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Sammanfattning
Föreslagen plan
Planområdet omfattar ca 10 hektar och utgör en del av södra Veddesta.
Förslaget medger uppförande av cirka 2000 bostäder samt ett resecenter med tunnelbana, bussterminal och nära koppling till pendeltågstation, kontor, lokaler för handel och service samt fyra förskolor.

Samlad bedömning
Planens förhållande till lagskydd
Planens påverkan på riksintresset för kommunikationer bedöms inte
begränsa möjligheten att utveckla riksintresset.
Planen innebär att mängden föroreningar som når Bällstaån kommer
att minska om föreslagna reningsåtgärder efterlevs, vilket påverkar både
Bällstaån som ESKO-område samt möjligheterna att nå MKN för
ytvatten positivt. Hela planområdet klarar MKN för luftkvalitet.
Möjligheten att följa lagskydd kopplat till tillgång på dags- och solljus
enligt PBL 8 kap. 4§, PBF 3 kap. 9 § samt Boverkets regler om ljus
(BBR avsnitt 6:3) bör utredas vidare. Riktvärden för ljudnivå enligt
bullerförordningen kan hållas genom att bygga små eller genomgående
lägenheter i de mest bullerutsatta delarna.

Planens viktigaste konsekvenser
Gällande vattenmiljö bedöms planen ha märkbara positiva konsekvenser då föroreningar till recipienten bedöms minska med föreslagna
dagvattenåtgärder. Dagvattenåtgärder och översvämningsytor medför
även märkbart postiva konesekvenser för klimatanpassning. Planen får
mycket positiva konsekvenser gällande kollektivtrafik då den nya kollektivtrafiknoden kopplas till en tät stadsmiljö vilket gör att många kan
nyttja de nya kollektivtrafikmöjligheterna. Planen bedöms också få
positiva konsekvenser för att tillgängligheten till rekreationsytor är god,
dock är dessa små i förhållande till antal boende vilket bedöms medföra negativa konsekvenser.
Planen bedöms medföra märkbara negativa konsekvenser gällande luftkvalitet eftersom miljömålet för PM10 överskrids i lägen där många
människor kommer att röra sig. Även gällande buller bedöms planen
medföra märkbara negativa konsekvenser för människors hälsa
eftersom delar av planen har höga bullernivåer. Den täta stadsmiljön
utgör en utmaning för att skapa en god livsmiljö för barn. Trafikerade
vägar, avsaknad av ett tydligt barnperspektiv på gårdar och i parker
samt små förskolegårar riskerar att medföra märkbara negativa konsekvenser för barn.

Planens förhållande till miljömål
Gällande miljömålen Begränsad klimatpåverkan samt Frisk luft bedöms
planen verka i miljömålens riktning eftersom många bostäder byggs i
ett kollektivtrafiknära läge vilket kan minska transportbehov och
därmed utsläpp ifrån dessa. Samtidigt återstår frågor kring hur resurshushållning i byggkedjan kommer se ut vilket kan påverka miljömålet.
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Planen motverkar också miljömålet frisk luft eftersom partikelhalterna
bedöms kunna överskrida målet i delar av planområdet. Gällande miljömålet God bebyggd miljö bedöms planen medverka till målet gensom
sitt strategiska läge, minskad översvämnningsrisk och anläggande av
parker, men också motverka målet p.g.a. låg friytetillgångperson.
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Planen bedöms medverka till miljömålen Ingen övergördning, Levande
sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö p.g.a. dagvattenhantering förbättras i samt att förorenad mark saneras om planen genomförs.

Förenlighet med miljöbalkens och plan- och bygglagens hänsyns- och hushållningsregler
Planförslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av
väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet.
När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Planen är förenlig med miljöbalkens bestämmelser eftersom en
tät stadsbebyggelse uppförs i ett kollektivtrafiknära läge utan att stora
befintliga värden påverkas negativt.
Planens viktigaste konsekvenser sammanfattas i tabell 1 nedan.

Förslag till åtgärder för ökad hållbarhet
•• Verka för att uppnå miljömålet för partikelhalter i luft inom hela
planområdet, t.ex. genom att utforma gatumiljöer för låg hastighet
eftersom detta kan sänka partikelhalterna. Träd- och buskbårder kan
också förbättra luftkvalieteten.
•• Bullerreducerande åtgärder för parken söder om torget i form av
skärm längs Ekonomivägen. Möjlighet att arbeta med gröna väggar
och andra bullerrecuderande åtgärder bör ses över i de mer utsatta
gaturummen.
•• För hela programområdet behövs en målpunktsanalys som visar hur
barn i olika åldrar kan röra sig mellan målpunkter via trygga rörelsestråk. Det behövs även ett genomtänkt barnperspektiv vid utformning av områdets gårdar, parker och andra offentliga ytor.
•• Andelen friyta är låg i förhållande till antalet boende, genom att t.ex.
anlägga tillgängliga gröna tak kan andelen friyta öka.
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-1
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-3

-4

Sammanfattande tabell över planen, alternativ förslag och nollalternativet konsekvenser. Konsekvenser redovisas endast då de medför märkbara, stora eller mycket stora
konsekventer i något av förslagen. Poängskala relaterar till nuläget samt riktlinjer
relaterade till människors hälsa och säkerhet.
Nollalternativ

Stora positiva konsekvenser. Parker och
torg skapas, grönytor i anslutning till
regionala leder rustas upp.

Stora positiva konsekvenser. Parker och
torg skapas, grönytor i anslutning till
regionala leder rustas upp

Små negativa konsekvenser eftersom
grönytor som används för skolverksamhet riskerar att bebyggas

Risk för märkbara negativa konsekvenser. Tillgången till torg, parker,
bostadsgårdar och naturområden blir
låg i relation till antal boende

Små positiva konsekvenser. Tillgången
till torg, parker, bostadsgårdar och
naturområden blir märkbart bättre än i
förslaget.

Små negativa konsekvenser
planområdet skapar inga ytor för
rekreation medan behovet av friytor
ökar p.g.a. kringliggande planer

Märkbara positiva konsekvenser.
Tillkommande dagvattenlösningar
innebär att mängden föroreningar till
recipient minskar

Märkbara positiva konsekvenser.
Tillkommande dagvattenlösningar
innebär att mängden föroreningar till
recipient minskar

Små positiva konsekvenser.
Tillkommande dagvattenlösningar
innebär att mängden föroreningar till
recipient minskar något

Märkbara positiva konsekvenser.
Översvämningsrisk från 100-årsregn
och beräknat högsta flöde kommer att
minska i jämförelse med nuläget.

Märkbara positiva konsekvenser.
Översvämningsrisk från 100-årsregn
och beräknat högsta flöde kommer att
minska i jämförelse med nuläget.

Små negativa konsekvenser då vägar
och kvarter riskerar att översvämmas
vid skyfall och beräknat högsta flöde.

Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande buller i relation till
människors hälsa p.g.a. höga bullernivåer där många människor kommer att
vistas eller röra sig.

Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande buller i relation till
människors hälsa p.g.a. höga
bullernivåer där många människor
kommer att vistas eller röra sig.

Små negativa konsekvenser i relation
till människors hälsa då. Bullernivåerna är höga men boende saknas.

Risk för märkbara negativa konsekvenser då miljömålet för PM10 överskrids
längs gaturum där måga människor
förväntas vara i rörelse.

Risk för märkbara negativa konsekvenser då miljömålet för PM10 överskrids
längs gaturum där måga människor
förväntas vara i rörelse.

Risk för små negativa konsekvenser
då trafiken bedöms öka något i
samband med bebyggelseutvecklingen i närområdet.

Stora positiva konsekvenser eftersom
området saneras

Stora positiva konsekvenser eftersom
området saneras

Märkbara negativa konsekvenser då
ingen sanering antas genomföras.

Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande barns rörelsefrihet, trygghet
och säkerhet då trafiken inom området
kommer öka och större vägar behöver
korsas för att nå målpunkter

Risk för små negativa konsekvenser
gällande barns rörelsefrihet, trygghet
och säkerhet. Ett bilfritt rörelsestråk
skapas, men större vägar behöver
korsas för att nå målpunkter.

Risk för märkbara negativa
konsekvenser gällande barns
rörelsefrihet, trygghet och säkerhet
då området har stora otillgängliga
områden och tung trafik. Inga
boende planeras dock.

Risk för märkbara negativa konsekvenser för attraktiva mötesplatser om
utformning av gårdar och parker görs
utan fokus på barns intressen

Risk för märkbara negativa konsekvenser för attraktiva mötesplatser om
utformning av gårdar och parker görs
utan fokus på barns intressen

Risk för stora negativa konsekvenser
gällande mötesplatser för barn då
inga mötesplatser skapas samtidigt
som behovet ökar när kringliggande
planer genomförs. Naturmark som
används för skolor tas i anspråk.

Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande barns skol- och förskolemiljöer då förskolornas gårdar är små och
inte följer boverkets riktlinjer.

Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande barns skol- och förskolemiljöer då förskolornas gårdar är små
och inte följer boverkets riktlinjer.

Inga konsekvenser gällande barns
skol- och förskolemiljöer då inga
förskolor finns i nollalternativet.

Vattenmiljö

Rekreation och
friluftsliv

Alternativt förslag

Klimatanpassning

0

Buller

+1

Luft

+2

Planförslaget

Barns livsmiljö

6

+3

Markföroreningar

+4
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Inledning
Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av
Järfälla kommun. Den utgör en MKB enligt PBL och kompletterande
bestämmelser i MB samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Miljöbedömningsprocessen
Planprocess
Planprocessen inleddes 2015 då ett planprogram gällande Södra Veddesta godkändes av kommunstyrelsen som underlag för kommande
detaljplanearbete och detaljplaneuppdrag för etapp 1 gavs.

Planuppdrag och behovsbedömning
Beslut om planuppdrag för Veddesta Etapp 1 togs av kommunstyrelsen
i Järfälla kommun 2015-02-02 (Dnr Kst 2013/301). Planuppdraget
utökades sedan med fastigheten Veddesta 1:13 (Dnr Kst 2015/469).
Arbetet med planen inleddes i mars 2015 och en behovsbedömning av
miljöbedömning enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691)
genomfördes (Dnr Kst 2015/71). I denna bedöms förslaget medföra
risk för betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras.

Detaljplan – samrådsskede
MKB handläggaren har deltagit i planmöten samt haft kontinuerlig
kontakt med planhandläggare. Miljöbedömningsprocessen har inneburit att behovet av ytterligare utredningar har lyfts samt att skrivningar och bestämmelser gällande tillgång till ytor för förskolegårdar
och takterrasser har stärkts i planhandlingarna.

Detaljplan - granskningsskede
Under granskningsskedet av detaljplaneprocessen har följande anpassningar av planen gjorts:
•• Förskola på Veddestabäckens kulvert ströks p.g.a. risk med ras/skred.
•• Två kvarter har slagits ihop för att skapa en större och mer sammanhängande friyta (torg+park+förskolegård)
•• Ökade krav på husdjup, d.v.s. smalare hus för att kunna skapa större
bostadsgårdar.
•• Kvarter i sydväst har gjorts om till en park för att kunna hantera
BHF (beräknat högsta flöde) från Veddestabäcken.
•• Ytan närmast Mälarbanan har specificerats för att minska risk från
farligt gods.
•• Alla kopplingar för biltrafik in till villaområdet i syd är borttagnga
p.g.a. yttranden från boende
•• Höjdmässiga anpassningar av hus.
•• Tunnelbanebestämmelser samt ett tunnelbanekvarter (offentlig
ingång till tunnelbana i kvarterskropp) har lagts till.
•• Schaktdjupsbestämmelser har lagts till.
•• Kontor och centrum möjliggörs i stort i varje kvarter. Krav på
8

handelslokaler har lagts till längs huvudastråk.
•• (Möjlighet till) Hotell har tillkommit i husen närmast Veddestavägen.
•• Prickmark har lagts till närmast Mälarbanan för minskad påverkan
på riksintresse för kommunikation.
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Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt
föreliggande behovsbedömning. Behovsbedömning och avgränsning
har gått på intern remiss hos berörda i kommunen samt samråtts med
Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsens Dnr: 4021-581-2016).
Länsstyrelsen delade kommunens bedömning gällande betydande miljöpåverkan samt förslag på avgränsning av MKB.
Utifrån denna precisering har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats
på att bedöma konsekvenser för:
•• Ytvatten
•• Friluftsliv och rekreation
•• Risk för markföroreningar
•• Risk för buller
•• Risk för översvämning
•• Risk för ras- och skred
•• Risk associerad med leder för farligt gods
Påverkan på fornlämningar kunde efter kontakt med Länsstyrelsen
avskrivas då samtliga fornlämningar ska ha undersökts och tagits bort i
samband med tidigare planläggning. Påverkan på lagskydd gällande
Naturmiljö lades till under miljöbedömningsprocessen.
Likaså har påverkan på grundvatten avskrivits eftersom inga grundvattenförekomster finns inom området och utdrag ur SGU:s kartgenerator inte visar på någon förekomst av större grundvattenmagasin.
Under miljöbedömningsprocessen har ytterligare miljöfrågor uppdagats och avgränsningen har därför kompletterats med konsekvenserner
för:
•• Lokalklimat (ljus och vind)
•• Trafiksäkerhet
•• Riksintresse för kommunikation
•• Barns livsmiljö
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Föreslagen plan
Planområdet utgör en del av södra Veddesta. Det avgränsas i öster av
Mälarbanan, i söder av befintlig villabebyggelse, i väster av befintliga
kontorsbyggnader och i norr av Veddestavägen.

Syftet med planen
Planens syfte är att möjliggöra för omstigningsplats och nya bostäder,
kontor, handel och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt utveckla
området kring Veddestabäcken till ett grönt stråk med plats för möten.

Planens innehåll
Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Planen medger uppförande av
cirka 2000 nya bostäder. Därutöver innehåller förslaget ett resecentrum
med tunnelbana, bussterminal och nära koppling till pendeltågstation,
lokaler för handel och service samt kontor. Två förskolor planeras
vidare inom området. I anslutning till resecentrum planeras ett torg
som söderut kopplar till en urban park och ett grönt parkstråk längs
Veddestabäcken. De offentliga friytorna upptar ca 2 hektar av planen.
Nya vägar, med separata gång- och cykelbanor, kommer att binda
samman bebyggelsen i en tät kvartersstruktur.
Befintliga regionala cykelleder kommer att rustas till att nå regional
standard. Byggnadshöjder varierar från 3 till 32 våningar med högre
byggnadshöjder mot Veddestavägen och lägre byggnadshöjder mor
parkstråket vid Veddestabäcken. Kvarter längs strategiska stråk planeras
ha aktiva fasader (d.v.s. verksamheter i bottenplan) mot gaturummen
och lugna insidor mot bostadsgårdar.

Karta över Veddesta Etapp I:s läge i
förhållande till befintliga samt kommande
kommunikationer och stadsutveckling. Från
planhandling (2016-06-01).

10
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Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande
med ett nollalternativ. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs.
Även ytterligare alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbeskrivningar. Alternativa lokaliseringar har prövats inom ramen för arbetet
med översiktsplanen för Järfälla samt planprogram. Ytterligare alternativ till lokalisering har därför inte föreslagits. Båda alternativen har
diskuterats fram tillsammans med planhandläggare och plangrupp.

Nollalternativet
Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning med industri,
kontor och handel fortgår. På grund av närheten till Barkabystaden
och andra utbyggnadsområden samt den kommande tunnelbanan blir
området mer attraktivt varför verksamheterna expanderar och nya
byggnader uppförs på de obebyggda parkerings- och naturmarksytorna
där befintliga planer så tillåter. Eventuellt ökar andelen kontorsverksamhet i takt med att läget blir mer centralt. I samband med nybyggnation sker viss marksanering och rening av vatten enligt kommunens
dagvattenpolicy. Grönstråket längs Veddestabäcken fortsätter att se ut
som idag. I översiktsplanen föreslagna stomlinjer för kollektivtrafik och
linjer för kollektivtrafik med hög trafiktäthet längs Veddestavägen och
Ekonomivägen genomförs och gatorna anpassas efter detta. Den regionala cykelleden Skälbystråket rustas till regional standard. I övrigt
kommer strukturen gällande gång- och cykelbanor likna nuvarande
grovmaskiga struktur.
Sannolikheten att nollalternativet kommer att inträffa är dock låg
eftersom byggande av bostäder är prioriterat inom området både i regionplanen och i Järfällas översiktsplan.

Alternativt förslag
Alternativet tar avstamp i att andelen friyta per person i planområdet
är låg samt att det saknas trygga/säkra röreslestråk för barn. Fyra
kvarter har slagits ihop till två större kvarter och den tidigare lokalgatan som gick väst-östlig riktning mellan kvarteren ersätts av gångpassage genom kvarteren via portiker, därav de gröna fälten mitt i
bostadsgårdarna. Den lilla kvartersparken i sydvästra hörnet bakom ett
av de hopslagna kvarteren har fått den storlek den hade i ett tidigare
utkast av planen, vilket skapar större yta för att kunna hantera BHF
från Veddestabäcken.
Vidare görs den lokalgata som går parallellt med Veddestavägen om till
en gågata med cykelväg likt den som presenterades i exploateringsutredningen för Veddesta (AIX, 2017). Även gatan längs med planens
centrala park (söder om torget) har gjorts om till en gågata med
cykelväg. I alternativa förslaget är det också att tänkt att flera byggnader förses med rekreativt tillgängliga tak för att yterligare öka friytan.
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Alternativt förslag Veddesta I.
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Lagskydd och plansituation
Plansituation
Veddesta Etapp 1 utgör en del av den i RUFS 2010 utpekade regionala
stadskärnan Barkaby-Jakobsberg. Detaljplanen är därmed förenlig med
RUFS 2010.
I översiktsplanen för Järfälla kommun planeras Veddesta Etapp 1 bli ett
område med urban/stadsmässig struktur. Veddestavägen pekas vidare
ut som väg för stomlinje för kollektivtrafik och Veddestavägen och
Ekonomivägen pekas ut som vägar för kapacitetsstark kollektivtrafik.
Detaljplanen är i stort förenlig med översiktsplanen. Undantaget är att
kapacitetsstark kollektivtrafik på Ekonomivägen inte ingår i planförslaget.
Planen kan ses som ett led i Stockholmsöverrenskommelsen, där kommunens åtagit sig att bygga ett stort antal bostäder inom tunnelbanans
influensområde.
Ett program för Södra Veddesta har upprättats och godkänts som
underlag för att upprätta detaljplan. Programmet ger förutsättningar så
att Veddesta kan utvecklas till en blandstad. Detaljplanen följer i stort
planprogrammet.

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Inom planen finns flera gällande detaljplaner: Veddesta industriområde, Veddesta företagscentrum, Veddesta södra industriområde, Veddesta 1:6 1:102:1 2:11 samt Mälarbanan. Genomförandetiden för
samtliga planer har löpt ut.

Lagskydd
Grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden, 3 kap. MB
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 3 § MB
Veddestabäcken som ingår i planområdet rinner ut i Bällstaån som
utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så
långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
•• Planens konsekvenser i relation till Ekologiskt särskilt känsliga
områden analyseras vidare under Vattenmiljö.
Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
E18 ligger ca 70 meter norr om planområdet och Mälarbanan ligger ca
10 meter i samma riktning. Planen kan även påverka riksintresse för
luftfart. Dessa riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
•• Planens konsekvenser i relation till riksintresse för kommunikationer
analyseras vidare under Trafik och kommunikation.
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB
Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477. I förordningen finns miljökvalitetsnormer
(MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.
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•• Planens konsekvenser rörande luftkvalitet diskuteras under Luftföroreningar.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Alla s.k.vattenförekomster omfattas av MKN för vatten. MKN regleras
i 5 kap. miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning
av kvaliteten på vattenmiljön. Veddestabäcken som ligger inom planområdet rinner ut i vattenförekomsten Bällstaån.
•• Planens konsekvenser rörande MKN för ytvatten diskuteras under
Vattenmiljö.

Skydd av områden enligt 7 kap. MB
Biotopskydd, 7 kap. 11 § MB
Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 i Förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. omfattas av
generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken.
Inom planområdes omfattas allén längs Veddestavägen av biotopskydd,
men då allén inte bedöms hålla några högre naturvärden och dispens
från biotopskyddet redan erhållits behandlas inte lagskyddet vidare i
denna MKB.

Artskyddsförordningen
I området växer mistel på minst ett träd i allén längs Veddestavägen.
Mistel är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen. Detta innebär att
det är förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller
skada exemplar av växterna liksom att ta bort eller skada frön och
andra delar.
Mistel bedöms som livskraftig enligt artdatabankens rödlista och är
vanligt förekommande i Mälardalen. Genomförandet av planen
kommer inte att påverka artens bevarandestatus och dispens från artskyddet kommer därför inte att krävas. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande för planen (2016-11-11) delat denna slutsats. Arten
behandlas inte vidare i denna MKB.
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Del 2
Konsekvensbedömningar

16

Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits
fram. Dessa rapporter ligger till grund för bedömningarna i denna
MKB. De underlagsrapporter som används presenteras under de kommande temadelarna.
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Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra med såväl positiva som
negativa konsekvenser, se tabell 2. Skalan av konsekvenser relaterar till
det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.

Bedömning av risker
För bedömning av risker analyseras sannolikheten för att en händelse
kan ske i en tregradig skala: stor risk, måttlig risk och liten risk. Risken
multipliceras sedan med konsekvensen av att händelsen inträffar. Av
detta fås en risknivå:
Sannolikhet X Konsekvens = Risknivå
Risknivåerna delas in i tre olika grupper: acceptabel risknivå, risk som
bör åtgärdas och risk som måste åtgärdas.
Sannorlikhet

Konsekvens

Risknivå

1 = Liten risk

4= Mycket stora

8-12 = Risk måste åtgärdas

2 = Måttlig risk

3= Stora

5-7 = Risk bör åtgärdas

3 = Stor risk

2= Märkbara

1-4 = Acceptabel risknivå

1= Små

Osäkerhet i bedömningarna
Bedömningarna för tillgång till rekreativa ytor baseras på riktvärden för
ytor (area) som behövs per person. Riktvärdena baseras till stor del på
att risken för slitage är hög då riktvärdena överskrids (dvs då många
människor använder samma yta), vilket medför att ytornas rekreativa
värde minskar. Möjlighet till återhämtning minskar sannolikt även då
rofylldheten minskar. Hur människors hälsa på lång sikt påverkas av
låg friytetillgång är oklart, då forskning saknas inom detta område.
Samtidigt finns en möjlighet att i viss mån undvika högt slitage genom
intensivare skötsel och utformning. Siffror gällande friytetillgång utgår
från antagande om att det i snitt bor 5000 personer i detaljplanområdet (2,5 personer/bostad i 2000 planerade bostäder i planområdet).
Sammantaget medför detta en osäkerhet i bedömningen för hur hög
friytetillgången kommer att bli samt hur det i slutändan kommer att
påverka människors hälsa.
I luftkvalitetsutredning för Veddesta I (SLB-Analys, 2018) har inga
lokalgator medtagits och den har baserats på trafikflöden som senare
har uppdaterats. SLB-Analys har föreslagit att det för bedömningen är
bättre att använda utredning för Veddesta etapp III. I denna utredning
syns dock inte hela planområdet för Veddesta I. Detta skapar en viss
osäkerhet i bedömningarna.
Gällande dagvatten förutsätter bedömningen att den modell kan
genomföras som föreslås i dagvattenutredningen.
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Naturvärden, kultur, rekreation

Hälsa och säkerhet

Övriga hållbarhetsparametrar

Betydande förbättrande påverkan
på riksobjekt eller regionalt
värdefulla objekt.

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

Bidrar tydligt till att utveckla
hållbarhetsprestanda för regionen
eller nationen i någon aspekt, eller
för kommunen i flera betydande
aspekter.

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

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

Bidrar tydligt till att utveckla
hållbarhetsprestanda för
kommunen i någon betydande
aspekt, eller för stadsdelen eller
kommundelen i flera betydande
aspekter.

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

Förbättrar delvis nationella MKN,
rikt- eller gränsvärden.

Bidrar tydligt till utveckling av
hållbarhetsprestanda för
stadsdelen eller kommundelen i
någon betydande aspekt, eller för
stadsdelen eller kommundelen i
mindre betydande aspekter.

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

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

Bidrar i någon mån till utveckling av
hållbarhetsprestanda för
stadsdelen, kommundelen eller helt
lokalt.

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

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

Inga påvisbara effekter eller
konsekvenser som saknar
betydelse för
hållbarhetsprestandan.

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

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

Försämrar i någon mån hållbarhetsprestanda för stadsdelen,
kommundelen eller helt lokalt.

- 2 Märkbara negativa
konsekvenser

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

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

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för stadsdelen eller
kommundelen i någon betydande
aspekt, eller för stads/kommundelen i mindre betydande aspekter.

- 3 Stora negativa
konsekvenser

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

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

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för kommunen i någon
betydande aspekt, eller för
stadsdelen i betydande aspekter.

Betydande negativ påverkan på
riksobjekt eller regionalt värdefulla
objekt.

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

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda för regionen eller nationen i
någon aspekt, eller för kommunen i
flera betydande aspekter.

+ 4 Mycket stora
positiva konsekvenser

+ 3 Stora positiva
konsekvenser

+ 2 Märkbara positiva
konsekvenser

+1 Små positiva
konsekvenser

+/- 0 Inga eller
obetydliga
konsekvenser

- 1 Små negativa
konsekvenser

- 4 Mycket stora
negativa konsekvenser
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Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på:

MKB Veddesta Etapp 1
Granskningsskede
2019-05-28
Slutversion

•• Planprogram för Södra Veddesta, (Järfälla kommun, 2015)
•• GIS-beräkningar (Ekologigruppen, 2019)
•• Exploateringsutredning Veddesta (AIX, 2017)
•• Kontakter med kommunens tjänstemän
•• Fältbesök utfört 2016-05-13.
•• Illustrationsplan Veddesta 1 (Järfälla kommun 2018)
I första hand beskrivs värden och konsekvenser inom detaljplaneområdet. I de fall planen får konsekvenser för kända värden utanför
området beskrivs även detta.

Rekreation och friluftsliv i nuläget
Friytor i planområdet
Detaljplaneområdets rekreativa ytor består främst av ett grönstråk längs
Veddestabäcken i planområdets södra kant. Grönstråkets östra hälft
består av odlingslotter. Den västra delen består av en uppvuxen
naturlik plantering innehållandes bland annat björk, asp, hägg, sälg
och lönn. I plangräns finns en mindre öppen gräsyta med tre ekar.
Veddestabäcken rinner i den södra kanten av grönområdet och går in i
en kulvert under koloniområdets. Bäcken utgör här ett djupt dike med
branta kanter som är bevuxna med nässlor, högt gräs och vass. Grönområdet norr om Ekonomivägen består av träd, buskar och ängsflora
men har karaktären av övergiven ruderatmark. Grönytorna har låga
rekreativa värden och är relativt mentalt och fysiskt otillgängliga på
grund av en privat karaktär i koloniområdet, tät vegetation i den
naturlika planteringen och allmänt högväxt gräsvegetation i resterande
ytor. De bedöms främst användas av kolonisterna samt elever från Barkaby förskola och Barkabyskolan som båda ligger sydöst om planområdet. Utöver grönytorna är parkering samt entréytan till Veddesta
centrum en publik friyta som kan fungera som mötesplats för boende i
närområdet.

Friytor i planområdets närhet
Ungefär 100 meter väster om planområdet ligger det mindre skogsområdet Kvarnbacken (ca 1,8 ha). Området består av blandskog och hällmark. Där finns solitär tall på omkring 150 år samt ek, asp och ask.
Området är idag med sitt läge inom ett industriområde ringa använt
med har rekreativ potential för naturlek och kortare promenader.
Ungefär 300 meter väster om planområdet finns skogsområdet Fruns
backe (ca 8 ha). Det är en gammal kulturskog som delvis har betats. I
södra änden finns ett gravfält från yngre järnålders. Kulturlandskap,
fornlämningar och intressant natur med bland annat backsippor gör
området till rekreativt intressant. Läget i ett industriområde i kombination med en kuperad terräng gör dock att den rekreativa användningen
idag bedöms som begränsad. Ungefär 100 meter norr om planområdet
finns Veddestavallen som rymmer flera fotbollsplaner samt speedwaybana. Norr om Veddestavallen finns ytterligare ett skogsparti (ca 2 ha)
med gran och tall med rekreativ potential.

Kriterier för bedömning av
konsekvenser för rekreation
och friluftsliv
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
• 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 ävan med att närparken bör
helst 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. Friarealerna, områden som
känns orörda, bör ha en täckningsgrad
om minst 300 till 400 m2 per invånare.
• Det nationella folkhälsomålet Ökad
fysisk aktivitetet. Målet för de samlade
insatserna inom detta område ska vara
att samhället utformas så att det ger
förutsättningar för en ökad fysisk
aktivitet för hela befolkningen.
• WHO:s riktvärde om 9 kvm offentlig
grönyta per person inom 15 minuters
promenad från hemmet (WHO, 2016).
• Rekommendationer om friytor på
bostadsgård i rapporten Mäta stad
(Spacescape, 2016) som i sin tur
baserar sina uppgifter på forskning och
praktik.20 kvm utemiljö per 100 BTA för
täta stadsmiljöer.
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Natur-/friluftsområden inom 2 km från planområdet
Ungefär 1 km väster om planområdet ligger Ormbacka friluftsområde.
Här finns motionsspår, utegym och en rekreativt intressant miljö med
äldre skog, naturbeten och ett levande kulturlandskap. Ytterligare en
bit bort ligger Viksjö golfbana.
Ungefär 600 meter fågelvägen sydväst om planområdet ligger Barkabys-Skälbys stadspark Skälbyparken. Parken innehåller dansbana,
lekområden, en bygdegård samt kulturpräglade grönytor och fornlämningsområden. Evenemang som marknader och valborgsfirande förekommer här. Ungefär 500 meter fågelvägen väster om planområdet
ligger Barkabystadens stadspark, Kyrkparken. I Kyrkparken finns flera
rekreativa kvaliteér med stora gräsytor, lekmiljöer och en dammanläggning med blommande omgivning.
Utöver dessa områden finns Görvälnskilen knappt 3 kilometer väster
om planområdet och Järvakilen drygt 2 kilometer öster om planområdet. Båda områden hyser stora rekreativa kvalitéer och kan fungera
som utflyktsområden.

Rekreativa stråk
Upplandsleden sträcker sig ca 400 meter genom planområdet i en sydvästlig riktning ut med det gröna stråket längs Veddestabäcken. I
samma sträckning går det regionala cykelstråket Skälbystråket. Stråket
når dock inte standard för regionalt cykelstråk eftersom gång och
cykeltrafik inte separeras.

Bild över planområdet (rödmarkerat) och de
små skogsområden som finns i planområdets
närhet (Järfällakartan.se 2019-04-12)
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Kombinerade gång- och cykelvägar inom planområdet finns längs Veddestavägen och Veddestabäcken. Veddestavägen är en bred allékantad
stadsgata medan stråket längs Veddestabäcken har parkkaraktär. Den
uppvuxna vegetationen längs Veddestabäcken ger både sol och vindskydd för dem som transporteras längs gång- och cykelbanan. Samtidigt kan stråket upplevas otryggs, särskilt kvällstid, med oskött tät
vegetation och slutna verksamhetsfasader.

Ovan nämnda Fruns backe och Ormbacka friluftsområde nås via gångoch cykelvägar längs Veddestavägen, Kontovägen, Viksjöleden och Järfällavägen/Byleden. Veddestavallen och ovan liggande skogsområde nås
via Girovägen och Fakturavägen som båda har gångbana i hela sträckningen. Kvarnbacken nås via bilväg utan trottoar. Ingen av dessa skogsområden har anlagda rekreativa strukturer såsom stigar och bänkar.
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Kyrkparken nås via gång- och cykeltunnel under Mälarbanan och det
faktiska avståndet blir nära 1 kilometer. Ett regionalt gång- och cykelstråk längs Mälarbanan ger Veddesta kopplingar norr och söderut.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
+3, Storapositiva konsekvenser eftersom parker och torg skapas, grönytor i anslutning till
regionala leder rustas upp och planen rymmer en sammanhållen struktur för gång- och
cykeltrafikanter.

Eftersom planen innehåller tre parker och två torg kommer de rekreativa värdena i området kommer att öka. Dessa kommer att utgöra viktiga resurser för boende och besökare i Veddesta. I och med
upprustningen av området längs Veddestabäcken finns möjligheten att
stärka kopplingarna till Upplandsleden. En del av parken kommer att
upptas av Veddestabäcken vilken planeras meandra genom området
vilket skapar upplevelsevärden också längs den regionala cykelleden.
Kopplingarna till rekreativa ytor inom och utom planen bedöms också
bli goda tack vare ett sammanhållet gång- och cykelnät med kopplingar till det regionala cykelnätet. Tillgängligheten till omgivande
områden ökar ytterligare när regionala cykelleder rustas till regional
standard. Närheten till omkringliggande områden beskrivs översiktligt
ovan i nulägesbeskrivningen.

Lokala mål och kriterier för
rekreation
• Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla Levande natur och kultur med
nyckeltal. God tillgång till natur och
närhet till parkmiljö innebär: Närnatur/
park (helst över 1 hektar) ska finnas
inom 300 meter. Stadsdelspark (helst
över 3 hektar) ska finnas inom 500
meter. Natur/friluftsområde (över 300
hektar) ska finnas inom 1,5- 2
kilometer.
• Järfälla kommun Lek och aktivitetsplan,
riktlinjer och mål för lekmiljöer.
Närlekplats för åldrarna 0-9 år ska
finnas inom 300 meter från bostaden
och vara minst 1000 kvm. Är närlekplatsen även del av en förskolegård ska
den vara minst 3000 kvm. En lek och
aktivitetsplats med blandade funktioner
för åldrarna 0-18 år ska finnas inom
500 meter från bostaden och vara
minst 3000 kvm, helst 6000 kvm
Boende ska ha tilgång till natur och
friluftsområden om minst 3 km2 inom
1,5 till 2 km.

Illustration av planerad grönstruktur i
Veddesta, från exploateringsutredningen (AIX,
2017). Den gröna gångfartsgata som går från
planens centrum bort till skogsområdets Fruns
backe är borttagen i nuvarande planförslag.
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Konsekvenser för tillgång till rekreativa friytor
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser eftersom tillgången till friytor (torg, parker,
bostadsgårdar och naturområden) blir låg i relation till antal boende

Tillgången till friytor i planområdet utgörs av ca 1,7 ha offentlig friyta
(parker och torg) samt 1,5 ha privat friyta (bostadsgårdar). Räknat på
att det i varje lägenhet i snitt bor 2,5 personer kommer planområdet
ha 5000 invånare. Den offentliga friytan blir då ca 3,5 kvm per person
och den privata friytan blir 3 kvm per person. Den totala friytetillgången blir då 6,5 kvm per person. I dessa beräkningar är även
bostadsgårdar som delvis kommer att utnyttjas som förskolegårdar
samt Veddestabäckens vattenyta medtagna och resultatet visar således
på något högre friytetillgång än vad som kommer att vara det faktiska
fallet.
Under förutsättningen att varje lägenhet förses med en balkong om 4
kvm tillkommer ytterligare 0,8 ha privat friyta vilket gör att den privata friytan ökar till 4,6 kvm per person och den totala friytetillgången
till ca 8 kvm per person. Den privata friytan skulle kunna öka om planerade byggnader försågs med rekreativt tillgängliga takterasser.
WHO:s rekommenderar minst 9 kvm friyta per person inom 15
minuters (750 meter) gångavstånd, inom detta avstånd nås andra
parker samt naturområden som är belägna utanför planområdet. Dessa
områden kommer också att nyttjas av boenden i andra delar av Veddesta och vid en översiktlig beräkning utifrån de siffror som anges i
exploateringsutredningen för hela Veddesta (AIX, 2017) uppgår den
offentliga friytan i hela stadsdelen till ca 5,7 kvm/person.
Enligt Stockholm stads socitophandbok (2003) bör ett område med
exploateringstal 1-2 ha minimum 28 kvm offentlig friyta per person i
ett område, sociotophandboken specificerar inte om det bara gäller
boende eller boende och arbetsplatser. Exploateringstalet för hela Veddesta är 1,75 och dessa rekommendationer uppnås således inte varelse
inom planområdet eller programområdet i sin helhet.
Ytterligare en aspekt är att en del av den offentliga friytan kommer att
ha ekvivalenta bullernivåer över 50 dBA och därför inte klara ljudnivårekommendationen för rekreativa områden om max 50 dBA.
Planförslaget bedöms medföra risk för märkbara negativa konsekvenser
eftersom tillgången till friytor (torg, parker, bostadsgårdar och naturområden) blir låg i relation till antal boende

Förslag till åtgärder
•• Säkerställ att takterrasser anläggs på byggnader.
•• Öka friytetillgången genom att minska antal byggnader alternativt
byggnadshöjder.
•• Eftersom de rekreativa friytorna behöver vara mångfunktionella,
d.v.s. anpassade för en bredd av målgrupper, dagvattenhantering och
andra ekosystemtjänster, bör en god utformning med avseende på
kvalité och funktion säkras genom avtal och gestaltningsprogram.
Säkerställ att bostadsgårdar och parker är lummiga och har plats för
social samvaro med tillgång till lövskugga.
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+3 Stora positiva konsekvenser eftersom grönytor i anslutning till regionala leder rustas
upp och planen rymmer en sammanhållen struktur för gång- och cykeltrafikanter.

Det alternativa förslaget bedöms i stort likvärdigt huvudalternativet.
De parkytor som skapas kommer att vara något större, vilket medför
att det finns lite mer utrymme att skapa kvalitativa parker.
Konsekvenser för tillgång till friytor
+ 1, Små positiva konsekvenser eftersom tillgången till friytor (torg, parker, bostadsgårdar
och naturområden) blir märkbart bättre än i förslaget.

Alternativet innebär att den total friytegången ökar till drygt 9 kvm/
person och bidrar till att WHO:s riktlinjer uppfylls. Om balkonger
medräknas blir friytan ännu större. Alternativet bedöms således medföra små positiva konsekvenser.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
- 1 Små negativa konsekvenser eftersom grönytor som används för skolverksamhet riskerar
att bebyggas

Nollalternativet innebär att grönytan norr om Ekonomivägen, som
idag används av närliggande förskola och skola, bebyggs på grund av
dess kollektivtrafiknära läge vilket ger negativa konsekvenser gällande
tillgång.
Strukturen gällande gång- och cykelbanor inom området och längs
Veddestavägen blir också sämre än i förslaget och alternativet eftersom
den storskaliga strukturen utan tydligt cykel- och gångnätverk blir
kvar.
I viss mån medför nollalternativet positiva konsekvenser för rekreativa
strukturer eftersom den regionala cykelleden rustas upp samma sätt
som planförslag och alternativ. Samtidigt rustas inte grönstråket såsom
i planförslaget och alternativ varför konsekvenserna inte blir lika positiva för de regionala strukturerna Upplandsleden och Skälbystråket.
Konsekvenser för tillgång till friytor
- 1 Små negativa konsekvenser planområdet skapar inga ytor för rekreation samtidigt som
behovet av friytor ökar p.g.a. kringliggande planer

Nollalternativet medför inte ett ökat behov av rekreativa ytor då
bostadsbebyggelse saknas. Samtidigt kommer behovet öka då kringliggande områden bebyggs.
Eftersom funktionerna för grönytorna i nollalternativet, som främst
rymmer handel, industrier och kontor, respektive förslaget och alternativet, som rymmer stor andel bostäder, skiljer sig mycket åt är det inte
relevant att analysera skillnader i friytetillgång.
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Kriterier för bedömning av
konsekvenser för vattenmiljö
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet Grundvatten
av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge
en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och
vattendrag.”
• Det nationella miljömålet Ingen
övergödning: ”Halterna av gödande
ämnen i mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.”
• Det nationella miljömålet Levande sjöar
och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag
ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas.”

Vattenmiljö
•• Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun
(Geosigma, 2016) samt behovsbedömning för Veddesta Etapp 1.
•• Dagvattenutredning för fördjupat program Veddesta 1, Ramböll,
2019-04-11

Vattenmiljö i nuläget
Ytavrinning och dagvatten
Avrinningen inom planområdet sker huvudsakligen i sydöstlig riktning
med Veddestabäcken som recipient för dagvattenflödena. Dagvattnet
från planområdet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och
vidare till Bällstaån genom en kulverterad dagvattenledning.
Den geotekniska undersökningen som utförts i området visar att planområdet består av relativt tunna jordlager och lera och förutsättningarna för naturlig infiltration av dagvatten i planområdet bedöms i
dagvattenutredning (Geosigma, 2016) som mindre bra.
Belastningskällorna i området är främst knutna till vägar och parkeringsplatser samt urlakning av föroreningar från tidigare verksamheter.
Med befintlig markanvändning bedöms föroreningsbelastningen gällande samtliga ämnen förutom kväve överstiga Järfällas riktlinjer för
dagvatten, för kväve finns inga riktlinjer.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser gällande dagvatten
+ 2 Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något.

Enligt dagvattenutredningen (Ramböll, 2019) kommer den totala
avrinningen från planområdet att öka i och med exploateringen om
inga åtgärder genomförs. Det kommer också att ske en tillrinning till
planområdet från den planerade Veddestabron vilket gör att det tek-

Bilden visar befintliga flödesriktingar i
planområdet (Geosigma, 2016)
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niska dagvattenhanteringsområdet är något större än själva planområdet. För att hantera Järfällas utflödeskrav om 30 l/s/ha från
planområden krävs en total fördröjningsvolym på 2560 m3 varav 557
m3 hanteras inom kvartersmark och 1737 m3 hanteras på allmän
platsmark. Beräkningarna är gjorda utifrån att rörmagasin med fördröjningskapacitet är inbyggda i ledningsnätet. Dagvattenutredningen
föreslår en rad tekniska lösningar för att erforderlig fördröjningskapacitet ska uppnås. För att klara av hanteringen av dagvatten vid bussterminalen förutsätts i dagvattenutredningen (Ramböll, 2019) att en
pumpstation installeras eftersom det p.g.a. höjdsättningen inte går att
avleda dagvatten härifrån med självfall.
Gällande mängdbelastningen av föroreningar till recipienten minskar
dessa i och med exploateringen, men det kommer ändå krävas reningsåtgärder för att uppfylla Järfällas riktvärden för föroreningshalter i dagvatten. Med de reningsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen
(Ramböll, 2019) antas samtliga föroreningshalter klara riktvärdena och
mängdbelastningen antas minska relativt dagens situation.
Gröna tak diskuteras i dagvattenutredningen (Ramböll, 2019) och
antas kunna bidra med en fördröjningsvolym om 110 m3 vid en andel
gröna tak om 50 %. Dock ökar halterna av kväve och fosfor något vid
användning av gröna tak och eftersom recipienten är känslig för
näringsämnen har inte gröna tak tagits med i de lösningar som föreslås
i utredningen. Dock klaras Järfällas riktvärden för föroreningshalter i
dagvatten även vid en andel gröna tak om 50 %. Om de åtgärder som
föreslås i dagvattenutredningen kan genomföras bedöms planen medföra märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten i och med att
riktvärden klaras och att föroreningsmängderna minskar relativt dagens
nivåer.
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Lokala mål och kriterier för
vattenmiljö
• Järfälla kommuns lokala miljömål God
bebyggd miljö och effektmål 8: ”Till år
2020 ska minst 60 procent av allt
dagvatten till Bällstaån, Säbysjön och
Igelbäcken samt 40 procent av allt
dagvatten till Mälaren och Översjön ha
genomgått rening. Dessutom ska 60
procent av dagvattnet till Bällstaån
flödesutjämnas till år 2020. Allt
tillkommande dagvatten ska genomgå
rening.”
• Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla: Levande natur och kultur.
Nyckeltal: Uppmätt vattenstatus i
kommunens sjöar och vattendrag.
• Järfälla kommuns riktlinjer för dagvattenhantering. Fastställda av
kommunfullmäktige 2016-12-12.

Konsekvenser i relation till lagskydd
MKN för ytvatten
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån rinner
nordost om planområdet och är genom Veddestabäcken recipient för
dagvatten från planområdet. Veddestabäcken är ett biflöde till Bällstaån och rinner längs med planområdets sydöstra avgränsning.
Bällstaån har otillfredställande ekologisk status och uppnår ej god
kemisk status. Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt föro-

Figuren visar föreslagen framtida dagvattenhantering. Röda prickar är utlopp. (Ramböll,
2019)
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renad med avseende på näringsämnen, tungmetaller och organiska föreningar.
Målet är att Bällstaån ska uppnå god ekologisk till år 2027 och god
kemisk status till år 2021. Veddestabäcken har inga egna miljökvalitetsnormer men eftersom bäcken är ett biflöde till Bällstaån bör samma
åtgärder utföras för Veddestabäcken som för Bällstaån för att minska
föroreningsbelastningen.
Planförslaget kan bidra till att minska belastningen på Veddestabäcken
och Bällstaån, och därmed till möjligheterna att uppnå MKN för Bällstaån. Med föreslagna dagvattenåtgärder kommer halterna av samtliga
förorenande ämnen understiga riktvärdena.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen medför minskade halter av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område har planen möjlighet att påverka ESKO-området
positivt.

Förslag till åtgärder
Förslagen bygger på förslag från dagvattenutredning
•• Inför planbestämmelser för markreservationer för föreslagna
dagvattenanläggningar.
•• Krav för dagvattenhantering på kvartersmark föreslås även tas med
då det är en förutsättning för ett fungerande dagvattensystem som
uppfyller Järfälla kommuns riktvärden.

Konsekvenser av alternativt förslag
+ 2, Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något.

Dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två
förslagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna. Större andel
takterrasser och grönområdena ger dock en större kapacitet för flödesreglering i förhållande till planförslaget.

Konsekvenser av nollalternativet
+ 1, Små positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något

Eftersom ny bebyggelse förväntas följa kommunens dagvattenpolicy
om lokal rening och flödesreglering bedöms utsläpp av föroreningar
samt flöden till Veddestabäcken minska något i nollalternativet.
Reningen blir dock mindre än i förslaget och alternativet eftersom
befintliga områden även fortsättningsvis släpper ut orenat dagvatten.
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Klimatanpassning
Bedömningarna gällande klimatanpassning grundas på följande underlagsmaterial:

MKB Veddesta Etapp 1
Granskningsskede
2019-05-28
Slutversion

•• Översvämningsutredning för detaljplan, Veddesta 1, Järfälla
kommun, arbetsmaterial (DHI, 2019)
•• Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun,
Veddesta (Norconsult, 2016)
•• Projekterings-PM Geoteknik, Bjerking (2017a)
•• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik Granskningshandling, Bjerking (2017b)
•• Beräknings-pm - utredning av stabilitet för veddestabäcken, Swceo
(2019)
•• Vindkomfortutredning för Veddesta 1 i Järfälla, SLB analys (2018)
•• Länsstyrelens lågpunktskartering och översvämningsrisk, webtjänst:
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/
Kriterier för bedömning av
konsekvenser för klimatanpassning

Klimatanpassning i nuläget
Översvämning/Skyfall
Översvämningskartering (DHI, 2019) visar att det finns några lågpunkter inom området som i nuläget riskerar att översvämmas. I planens sydvästra hörn riskerar vattendjupet vid översvämning kunna bli
över 1 meter både vid skyfall och vid beräknat högsta flöde för Veddestabäcken. Länsstyrelsens kartering över inträffade översvämningar
till följd av regn i Stockholms län 1900–2010 visar dock att några
översvämningar än så länge inte har inträffat i området. Veddestabäcken rinner vidare ut i Bällstaån där översvämningsrisken på sina håll
är stor.

Konsekvenser av 100-årsregn nuläget,
vattendjup på över 1 meter riskeras på vissa
platser (DHI, 2019).

Konsekvenser av beräknat högsta flöde i
nuläget, vattendjup på över 1 meter riskeras
på vissa platser (DHI, 2019).

Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
• Det nationella folkhälsomålet Sunda
och säkra miljöer och produkter.

Lågpunkter som riskerar att översvämmas i
nuläget (DHI, 2019).
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Skred
Generellt har lera påträffats i hela området och det bedöms finnas en
betydande risk för sättningar i delar av området, lerans skjuvhållfasthet
bedöms som mycket låg (Sweco, 2019). Förutsättningarna för byggnation bedöms enligt geoteknisk utredning generellt som goda för större
delen av området. Lättare byggnader ska kunna grundläggas med platta
på mark medan tyngre byggnader behöver pålgrundläggas eller grundläggas med plintar på grund av lösare lerlager. Längs Veddestabäcken
har ytterligare utredningar genomförts som visar att det finns risk för
sättningar vid uppfyllnad. Resultatet av undersökningar och beräkningar visar att det inte föreligger risk för skred inom området runt
Veddestabäcken om uppfyllnader inom det planerade parkområdet i
planens sydvästra del inte överstiger 0,5 m.

Lokalklimat
Trädallé längs Veddestavägen och träd på parkeringsplats i Veddesta
centrum har viss funktion för skuggning. Det finns dock stora öppna
ytor i planen som bedöms kunna bli varma sommartid. Grönstråket
längs Veddestabäcken ger sol- och vindskydd för dem som vistas i eller
färdas genom området. Inga områden i anslutning till Veddesta
bedöms stora nog för att kunna ge parkbris till området.

Konsekvenser av föreslagen plan
Översvämning, skyfall
+2, Märkbara positiva konsekvenser eftersom översvämningsrisken kommer att minska i
jämförelse med nuläget. Framkomlighet och byggnader beräknas inte påverkas negativt vid
100-årsregn och beräknat högsta flöde.

Konsekvenser av 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 vid exploatering (DHI, 2019).

Översvämningsutredningen (DHI, 2019) visar på att översvämningsrisken inom området vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 är som
störst i området längs Veddestabäcken. Detsamma gäller vid beräknat
högsta flöde (BHF) för Veddestabäcken vilket gör att stor del av parken
längs Veddestabäcken översvämmas. Varken 100-årsregn eller BHF
beräknas dock göra skada på byggnader eller begränsa framkomlighet
på vägar. Vid bussterminalen beräknas 100-årsregn kunna orsaka
smärre översvämning vid planens nordöstra hörn, men enligt utredningen är den icke översvämmade delen tillräckligt bred för att inte
begränsa framkomligheten.
Ett viktigt antagande i utredningen är höjdsättningen av gatan i planens sydvästra hörn på 13,9 meter; denna höjd är nödvändig för att
kunna garantera framkomligheten på gatan. Parken söder om torget är
tänkt att vara nedsänkt och fungera som en skyfallsyta. Föreslagen
översvämningshantering utgår från en dagvattenmodell framtagen av
Ramböll 2018, det är oklart om detta är samma modell som har presenterats i senaste dagvattenutredning.

Konsekvenser av beräknat högsta flöde efter
exploatering (DHI, 2019).
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Relativt dagens situation sker inom planområdet en förbättring och
utanför planområdet antas planförslaget inte medföra några försämringar utöver att vattendjupet på en liten yta vid Fågelvägen kan öka
med ca 10 cm vid beräknat högsta flöde. Hydromorfologiska åtgärder i
Veddestabäcken som planeras, men ligger utanför denna plans
rådighet, beräknas göra att denna lilla försämring inte uppstår. Förutsatt att översvämningsutredningens förslag genomförs och att detta
harmonierar med föreslagen dagvattenhantering enligt dagvattenutred-

ning (Ramböll, 2019) - t.ex. verkar höjdsättningen skilja sig åt i det
sydvästra gathörnet - bedöms risker för människors hälsa och säkerhet
kopplade till översvämning vara acceptabel.
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Skred
Acceptabel risk gällande skred eftersom förutsättningarna för byggnation bedöms som
goda och eventuell skredrisk vid Veddestaån bedöms kunna omhändertas vid
parkomvandling.

En viss skredrisk finns mot Veddestabäcken och under den fortsatta
detaljprojekteringen rekommenderas mer omfattande markundersökningar och ett detaljerat förslag på bäckens nya meandrande utformning. Släntlutningar och avstånd mellan bäcken och bil- och GC-vägar
måste noga beaktas. Förutsatt att detta görs enligt rekommendationer i
geotekniska undersökningen (Sweco, 2019) bedöms risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till skred som acceptabel.

Lokalklimat
+/- 0 Acceptabla konsekvenser gällande lokalklimat. Negativa inslag som skuggiga gårdar
och viss vindförstärkning kompenseras delvis av positiva inslag som god tillgång till
solbelysta miljöer.

Enligt den vindutredning som gjorts (SLB-analys, 2018) nås generellt
ett gott vindklimat inom planområdet. De kraftigaste vindarna uppnås
i planens västra del och ogynnsam förstärkning av vindar kan ske framförallt kring planens högre byggnader. Generellt försvagas dock vindarna inom planområdet. Det finns tillgång till soliga ytor framförallt i
parkstråket längs Veddestabäcken vilket är positivt, dock riskerar
bostadsgårdarna att bli skuggiga en stor del av året. De negativa
inslagen med skuggiga gårdar och viss ogynnsam vindförstärkning
kompenseras delvis av positiva inslag med parker som kommer kunna
erbjuda soliga lägen och beroende på utformning även trädskugga. Det
finns också en risk för att värmeöar kan uppstå inom området till följd
av att en stor del av ytan är hårdgjord.

Figuren visar den sammanviktade förstärkningen och försvagningen av samtliga vindar.
Röd färg innebär att vindar förstärks och blå
att de försvagas. (SLB-analys, 2018)

Förslag till åtgärder
•• Bevara befintlig vegetation och plantera träd i de nya gaturummen
för att bidra till en bättre vindkomfort, särskilt i planens västra delar.
•• Överväg klackar på hus som hjälper till att hålla nere vindturbulens.
•• Planera offentliga ytor så att det går att välja mellan sol och skugga.
Detta kan exempelvis göras genom att anlägga träd och bänkar i
anslutning till träden.
•• Anlägg takterrasser som ger möjlighet att vistas i soliga utemiljöer,
som kompensation för de skuggiga gårdarna.
•• Säkra höjdsättning och skyddsområden för översvämning i planbestämmelser.
•• Säkerställ att de hydromorfologiska åtgärderna i Veddesta bäcken
utanför planområdet genomförs.
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Konsekvenser av alternativt förslag
Översvämning, skyfall
+2, Märkbara positiva konsekvenser eftersom översvämningsrisken kommer att minska i
jämförelse med nuläget. Framkomlighet och byggnader beräknas inte påverkas negativt vid
100-årsregn och beräknat högsta flöde.

Dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två
förslagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna. Större andel
takterrasser och grönområdena ger dock en större kapacitet för flödesreglering i förhållande till planförslaget.
Skred
Acceptabel risk gällande skred eftersom förutsättningarna för byggnation bedöms som
goda och eventuell skredrisk vid Veddestabäcken bedöms kunna omhändertas vid
parkomvandling.

Bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två förslagen på ett sätt som
ger skillnad i bedömningarna.
Lokalklimat
+1, Små positiva konsekvenser då tillgång till solbelysta miljöer är något högre än i
huvudförslaget.

Takterrasserna i det alternativa förslaget erbjuder större möjlighet att
vistas i solbelysta utemiljöer än planförslaget. Också den gågata som
finns kan bidra till reglering av lokalklimatet om den förses med träd
och buskar. Vindsituationen bedöms dock vara densamma som i
planförslaget.

Konsekvenser av nollalternativ
Översvämning, skyfall
-1, Små negativa konsekvenser då befintlig dagvattenhantering inte är anpassad för
framtida klimat.

Nollalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser eftersom
befintlig dagvattenhantering inte är anpassad för framtida klimat och
det finns risk för mindre översvämningar inom området.
Skred
Acceptabel risk gällande skred eftersom förutsättningarna för byggnation bedöms som
goda och marken längs Veddestabäcken behålls i oförändrat skick

Nollalternativet bedöms inte påverka risken för skred, ras och erosion
eftersom grönstråket längs Veddestabäcken behålls i orört skick och
grundläggning av byggnader kan förväntas följa rekommendationer i
framtagen geoteknisk undersökning.
Lokalklimat
- 1, Små negativa konsekvenser gällande lokalklimat eftersom ytterligare områden hårdgörs
och risk för lokala värmeöar kan uppstå.

Områden bestående av verksamheter såsom industri, handel och
kontor utgörs ofta av byggnader och hårdgjorda ytor där risk för lokala
värmeöar finns. Eftersom områden som ger parkbris saknas i anslutning till Veddesta ökar risken för lokala värmeöar.
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Buller och vibrationer
Bedömningarna gällande buller grundas på följande underlagsmaterial:
•• Trafikbullerutredning, Norconsult, 2018-02-26
•• Vibrationsmätning inför planerad nybyggnation inom rubricerade
fastigheter 2017-05-30, Norconsult 2017
•• Komfort- och stomljudsutredning Veddesta - Etapp 1 2017-06-16,
Norconsult 2017
•• Promemoria PM160803-1rev1, Akustikbyrån, 2019-02-26

Vibration i nuläget
Enligt den vibrationsutredning som gjorts är risken för komfortstörningar inom planområdet mycket liten med avseende på spårburen
trafik på Mälarbanan, den enda mätningen som uppmättes över satt
triggernivå orsakades av fordonstrafik på Veddestavägen.
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Kriterier för bedömning av
konsekvenser för buller och
vibration
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.”
• Det nationella folkhälsomålet Sunda
och säkra miljöer och produkter.
• MKN för buller, som säger att buller
inte ska påverka människors hälsa (se
faktaruta nedan).
• SIS standard SS 460 48 61 Vibration
och stöt – Mätning och riktvärden för
bedömning av komfort i byggnader

Buller i nuläget
Områden närmast E18 och utmed Veddestavägen är i nuläget utsatt
för höga bullernivåer över 65dBA. Största delen av planområden söder
om Veddestavägen är utsatt för lägre bullernivåerna som understiger 55
dBA.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser gällande vibration
+/- 0, Inga konsekvenser gällande vibration då risken för komfortstörningar inom planområdet mycket liten,

Enligt vibrations- samt komfort- och stomljudsutredningarna är risken
för komfortstörningar inom planområdet mycket liten med avseende
på spårburen trafik på Mälarbanan, däremot har fordonstrafik på Veddestavägen gett mätningar över triggernivå, dock föreslås ingen åtgärd.
Stomljudsnivåer beräknas för de byggnader som ligger närmast E18 till
19 – 29 dBA på bottenplan. Detta värsta fall är baserat på att resonans
i byggnadsstomme sammanfaller med vibrationer från spårburen trafik
på Mälarbanan. För den planerade tunnelbanan bedöms risken för
riktvärdesöverskridande stomljud som mycket liten. Framförallt
eftersom det är en ändhållplats och hastigheten avtar in mot stationen
samt att avståndet till planerade byggnader är relativt stort.

Konsekvenser av buller i relation till människors
hälsa
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande buller i relation till människors
hälsa då bullernivåer kommer att vara höga i områden där många människor kommer
att vistas eller röra sig.

Delar av planområdet kommer att vara utsatt för ganska höga bullernivåer i gaturum och torg. Längs Veddestavägen samt i området mot
Mälarbanan och E18 kommer bullernivåerna att vara som högst, med
ekvivalenta bullernivåer över 65 dBA. Parkstråket längs Veddestabäcken samt bostadsgårdar bedöms till större delen hamna under 50

Buller och hälsa
• Enligt Boverket är buller den miljöstörning som berör flest människor i
Sverige (Boverket, 2016) och
hälsoeffekter av buller inkluderar
hjärt- och kärlsjukdomar, stress, mental
hälsa, sömnsvårigheter och direkta
hörselskador (Folkhälsomyndigheten,
2016). Forskning visar att även relativt
låga konstanta bullernivåer under
WHO:s riktlinje om 65 dBA kan ge
negativa hälsoeffekter (WHO Europe,
2011; Tobias et al., 2015). Enligt
Socialstyrelsen (2011) ökar sömnsvårigheter markant när ljudnivån utanför
fönstret är högre än 50 dBA.
• En dansk studie har visat att de som
upplever att de är störda av buller har
större problem med mental hälsa och
stress än de som inte upplever
bullerstörning (Jensen et al., 2018).
• Särskilt känsliga är barn. Forskning
visar att skolor i trafik- och flygbullerutsatta lägen redovisar sämre läsförståelse och minneskapacitet hos eleverna
redan i medianljudnivåer runt 45 dBA.
• Negativa hälsoeffekter relaterade till
buller är delvis kopplade till sömnstörningar som yttrar sig såsom trötthet,
nedstämdhet eller olustkänslor och
minskad prestationsförmåga. Buller kan
även orsaka försämrad inlärning och
ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar
(Folkhälsomyndigheten, 2016).
• Enligt Arbetsmiljöverket kan särskilt
känsliga få hörselskador om de under
längre tid vistas i ljudmiljöer som ligger
inom 75-80 dB (av.se, 2019).
• Forskning visar att det krävs nivåer
under 50 dB(A) för att en miljö ska
kunna klassificeras som rekreativ
(WHO, 2000).
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Lokala mål och kriterier för
buller
• Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla Levande natur och kultur med
nyckeltal.

Figuren visar ekvivalenta bullernivåer i planområdet (Norconsult, 2018)

Riktvärden för buller
Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader.
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör
inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan ska anordnas i anslutning
tillbyggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter
gäller i stället för vad som anges i första
stycket 1 att bullret inte bör överskrida
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning
(2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 §
första stycket 1 ändåöverskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids
vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00
och 06.00 vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal
ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2
ändå överskrids, bör nivån dock inte
överskridas med mer än 10 dBA maximal
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl.
06.00 och 22.00.
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dBA och uppnår därmed riktvärden för rekreativa ytor. Torgen
kommer att vara bullerutsatta med nivåer runt 65 dBA och parken
söder om det västra torget kommer troligen att ha ekvivalenta ljudnivåer inom spannet 50–55 dBA. Parken söder om torget beräknas få
bullernivåer runt 55 dBA men en avskärmning mot Ekonomivägen
söder om parken bör övervägas då en sådan kan få ner nivåerna till ca
50 dBA (telefonsamtal med Norconsult, 2019).
Det är viktigt att tänka på att en ökning om ca 10 dB upplevs som en
fördubbling av ljudstyrkan. Planen bedöms medföra risk för märkbara
negativa konsekvenser gällande buller i relation till människors hälsa i
och med de höga ljudnivåerna i delar av de offentliga uterummen.

Konsekvenser gällande buller i relation till lagskydd
Alla fasader som vetter mot Veddestavägen samt delar av fasader på
tvärgatorna närmast beräknas få ekvivalenta ljudnivåer över riktvärdet
60 dBA, nivåerna beräknas ligga mellan 65-70 dBA för stora delar av
fasaderna. Främsta källan är Veddestavägen men för de högre våningsplanen samt för kvarteren närmast åt öster är även E18 och Mälarbanan källor. Vid de mest bullerutsatta fasaderna i kvarteren närmast
Mälarbanan och E18 beräknas nivåerna ligga på upp till 70-75 dBA.
Fasader längs lokalgatorna beräknas ha ekvivalent ljudnivå under 60
dBA nästan överallt. Främst på högre våningsplan överskrids 60 dBA
på en del ställen.
Avstegsfall kommer att behöva göras, bostäder behöver planeras så att
de är mindre än 35 kvadratmeter där nivåerna ligger under 65 dBA,
eller ha tillgång till tyst sida. Även avstegsfall kommer i vissa fall att bli
svåra att uppnå, exempelvis för lägenheter vid kvarterens hörn mot
Veddestavägen och i kvarteren närmast Mälarbanan. Längs Veddestavägen är även två punkthus planerade och på samma sätt som för
hörnen på de slutna kvarteren behöver lägenheter i dessa utformas med
särskild anpassning efter de höga ljudnivåer som omger dessa hus på
tre sidor.

Förslag till åtgärder
•• Bullerreducerande åtgärder för parken söder om torget i form av
skärm längs Ekonomivägen. Möjlighet att arbeta med gröna väggar
och andra bullerrecuderande åtgärder bör ses över i de mer utsatta
gaturummen.
•• Planera utformningen av lägenhetslösningar för att säkerställa att
krav på ljudnivåer enligt bullerförordningen klaras.
•• Då höga ljudnivåer uppnås på många fasader krävs särskilt höga krav
på den tekniska utformningen för att säkerställa att kraven på ljudnivåer från trafik inomhus uppfylls.
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Konsekvenser av alternativt förslag
Vibration
+/- 0, Inga konsekvenser gällande vibration då risken för komfortstörningar inom planområdet mycket liten.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Buller
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande buller i relation till människors
hälsa då bullernivåer kommer att vara höga i områden där många människor kommer
att vistas eller röra sig.

Alternativt förslag skiljer sig inte i utformning på ett sätt som påverkar
bedömningen.

Konsekvenser av nollalternativ
Vibration
+/- 0, Inga konsekvenser gällande vibration då risken för komfortstörningar inom planområdet mycket liten.

I dagsläget visar utredningen ingen risk för komfortstörningar.
Buller
-1, Små negativa konsekvenser gällande buller i relation till människors hälsa då gaturum
inom området har relativt höga bullernivåer som kan påverka de som besöker området.

I nollalternativet kommer inga bostäder uppföras inom området men
det kollektivtrafiknära läget och den planerade utbyggnaden av omgivande områden gör att fler människor bedöms komma röra sig inom
planområdet. Även bullernivåer under lagstadgade riktlinjer kan ha en
negativ hälsopåverkan vilket gör att bedömningen är att nollalternativet bedöms ha små risker för negativa konsekvenser.
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Luftföroreningar
Bedömningarna av luftföroreningar grundas på följande underlagsmaterial:
•• Luftkvalitetsutredning för Veddesta etapp III, Järfälla kommun, SLB
Analys, 2019.
•• Gångflöden i Veddesta, Spacescape, 2018

Kriterier för bedömning av
konsekvenser för luftförorningar
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet Frisk luft:
”Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
• Det nationella folkhälsomålet Sunda
och säkra miljöer och produkter.
• Miljökvalitetsnormerna för luft, som
innebär gränsvärdesnormer för halter
med avseende på kvävedioxider, svaveldioxider, koloxid, bensen, partiklar och
bly samt målsättningsnormer för halter
av bens(a)pyren, arsenik, kadmium,
nickel och ozon.

• Då luftkvalitetsutredning för Veddesta
etapp I ej innefattade lokalgator i
planområdet samt var beräknad utifrån
inaktuella trafikflöden har, efter
diskussion med SLB-analys, luftkvalitetsutredning för Veddesta III använts
för bedömningen.

Figuren visar årsmedel av PM10 år 2020
(SLB-analys, 2019)
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Luftföroreningar i nuläget
E18 är en av de vägar med risk för höga luftföroreningar som pekas ut
i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar. I
åtgärdsprogrammet beräknas partikelhalten för PM10 vara upp till 50
ug/m3, vilket tangerar riktvärdet för MKN för luftkvalitet. Det finns
därför en risk för höga partikelhalter även inom planområdet. Värden
för övriga ämnen ligger under riktvärden för MKN. Miljömålen för
partiklar och kvävedioxider klaras i dagsläget, men i den del av planområdet som ligger närmast E18 tangeras miljömålen.

Konsekvenser av föreslagen plan
Luftföroreningar och människors hälsa
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande luftföroreningar då miljömålet för
PM10 överskrids längs gaturum där många människor förväntas vara i rörelse.

Luftföroreningssituationen bedöms bli förhållandevis god i större delen
av planområdet. Miljökvalitetsmålet för dygnsmedelhalt av partiklar
överskrids dock längs Veddestavägen, vid bussterminalen och i vissa
lokala gaturum. Veddestavägen är ett stråk som många kommer att
röra sig längs och det kommer att finnas handels- och centrumverksamheter i bottenplanen. Enligt den gånganalys som har gjorts (Spacescape, 2018) beräknas mellan 6000 och 18 000 gångpassager per dag
ske längs Veddestavägen beroende på vilken delsträcka som avses
Det är viktigt med så låg exponering av luftföroreningar som möjligt
för människor som bor och vistas i området. Det beror på att det inte
finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer. Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn, gamla och
människor som redan har sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. Partikelhalterna är generellt som högst efter vintern när vägarna har torkat
upp och fortfarande är dammiga.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
Enligt luftkvalitetsutredningen (SLB Analys, 2018) klaras miljökvalitetsnormen för både partiklar, PM10, och kvävedioxid, NO2, i hela
planområdet.
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Förslag till åtgärder
•• Placering av tilluftsventiler till ventilation bör inte vara på fasader
som vetter mot Veddestavägen
•• Verka för att få till hastighetsbegränsningar på Veddestavägen eftersom det vid lägre hastigheter bildas färre slitagepartiklar och uppvirvling av partiklar minskar. De sträckningar där partikelhalten
överskrider miljömålet kan ges hastighetsbegränsning 30 km/tim.
•• Ytor som lockar till längre vistelse bör undvikas längs Veddestavägen
samt i området närmast E18 eftersom miljömålet för PM10
överskrids.
•• Träd och buskar längst de mest utsatta gatorna kan bidra till att
förbättra luftkvaliteten genom att kvävedioxider kan tas upp genom
bladens klyvöppningar och partiklar kan fastna på bladen.
•• Det är möjligt att sänka partikelhalter genom proaktivt arbete med
gatustädning, framförallt efter vintern innan vägbanor torkar upp.
Genom rätt metodval kan höga partikelhalter motverkas. Kommunen är troligen nyckelaktören i detta och bör kunna verka för detta
och ställa krav i upphandling med gatuentreprenörer.
•• Att minska trafiken förbättrar luften. Följ upp att det blir attraktiva
cykelstråk och anlägg cykelparkeringar, då fler kan lockas att välja
cykel istället för bil.
•• Läs vidare i Så blev vår luft renare, En skrift med lösningar på problemen med luftkvaliteten, Miljödepartementet, 2013. Finns att hämta
på: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2013/04/
m2013_05/

Konsekvenser av alternativt förslag
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande luftföroreningar då miljömålet för
PM10 överskrids längs gaturum där många människor förväntas vara i rörelse.

Halterna av luftföroreningar längs Veddestavägen bedöms som likvärdiga huvudalternativet. I det alternativa förslaget kan luftkvaliteten
tänkas bli något bättre på de lokalgator som har gjorts om till gågator.
Samtidigt kan övriga lokalgator få något högre halter då trafiken sannolikt styrs om till dessa istället.

Konsekvenser av nollalternativ
-1, Risk för små negativa konsekvenser gällande luftföroreningar då trafiken bedöms öka
något i samband med bebyggelseutvecklingen i närområdet.

De negativa konsekvenserna bedöms som lägre än i förslaget och alternativet eftersom trafiken bedöms bli mindre i området och den slags
aktivitet som kommer att förekomma i området inte är lika känslig för
luftföroreningar. Samtidigt bedöms ökad trafik i närområdet leda till
en försämring från dagsläget.
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Trafik och kommunikationer
Bedömningarna gällande trafikbelastning och trafiksäkerhet grundas på
följande underlagsmaterial:
•• Veddesta, etapp 1, trafikprognos, Järfälla kommun, 2016
•• Trafikutredning Veddesta Trafikmodell och analyser 2017-06-29, ÅF
2017, Järfälla kommun

Kriterier för bedömning av
konsekvenser för trafik
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
• Det nationella miljömålet begränsad
klimatpåverkan: Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt
under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för
att hålla ökningen under 1,5 grader
Celsius över förindustriell nivå.”
• Det nationella folkhälsomålet Sunda
och säkra miljöer och produkter.

Trafikbelastning & trafiksäkerhet i nuläget
De risker som kopplas till trafiksäkerhet i planområdet relaterar till de
trafikflöden som passerar och utformning av trafiklösningar. Veddestavägen som ligger vid planområdets norra gräns har i dagsläget 5500
fordonsrörelser/dygn (f/d). Veddestavägen upplevs genom sin bredd
som en väg där stor vikt lagts vid fordonens framkomlighet och hastighet. Fastighetsutfarter förekommer längs sträckan, om än ganska
glest. Parkering är inte tillåten på Veddestavägen. Nätet för gångtrafikanter är begränsat i dagsläget eftersom området präglas av stora fastigheter och ett grovmaskigt vägnät. Längs Veddestavägen finns en
kombinerad gång- och cykelbana. Veddestavägen trafikeras av en stombusslinje och tre lokala busslinjer.
När det gäller framkomlighet på vägnätet visar trafikanalys (ÅF, 2017)
att framkomligheten inom och i planområdets influensområde idag är
begränsad längs främst Veddestavägen, men även vid Kontovägen,
norra delarna av Skälbyvägen och Barkarby Trafikplats.

Konsekvenser av föreslagen plan
Trafikbelastning och trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet och trafikbelastning bedöms som acceptabel förutsatt att trafiklösningarna
bevakas och åtgärder sätts in utanför planområdet.

Nya trafiklösningar i planområdet och hela stadsdelen kommer att
behövas för att hantera framtida trafikmängder som med exploateringen kommer att öka i området. Inom Veddesta I bedöms trafiksituationen bli acceptabel och det kollektivtrafiknära läget bedöms kunna få
människor att i större utsträckning välja kollektiva färdmedel. Behovet
av parkeringsplatser kan minskas genom att i enighet med Järfällas
policy arbeta med åtgärder som minskar behovet av att äga en bil. Att
anlägga bra cykelparkeringar i området är ett viktigt steg för att i
enlighet med Järfällas mål öka cykeltrafikens andel av totalt resande.

Kumulativa effekter av trafik
Exploateringstrycket med flera pågående detaljplaner i Veddestaområdet kommer att öka trafikflödena i området. Med ökande trafik stiger
också bullernivåer och luftföroreningshalter. En vägtrafikmodell för
Veddesta (ÅF, 2017) visar på att den framtida utformningen av trafikplats Barkarby är av stor vikt, liksom trafiklösningar inom Veddesta.
Antalet parkeringsplatser samt lokaliseringen av dessa inom respektive
detaljplan kan också ha betydelse.
Detaljplanen bidrar till kumulativa effekter av ökad trafik i området,
och är samtidigt beroende av trafiklösningar utanför planområdet för
att få en god trafiksituation. Detta ställer krav på att följa upp att tra36
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trafiksituation.

Kollektivtrafik
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+3, Stora positiva konsekvenser då en ny tunnelbanestation och pendeltågstation uppförs i
anslutning till planområdet. Boende och besökare kommer att ha mycket god tillgång till
kollektivtrafik.

Planen ligger i anslutning till pendeltåget och den nya tunnelbanan
kommer att ha en uppgång inom planområdet. Även bussterminal
finns i närheten. Kollektivtrafikförsörjningen kommer att bli mycket
god.

Riksintresse för kommunikation
I samband med planprocessen har regelbundna möten hållits med Trafikverket. Planen bedöms inte medför påtaglig skada på riksintresse för
kommunikation (järnvägen) då den inte försvåra tillkomst eller utnyttjande av anläggningen.
Luftfartsverket vid avstämningar med kommunen inte haft något att
invända mot etableringen. Enligt flyghinderanalys för angränsande planområde Veddesta III är byggnadshöjder om max 121 m.ö.h. tillåtna i
relation till riksintresse för flygfarten. Då planområdet har maxhöjder
om 118 m.ö.h. bedöms planen inte medföra påtaglig skada för riksintresset.

Förslag till åtgärder
•• Genomför trafikutredningar för området kopplade till resecentrumets förutsättningar
•• Bevaka och säkerställ utformning av trygga och säkra trafiklösningar
för oskyddade trafikanter.
•• Bevaka att det skapas tydliga och säkra gång- och cykelstråk till
tunnelbana och busstation.
•• Säkra upp att det anläggs cykelparkeringar

Konsekvenser av alternativt förslag
Trafikbelastning och trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet och trafikbelastning bedöms som acceptabel förutsatt att trafiklösningarna
bevakas och åtgärder sätts in utanför planområdet.

Gågatorna i alternativet gör att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är högre inom området, det blir lättare att välja bilfri väg till
vissa målpunkter. Det finns dock en viss risk att alternativet medför
något ökad trafik på andra lokalgator.
Kollektivtrafik
+3, Stora positiva konsekvenser då en ny tunnelbanestation och pendeltågstation uppförs i
anslutning till planområdet. Boende och besökare kommer att ha mycket god tillgång till
kollektivtrafik.

Planen ligger i anslutning till pendeltåget och den nya tunnelbanan
kommer att ha en uppgång inom planområdet. Även bussterminal
finns i närheten. Kollektivtrafikförsörjningen kommer att bli god.
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Konsekvenser av nollalternativ
Trafikbelastning och trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet och trafikbelastning bedöms som acceptabel i nollalternativet.

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet
bedöms som acceptabel. Området kommer at vara mindre trafikerat
men kommer inte att få någon modern och säker utformning av
gatorna.
Kollektivtrafik
+1, Små positiva konsekvenser gällande kollektivtrafik då en ny tunnelbanestation och
pendeltågstation uppförs i anslutning till planområdet. Arbetande och besökare kommer att
ha mycket god tillgång till kollektivtrafik, men det strategiska läget nyttjas inte till fullo.

Även om nollalternativet innebär att inga stora förändringar kommer
ske inom planområdet kommer den nya tunnelbanan byggas. Det
innebär att arbetande och besökare kommer att ha mycket god tillgång
till kollektivtrafik. Det strategiska kollektivtrafiknära läget nyttjas dock
inte till fullo.
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Risk kopplat till farligt gods
Bedömningarna gällande risk och farligt gods grundas på följande
underlagsmaterial:
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•• Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)
•• Beslut angående Veddestavägen som led för farligt gods, Länsstyrelsen Stockholm 2017-12-14

Farligt gods i nuläget
Mälarbanan och E18, som båda utgör primärleder för farligt gods,
ligger i direkt anslutning till planområdet till nordost. Enligt beslut
från Länsstyrelsen (2017-12-14) är Veddestavägen inte längre utpekad
som rekommenderad väg för transport av farligt gods. Enligt riktlinjer
från länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland behövs
skyddsavstånd för bostadsbebyggelse. Generellt gäller enligt riktlinjer i
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” (Länsstyrelsen Stockholms Län 2000),
att det ska lämnas helt bebyggelsefritt i ett område 25 m från vägkant
till en transportled för farligt gods.
St Jude Medical, en tidigare miljöfarlig verksamhet i närområdet
bedöms inte medföra risk då verksamheten är nedlagd.
Länsstyrelsen har i yttrande Dnr 4021-10-9529, daterat 2011-05-31,
framställt att det bör införas erforderliga skyddsåtgärder vid bostadsbebyggelse närmare än 35 m.

Konsekvenser av föreslagen plan

Kriterier för bedömning av
konsekvenser för risk
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
• Det nationella folkhälsomålet Sunda
och säkra miljöer och produkter.
• Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer för
planläggning intill vägar och järnvägar
där det transporteras farligt gods
(2016b)

Acceptabel risknivå gällande farligt gods förutsatt att åtgärder föreslagna i riskutredning
regleras i detaljplan.

I riskutredningen för Veddesta I (Norconsult, 2016) bedöms E18 vara
den dominerande riskkällan i området eftersom fler transporter av farligt gods sker där än på Mälarbanan, vilken också bidrar till riskbilden.
Riskanalysen för Veddesta I pekar på att risknivån i området närmast
järnvägen ligger inom ALARP-området (As Low As Reasonably Practicable), vilket medför att åtgärder ska vidtas om de är i proportion med
den riskreducerande effekten (se förslag till åtgärder). I denna del av
området ligger även bussterminalen och flera människor kommer att
röra sig i anslutning till den. Bussterminalen har dock av kommunen
bedömts vara en funktion som inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
I planen har efter samrådet tillkommit en gång- och cykelväg längs
Mälarbanan vilken inte fanns med då riskanalysen gjordes. GC-vägen
bedöms ligga ca 10 meter från spårmitt. GC-väg fortsätter i ett läge
nära Mälarbanan in i detaljplaneområdet för Veddesta III. Riskanalysen för Veddesta III bedömde att placeringen av GC-väg i ett område
med förhöjd riskbild var möjlig eftersom en GC-väg inte uppmanar till
stadigvarande vistelse. Länsstyrelsen å sin sida menade att placeringen
var olämplig och efterlyste en annan placering.
Förutsatt att dessa frågor utreds och nödvändiga åtgärder vidtas
bedöms planförslaget medföra acceptabel risknivå gällande farligt gods.
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Förslag till åtgärder
Förslag på åtgärder i riskutredningen (Norconsult, 2016):
•• Fasader på byggnader inom ca 140 m från E18 utförs i obrännbart
material.
•• Fasader som riktas mot E18 på husen närmast vägen förses med
fönster i brandklass EI30.
•• Friskluftsintag på byggnader inom ca 140 m skall förläggas på tak
eller annat skyddat läge i förhållande till E18.
•• Byggnader inom ca 140 m från E18 skall kunna utrymmas i riktning
bort från Mälarbanan.

Konsekvenser av alternativt förslag
Acceptabel risknivå gällande farligt gods förutsatt att åtgärder föreslagna i riskutredning
regleras i detaljplan.

Bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två förslagen på ett sätt som
ger skillnad i bedömningarna.

Konsekvenser av nollalternativ
Acceptabel risknivå gällande farligt gods.

Färre människor kommer att vistas i området vilket sänker riskbilden
ytterligare.
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Markföroreningar
Bedömningarna gällande markföroreningar grundas på följande underlagsmaterial:
•• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Veddesta, Järfälla
kommun (Norconsult, 2016)
•• Fördjupad miljöteknisk markundersökning, Södra Veddesta etapp I,
Veddesta 2:27 m.fl. (Norconsult, 2017)
•• Förenklad riskbedömning avseende sediment i Veddestabäcken
Planområden Ormbacka, Byleden och Veddesta, (Norconsult 2018)
•• Miljöteknisk markundersökning/Porluft, Veddesta 2:11 (Tyrens,
2017 rev. 2019)

Markföroreningar i nuläget
Markföroreningsundersökningar av området (Norconsult, 2016, 2017)
påvisar att marken är förorenad av framförallt PAH:er i detaljplanens
nordvästra delar. Ställvis finns höga halter av aromatiska och alifatiska
kolväten samt bensen. I lägre halter har föroreningar av bly, arsenik
och kvicksilver detekterats. Efterbehandlingsåtgärder i första hand
avseende PAH:er kommer att vara nödvändiga inför exploatering.
En historisk inventeringen har påvisat att klorerade lösningsmedel har
använts och orenat släppts ut inom området och låga halter av sådana
föroreningar har detekterats i bl.a. grundvattenprover. Dock har inte
föroreningarnas ursprung kunnat fastställas och halterna i sig utgör
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Kriterier för bedömning av
konsekvenser för markföroreningar
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
• Det nationella miljömålet Giftfri miljö
• Det nationella folkhälsomålet Sunda
och säkra miljöer och produkter.
• riktvärden för förorenad mark, se
faktaruta

Figuren visar resultat från markundersökning,
flera provpunkter överskriver KM och MKM
(Norconsult, 2016)
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Riktvärden för förorenad mark
Som grund för bedömningar av miljökvalitet har Naturvårdsverkets rapport 4918
använts. Riktvärden som använts att
jämföra föroreningshalter är hämtade från
Naturvårdsverkets riktvärden för
förorenad mark (Rapport 4638 och
Rapport 5976). Riktvärdena har utarbetats
för två olika markanvändningstyper:

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

Mindre känslig markanvändning
(MKM)
Mindre känslig markanvändning, MKM,
där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t.ex. kontor, industrier
eller vägar. De exponerade grupperna
antas vara personer som vistas i området
under sin yrkesverksamma tid samt barn
och äldre som vistas i området tillfälligt.
Markkvaliteten ger förutsättningar för
markfunktioner som är av betydelse vid
mindre känslig markanvändning, till
exempel kan vegetation etableras och djur
tillfälligt vistas i området. Grundvatten på
ett avstånd av cirka 200 meter samt
ytvatten inkluderas i benämningen.
Platsspecifika riktvärden
De platsspecifika riktvärdena kan efter
godkännade från tillsynsmyndighet ändra
förutsättningarna för masshantering och
sanering; föroreningshalter tillåts då avvika
från de generella riktvärdena som gäller för
känslig markanvändning. Det kan i praktiken
innebära att högre halter av föroreningar
tillåts lämnas kvar p.g.a. att de inte anses
utgöra någon risk för människors hälsa eller
miljön i den framtida markanvändningen

inte grund för efterbehandling. Förhöjda halter av PFAS/PFOS har
detekterats i grundvatten, sådan föroreningsproblematik är ett generellt
problem i området och Norconsult föreslår uppföljande mätningar av
PFAS i grundvatten.
I Veddestabäckens sediment har halter av antracen, TBT och bly som
överstiger Havs- och vattenmyndigheternas gränsvärden för kemisk
ytvattenstatus (HVMFS 2015:4) påvisats, vilket motsvarar halter som
ej uppnår god kemisk status. Halten av PCB och dioxinder/furaner
överskrider gränsvärdena för särskilda förorenade ämnen (NV5799)
avsedda för ekologisk statusklassning. I sedimenten har även halter av
DDT, nonylfenol och PAH detekterats, som enligt Norska Miljödirektoratets tillståndsklasser kan ge toxikologiska och ekologiska effekter.

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 3, stora positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom delar av området
kommer att saneras vid bebyggelse.

I en fördjupad riskbedömning har platsspecifika riktvärden tagits fram
som utgår från den framtida markanvändningen i området (Norconsult, 2017). I planområdet finns uppmätta halter av PAH:er som överskrider även de platsspecifika riktvärdena och efterbehandlingsåtgärder
är således nödvändiga.
Utförda porluftsprovtagningar genom bottenplatta i befintliga byggnader på fastigheten Veddesta 2:11 som ligger på den västra delen av
detaljplanområdet visar på förhöjda halter av oljekolväten och klorerade alifater. I och med schaktning i samband med byggnationen
kommer det att ske en väsentlig reducering av de befintliga massorna
varpå föroreningsmängderna som ger upphov till halterna i porluft
kommer att minska. Enligt plankarta (utkast 19.03.27) kommer planerade kvarter att underbyggas med garageplan (som förutsätts vara ventilerade) vilket ytterligare bidrar till att sänka risknivån. De uppmätta
halterna är också under de lågrisknivåer som har beräknats i undersökningen. Uppmätta föroreningshalterna i porluft är inte direkt jämförbara mot de halter som finns i jorden under bottenplattan varför det
råder osäkerheter kring faktiska föroreningsnivåer (Tyrens 2019).
I grundvattnet har inga halter av oljekolväten och klorerade kolväten
uppmätts som bedöms kunna påverka inomhusmiljön i planerad
bebyggelse. Halter av PFOS överstigande SGI:s riktvärde (för skydd av
grundvatten som dricksvattenresurs) har uppmätts i grundvatten men
bedöms inte utgöra någon risk för människor i området eftersom det
inte kommer att ske något dricksvattenuttag. Halterna understiger
riktvärdet för skydd av ytvatten.
I en förenklad riskbedömning av Veddestabäckens sediment (Norconsult, 2018) har påvisats att flera miljögifter överstigande olika riktvärden finns i sedimenten. Vissa av miljögifterna är också
bioackumulerande vilket innebär att de från sedimentlevande organismer i Veddestabäcken riskerar att spridas uppåt i näringskedjan till
högre organismer. Föroreningssituationen kommer att utredas och
eventuellt att åtgärdas inom ramen för vattenplanen. Klorerade alifater
har uppmätts i låga halter i grundvatten och trädkärnor. Det har inte
gått att fastställa var föroreningarna har sitt ursprung.
Under förutsättningen att nödvändig sanering sker bedöms planförslaget kunna medföra stora positiva konsekvenser för miljö och människors hälsa.
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Förslag till åtgärder
•• Sanera Veddestabäckens sediment
•• Uppföljande mätningar av PFAS/PFOS som löpande miljökontroll
enligt vad som föreslås i den fördjupade markföroreningsundersökningen.
•• Ha beredskap för att faktiska föroreningsnivåer under bottenplatta
på Veddesta 2:11 kan avvika från det som framkommit i undersökningen. Löpande miljökontroll kommer att behövas under byggskedet.
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Konsekvenser av alternativt förslag
+ 3, stora positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom området saneras vid
bebyggelse och ny bebyggelse ges en konstruktion som minskar inträngning av föroreningar om detta bedöms nödvändigt

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.

Konsekvenser av nollalternativ
- 2, Märkbara negativa konsekvenser då ingen sanering antas genomföras.

I nollalternativet antas ingen sanering göras av området och det
bedöms därför medföra märkbara negativa konsekvenser.
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Kriterier för bedömning av
konsekvenser för barns
livsmiljö
Bedömningarna utgår från:
• Det nationella miljömålet God bebyggd
miljö: ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till
en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara
och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och
så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser
främjas.”
• Det nationella folkhälsomålet Ökad
fysisk aktivitetet. Målet för de samlade
insatserna inom detta område ska vara
att samhället utformas så att det ger
förutsättningar för en ökad fysisk
aktivitet för hela befolkningen.
• Det nationella folkhälsomålet Trygga
och goda uppväxtvillkor.
• Boverket rapport 2015:8 Gör plats för
barn och unga
• Naturvårdsverket 2017 Vägledning och
riktvärden för buller på skolgård från
väg- och spårtrafik”
• Barns livsmiljö utifrån ekosystemtjänster.
• I Boverkets publikation Bostadsnära
natur (2007) anges 300 meter som
den längd som människor är beredda
att gå för lek och avkoppling i vardagen
• Boverkets riktlinjer gällande förskol
gårdar är 40 kvm friyta per barn.

Barnkonsekvenser
•• Attraktiva stadsrum för alla – Shared space (Trafikverket ,2011)
•• Bostadsnära natur, Boverket 2007
•• Exploateringsutredning Veddesta (AIX arkitekter, 2017)

Barns livsmiljö i nuläget
I nuläget domineras området av industri och verksamheter och stora
delar av området är inhägnat och ej tillgängligt för allmänheten. Grönområdena längs Veddestabäcken samt norr om Ekonomivägen används
i nuläget av elever från Barkaby förskola och Barkabyskolan som båda
ligger sydöst om planområdet.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för barns rörelsefrihet, trygghet och
säkerhet
-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande barns rörelsefrihet, trygghet och
säkerhet då trafiken inom området kommer öka och större vägar behöver korsas för att nå
målpunkter

Barn kan ha svårigheter att sprida uppmärksamheten vilket gör att trafiksystem som är komplexa och oberäkneliga kan innebära svårigheter
samt ett riskfyllt beteende i trafiksituationer (Trafikverket, 2011). De
platser där barnen är som mest utsatta är vid korsningar, kring parkerade bilar, övergångsställen och nära busshållplatser.
Planen bedöms få märkbara negativa konsekvenser för barns rörelsefrihet, trygghet och säkerhet; för att ta sig till och från målpunkter i
och utanför planområdet kommer barn att behöva röra sig i biltrafikerade gaturum och, beroende på var inom planen de bor, behöva korsa
en eller flera gator. Vissa av gatorna kommer att vara bullriga och längs
Veddestavägen finns risk för förhöjda halter av luftföroreningar. Tillgången till kollektivtrafik är positiv för framförallt de äldre barnen. Det
fortsatta planarbetet behöver säkra upp för en god utformning av gatumiljöer som kan underlätta för barns rörelsefrihet.

Konsekvenser för barns tillgång till attraktiva och
inkluderande mötesplatser
+ 1, Möjlighet till små positiva konsekvenser om bostadsgårdar, parker och torg utformas
med ett barnperspektiv
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser, om utformning av dessa ytor görs fokus på
barns intressen

I kommunens lek- och aktivitetsplanen (Järfälla, 2017) slås fast att
kommunen har en stor brist på mötesplatser för både unga men särskilt äldre barn. De främsta mötesplatserna för barn kommer att vara
bostadsgårdarna, det är därför viktigt att de utformas med ett barnperspektiv med fokus på mindre barn, eftersom de mindre barnen
kommer vara mer begränsade i sin rörelse i stadsrummet.
Det är positivt att det i planen skapas parkytor och tillgängligheten
bedöms bli god då de nås inom 300 meter från samtliga bostadshus
inom planområdet. Bullernivåer i parkerna inom planen bedöms till
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större delen ligga inom riktvärden för rekreativa ytor och luftföroreningshalterna bedöms klara miljökvalitetsmålen. Om parkytorna
kommer att utformas med ett barnperspektiv är dock oklart. De är
också relativt små i relation till den planerade befolkningen och andra
funktioner som ska rymmas (ex dagvattenhantering), detta medför en
stor osäkerhet i möjligheten att utforma dessa till att bli attraktiva
mötesplatser för barn. En stadspark planeras i Veddesta och kommer
att ligga inom 300 meter nordost om planområdets norra gräns, de
flesta boende i planområdet kommer dock ha längre än 300 meter till
stadsparken. Torget kan ha en funktion som mötesplats för äldre barn,
men kommer att vara ganska bullerutsatt och ha helt andra funktioner
i och med t-banan.
I Veddestabäckens sediment har markföroreningar identifierats och
marken behöver saneras. Veddestabäcken ligger inom det parkstråk
som även är en av få rekreativa miljöer för barn vilket ställer höga krav
på en sanering då barns lek gör att de riskerar att exponeras för föroreningar.
Sammantaget är planens konsekvenser för barns tillgång till attraktiva
och inkluderande mötesplatser osäkert. Med fokus på små barn på gårdarna och ett genomtänkt barnperspektiv i övriga parkområden/torg,
där barns intressen tillåts ta plats, finns det möjlighet att skapa platser
där barn kan mötas i sin vardag. Om detta inte görs, finns det istället
risk för brist på attraktiva och inkluderande mötesplatser.

Barns tillgång till naturliga miljöer
-1, Risk för små negativa konsekvenser då naturområden ligger på ett avstånd som gör att
en stor del av de boende i planområdet kommer att uppleva avståndet som för långt för att
nyttja områdena i vardagen.

Öster om planområdet finns ett litet skogsområde om ca 1,8 ha samt
Fruns backe som är en skogskulle om ca 8 ha, båda områdena kan
lämpa sig för lek och kan ha pedagogiska värden för förskolorna.
Ungefär en tredjedel av invånarna i Veddesta 1 kommer att kunna nå
det lilla skogsområdet inom 300 meter och det stora inom 500 meter.
Ytterligare naturområden väster om planområdet nås inom 1,5 km.
Luftföroreningshalter och bullernivåer i naturområdena bedöms bli
goda. Det saknas strövområden i planens närhet.
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Lokala mål och kriterier för
barns livsmiljö
• Järfälla kommuns Lek och aktivitetsplan.
• Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla: Levande natur och kultur: ”
Järfälla ska erbjuda levande och rika
natur- och kulturmiljöer. ” Nyckeltal:
”Andel bostäder och förskolor med god
tillgång till variationsrik natur och närhet
till parkmiljöer av hög kvalitet.”
• Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla: Ett Järfälla för alla: ” Järfälla ska
erbjuda en attraktiv och hälsosam
livsmiljö för alla.”
• Enligt Järfällas Lek- och aktivitetsplan
(Järfälla kommun, 2017) är rekommendationen 30-40 kvm friyta per barn och
oavsett antal barn bör inte den totala
friytan vara mindre än 3000 kvm. Om
detta inte uppfylls kan det enligt
kommunens riktlinjer kompenseras
genom att park eller naturmiljö nås
inom 300 meter

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser gällande
barns tillgång till naturliga miljöer p.g.a. avståndet till naturområden
samt att det saknas strövområden.

Konsekvenser för högkvalitativa förskole- och
skolgårdar
-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande barns skol- och förskolemiljöer då
förskolornas gårdar inte motsvarar boverkets eller kommunens riktlinjer om friytetillgång.

Två förskolor planeras inom planområdet varav den ena troligen
kommer att rymma två avdelningar. Varje avdelning beräknas ha ca
108 barn (enligt exploateringsutredningen AIX arkitekter, 2017). Båda
kommer ligga i byggnader som även innefattar bostäder. Förskolan i
planområdets västra del kommer att ha en gård om ca 1870 kvm vilket
motsvarar ca 17 kvm per barn. Söder om torget planeras en förskola
vars gårdsyta beräknas uppgå till ca 2000 kvm om både innergården
och den yta som vetter mot parken utnyttjas av förskolan vilket mot45

MKB Veddesta Etapp 1
Granskningsskede
2019-05-28
Slutversion

svarar ca 18 kvm/barn. Innergården kommer dock att behöva delas
med boende. Den östra förskolan ligger i direkt anslutning till en park
på 2500 kvm medan den västra har tillgång till park- och naturområden inom 300 meter.
Förskolegården till den östra förskolan nedanför torget riskerar bullernivåer runt 55 dBA om ingen bullerreducerande åtgärd vidtas. En bullerdämpande skärm i skolans och parkens södra del längs
ekonomivägen bör kunna sänka bullernivåerna till 50 dBA (Telefonsamtal med Norconsult, 2019).
På den västra förskolans gård uppgår ljudnivåerna enligt bullerutredningen till 50 dBA och uppåt 55 dBA närmare lokalgatorna. Viss risk
för ogynnsamma vindar finns på förskolegården.
Då förskolegårdarna inte uppnår Boverkets riktlinjer bedöms planen
medföra märkbara negativa konsekvenser för barns tillgång till högkvalitativa förskolegårdar. Till den negativa bedömningen bidrar också att
det inte är säkerställt att bullernivåer innehålls på den östra förskolegården samt risken för ogynnsamma vindförhållanden på den västra
förskolegården.

Förslag till åtgärder

Utformning av barns rekreativa
miljöer
• Utformning och kvalitéer hos barns
rekreativa miljöer påverkar barnens
välmående. I en jämförelse av
bostadsgårdar på Södermalm i
Stockholm har det visat sig att barn
som bor i anslutning till backiga gårdar
med naturlig terräng tillbringar mer tid
på gården än de som hade tillgång till
plattare och mer anlagda gårdar. Under
höst och vinter då barnen ägnade sig åt
lek i snö är skillnaden särskilt påfallande (Statens folkhälsoinstitut, 2007).
• En annan studie understryker samma
resultat och visar på att barn med
tillgång till mycket vegetation på stora
kuperade ytor tar fler steg per minut än
barn utan tillgång till sådana ytor (SLL,
2005).
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•• För att öka barns rörelsefrihet behöver även utformning av gaturum
ha ett barnperspektiv med god orienterbarhet, överblickbarhet och
fartreducerande hinder och tydligt markerade övergångsställen.
•• Ta fram en målpunktsanalys för att kunna skapa trygga och säkra
vägar till målpunkter för barn. Förutom målpunkter såsom idrottsanläggningen bör fokus på naturmiljöer även tas.
•• Se till att lekplatser skapar på bostadsgårdarna, detta kan säkras upp
genom exploateringsavtal.
•• Ta ett helhetsgrepp på utformningen av parkytor inom planen och
planområdets närhet. Utformningen bör prioritera ett barnperspektiv
och ha som mål att skapa attraktiva mötesplatser för både små och
äldre barn.
•• Säkerställ att vistelsemiljöer för barn förläggs där buller- och luftföroreningsnivåer är så låga som möjligt.
•• Säkerställ att förskolegårdarna också har trädskugga för att skydda
barnen från UV-strålning.
•• Anlägg bullerreducerande åtgärder som skärmar av förskolegård och
park från buller på Ekonomivägen.
•• Säkerställ en god utformning av förskolegårdarna. Detta är särskilt
viktigt då gårdarna har en begränsad yta.
•• Anlägg takterrasser för de boende för att frigöra yta för förskolegård
som delas med boende.
•• Se över om vindrecuderande åtgärder behövs för att förbättra
vindförhållanden på den västra skolgården

Konsekvenser av alternativt förslag
Barns rörelsefrihet, trygghet och säkerhet
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-1, Risk för små negativa konsekvenser gällande barns rörelsefrihet, trygghet och säkerhet.
Ett bilfritt rörelsestråk skapas, men större vägar behöver korsas för att nå målpunkter.

I det alternativa förslaget har bilfritt rörelsestråk kopplat till en park
skapats, stråket bedöms generellt som säkrare för barn att röra sig i. En
problematik med stråket är eventuellt att korsningar med lokalgator
kan utformas som shared space, vilket kan medföra trafiksäkerhetsrisker för ouppmärksamma barn. Liksom för huvudförslaget behövs
större vägar korsas för att nå målpunkter i närområdet.
Attraktiva och inkluderande mötesplatser
+ 2, Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser om bostadsgårdar, parker och torg
utformas med ett barnperspektiv
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser, om utformning av dessa ytor görs fokus på
barns intressen

Det alternativa förslaget bedöms i stort likvärdigt alternativet. Då
boende är något färre och friytor något större finns dock större möjlighet att skapa attraktiva och inkluderande mötesplatser.
Barns tillgång till naturliga miljöer
-1, Risk för små negativa konsekvenser då naturområden ligger på ett avstånd som gör att
en stor del av de boende i planområdet kommer att uppleva avståndet som för långt för att
nyttja områdena i vardagen.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Högkvalitativa förskole- och skolgårdar
-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande barns skol- och förskolemiljöer då
förskolornas gårdar inte motsvarar boverkets eller kommunens riktlinjer om friytetillgång.

Förskolegårdarna är fortsatt små i det alternativa förslaget.

Konsekvenser av nollalternativet
Barns rörelsefrihet, trygghet och säkerhet
-3, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande barns rörelsefrihet, trygghet och
säkerhet då området har stora otillgängliga områden och tung trafik.

I nollalternativet skapas inga miljöer anpassade för barn, men under
förutsättningen att angränsande detaljplaner exploateras så kommer
barn att röra sig i området. Nollalternativet bedöms medföra stora
negativa konsekvenser gällande barns rörelsefrihet, trygghet och
säkerhet eftersom området troligen kommer att fortsätta generera tung
trafik och att området i sig kan upplevas som otryggt efter att verksamheter har stängt för dagen.
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Attraktiva och inkluderande mötesplatser
-3, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande attraktiva och inkluderande
mötesplatser. Inga mötesplatser skapas samtidigt som behovet ökar när kringliggande
planer genomförs.

Nollalternativet har inga mötesplatser lämpliga för barn och i och med
att andra detaljplaner runtom kommer att genomföras bedöms nollalternativet får stora negativa konsekvenser gällande barns attraktiva och
inkluderande mötesplatser.
Barns tillgång till naturliga miljöer
+/-0, Inga konsekvenser eftersom det inte finns några barn eller andra boende i
planområdet.

I nollalternativet finns inga boende i planområdet och således har det
inga konsekvenser för barns tillgång till naturliga miljöer.
Högkvalitativa förskole- och skolgårdar
+/-0, Inga konsekvenser gällande barns skol- och förskolemiljöer då inga förskolor finns i
nollalternativet.

I nollalternativet finns inga förskolor och det bedöms således inte medföra några konsekvenser gällande skolgårdar.
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Konsekvenser i byggskedet
Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på
hälsa och miljö. I detta kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av
byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas i
byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljöprogram.
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Rekreation och friluftsliv
Utbyggnaden kan påverka upplevelsen, och under någon period möjligheten att bruka, Upplandsleden och det regionala cykelstråket Skälbystråket. Det bör finnas tydlig skyltning om hur man når
kollektivtrafik och andra målpunkter i de perioder då viktiga gång- och
cykelvägar påverkas.

Vattenmiljö
Under byggskedet finns det risk att förorenat dagvatten kan nå Veddestabäcken och rinna vidare mot Bällstaån. För att inte påverka MKN
i Bällstaån är det viktigt att redan i byggskedet vidta åtgärder för att
förhindra utsläpp till dagvatten. Det skapas också länshållningsvatten
vid schaktningen som måste renas.

Hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer
Boende i Barkarby kan tidvis komma att bli störda av buller och vibrationer t.ex. i samband med schaktning, pålning och från transporter.
Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller under
byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatt arbetet och i samband
med upphandling av entreprenad med mera bör arbetsmetoder och
arbetsmaskiner med minsta miljöpåverkan väljas.
Luftkvalitet
Byggskedet kan innebära utsläpp av luftföroreningar från byggmaskiner samt damning till exempel i samband med rivning av byggnader. Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon ska undvikas.
Krav på maskiner med bra utsläppsvärden bör ställas. Vid behov bör
åtgärder för att undvika damning vidtas.
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Miljömål & Agenda 2030
Nationella miljömål & Agenda 2030
FN:s generalförsamling antog i september 2015 en femtonårig agenda
för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling,
den så kallade Agenda 2030. Agenda 2030 för hållbar utveckling består
av 17 globala mål för människornas och planetens välstånd.
Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de nationella mål
som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala
målen för hållbar utveckling som ingår i Agenda 2030. De 16 miljökvalitetsmålen är mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet
som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030.
Sveriges miljömål gäller dock den svenska miljöns kvalitet, även om
miljöproblem i Sverige beror på negativ miljöpåverkan både inom och
utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 2018).
Detta kapitel rymmer en sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation till relevanta nationella och globala hållbarhetsmål.
För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen respektive de
globala hållbarhetsmålen, se www.sverigesmiljomal.se samt www.globalgoals.org.

Kommunala miljömål
Järfälla kommuns miljöplan (2016) utgår från de regionalt prioriterade
miljömålen, som i sin tur utgår från de nationella miljömålen. Därutöver finns målet hållbar konsumtion och hög miljömedvetenhet som
syftar till att sprida miljökunskap, ställa miljökrav och sträva efter cirkulär ekonomi.

50

MKB Veddesta Etapp 1
Granskningsskede
2019-05-28
Slutversion

Sammanställning över planens relation till
Agenda 2030 samt nationella och kommunala
miljömål. Kommunala miljömål har markerats
med en stjärna.
Miljömål
Begränsad klimatpåverkan, frisk luft
Minskad
klimatpåverkan*

Ingen övergödning,
levande sjöar och
vattendrag

God bebyggd miljö*

I miljömålets riktning

Motverkar miljömålet

Många bostäder byggs i ett kollektivtrafiknära läge med god tillgång till service
vilket kan minska transportbehov och
därmed utsläpp ifrån dessa.

Resurshushållning i byggkedjan berörs
inte i underlagsmaterialet vilket medför
risk för att miljömålen begränsad
klimatpåverkan och frisk luft kan
motverkas. Lokalt överstiger
luftföroreningar riktvärden i målet för
frisk luft.

Dagvattenåtgärder kommer att minska
mängden föroreningar som når
Veddestabäcken och Bällstaån och kan
på sikt leda till ökad biologisk mångfald i
vattendragen.
Omvandling av ett industriområde
medverkar till hushållning med mark i ett
strategiskt läge. Läget underlättar för de
boende att använda sig av klimatsmarta
kommunikationer vilket medverkar till en
god global miljö.
Planen minskar översvämningsrisken från
skyfall och beräknat högsta flöde från
Veddestabäcken.

Giftfri miljö
Gitfri vardag*

Kopplingar till Agenda-2030

Den täta strukturen innebär att den
tillgängliga friytan (torg, parker och
bostadsgårdar) blir mycket begränsad,
samtidigt som de höga byggnaderna
kan skapa ett skuggigt och blåsigt
lokalklimat i vissa avsnitt. Särskilt barns
livsmiljö kan påverkas negativt då ytor
för lek saknas i det offentliga rummen
och är begränsad till små
bostadsgårdar.

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

Ett rikt växt- och
djurliv*

Planen bedöms verka i målets riktning
eftersom den inte tar någon naturmark i
anspråk.

Hållbar konsumtion
och hög
miljömedvetenhet*

Planen bedöms verka i målets riktning då
kommunens avfallsplan enligt planbeskrivningen ska vara styrande för
avfallshanteringen.
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Agenda 2030, mål 11: Hållbara städer och samhällen

Agenda-2030 Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Delmål

I målets riktning

Planen bedöms motverka målet då det
saknas tydliga strategier kring prisrimliga
bostäder och blandade upplåtelseformer.

11.1 Säkra och ekonomiskt överkomliga
bostäder
11.2 Säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem

Motverkar målet

Genom sitt kollektivtrafiknära läga bedöms
planen verka i målets riktning.
Planen bedöms eventuellt motverka målet
eftersom inga deltagandeprocesser har
genomförts med medborgarna.

11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

11.5 Minska de negativa effekterna av
naturkatastrofer

Planen bedöms verka i målets riktning då
hänsyn har tagits till översvämningsrisker vid
skyfall.

11.6 Minska städernas negativa miljöpåverkan

Planen bedöms verka i måklets riktning p.g.a.
sitt strategiska läge nära service och
kollektivtrafik. Dessutom tas ingen naturnark i
anspråk då bygggnationen sker på
industrimark.

Det saknas strategier kring kretsloppsteknik
och avfallshantering samt effektiva
energisystem. .

11.7 Tillhandahåll god tillgång till säkra,
inkluderande och tillgängliga grönområden och
offentliga platser för alla

Planen bedöms verka i måklets riktning
genom tillgång till torg, parker och
idrottsanläggningar.

Det är oklart om man har haft ett inkluderande perspektivt och jämställdhetsperspektiv i utformningen av offentliga miljöer.
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Uppföljning
Här ges förslag till hur planens påverkan ska kunna följas upp, det vill
säga vilka metoder som ska användas för uppföljning och vilka åtgärder
som kan vidtas för att dessa skador inte ska uppstå.
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Kommande detaljplanering
•• Möjligheten att anpassa planförslaget efter förslag på åtgärder som
framkommer i denna MKB bör följas upp.
•• Framtagande av utredningar som föreslås i denna MKB och eventuell
anpassning av planen utifrån rekommendationer i dessa bör följas
upp. Utredningar som föreslås är följande:
•• Målpunktsanalys för barn för att kunna skapa trygga vägar och
öka rörelsefriheten för barn
•• En strategi för utformning av offentliga rekreativa miljöer i
veddestaområdet. Utformningen bör ha ett genomtänkt, men
behöver även ha plats för andra funktioner (plats för andra
målgrupper och dagvattenhantering).
•• Skisser på utformning av lägenhetslösningar, för att kunna
säkerställa att bullerpropositionens riktvärden kan hållas.
•• Trafikutredning kopplad till resecentrumets förutsättningar

Byggskede
•• Framkomligheten på Upplandsleden samt Skälbystråket bör följas
upp samt förekomsten av skyltning om alternativa vägar i perioder
då framkomlighet på lederna inte är möjligt.
•• Åtgärder för att säkerställa att förorenat dagvatten inte når Veddestabäcken bör följas upp. Skyddsåtgärder vid sanering behöver säkerställas för att inte riskera läckage med dagvatten.
•• Uppföljning av saneringsarbetet och säkerställ att platsspecifika
riktvärden för understigs.
•• Uppföljning av att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under
byggskedet inte överskrids.
•• Följ upp att bostadsgårdar får en god utformning, de bör rymma
lekplatser för små barn.

Driftfas
•• Slitage på offentliga friytor samt att tillräckliga resurser finns för
skötsel och underhåll bör följas upp. Detta är särskilt viktigt då det
finns en brist på rekreativa ytor.
•• Tillsyn av dagvattenlösningar för att säkerställa att dagvattnet följer
kommunens riktlinjer för föroreningshalter och flöden samt att
förväntad reningsnivå uppnås.
•• Uppföljning av att lokal omhändertagande av dagvatten har fungerat
väl i samband med 10-års och 100-årsregn.
•• Uppföljning av att riktlinjer för bullernivåer enligt bullerförordningen uppnås samt att rekreativa ytor har ljudnivåer under 50 dB.
•• Uppföljning av trafiksäkerhet i kopplat till resecentrum samt
korsningen Veddestavägen/Fasanvägen. Trafiklösningar bör även
följas upp i ett större perspektiv, då förväntade trafikflöden inom
planområdet är beroende av lösningar som ligger utanför planområdet.
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•• Säkerställ att de hydromorfologiska åtgärderna i Veddestabäcken
utanför planområdet genomförs.
•• Uppföljning av att luftföroreningar i anslutning till Veddestavägen
och resecentrum understiger MKN.
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