750 
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5.7. Mark- och grundvattenmiljö 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Enligt MB är den som förorenar skyldig att utföra eller bekosta nödvändiga efterbehand-
lingsåtgärder i syfte att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa och miljön (10 kap. 2§ MB) 

Riktvärden	
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark används för att uppskatta hur 
stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer mellan känslig 
markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). MKM avser mark 
för kontor, industri, vägar, etcetera. Det skarpare riktvärdet (KM) innebär att markkvali-
teten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde an-
vänds generellt vid byggande av bostäder.  

Utredningar	
Följande bedömning utgår från en översiktlig miljöteknisk undersökning gjord av Structor 
(2017b) på uppdrag av Saab.  

Förutsättningar 

Markmiljö	
Industriell verksamhet har bedrivits på fastigheten sedan 1960-talet (utveckling av hård-
och mjukvara, viss tillverkning förekommer). SAABs verksamhet klassas som miljöfarlig 
och innebär specifikt kemisk ytbehandling av metall, plast och elektronik med bland annat 
betning, avfettning, förkromning (Cr6+), förnickling, förzinkning mm där bland annat klo-
rerade lösningsmedel har avvänts. Även blyoxid har använts tidigare vid tillverkning av 
zonrörsbatterier och metallisk bly har använts till lödning av kretskort. Farligt avfall har 
hanterats i verksamheten. 
 

 
Figur 20 Provtagningsplan för jord och sediment (Structor, 2017b) 
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En oljetank finns nedgrävd i anslutning till den tidigare panncentralen som enligt uppgif-
terna är tömd och fylld med sand. Det har även funnits en bensinstation (mellan åren 1969-
1978), tillgänglig för anställda. Enligt uppgift från Saab har det inte funnits behov av att 
sanera bensinstationen inom planområdet efter avveckling. Baserat på bedömd strömvat-
tenriktning går det i nuläget inte att utesluta att eventuellt spill från bensinmacken kan ha 
påverkat aktuell fastighet.  
 Ett mindre brandsläckningsarbete med handbrandsläckare har genomförts vid områ-
det för tidigare bensinstation vilket innebär risk att högflourerade ämnen (bl.a. 
PFOS/PFOAS) kan förekomma i grundvattnet. Inga kända tippar, upplag eller deponier har 
funnits inom området (Dnr 2007 694, 2007-07-03). 
 Den nya miljötekniska undersökningen (Structor, 2017b) visar att fyllningen i områ-
det (1-2 m)  i överlag är lätt förorenad i enstaka punkter. Tidigare provtagningar vid Bäll-
staån i norr visar bland annat halter av oljeämnen över riktvärden för MKN (punkt Bä40) 
och förhöjda metallhalter över riktvärde för KM och MKM (punkt Bä50) (Structor, 
2017b). Haltnivåer av oljeämnen över riktvärden för KM har påträffats i 7 av 21 punkter i 
samband med den nya undersökningen. Ett prov (S3) innehåller oljeämnen som överskri-
der riktvärde för MKM i både ytliga och djupare liggande fyllning (0-2 m). Vid jämförelse 
av storstadsspecifika riktvärden (Sweco, 2009) för flerbostadshus, verksamhetsområde 
samt torg/gata/parkering är S3 den enda punkt som överskrider storstadsspecifika riktvär-
den. 
 PAH-halter över riktvärden för MK har påträffats i en punkt (S2) i fyllning. Tungme-
taller underskrider riktvärdena för KM i samtliga analyserade prover, utom i punkt S2 där 
bly överskrider bostadsmark men underskrider industrimark. Analysresultaten visar att 
djupare liggande fyllning och naturliga jordlager (lera) generellt innehåller låga halter av 
föroreningar, under riktvärde för KM.  
 Sedimentprover i Bällstaån stämmer överens med den undersökning som kommunen 
nyligen genomfört i Bällstaån. Analyssvar visar bland annat på oljeämnen och tungmetaller 
i halter över riktvärde för både KM och MKM.  
 Baserat på resultaten i mark- och vattenprover samt mätresultat i inomhusmiljö före-
ligger låg misstanke om spill av klorerade lösningsmedel i lokalerna. 
 Den preliminära riskbilden för området är att fyllningen (1–2 meter) i området över-
lag är lätt förorenat i enstaka punkter och att eventuella överskottsmassor kommer att be-
höva hanteras som förorenade (Structor, 2017a). 

Grundvattenmiljö 

Inga grundvattenförekomster finns inom planområdet. Grundvattennivån (trycknivån) lig-
ger på cirka 0,5-4 m under markytan. En bensinmack (OKQ8) på fastighet Veddesta 5:1 är 
belägen ca 300 m nordväst om aktuell fastighet (i drift idag). Enligt MIFO-underlag har ett 
oljeläckage skett på fastigheten mellan 1997–1998. Efter sanering visades på en avtagande 
trend på föroreningshalter. Utifrån kontrollprogrammet avslutat 1999, hittades inga resthal-
ter på fastigheter, och bedömdes ej längre utgöra några miljö- eller hälsorisker (Åstebro, 
2018).  
 Resultaten på grundvattenproverna (Structor, 2017a) (Structor, 2018a) visar att olje-
förorening förekommer i grundvattnet i hela området. Halterna varierar från ca 20 000 ug/l 
ner till något hundratal ug/l. Oljan förekommer i friktionsjorden under lera på ett djup om 
ca 5–10 meter under markytan. Bedömd strömningsriktning för grundvattnet är (grovt) för 
norra delen åt nordost och i södra delen åt sydost, för strömvattenriktning i bild. Lerans 
mäktighet medför sannolikt att exponering och transport av föroreningar via gasfas är låg. 
Påträffade halter överskrider även oljekolvätens löslighet i vatten, vilket antyder att någon 
form av fri fas (fri produkt) kan förekomma i det undre grundvattenmagasinet.  
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 Föroreningsnivån i grundvattnet bedöms enligt utförd undersökning inte medföra en 
begränsning vid kommande exploatering (Structor, 2018a).  Källan till grundvattenförore-
ningarna är dock ännu inte fastställd. Kontroller har gjorts på fastigheterna där Postnord 
bedriver sin verksamhet, söder om planområdet.  Specifikt har inga läckage noterats i olje-
cisternen på fastighet Veddesta 2:90 (Cisternverkstäder I Södertäljde AB, 2014). Det före-
kommer inte heller synliga eller rapporterade oljespill på parkering- eller transportytor på 
fastighet Veddesta 2:80 (Åstebro, 2018). Källor till oljeföroreningar i väster, på fastigheter 
(Veddesta 2:18 och Veddesta 2:83) bedöms inte heller finnas eftersom området sanerades 
år 2013. 
 

 
Figur 21 Provtagningsplan och resultat för grundvatten (Structor, 2017b) 

Konsekvenser av nollalternativet 
Måttliga negativa konsekvenser: Ingen sanering av markföroreningar över MKN antas 
genomföras. 

 
I nollalternativet genomförs inga saneringsåtgärder vilket innebär att på sikt förekommer 
en viss risk att befintliga föroreningar kan spridas mot Bällstaån. Fortsatt industriverksam-
het bedöms även kunna medföra en viss risk till nya föroreningar i mark och dagvatten. 

Konsekvenser av planförslaget och alternativet 
Måttliga positiva konsekvenser: Planområdet antas saneras vid bebyggelse. Kommande 
bebyggelse och struktur antas även vara bättre anpassade till kommande industriverksam-
het. En riskbedömning måste göras för att säkerställa att föroreningar i grundvattnet inte 
sprids. 
 
 
Planförslaget och alternativet skiljer sig inte från varandra vad gäller riskbild för spridning 
av markföroreningar och saneringsbehov. 
 Förutsättningar att uppnå kravet på KM genom saneringsåtgärder anses rimliga. 
Dock krävs det att föroreningssituationen och riskbilden i området kartläggs och lämpliga 
saneringsåtgärder redovisas. Vidare bedöms gällande regler samt lösningar och teknik för 
transport, lagring och hantering av miljöfarliga ämnen vara säkrare jämfört med dessa från 
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70-talet, vilket innebär att verksamheten kan bedrivas utan negativ påverkan för männi-
skans hälsa eller miljön.   

Förslag till fortsatt arbete 
Utifrån utförda analyser bedöms särskilda åtgärder sannolikt kunna genomföras i samband 
med produktion. Utförd undersökning är av översiktlig karaktär och fläckvisa högre haltni-
våer av oljeämnen än de som påvisats i den miljötekniska utredningen kan inte uteslutas. 
Följande åtgärder rekommenderas därför i det fortsatta planarbetet: 

 Föroreningsbilden är inte fastställd och behöver vidareutvecklas till en riskutredning. 
Även en åtgärdsutredning ska tas fram som bedömer åtgärdernas karaktär och om-
fattning. 

 Riskbedömningen ska avgränsa spridningen av PAHer och oljeämnen och bedöma 
både exponeringstider och påverkan på Bällstaåns vattenkvalitet.  

 Halter av oljeämnen i grundvattnet bör följas upp i syfte att fastställa att eventuella 
källor inte längre finns kvar inom plan- och influensområdet. 

 Behovet av nya provpunkter inom fastigheten ska beaktas i det fortsatta arbetet. Det 
gäller framförallt provtagningar i västra delen av områden och mark som avses för 
skolor och förskolor. 

 

5.8. Buller 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
I Förordning om trafikbuller (SFS 2015:216) finns bestämmelser om riktvärden för buller 
utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehål-
ler även bestämmelser när det gäller beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Vid 
beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som 
har betydelse för bullersituationen. Se tabell 8 nedan för riktvärden. 
 
Tabell 8.  Riktvärden vid nybyggnation av bostäder bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 

Utrymme 
Högsta trafikbullernivå (dBA) (dBA frifält) 
Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   
Vid fasad 55/ 60a - 

På uteplats 50 70b 

a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

 
Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen 
ha tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är ≤ 55 dBA och maximal ≤ 70 dBA  
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för 
sömn.  
 Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR 22. Dessa föreskriver 
riktvärdena LAeq 30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl. 22:00-
06:00 och ska inte överskridas med mer än 10 dBA högst fem gånger per natt. 
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Vägledningar	

 Skolgårdar: På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med ett dagsvärde på 
högst 50 dBA ekvivalentnivå, på de delar av gården som är avsedda för lek, rekre-
ation och pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska 
ha högst 55 dBA (Boverket, 2015b) & (Naturvårdsverket, 2017) 

 
Tabell 9 Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde) (Naturvårdsverket, 2017) 

Del av skolgård 

Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent 
ljudnivå 

Maximal ljudnivå 

De delar av gården som är 
avsedda för lek, vila och peda-

gogisk verksamhet 
50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgår-
d

55 70 1) 

1) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett års-
medeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18) 

 
 

 Verksamhetsbuller vid bostäder: enligt Boverkets vägledning bör följande riktvärden 
uppfyllas: 

 

Tabell 10 Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadfasad. 

Ekvivalent ljudnivå i dBA (Frifält) 

Vid bostadsfa-
sad 

Dag kl.06-18 

Kväll kl. 18-
22 samt lör- 

sön och 
helgdag kl. 

06-18 

Natt 
kl. 22-

06 

Högsta ljudnivå i 
dBA. Momen-

tana ljud nattetid 
kl. 22-06 

Zon A 50 50 45 >55 b) 

Zon B 60 55 50 >55 b) 

Zon C >60 >55 >50 >55 b) 

Vid ljuddämpad   
sidan (Fasad) 

45 45 40 >55 

Zon A Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer 

Zon B Bostadsbyggnader bör kunna accepteras under förutsättning att tillgång till 
ljuddämpad sida finns och att byggnaderna bulleranpassas. 

Zon c Bostadsbyggnader bör inte accepteras 

a) 
För buller från värmepumpar, kylaggregat, ventilation och likande yttre install-
ationer gäller värdena enligt tabell ”riktvärden för buller utomhus från indu-
stri/annan verksamhet på ljuddämpad sida ”nedan”. 

b) Gäller i första hand ljuddämpad sida. 

 
 Rekreations- och friluftsområden: Följande värden ska eftersträvas 

(Naturvårdsverket, 2018): 
o Rekreationsområden i tätort, ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn. 
o Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet ekvivalentnivå 40 

dBA för vardagsmedeldygn. 
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Översiktsplan	

 Avsteg från gällande riktvärden för trafikbuller utomhus kan göras i områden med 
urban/stadsmässig struktur, särskilt längs kollektivtrafikstråk.  

 Gällande riktvärden för trafikbuller inomhus ska alltid underskridas. 

Bullerutredning	
En bullerutredning har gjorts för området  (Structor, 2018). I den redovisas dygnsekviva-
lent och maximalt buller vid fasad, från vägtrafik, spårtrafik och industri samt exponering 
för lågfrekvent buller. 

Förutsättningar 
Mestadels av planområdet exponeras för trafik- och industribuller på drygt 55-60 dBA. 
Största bullerkällan i området är Järfällavägen med drygt 11 500 fordonsrörelser dagligen 
som sträcker sig utmed plangränsen i söder. Höga bullernivåerna, på upp till 70 dBA 
närmast Järfällavägen, sprider sig med ett avtagande mönster drygt 25 meter in i området. 
Det finns ett särskilt utsatt läge i väst där bullernivåerna sprider sig drygt 150 meter in i 
planområdet. Mälarbanan utgör en bullerkälla då en mindre del påverkas av höga bullerni-
våer i nordost. Närheten till PostNords terminal i söder, med en daglig omsättning på drygt 
400 fordon (Structor, 2018), och omgivande verksamheter kan innebära att södra delen av 
planområdet är särskilt utsatt för lågfrekventbuller från tungtrafik. 
 

 
Figur 22 Förutsättningar för bullermiljö inom planområdet 

Konsekvenser av nollalternativet 
Små negativa konsekvens: På sikt kommer området att bli alltmer påverkad av trafikbul-
ler på grund av en växande biltrafik på Järfällavägen. Dock är ökningen i bullernivåerna 
inte begränsade för den aktuella markanvändningen. 
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Konsekvenser av alternativet 
Stora negativa konsekvenser: Den allmänna ljudmiljön i området bedöms leda till att 
människor exponeras för höga bullernivåer. Den aktuella exponeringen för trafik- och 
industribuller, i kombination med en öppen struktur mot Järfällavägen, kan leda till en 
dålig ljudmiljö särskilt för barn. 

 
En bullerutredning har inte gjorts för alternativscenariot. Dock är det möjligt att dra slut-
satser utifrån resultatet från studien på planförslaget. Ljudmiljön utmed Järfällavägen 
kommer att präglas av trafik- och industribuller på över 60 dBA. För att kunna bygga bo-
städer vid Järfällavägen ställs därför höga krav på tillgång till ljuddämpad sida och god 
ljudisolering.  Att strukturen är öppen i den västra delen av planområdet utmed Järfällavä-
gen skapar särskilt dåliga förutsättningar för att uppnå en god ljudmiljö, även i centrala 
delar av planområdet. Specifikt leder avsaknaden av fasader eller bullerskydd mot Järfälla-
vägen till spridning av höga bullernivåer in i området. Dessutom föreslås en skola på ett 
exponerat läge för direkta bullerstörningar från Järfällavägen. 
 
 
 

Konsekvenser av planförslaget  
Måttliga negativa konsekvenser: Riktvärden för bullernivåerna bedöms kunna uppnås i 
hela planområdet.  Förutsättningar för att uppnå en god ljudmiljö finns i den centrala 
delen och mot parken i nordväst.  Dock råder, i andra delar av området, svåra förutsätt-
ningar för att kunna upprätthålla en god ljudmiljö. Den aktuella exponeringen för trafik- 
och industribuller, i kombination med en öppen struktur mot Järfällavägen och västra 
delen av Nettovägen, kan leda till en dålig ljudmiljö särskilt för barn. 

 
Allmänna förutsättningar för en god ljudmiljö varierar mycket i den föreslagna strukturen. 
I den nordvästra delen råder goda förutsättningar, framförallt i anslutning mellan skolan 
och parken med en ekvivalentnivå på 50-55 dBA för vardagsmedeldygn. Den ekvivalenta 
trafikbullernivån mot Järfällavägen är däremot så hög (70 dBA) att lägenheterna måste ha 
ljuddämpad sida för minst hälften av bostadsrummen och höga krav på ljudisolering i fasa-
der måste ställas.  
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Figur 23 Ekvivalent ljudnivå i planförslag 

Bostäder i kvarter 1, 6 och 7 kan planeras utan hänsyn till trafikbullernivån utomhus ef-
tersom 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå inte överskrids vid någon fasad. Det betyder 
också att inget riktvärde finns för maximal ljudnivå utomhus. Vid övriga kvarter överskrids 
60 dBA vid någon fasad, därmed behöver lägenheterna planeras så att minst hälften av 
bostadsrummen har tillgång till ljuddämpad sida mot innergårdarna. 
 Förutsättningarna är svåra även mot Nettovägen och Entrétorget där bullernivåer 
överstiger 60 dBA, mot rekommenderade värden för rekreationsområden på 55 dBA. I 
delar av parkområdet närmast Mälarbanan kan det även uppstå en dålig ljudmiljö som san-
nolikt kommer att minska dess användbarhet för rekreation. För delar av parken närmast 
Järfällavägen är ljudmiljön olämplig för rekreation. Dock kommer denna del av området 
inte vara aktuell för utevistelse av andra skäl, bland annat exponering för risk för transport 
av farligt gods. 
 Mot järnvägen är den ekvivalenta ljudnivån som högst 60 dBA. Vid de öppna kvarte-
ren i norr är den ekvivalenta ljudnivån något lägre, högst 57 dBA. För att uppnå en god 
ljudmiljö bör man dock sikta på att skapa uteplatser med bullernivåer på högst 55 dBA. 
Vidare kommer vistelse i dessa gårdar att störas av tillfälligt höga bullernivåer från passe-
rande tåg. 
 Utmed Järfällavägen kommer lågfrekvent buller förekomma i hög utsträckning. 
Dock anses det lågfrekventa bullret vara ett mindre problem, eftersom trafikbullret är så 
högt att fasaderna måste ha mycket god ljudisolering för att få kunna byggas. Detsamma 
gäller för eventuellt lågfrekvent buller från lastbilar vid PostNords terminal.  

Förslag till fortsatt arbete 

 Biltrafik bör regleras i området för att undvika genomfart genom området. 
 Hastigheter för biltrafiken inom området ska säkerställas till max 30 km/h. 
 Många lägenheter måste utformas så att de har tillgång till ljuddämpad sida. Det gäl-

ler både med avseende på trafikbuller och verksamhetsbuller.  
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 Öppningen på kvarter nr 4 är olämplig och bör stängas. Kvarteren mot Järfälla- och 
bullerutsatta delar av Nettovägen ska vara stängda, d.v.s. utan öppna passager mot 
gårdarna. Sådana öppningar kan finnas mot de lågt trafikerade lokalgatorna. 

 Mot Järfällavägen måste fasaderna byggas med mycket god isolering och tungt 
material för att klara riktvärden inomhus och minska exponering för lågfrekvens-
buller.  

 Ljudabsorberande material eller beläggning10, bör användas på fasader mot Järfälla-
vägen, Nettovägen och Mälarbanan, samt fasaderna runt Entrétorget i syfte att 
minska ljudreflektion. 

 Byggnadsdelarna utmed Järfälla- och Nettovägen kan vara högre än delarna vinkel-
rätt emot. 

 Bullerutsatta byggnadsdelar bör ha jämn höjd, så att antalet hörnlägenheter minime-
ras. 

 Sidoskärmar och inglasade balkonger kan vara nödvändiga för att skydda hörnlägen-
heter. 

 Gröna tak bör anläggas i så stor utsträckning som möjligt, framförallt på byggnader 
närmast Järfällavägen, Nettovägen och Mälarbanan. 

 Träd och buskar bör anläggas i så stor utsträckning som möjligt, framförallt i buller-
utsatta läggen, till exempel Entrétorget och Nettovägen 

 I byggfriaytor utmed Järfällavägen (den västra delen) bör möjligheter till att anlägga 
jordvallar eller bullerskärmar studeras och användas när lämpligt i syfte att minska 
spridning av trafikbuller i parken och därmed skapa bättre förutsättningar för att 
använda större andelar av parkområdet för vistelse och rekreation. Även möjlighet-
er till att skärma av buller från Mälarbanan bör studeras i samråd med Trafikverket. 

 I hus med öppen fasad mot Mälarbanan bör ljudabsorberande fasader och trädplante-
ring anläggas.  

 

5.9. Ras, skred och erosionsrisker 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämplig för 
ändamålet med hänsyn till risker för översvämning och erosion (2 kap. § 5) 

Översiktsplan	

 Inom områden med bedömd ras- och skredrisk behöver stabiliteten klargöras när-
mare 

Utredningar	
Den periodvis ökande vattenavrinningen som förväntas med det förändrade klimatet, riske-
rar att påverka markstabiliteten vid vattendrag, vilket i sin tur innebär att förutsättningarna 
för erosion och ras ökar. För att inte utsätta allmänheten för olycksrisker är det viktigt att 
kommunen tar hänsyn till befintliga och förväntade förhållanden som råder i vattennära 
områden. För att identifiera de riskområden i kommunen avseende ras, skred och erosion 
har en Markteknisk Undersökningsrapport (Structor, 2017a) och beräkningar på stabilitet 
och sättningar (Structor, 2018b) tagits fram. 

                                                 
 
10 Till exempel, klätterväxter och gröna väggar. 
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Förutsättningar 
Befintliga byggnader i den södra/mittersta delen av området är delvis grundlagd på av-
sprängt berg. Befintlig byggnad i den norra delen är grundlagd med pålar. Jordlagerföljden 
består generellt av fyllning ovan torrskorpelera, och lera ovan morän på berg, i den norra 
halvan av området samt längst i söder. I den centrala delen utgörs området av fyll-
ning/morän på berg. 
 

 
Figur 24 Jordarter 

Fyllningen har en mäktighet på ca 1-2 m och utgörs av asfalt ovan sand och grus inom 
hårdgjorda ytor samt mull, silt, lera, sand och grus i övrigt. Torrskorpelerans mäktighet 
varierar mellan ca 0-1 m. Då fyllningen och moränen kan innehålla silt förutsätts den vara 
tjälfarlig vid kall väderlek och flytbenägen i vattenmättat tillstånd. Fyllningen och moränen 
förutsätts vara erosionsbenägen. 
 Moränens mäktighet varierar mellan ca 1-5 m men kan troligen finnas med större 
mäktigheter inom delar av området. Berget går i dagen i den sydöstra delen av området 
med bergskärning mot befintlig gata. I den västra/sydvästra delen av området är berget 
ytnära och har tidigare varit synligt i dagen. Bergöverytan varierar mellan ca +19 i söder 
till ca -5 i norr och +16 i öster. 
 Lös lera förekommer framförallt i den nordvästra och norra delen med en varierande 
mäktighet mellan ca 0-13 m. Lerdjupen inom området ökar ner mot Bällstaån. Lerans 
skjuvhållfasthet är mycket låg enligt utförda undersökningar. Stabiliteten i den norra delen 
mot ån är idag dåliga. Den lösa leran kommer att utbilda sättningar för påförd last på grund 
av kompression i lerlagret. Beräkningar på markstabilitet och sättningsförhållanden visar 
att den nordöstra delen av planområdet löper störst risk för sättning (Structor, 2018b). 
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Konsekvenser av nollalternativ 
Måttliga negativa konsekvenser: Strukturer utmed Bällstaån är inte anpassade efter högre 
vattenflöden vid ökad nederbörd i framtiden, vilket sannolikt kommer att leda till erosion 
och högre risk för ras utmed Bällstaån. 
 
 
Nollalternativet saknar en övergripande inriktning som bygger på komplettering av befint-
liga markstabiliserande strukturer vid Bällstaån. Det finns därför en ökad risk för ras och 
skred av marken närmast Bällstaån, samt vid ökade vattenflöden och översvämningar, som 
kan orsakas av högre nederbörd i framtiden.  

Konsekvenser av alternativ 
Stora negativa konsekvenser: Belastning och minskad infiltration ut med Bällstaån be-
döms öka risken betydligt för sättningar, ras och erosion i planområdet. 
 
 
Alternativet innebär att svämplanet bebyggs. Det innebär att stabiliseringsåtgärder krävs 
för att förstärka stabiliteten i marken, framförallt utmed Bällstaån i norr. Grundläggning 
och belastning som byggnader riskerar orsaka sättningar, ras och erosion i området. An-
läggning av större hårda ytor kommer även att minska vatteninfiltrationen i marker, som i 
sin tur kan resultera i marksättningar. 

Konsekvenser av planförslaget 
Måttliga positiva konsekvenser: Området utmed Bällstaån befrias från byggnation och 
markstabiliserande åtgärder ska tillämpas. 
 
 
Att svämplanet bevaras innebär att markstabiliteten i området ökar i större utsträckning 
jämfört med alternativet, på grund av högre infiltration. Sättningsrisker i samband med 
grundläggning och belastning råder i övriga delar av området. Därför kommer olika mark-
stabiliseringsåtgärder att krävas.  Förslagets förbättringsåtgärder för åns hydromorfologi 
bedöms leda till minskning av ras och erosionsrisker. 

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
MURen (Structor, 2017a) redovisar specifika förslag på grundläggning och schaktarbeten i 
området: 

Grundläggning	
 Kontorshus i den östra delen ska grundläggas på avsprängt berg i den södra delen 

och med pålar i den nordvästra delen.  
 Punkthus i norr ska grundläggas med pålar.  
 Byggnader i den norra delen, söder om planerade punkthus ska grundläggas med på-

lar. 
 Byggnader i den västra delen/ i mitten av området där ytnära berg förekommer, blir 

troligen grundlagda på avsprängt berg/packad fyllning. 
 Byggnader i den södra delen ska grundläggas med pålar. 
 Byggnader i den östra delen, väster om planerat kontorshus ska grundläggas med på-

lar. 
 Vattentäta konstruktioner kan bli aktuellt för byggnader med garage/källare. 
 För delar av parkytan som är mer känsliga för markojämnheter kan markförstärkning 

med inblandningspelare bli aktuellt. 
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 Konstruktioner utmed Bällstaån rekommenderas att grundläggas med spetsburna på-
lar ner till fast botten. För den östra delen krävs däremot markförstärkning med in-
blandningspelare för bilvägen och gc-vägen. 

Schakt‐	och	fyllningsarbeten	
 Uppfyllnader inom områden med lera erfordrar troligen förstärkningsåtgärder för att 

undvika sättningar. Möjligen kan viss uppfyllnad i den södra delen utföras utan 
problem med sättningar då leran där sannolikt är överkonsoliderad. 

 För eventuella uppfyllnader inom området mellan planerade punkthus och Bällstaån 
erfordras förstärkningsåtgärder av stabilitetsskäl och för att undvika sättningar. 

 Bergschakt erfordras troligen för planerade VA-schakt inom delar av området. Berg-
schakt kan även bli aktuellt för planerade byggnader beroende på planerade grund-
läggningsnivåer.  

 

5.10. Riksintressen för flygtrafik 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Runt alla flygplatser finns områden där höjder på byggnader och andra objekt behöver be-
gränsas för att flygsäkerheten inte ska äventyras. Flyghinder regleras i Transportstyrelsens 
föreskrift TSFS 2010:134. Transportstyrelsen meddelar bland annat med stöd av Luftfarts-
förordningen (2010:770) föreskrifter om vilka krav som ska vara uppfyllda från flygsäker-
hetssynpunkt för att ett område ska få användas som flygplats (Trafikverket, 2015).  

Utredningar	
Följande bedömning bygger på en flyghinderanalys på planförslaget genomförd av Luft-
fartsverket (2017) samt dialog med Swedavia. 

Förutsättningar 
Planområdet ligger drygt 250 meter nordöst om influensområdet för Bromma flygplats.  
Området ligger inom skyddsområdet till Bällsta radar som enligt Luftfartsverket är av stor 
betydelse för riksintressena Arlanda flygplats, Bromma flygplats samt för Försvarsmakten 
och överflygande trafik (Luftfartsverket, 2017). I flyghinderanalyser anger Luftfartsverket 
(LFV) en maxgräns på samtliga byggnader på 84 m.ö.h för planområdet.  
 
Maxhöjden i förhållande till anflygningsbana till Bromma flygplats fastställdes i dialog 
med Swedavia11 till en maxhöjd på 93 meter eller 121 m.ö.h inklusive påbyggnader såsom 
master, räcken, ventilationstrummor. 
 

                                                 
 
11 Epost från Swedavia till Lars Malm (Saabgroup) daterad 30 januari 2018. 
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Figur 25 Riksintressen 

Konsekvenser av nollalternativet 
Ingen konsekvens: byggnationer påverkar inte flygtrafiken. 

Nollalternativet berör inte riksintressen för flygtrafik eftersom byggnationer ligger under 
84 m.ö.h. 

Konsekvenser av alternativet 
Stora negativa konsekvenser: byggnationer påverkar flygtrafiken till Bromma flygplats. 

I alternativet föreslås en byggnad på drygt 158 m.ö.h., vilket utgör en betydande påverkan 
på flygtrafiken. Specifikt skulle förslaget innebära att de regelstyrda säkerhetsmarginalerna 
till flygplatsens inflygningsprocedur inte längre kan uppfyllas och en höjning av flygplat-
sens inflygningsprocedur till Bromma flygplats skulle krävas. 12 

Konsekvenser av planförslaget  
Små negativa konsekvenser: höjden på byggnationen kan medföra en viss påverkan på 
flygtrafiken och åtgärder är nödvändiga. 
I planförslaget ingår Saabs framtida kontor i en byggnad på 121 m.ö.h. Planförslaget för-
håller sig inom överenskommen gräns mellan Saab AB Property, Luftfartsverket och 
Swedavia. Detta förutsätter dock att en modern radarstation placeras på fastigheten. 

Förslag till fortsatt arbete 

 En modern radarstation placeras på fastigheten. 
  

                                                 
 
12 Epost från Swedavia till Lars Malm (Saabgroup) daterad 30 januari 2018. 
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5.11. Olycksrisker med transport av farligt gods 

Bedömningsgrunder 

Lagstiftning	
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser ska utföras. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn 
till boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse ska utformas med hänsyn till 
behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor. 

Riktlinjer	 	
För ny bebyggelse som planeras i närheten av riskkällor finns rekommenderade skyddsav-
stånd som anger det minsta avstånd som bör hållas mellan bebyggelse och riskobjekt. För 
att undvika risker förknippade med urspårningsolyckor samt olyckor med petroleumpro-
dukter rekommenderas t.ex. att 25 meter närmast järnväg och väg med transport av farligt 
gods lämnas bebyggelsefritt. För sammanhållen bostadsbebyggelse rekommenderas 75 m 
från vägar med transporter av farligt gods och 50 m från järnvägar med transporter av far-
ligt gods. För tät kontorsbebyggelse rekommenderas 40 m från vägar med transporter av 
farligt gods och 25 m från järnvägar med transporter av farligt gods ( Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012). 

Utredningar	
Följande bedömning bygger på två utredningar: 

 ”Inledande riskanalys, Veddesta 2:93 – 2:95 ” (Brandskyddslaget, 2017). 
 ”Fördjupad riskanalys, Veddesta 2:93 – 2:95 ” (Brandskyddslaget, 2018) 

Förutsättningar 
Mälarbanan ligger cirka 50 meter från planområdet. För Mälarbanan är det i huvudsak en 
olycka med brännbara gaser, giftiga gaser eller oxiderande ämnen som bedöms kunna påverka 
risknivån inom planområdet.  
 Järfällavägen, som är sekundär led för transport av farligt gods, ligger mot den södra 
gränsen i planområdet och används i huvudsak för transporter av brandfarliga vätskor och 
brännbara gaser, i huvudsak drivmedel till bensinstationer, samt flasktransporter med 
brännbar gas till lokala verksamheter. Övriga farliga ämnen bedöms i huvudsak ge upphov 
till styckegodstransporter med begränsade mängder farligt gods per transport. Antalet 
transporter på Järfällavägen bedöms vara relativt begränsat, ca 1-3 drivmedelstransporter 
per vecka, dvs. cirka 50-150 leveranser per år. Gasolflaskor levereras uppskattningsvis 
cirka 1-2 gånger per vecka. Leveranser av brännbara och giftiga gaser till Silex Micro-
systems m.fl. bedöms i huvudsak få sina transporter via Viksjöleden (Brandskyddslaget, 
2018). 
 Närmaste bensinstation ligger cirka 70 meter från planområdet samt ett antal farliga 
verksamheter enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO); Silex Microsystems, Finisar Swe-
den och TE Connectivity som ligger inom Veddesta 2:43 sydväst om planområdet 
(Brandskyddslaget, 2018).  
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Figur 26 Olycksrisker förknippade med transport av farligt gods.  

 

Konsekvenser av nollalternativet 
Ingen konsekvens: Acceptabel risknivå gällande farligt gods eftersom Länsstyrelsens re-
kommenderade skyddsavstånd uppnås. 

 
I nollalternativet byggs inga nya bostäder eller kontorsbyggnader. Det innebär att riskbil-
den för befintliga etableringar är låg då närmaste byggnad, som utgörs av Saabs verksam-
het, ligger drygt 35 meter från Järfällavägen och 135 meter från Mälarbanan. 

Konsekvenser av alternativet 
Måttliga negativa konsekvenser: en skola föreslås på mindre än 50 meters avstånd till Jär-
fällavägen vilket kan anses vara olämpligt ur ett riskperspektiv. 

 
Alternativet och planförslaget delar generellt på ungefär samma riskbild som redovisas 
under planförslaget. Skillnaden ligger i att i alternativet föreslås ett större avstånd till 
kommande byggnader i den västra delen av planområdet utmed Järfällavägen, jämfört med 
planförslaget. Till alternativets nackdel föreslås en skola på mindre än 50 meter till Jär-
fällavägen vilket kan anses vara olämpligt ur ett riskperspektiv. 

Konsekvenser av planförslaget  
Ingen konsekvens: En acceptabel risknivå uppnås under förutsättning att byggnader upp-
förs på ett sätt som minimerar risken för eventuella olyckor enligt redovisade rekommen-
dationer. 
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Av de identifierade riskerna som studerats i den inledande riskanalysen har följande 
olycksrisker bedömts vara av sådan omfattning att en mer detaljerad analys anses vara 
nödvändig: 

 Olycka vid transport av farligt gods på Järfällavägen 
 Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 
 Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3)  

I den inledande analysen konstateras att Saab:s hantering av brandfarliga och explosiva 
ämnen potentiellt kan påverka risknivån inom planområdet. Vidare konstateras att hante-
ringen av radar och laser utgör en potentiell risk för människor inom planområdet 
(Brandskyddslaget, 2017). 
 Avståndet mellan Mälarbanan och planområdet överstiger 50 m och uppfyller där-
med länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd. Urspårning och tågbrand bedöms inte 
utgöra någon risk mot planområdet med hänsyn till skyddsavståndet. Antalet farligt gods-
transporter på Mälarbanan är få, vilket innebär att sannolikheten för en olycka bedöms vara 
låg. Med hänsyn till detta bedöms det inte vara motiverat med utökade skyddsavstånd utö-
ver det som rekommenderas av länsstyrelsen (Brandskyddslaget, 2017). 
 För verksamheterna som ligger inom Veddesta 2:43 i närheten av planområdet, be-
döms varken en olycka med vätgas eller olycka med giftig gas kunna ge upphov till död-
liga koncentrationer inom planområdet (Brandskyddslaget, 2017).  
 Föreslagen ny bebyggelse inom planområdet innebär att bostadsbebyggelse placeras 
som närmast cirka 6 m från Järfällavägen, vilket innebär att Länsstyrelsens rekommende-
rade skyddsavstånd inte uppfylls. Länsstyrelsen anger dock att avsteg kan vara möjligt 
utmed vägar där det går få transporter med farligt gods och/eller de olyckor som kan in-
träffa endast kan få allvarliga konsekvenser inom ett kort avstånd. Aktuell situation be-
döms uppfylla båda dessa förutsättningar. 
 Genomförda beräkningar visar att individrisken är acceptabel och hamnar under 
ALARP både för personer som vistas utomhus och personer som vistas inomhus inom 
planområdet. Samhällsrisken hamnar i den lägre delen av ALARP, vilket innebär att åtgär-
der som kan sänka risknivån ska undersökas. Beräkningar visar att det är både pölbrand till 
följd av olycka med brandfarlig vätska, samt jetflamma och gasmolnsexplosion till följd av 
olycka med brännbar gas, som resulterar i att samhällsrisknivån hamnar i den lägre delen 
av ALARP. 
 

 
Figur 27 Individrisk inomhus utmed Järfällavägen (Brandskyddslaget, 2018) 
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Figur 28 Samhällsrisknivå för planområdet och närmaste omgivning (Brandskyddslaget, 2018) 

Förslag på åtgärder och fortsatt arbete 
Avsteget i kombination med risknivån avseende samhällsrisk innebär dock att säkerhetshö-
jande åtgärder måste vidtas för att reducera risknivån i den mån det är möjligt för den pla-
nerade bebyggelsen. För ny bebyggelse inom planområdet rekommenderas att följande 
restriktioner och byggnadstekniska åtgärder vidtas. 

 Ny bebyggelse inom 75 meter (bostäder, skola, hotell etc.) respektive 50 meter (kon-
tor) från Järfällavägen, och som vetter direkt mot riskkällan utan framförliggande-
bebyggelse, ska utföras med följande åtgärder: 

o  Från samtliga utrymmen med stadigvarande vistelse ska minst en utrym-
ningsväg mynna bort från riskkällan. 

o Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, dvs. på byggnadernas tak eller 
bort från Järfällavägen. 

 Säkerhetsåtgärder som vidtas för Saab:s nya anläggning omfattar: 
o Hantering och förvaring av brandfarlig och explosiv vara ska ske så att gäl-

lande skyddsavstånd enligt MSB:s föreskrifter uppfylls. Detta innebär att 
hantering och förvaring kan behöva ske i motsatt riktning från övrig kon-
tors-/hotellbebyggelse. 

o Radar och laser ska placeras och hanteras på ett sådant sätt att Arbetsmiljö-
verkets gällande krav efterlevs. 

o Transporter med brandfarliga och explosiva ämnen till anläggningen ska i 
huvudsak ske på Nettovägen i nordöst. En särskilt infart in mot fastigheten 
med direkt anslutning till Nettovägen rekommenderas. 
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6. MILJÖKONSEKVENSER UNDER BYGGSKEDE 

6.1. Buller 
Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex. 
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även trans-
porter orsaka bullerstörningar. Byggbuller hanteras enligt Naturvårdsverkets allmänna råd 
om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Om riktvärdena för buller utomhus inte kan 
uppnås med realistiska åtgärder kan riktvärdena för buller inomhus användas.  

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

6.3. Risk och säkerhet 
I byggskedet bör frågan om brand- och utrymningssäkerheten vara med, framförallt utmed 
Järfällavägen. Dels hur räddningstjänstens insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna 
tillgodoses och dels hur detta tillgodoses för byggnader som redan har tagits i drift. Detta 
är särskilt viktigt i ett exploateringsområde där etappvisa byggnationer och inflyttningar 
planeras. Det är även viktigt att försörjningen av brandvatten till området i enlighet med 
gällande föreskrifter tillgodoses.   
 Generellt vid anläggningsarbeten föreligger risk för spill och utsläpp av olja. Det är 
viktigt att genomföra riskminimerande åtgärder för att undvika spill och utsläpp. Vidare är 
det viktigt att ha erforderlig nödlägesberedskap i det fall ett utsläpp skulle inträffa.  

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

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

6.6. Markmiljö 
För att möjliggöra bebyggelse inom verksamhetsområdet kommer schakt- och förstärk-
ningsåtgärder att vidtas för att förbereda området för grundläggning. I området har förore-
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ningar i både mark och sediment påträffats. Förekomst av markföroreningar kan innebära 
att både miljö- och hälsorisker uppkommer under byggskedet då utlakning av föroreningar 
tillfälligt kan öka. Intensiva regn, som ett 100-års regn, medför översvämning av låglänta 
delar av området och problem kan uppstå med avledning av stora mängder vatten. Risk 
finns för avrinning av föroreningar med spridning till Bällstaån. Vid schakt finns det även 
risk för partikelspridning genom damning och transport av partiklar med yt- och dagvatten. 
Vidare kan arbetsmaskiner och lastbilar eventuellt föra med sig föroreningar ut från arbets-
området, fästa på utsidan av fordonet.   
 Sprängningar och markarbete medför vibrationer och ändringar i laster i marken som 
riskerar att påverka Mälarbanan. Samordning bör ske med Trafikverket och hänsyn ska tas 
till arbetet med Mälarbanan, för att undvika de risker för skred och sättningar samt vibrat-
ioner som kan uppstå.  
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7. SAMLAD BEDÖMNING 

I detta avsnitt redovisas en samlad slutsats av de konsekvenser (positiva och negativa) som 
programförslaget bedöms innebära för miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten 
och andra resurser. Slutsatserna redovisas utifrån fyra olika perspektiv: 

 Hushållningsregler och markens lämplighet i förhållandet till föreslagen plan 
 Planförslagets konsekvenser på miljö- och hälsa 
 God bebygg miljö 
 Barnperspektiv 

Vidare ställs resultatet mot de nationella och lokala miljömålen. 

7.1. Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s  
hushållningsregler 

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2§ plan och bygg-
lagen och 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ MB. Planförslaget bedöms vara förenlig med dessa reg-
ler. 
 Planområdets placering mellan Jakobsberg och Veddesta, närhet till pendeltåg, ser-
vice, handel och rekreation talar för markens lämplighet för stadsbebyggelse. Att området 
inte vidareutvecklas i den riktningen bedöms medföra stora negativa konsekvenser avse-
ende hushållning med mark. 
 Både planförslaget och alternativet bedöms vara anpassade efter landskapet och med-
föra en positiv påverkan. Däremot är planförslaget lämpligare, dels på grund av att det 
skapar en central park inom influensområdet, och dels medför ett mindre ingrepp genom 
att begränsa maxhöjden till åtta våningar för bostadshus och 121 meter för Saabs nya kon-
tor. Byggnadshöjder har varit viktiga i det pågående arbetet eftersom området ligger under 
inflygningen till Bromma flygplats.  
 I planförslaget har man valt att anlägga park med dagvattenytor. Vidare kommer 
olika åtgärder att tillämpas för att minska tillförseln av föroreningar i miljön, förbättra 
Bällstaåns morfologi, och förebygga risker för översvämningar.  I planförslaget har man 
valt att bevara de få höga naturvärden som finns i området. Andra lägre naturvärden plane-
ras ersättas med bebyggelse, vilket bedöms medföra en mindre negativ miljöpåverkan. 
Därmed anses planförslaget hushålla med vatten- och naturresurser. 

7.2. Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsynsregler avseende män-
niskors hälsa 

Förslaget till detaljplan visa goda förutsättningar att förbli förenligt med 2 och 3 kap. MB i det 
avseendet att det inte medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa 
eller säkerhet. Detta förutsätter att nya utredningar/överväganden och åtgärder främst inom 
buller, tillgång till friyta i kvartersmark, tillgång till solljus och markföroreningar genomförs.  
Centralt är även att föreslagna åtgärder för reducera risker för översvämning, ras och skred och 
individrisker från farligt gods säkerställs i den fortsatta planeringen. 
 Att planområdet erhåller och omges av industrier sedan 70-talet har resulterat i för-
oreningar av både mark och grundvatten. Utförda miljötekniska utredningar har visat att 
föroreningar kan saneras och att människans hälsa säkras. Dock har källan till föroreningar 
i grundvattnet inte identifierats. Därmed krävs det att en riskbedömning, för att fastställa de 
nödvändiga åtgärder som ska vidtas inför byggnationen, genomförs.  
 Stora parkytor har bevarats och utvecklas för att förebygga risker för översvämning-
ar. Utmed Bällstaån är marken instabil och risken för ras, erosion och sättningar är även 
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betydande. Detta har resulterat i att alternativscenariot har förkastats och istället har man 
valt att placera byggnader utanför svämplanet och stabilisera marken. 
 Utförda analyser visar att individ- och samhällsrisker kopplade till transport av farligt 
gods är låga och att planförslaget kan utföras under förutsättning att byggnader mot Jär-
fällavägen åtgärdas.  Alternativförslaget bedömdes vara sämre eftersom placering av en 
skola var exponerad för risker. 
 Planförslaget visar en struktur som ger goda förutsättningar för ljudmiljöer i dess 
centrala delar. Mot Järfällavägen och den västra delen av Nettovägen kommer bullernivåer 
vara mycket höga vilket kommer att ställa särskilt höga krav på ljudisolering på byggnader 
och att en bullerdämpad sida skapas. Entrétorget i väst ger dåliga och komplexa förutsätt-
ningar för att uppnå en god ljudmiljö trots riktvärden för buller uppnås. Därför är tillämp-
ningen av ett flertal bullerdämpande åtgärder nödvändiga. Även bullerdämpande åtgärder 
är nödvändiga i byggnader med öppna gårdar mot järnvägen i norr. 
 Att det i planförslaget ingår en park på drygt 5 ha medför en stor positiv påverkan 
inte minst för influensområdet avseende rekreation. Närmaste rekreationsområden ligger 
minst en kilometer från planområdet, något som även gäller för Söderhöjden.  I alternativet 
ingick inte parken vilket bedömdes medföra en stor negativ påverkan, inte bara på grund 
av brist på rekreation inom planområdet, utan även genom att öka besökstryck i parken 
som planeras i Söderdalen. 
 I föreslagen plan ingår även en bollplan och tre olika torg. Torgen är strategisk väl 
placerade i området, varav två av dessa är lättillgängliga för boenden i Söderdalen. Dock 
missgynnas det västra torget (kvarterstorget) av dess mindre storlek och dåliga tillgång till 
solljus.  
 Planförslaget visar mindre risker för bildning av värmeöar, förutom i kvarter nr 4-5 
som bör planeras med en öppen struktur, träd och solskydd främst vid den planerade för-
skolan. Storleken på de flesta innegårdar står dock inte i proportion till höjderna, vilket 
resulterar i miljöer med lite tillgång till solljus. Storleken på flera gårdar är för små för att 
lämpas för lek och vistelse, något som tillsammans med brist på solljus, bedöms kunna 
medföra negativa konsekvenser för människors hälsa, särskilt för barn.  

7.3. God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms visa goda förutsättningar för en god bebyggd miljö tack vare en 
struktur som är anpassad efter landskapet och den rumsliga kontext som råder i influens-
området. Vidare tillför planförslaget funktioner såsom parker och torg som står i linje med 
behovet av friyta och rekreation i området. Att svämplanet bibehålls och ges flera funkt-
ioner bidar till att området blir en bra plats att bo på och verka i ett framtidsscenario med 
ändrat klimat.  
 Strukturen visar däremot dåliga förutsättningar vad gäller tillgång till solljus och 
friyta i kvartersmark. En vidareutveckling av kvarterstrukturer och fördelning av volymer-
na behövs i syfte att öka tillgång till sol och privata rekreationsytor i kvartersmark. I det 
avseendet är det viktigt att ta höjd för barnperspektivet i syfte att skapa flexibilitet i plane-
ring av området, genom att strategisk placera och utforma boendemiljöer anpassade för 
både barnfamiljer, där behovet av friytor är stort, och mindre hushåll och verksamheter, där 
behovet av närrekreation är mindre. 

7.4. Barnperspektiv 
Planen erbjuder god tillgång till allmänna mötesplatser för barn, som är tillgängliga för 
samtliga bostäder inom 500 meter. Att en skola ligger i direkt anslutning till parken är 
mycket fördelaktigt, eftersom rörelserna mellan dessa miljöer sker utan exponering för 
biltrafik. Övriga placeringar behöver studeras närmare avseende exponering för biltrafik 
och närhet till parken. 
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 Gårdarna är i flera kvarter små, i förhållande till antal planerade bostäder. Vidare är 
dessa för mörka för att kunna bli attraktiva och uppmuntra till lek och utevistelse, något 
som även medför negativa hälsokonsekvenser kopplade till brist på solljus och rörelse. I 
planförslaget ingår även fyra platser för skolverksamhet, varav två av dessa bedöms sakna 
tillräcklig friyta och solljus.  

7.5. Miljömål  

Nationella miljömål  
Detta kapitel rymmer en sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation till relevanta 
miljömål, om planen motverkar eller medverkar till att miljömålen uppnås.  

Mål  I miljömålets riktning Motverkar miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan   Planen bedöms verka  i miljömålets  riktning eftersom 
många  bostäder  byggs  i  ett  kollektivtrafiknära  läge 
vilket kan minska transportbehov och därmed utsläpp 
ifrån dessa.  

Resurshushållning  i  byggkedjan 
berörs  inte  i underlagsmaterialet 
vilket medför risk för att miljömå‐
len  begränsad  klimatpåverkan 
och frisk luft kan motverkas.  

Ingen  övergödning,  Levande 
sjöar och vattendrag  

Planen bedöms verka  i miljömålets  riktning eftersom 
dagvattenåtgärder  kommer minska mängden  förore‐
ningar som når Bällstaån. Det kan på sikt leda till ökad 
biologisk mångfald i vattendragen.  

Bara naturlig försurning
(utsläpp  av  försurande  äm‐
nen) 

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

God bebyggd miljö   Planen bedöms verka  i miljömålets  riktning eftersom 
den  genom  en  tät  struktur  i  ett  kollektivtrafiknära 
läge och en sammanhållen stadsstruktur  tillsammans 
med omgivande stadsdelar bidrar till hushållning med 
mark i ett strategiskt läge. Regionalt bidrar planen till 
utvecklingen  av  en  sammanhållen  regional  stads‐
kärna.  
Planförslaget möjliggör och utvecklar rekreationsmöj‐
ligheter för både plan‐ och influensområdet. 

Storleken  av  flera  innegårdar
bedöms  vara mycket  begränsad. 
Samtidigt  som  de  höga  byggna‐
derna  skapar  omfattande  skug‐
giga miljöer,  framförallt på  inne‐
gårdar.  Särskilt  barns  livsmiljö 
kan påverkas negativt då ytor för 
lek  är mycket  begränsade  i  flera 
delar  av  det  privata  rummet. 
Vidare  riskerar  gårdarna  förlora 
sitt  syfte  eftersom  de  inte  kan 
användas  för  varken  rekreation 
eller avkoppling. 
Planområdets  integrering  mot 
Veddesta är otydlig och är bruten 
av industriell bebyggelse. 

Giftfri miljö   Planen bedöms verka  i miljömålets  riktning eftersom 
mark  innehållande miljöfarliga  ämnen  schaktas  bort 
från plats och saneras.  

Ny  bebyggelse medför  att  bygg‐
nadsmaterial  och  kemikalier 
kommer  att  användas.  Planför‐
slagets  påverkan  beror  på  valet 
av  byggmaterial  och  kemikalier  i 
kommande byggnader. 

 

Kommunala miljömål  
I Järfälla kommuns miljöplan (Järfälla kommun, 2016)  finns miljömål sorterade under de 
tre fokusområdena ”Det klimatsmarta Järfälla”, ”Det miljömedvetna Järfälla” och ”Det 
goda livet”. Nedan görs en bedömning över huruvida planförslaget är förenligt med miljö-
målen. För dig som vill läsa mer om de kommunala miljömålen, se jar-
falla.miljobarometern.se.  
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Mål  I miljömålets riktning  Motverkar miljömålet  

Minska klimatpåverkan Planen  bedöms  verka  i  inriktningsmålets 
riktning. Det kollektivtrafiknära  läget och 
dess integration till omgivande stadsdelar 
ger  goda  förutsättningar  för  att  minska 
bilberoende. 

God bebyggd miljö   Planen bedöms bidra till  inriktningsmålet 
genom att boenden får närhet till kollek‐
tivtrafik,  service  och  rekreation.  God 
tillgång till park på 5 ha och tre olika torg 
skapar  goda  förutsättningar  för  rekreat‐
ion och avkoppling.     Planområdet bildar 
en  sammanhängande  stadsstruktur med 
Söderhöjden.  

Byggnadshöjderna  resulterar  i 
skuggiga  stadsmiljöer.  Flera  av 
innergårdarna  visar  inte  bara 
brist på solljus, utan är  för små  i 
förhållande  till  antal  boende  i 
respektive kvarter. Det kan resul‐
tera  i  att  gårdar  är  svåra  att 
använda  för  rekreation  och 
avkoppling,  vilket  i  sin  tur  kan 
leda  till  negativa  konsekvenser 
för  fysisk  och  psykisk  hälsa, 
framförallt hos barn.  

Giftfri vardag   Läs om målet giftfri miljö Läs om målet giftfri miljö  

Ett rikt växt och djurliv Planen  bedöms  verka  i miljömålets  rikt‐
ning  eftersom  höga  naturvärden  och 
bevaras och vattenmiljöerna förbättras.  

 

8. FORTSATT ARBETE 

Denna MKB har specifikt redovisat miljökonsekvenserna av föreslagen detaljplan under 
samrådsskede.  Ett helhetsperspektiv tidigt i planprocessen har alltså tagits fram i syfte att 
vägleda kommande detaljutformning och formulering av strukturer och bestämmelser mot 
hållbara lösningar för människan och miljön. 

9. UPPFÖLJNING  

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomfö-
randet av planen eller programmet medför. Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå 
exakt hur uppföljning och övervakning ska gå till redan när MKB:n tas fram och att en 
anpassning kan behöva ske under planens genomförande (Boverket, 2006).  
 Uppföljning och övervakning av genomförandet av denna plan kommer ske genom upp-
följningen av kvalitetsprogrammet, bygglovshandläggning och uppföljning av ställda krav vid 
exploateringsavtal. Ansvarig för uppföljningen och övervakningen är kommunen. Själva ge-
nomförandet kan utföras av t.ex. verksamhetsutövare, byggherrar, entreprenör eller konsult. I 
så stor utsträckning som möjligt kommer uppföljningen att integreras med kommunens befint-
liga system för miljöledning, tillsyn och övervakning. 
 Viktiga aspekter som ska beaktas vid uppföljning: 

 Aktuella åtgärder ska genomföras och följas upp. 
 Aktuella åtgärder inkluderas i genomförandebeskrivningar, exploateringsavtal, kon-

trollprogram etc. 
 Analysera om ytterligare eller större konsekvenser uppkommit utöver vad som redo-

visas i MKB:n. 

Följande aspekter kan komma att vara av betydande miljöpåverkan och uppföljningen av dessa 
ska därför särskilt beaktas: vattenmiljö och MKN för vatten, översvämning, föroreningar i 
grundvatten, ras- och skredrisker och buller. 
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