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Sammanfattning

Föreslagen plan
Planområdet omfattar en areal på cirka 31 hektar. Planen syftar till att 
möjliggöra cirka 300 bostäder och ett rekreationsområde i Ormbackas 
tilltalande kulturlandskap. I planens östra del görs plats för en förskola. 
Inom området kommer också odlingslotter att tillskapas. Handelsträd-
gården får förutsättningar att finnas kvar och fortsatt fårskötsel möjlig-
görs vid Ormbackatorpet. Ormbackaskogen kommer att bevaras som 
natur för rekreation.

Samlad bedömning
Planområdet kommer att vara en fortsatt viktig plats för rekreation och 
friluftsliv. Planförslaget innebär nya parkområden, odlingslotter, en 
park samt bibehållen möjlighet till fårskötsel/småskalig djurhållning 
och kulturverksamhet i transformatorstationen. Ormbackaskogen 
planläggs som natur och utegymmet bevaras. Viss risk för högt 
besökstryck finns, med tillhörande risk för slitage. Fornlämningar 
inom området kommer att bevaras även efter exploatering.

Planen bedöms inte påverka möjligheten till ekologisk kontinuitet för 
spillkråka, blåsippa eller kräl- och groddjur som omfattas av artskydds-
förordningen. Såväl spillkråkan som blåsippans habitat planläggs som 
natur och park.

Planen innebär att brukningsbar jord tas i anspråk för bebyggelse. 
Detta motiveras med att Ormbackaområdet ligger inom influensom-
råde för tunnelbana och angränsar till den regionala stadskärnan 
Barkarby-Jakobsberg. Bebyggelse i området bedöms därmed vara ett 
väsentligt samhällsintresse.

Planen innebär att halter av föroreningar från planområdet till Ved-
destabäcken kommer att minska, vilket påverkar både Bällstaån som 
ESKO-område samt möjligheterna att nå MKN för ytvatten positivt. 
Tillräcklig yta har också lämnats längs Veddestabäcken för att genom-
föra åtgärder för förbättrad ekologi. 

En majoritet av de planerade bostadsbyggnaderna inom planområdet 
kommer att klara högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från 
trafik. För de byggnader där ljudnivån är högre än 55 dBA ska Avstegs-
fall A prövas med genomgående lägenheter och där minst hälften av 
bostadsrummen förläggs mot en sida med ekvivalenta ljudnivåer betyd-
ligt lägre än 55 dBA. 

Bedömningen är att möjligheter finns att åstadkomma en god ljud-
miljö inomhus i de byggnader som planeras bli bostäder. Detta under 
förutsättning att genomgående lägenheter vid Växthusvägen planeras 
med minst hälften av boningsrummen förlagda bort från Växthusvägen 
samt att handelsträdgården upphör med bullrande arbeten nattetid och 
utför ljuddämpande åtgärder. 
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Planens viktigaste konsekvenser
Planen viktigaste positiva konsekvenser är att ett förorenat område 
saneras och dagvatten som når Veddestabäcken blir renare än i nuläget. 
Planen medför därtill positiva konsekvenser för rekreation, då nya 
parkområden, odlingslotter och en park tillkommer samtidigt som 
möjlighet till fårskötsel/småskalig djurhållning och kulturverksamhet i 
transformatorstationen bibehålls. Planen innehåller även positiva kon-
sekvenser för naturmiljön eftersom Ormbackaskogen och ängsmiljöer 
planläggs som natur och park.

Planens viktigaste negativa konsekvenser är att ett kultur- och jord-
brukslanskap omvandlas till ett bebyggt område där delar av de tidigare 
strukturerna bevaras. För mer detaljerad sammanfattning se tabell 1.

Planens förhållande till miljömål
Planen bedöms bidra positivt till miljömålen en Giftfri miljö, Grund-
vatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag eftersom föro-
renade områden kommer att saneras och dagvatten som når 
Veddestabäcken blir renare än i nuläget. Planförslaget bidrar till God 
bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan genom att bebyggelse 
uppförs inom influensområde för tunnelbanan och i en struktur som 
ger förutsättning för goda boendekvaliteter. 

Planförslaget går emot miljömålet Ett rikt odlingslandskap eftersom 
odlingsbar mark bebyggs. Vad gäller miljömålet Levande skogar och 
Ett rikt djur och växtliv bidrar det genom att områden med höga 
värden planläggs som natur men planen motverkar också målet 
eftersom exploateringen påverkar spridningssamband och ger ett ökat 
slitage på naturområdena. 

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- 
och hushållningsregler
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljö-
balken 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 bedöms vara förenlig med 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ 
PBL eftersom det ligger inom influensområde för tunnelbanan och 
bebyggelsen bidrar till ett bostadstillskott i en region i behov av nya 
bostäder. Att stora områden inom planområdet bibehåller sin karaktär 
som naturmark, med öppna gräsmarker och skog, samt att ytterligare 
insatser kommer att göras för att stärka de rekreativa värdena bidrar 
också till bedömningen. Planen innebär dock att ängs- och betesmark 
tas i anspråk men detta motiveras med behovet av bebyggelse i kollek-
tivtrafiknära område.

7



Ormbacka B Inför antagande

September 2019 
Slutversion

Planförslaget Alternativt förslag Nollalternativ
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+2, Märkbara positiva konsekvenser för 
rekreation och friluftsliv eftersom 
gång- och cykelbanor, stigar och 
rekreativa funktioner tillkommer och/eller 
planläggs som natur eller park.

+1, Små positiva konsekvenser då 
rekreativt intressanta områden planläggs 
som natur och rekreativa funktioner 
tillkommer. Den spridda bebyggelsen 
medför dock en otydlig gränsdragning 
mellan privata och offentliga grönytor.

+/- 0, Inga eller obetydliga 
konsekvenser.

V
a
tt

e
n

m
il

jö +2, Märkbara positiva konsekvenser för 
vattenmiljön eftersom dagvattenlös-
ningar tillkommer och marken saneras 
vilket innebär att mängden föroreningar 
till recipient minskar.

+2, Märkbara positiva konsekvenser för 
vattenmiljön eftersom dagvattenlösning-
ar tillkommer och marken saneras vilket 
innebär att mängden föroreningar till 
recipient minskar.

-1, Små negativa konsekvenser då 
mark inte saneras och risk för 
fortsatt spridning av markförore-
ningar till grundvatten kvarstår.

Ö
ve

rs
vä

m
n

in
g +/- 0, Obetydliga konsekvenser 

gällande översvämning eftersom 
bebyggelse placeras utanför översväm-
ningsområde och inte påverkar 
översvämningsrisken längs Veddesta-
bäcken på ett betydande sätt. 

-2 till -3, Märkbara till stora negativa 
konsekvenser gällande översvämning 
eftersom bebyggelse uppförs inom 
översvämningsområde och kan påverka 
översvämningsrisken längs Veddesta-
bäcken utanför planområdet.

+/- 0, Inga konsekvenser gällande 
översvämning eftersom inga 
åtgärder genomförs i anslutning till 
Veddestabäcken.

B
u

ll
e
r

-1, Små negativa konsekvenser till följd 
av att bostäder och park planeras i vissa 
bullerutsatta lägen. Föreslagen plan ger 
dock goda förutsättningar att majorite-
ten av planerade parkområden, 
bostäder samt förskolan får en god 
ljudmiljö.

-2 till -1, Märkbara till små negativa 
konsekvenser till följd av att bostäder 
planeras i vissa bullerutsatta lägen.

-1 till +/- 0, Små negativa till 
obetydliga konsekvenser gällande 
buller eftersom ökad trafikbelastning 
på Växthusvägen medför förhöjda 
bullernivåer i ett rekreationsområde. 
Ingen omfattande bebyggelse 
förväntas dock uppföras i 
nollalternativet, varför negativa 
konsekvenser på människors 
boendemiljöer uteblir.

M
a
rk

fö
ro

re
n

in
g

a
r

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

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

-1 Små negativa konsekvenser då 
markföroreningar kommer att finnas 
kvar i marken.

Tabell 1. Sammanfattande tabell över planen och alternativens mest betyande konsekvenser. 

8



Ormbacka B Inför antagande

September 2019
Slutversion

DEL 1  Planen och processen

9



Ormbacka B Inför antagande

September 2019 
Slutversion

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 miljökonsekvens-
beskrivningar.

Miljöbedömningsprocessen

Planprocess
Planprocessen inleddes 2007 då ett planprogram gällande Ormbacka 
A, B och C antogs. Den första etappen, Ormbacka A, har därefter 
detaljplanelagts och byggts.

Planuppdrag och behovsbedömning
Beslut om planuppdrag för Ormbacka B togs av kommunstyrelsen i 
Järfälla kommun 2014-11-24 (Dnr Kst 2014/461). Arbetet med 
planen inleddes 2015 och en behovsbedömning av miljöbedömning 
enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691) genomfördes. I 
denna bedöms förslaget medföra risk för betydande miljöpåverkan 
vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras. 
Behovsbedömningen innehåller också en avgränsning av innehåll i 
MKB. Behovsbedömning och avgränsning har gått på intern remiss 
hos berörda i kommunen samt samråtts med Länsstyrelsen i Stock-
holms län (Länsstyrelsens Dnr: 4021-581-2016). Länsstyrelsen delade 
kommunens bedömning gällande betydande miljöpåverkan samt för-
slag på avgränsning av MKB.

Detaljplan - samrådsskede
Processen inför samråd påbörjades under 2016. MKB-handläggaren 
har deltagit i planmöten samt haft kontinuerlig kontakt med plan-
handläggare. Miljöbedömningsprocessen har inneburit att behovet av 
ytterligare utredningar har lyfts samt att skrivningar och bestämmelser 
gällande landskapsekologiska samband och markföroreningar har 
stärkts i planhandlingarna.

Detaljplan - granskningsskede
Yttranden från samrådsskedet har tagits i beaktande och planförslaget 
har anpassats i samråd med MKB-handläggaren för att bland annat 
minska påverkan på MKN för Bällstaån och bullersituationen i 
området.

 • Bebyggelsen har placerats på ett längre avstånd från Veddestabäcken 
för att en framtida meandring av bäcken ska vara möjlig samt för att 
bebyggelsen inte ska översvämmas vid skyfall och beräknat högsta 
flöde från bäcken. Detta innebär också att bebyggelsen dragits bort 
från området med särskilt komplicerade geotekniska förhållanden 
och att områden som kan utgöra livsmiljöer för groddjur bevaras.

 • Några kvarter längst i väster utgår från planen som en konsekvens av 
anpassningarna som beskrivs ovan. Detta innebär att ingen bebyg-
gelse uppförs i anslutning till Viksjöleden som är utpekad som 
sekundär transportled av farligt gods.

 • Förslaget har utvecklats med tillkommande dagvattendammar och 
öppna diken för hantering av dagvatten.
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 • Placering av bebyggelse, utformning av gata och bullerskydd har 
anpassats så att bullernivåer vid fasad och uteplats uppnår lagkrav.

 • Vägstruktur och torgyta har förtydligats för att uppnå högre trafiksä-
kerhet i området.

 • Parkmarken i nordväst har vidgats för att möjliggöra fortsatt bete 
som ett steg i att bevara värdefull landskapsbild och kulturmiljö i 
området.

 • Området kring transformatorstationen och Ormbacka torp lämnas 
fritt från ytterligare bebyggelse, så att siktlinjer mot dessa byggnader 
kan bevaras.

 • En föreslagen genomfartsled sydväst om Veddestabäcken, som går 
under arbetsnamn Långbackavägen, har utgått ur denna etapp. 

Detaljplan - antagandeskede
Denna MKB är gjord i antagandeskedet för Ormbacka B. Yttranden 
från granskningsskedet har tagits i beaktande. Planförslaget har anpas-
sats för att ytterligare minska påverkan på MKN för Bällstaån. En 
kompletterande markteknisk undersökning har tagits fram som visar 
på lägre nivåer av tidigare påvisade föroreningar. Bebyggelsen i plan-
områdets norra del har minskats något. I planområdets södra del har 
anpassningar i planen gjorts för att byggnader inte ska kunna uppföras 
i direkt närhet till fornlämning, gravfält Järfälla 42:1.

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt 
föreliggande behovsbedömning. Enligt behovsbedömning ska plan-
beskrivningen redovisa nödvändiga avgränsningar och preciseringar så 
att betydande miljöpåverkan kan undvikas vad gäller:

 • Påverkan på landskapsbild
 • Påverkan på fornlämningar
 • Påverkan på friluftsliv och rekreation 
 • Påverkan på nyckelarter, rödlistade arter och fridlysta arter
 • Påverkan på ytvatten och grundvatten
 • Risk för översvämning
 • Risk för ras och skred
 • Risk för buller
 • Risk för markföroreningar
 • Risk för leder för farligt gods

Utifrån denna avgränsning har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats 
på att beskriva nuläge och bedöma konsekvenser för Landskapsbild, 
Kulturmiljö, Rekreation och friluftsliv, Naturmiljö, Vattenmiljö,  
Klimatanpassning, Buller och vibrationer och Markföroreningar. Risk 
för led för farligt gods har utgått eftersom planens utbredning har  
ändrats så att bebyggelse inte längre ansluter till led. 

Under miljöbedömningsprocessen har ytterligare miljöfrågor adderats 
eller grupperats på ett annat sätt, och avgränsningen har därför kom-
pletterats med konsekvenserner för:

 • Areella näringar
 • Trafik och kommunikationer
 • Barnkonsekvensanalys
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Föreslagen plan

Syftet med planen
Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för cirka 300 bostäder och 
på ett lyhört sätt integrera ny bebyggelse med det gamla kulturland-
skapet och dess höga naturvärden. Planen ska också ge möjlighet både 
för boende i området och för kommande större etableringar i närheten 
att erbjuda ett attraktivt rekreationsområde. Planen syftar också till att 
ge förutsättningar för en förskola med stor tomt i naturnära läge, ett 
möjligt äldreboende, fortsatt möjlighet att bedriva fårskötsel vid 
Ormbackatorpet och att handelsträdgården får förutsättningar att 
finnas kvar.

Ormbacka B - Illustrationsplan. Järfälla kommun, 2019-09-10.
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Planens innehåll
Planen innehåller cirka 300 bostäder. I områdets centrala del planeras 
Ormbacka bytorg som är tänkt att fungera som samlingsplats för Orm-
backa. En förskola med nio avdelningar ligger i anslutning till det 
nordöstra skogsområdet. Ormbackaskogen bibehålls som naturmark. I 
anslutning till skogsområdet anläggs odlingslotter, en förskolegård 
samt en park, vilket håller skogsbrynet fritt från beskuggning. På kvar-
tersnivå kommer lekplatser för de mindre barnen att anläggas. Kvarva-
rande öppna gräsytor planläggs som park med möjlighet till fortsatt 
bete och utveckling av de öppna ängsmarkerna. Marken närmast Ved-
destabäcken i söder planläggs som parkmark. 

Ormbackavägen och Bautastensvägen kommer att fortsatt att utgöra 
en del av det kommunala huvudcykelstråket, med anslutning till det 
regionala cykelstråket i öst. Ormbackavägen breddas till följd av planen 
och förses med separat gång- och cykelbana. Längs med nya lokalgator 
kommer gångbanor att finnas parallellt med diken. Gatorna är utfor-
made för låg hastighet och dimensionerade för angöring med lastbil.

Planen möjliggör fortsatt fårskötsel i området. 
Foto: Järfälla kommun
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Alternativ

Alternativt förslag 
Det alternativa förslaget för utveckling av Ormbacka grundar sig på 
tidigare framtagen strukturskiss för planprogrammet och innefattar 50 
bostäder i mindre flerbostadshus och 150 bostäder i villor eller radhus.

Området längs det norra skogsbrynet bebyggs med mindre flerfa-
miljshus. Ekarna i brynet gallras fram. En förskola föreslås i områdets 
sydvästra del och en ny lekplats anläggs i den sydöstra delen av skogs-
området. Anläggningen samordnas med en ny entré till elljusspåret.

Alternativt förslag. Planförslaget har reviderats och bebyggelsen är nu placerad med ett längre avstånd från Ormbackavägen för att undvika 
höga bullernivåer. (Bild från behovsbedömning men med området som utgått från plan vitmarkerat.)
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Längs Växthusvägen föreslås tvåvånings flerbostadshus och radhus. 
Den långa fasaden skapar en bullerskyddad trädgårdssida. Dagvatten 
löses i enlighet med kommunens dagvattenstrategi och markförore-
ningar saneras ner till nivån känslig markanvändning. Veddestabäcken 
restaureras men ges mindre yta och ett rakare lopp jämfört med huvud-
alternativet. Ett parkstråk planeras i Veddestabäckens dalgång. 

Vägsträckningen mellan Växthusvägen och Viksjöleden, som utpekas i 
översiktsplanen, kommer att anläggas genom planområdet. Denna 
genomfartsväg beräknas medföra en daglig trafik på 5500 bilar, med 
höga bullernivåer som följd. För att undvika för höga bullernivåer pla-
ceras bebyggelse på längre avstånd från Ormbackavägen och orienteras 
mot lokalgator för att undvika buller.

Nollalternativet
Nollalternativet i denna bedömning innebär att planområdet till stora 
delar används som idag. Alternativet innefattar att Ormbacka inte 
utvecklas med omfattande bebyggelse, viss avstyckning för enskilda hus 
kan dock ske. Gräsmarkerna inom området tas i bruk igen. Antingen 
genom slåtter eller bete, alternativt insådd eller en kombination av 
samtliga ovan nämnda alternativ. Ormbackaskogen kommer att fort-
satt användas för rekreation. Vägsträckningen mellan Växthusvägen 
och Viksjöleden, som utpekas i översiktsplanen, kommer inte att 
anläggas genom planområdet. 

Nollalternativets antagande bygger på framtida förhållanden med 
bland annat fortsatt befolknings- och trafikutveckling, vägutbyggnader, 
möjlighet att uppnå MKN för Bällstaån samt andra omvärldsfaktorer. 
Kända föroreningar som påverkar MKN vatten i Bällstaån kommer att 
åtgärdas. Nollalternativet bedöms som ett realistiskt alternativ förutsatt 
att kommunen väljer att inte planlägga området. 
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Lagskydd och plansituation

Plansituation
I översiktsplanen (2014) är Ormbacka utpekat som förtätningsområde. 
Bebyggelsen i förtätningsområden pekas i översiktsplanen ut som i 
huvudsak bostäder med medelhög täthet. Bebyggelsens struktur ska 
bidra till att koppla samman omgivande kommundelar, öka orienter-
barheten och överbygga fysiska barriärer. I punkter med särskilt god 
tillgänglighet ska det finnas en blandning av funktioner och mötes-
platser. Områden ska planeras så att det är tydligt vad som är offent-
liga, halvoffentliga, halvprivata och privata stadsrum. 

Ormbacka pekas ut som ett av ett fåtal områden med ett bevarat äldre 
kulturlandskap där också ett skydd för den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen bör införas. Det är också formulerat att det inom området 
bör planläggas för nya idrottsplatser.

Gällande detaljplaner finns för delar av området men genomförande-
tiden för dessa har löpt ut. Ett planprogram har tagits fram för 
området daterat 2007-10-16.

Ormbacka ligger angränsande den regionala kärnan Barkarby – Jakobs-
berg som är utpekad i RUFS 2050. Området ligger också inom 
influensområde för tunnelbanans utbyggnad.

Orienteringskarta där planområdet Ormbacka B är blåmarkerat. 
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Lagskydd
Intressen som inte beskrivs nedan berörs inte av planen.

Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden 3 kap. MB

Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 3 § MB
Veddestabäcken som berörs av planen rinner ut i Bällstaån som utgör 
ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Mark- och vattenom-
råden 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.

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, 3 kap. 4 § MB
Enligt 3 kap, 4 § MB är jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt 
skogsbruk.

 • Planens konsekvenser i relation till jord- och skogsbruk bedöms 
under Areella näringar.

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Planområdet ligger inom influensområde för Bromma flygplats. Det 
finns en höjdrestriktion på 160 meter över planområdet. Planförslaget 
bygger dock på låg bebyggelse och bedöms därför inte påverka 
Bromma flygplats influensområde.

Inom planens influensområde ligger E18 och Mälarbanan som utgör 
riksintresse för kommunikationer. Planen förväntas generera cirka 
1200 fordonsrörelser dagligen, vilket bedöms ha en liten påverkan på 
E18, varpå detta inte bedöms vidare i MKB.

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB

Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförord-
ningen, 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 tillstånds-
prövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.

Enligt kommunens översiktsplan är luftsituationen i Järfälla generellt 
sett god och MKN för luft bedöms inte överskridas i dagsläget. Frågan 
behandlas därför inte vidare i denna MKB. 
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Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- 
och grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. 
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön. Inom detaljplaneområdet finns inga vattenföre-
komster. Planområdet ligger dock inom avrinningsområdet för 
Bällstaån och Veddestabäcken ansluter nedströms till Bällstaån. Det 
finns grundvatten inom området men detta är inte utpekat som någon 
vattenförekomst med gällande miljökvalitetsnormer.

 • Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under  
Vattenmiljö.

Tillståndsplikt för vattenverksamhet 
enligt kap. 11 MB
Skapandet av dagvattendamm/damm är vattenverksamhet enligt 11 
kap. MB. Tillstånd krävs om det inte är uppenbart att allmänna eller 
enskilda intressen inte tar skada av verksamheten, då endast anmäl-
ningsplikt råder.

Bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar finns 
också i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverk-
samhet samt Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med mera.

 • Planens konsekvenser gällande vattenverksamhet diskuteras under 
Vattenmiljö.

Artskyddsförordningen
Inom planområdet finns arter som omfattas av artskyddsförordningen. 
Arter upptagna i artskyddsförordningen skyddas enligt 4 § (starkare 
skydd, om de står på bilaga 1 och är märkta N eller B om fågel) eller 6 §. 

Artskyddsförordningens bestämmelser bygger på miljöbalkens bemyn-
digande att utfärda regler till skydd för hotade djur- och växtarter. Art-
skyddsförordningen innebär att EU:s fågel- samt art- och 
habitatdirektiv införlivas i svensk lagstiftning. Förordningen omfattar 
dels de arter som skyddas enligt de båda direktiven samt samtliga frid-
lysta arter i Sverige. 

 • Planens konsekvenser rörande skyddade arter diskuteras under 
Naturmiljö.

Artskyddsförordningen fakta

I Artskyddsförordningens (SFS 2007:845) 4-9 §§ finns detaljerade bestämmelser 
om artskydd. Olika arter har olika skydd beroende på i vilken § i artskyddsförord-
ningen som arten är skyddad.

En skyddad art är fridlyst med hjälp av lagstiftning och innebär oftast att man inte får 
plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. I 
många fall får man inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. För 
arter listade i § 4 artskyddsförordningen så är det också förbjudet att skada eller 
förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser

Artskyddsförordningen uttrycker att en arts ”gynnsamma bevarandestatus inte får 
försvåras”. I det ingår att den lokala populationen inte får påverkas. Det är ofta svårt 
att avgränsa lokal population och få rättsfall finns. Ekologigruppen utgår i våra 
bedömningar från att lokal population är en delpopulation där det finns tydliga 
spridningshinder till andra förekomster av arten. Exempelvis kan en groddjurspopu-
lation omgiven av bebyggelse och vägar betraktas som en lokal population. För 
andra arter som t.ex. flyttfåglar där spridningen inte är ett problem kan den lokala 
populationen utgöras av ett helt landskap eller kanske hela landet.
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Skydd enligt Kulturmiljölagen, KML

Fornlämningar
Fornminnen skyddas i enlighet med 2 kap. Kulturmiljölagen (KML; 
1988:950). Ingrepp eller annan förändring kräver Länsstyrelsens till-
stånd. Ingrepp i närheten kräver samråd med Länsstyrelsen och tro-
ligen arkeologisk förundersökning.

 • Planens konsekvenser rörande fornlämningar diskuteras under 
Kulturmiljö.
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Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits 
fram specifikt för MKB- och och detaljplanearbetet. Dessa rapporter 
ligger till grund för bedömningarna i denna rapport.

 • Arkeologisk utredning etapp 1 och 2. Arkeologikonsulterna, 2016
 • Naturvärdesinventering (NVI) Ormbacka B med anledning av 
detaljplan. Calluna, 2016

 • Naturvärdesinventering Järfälla kommun 2017.  
Ekologigruppen, 2017

 • Detaljstudie av avrinningsområde B19 och B23 i Bällstaåns avrin-
ningsområde. DHI, 2016

 • Teknisk PM Geoteknik, Ormbacka B, Järfälla. Atkins, 2018
 • Dagvattenutredning för Ormbacka B i Järfälla kommun, 
Geosigma AB, 2019

 • Riskanalys transport av farligt gods. Norconsult, 2016
 • Bullerutredning, Akustikkonsulten, 2019
 • Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Norconsult, 2016
 • Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning. Norconsult, 2016
 • Ormbacka B, Fördjupad Miljöteknisk markundersökning.  
Norconsult, 2017

 • Förenklad riskbedömning avseende sediment i Veddestabäcken. 
Norconsult, 2018

 •  Kompletterande miljöteknisk undersökning samt risk- och åtgärds-
utredning. Tyréns, 2019

Konsekvensskala
Konsekvenser har bedömts från noll till fyra för såväl positiva som 
negativa konsekvenser (Tabell 2). Skalan av konsekvenser relaterar till 
det värde som berörs, men också till miljöpåverkans relation till miljö-
kvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och miljömål.

Osäkerhet i bedömningarna
Konsulten anser att underlaget till bedömningarna varit god då sär-
skilda underlagsrapporter tagits fram specifikt inför detaljplaneför-
slaget. Osäkerheten i bedömningarna ses som låg.
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Metodik konsekvensskala

Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Vatten, Hälsa och säkerhet

+ 4 Mycket stora positiva 
konsekvenser

Betydande förbättrande påverkan nationellt eller 
regionalt värdefulla objekt.

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

+ 3 Stora positiva 
konsekvenser

Begränsad positiv påverkan på nationellt eller 
regionalt värdefulla objekt, eller betydande positiv 
påverkan på kommunala värden.

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

+ 2 Märkbara positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt eller begränsad påverkan på 
kommunala värden eller omfattande påverkan på 
lokala värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, rikt- eller 
gränsvärden.

+1 Små positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan kommunala värden eller 
mindre konsekvenser för lokala värden.

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

+/- 0 Inga eller obetydliga 
konsekvenser

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

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

- 1 Små negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på kommunala värden eller 
mindre konsekvenser för lokala värden. 

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

- 2 Märkbara negativa 
konsekvenser

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

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

- 3 Stora negativa 
konsekvenser

Begränsad negativ påverkan på nationellt eller 
regionalt värdefulla objekt, eller betydande påverkan 
på kommunala värden

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

- 4 Mycket stora negativa 
konsekvenser

Betydande negativ påverkan på nationellt eller 
regionalt värdefulla objekt.

Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer eller 
nationella rikt- eller gränsvärden för miljö.
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Landskapsbild 
Beskrivning av värden för landskapsbild grundas på:

 • Detaljplan för Ormbacka B, antagandehandling (Järfälla kommun, 
2019)

 • Fältbesök 2016-05-13 och 2018-01-14

I första hand beskrivs värden och konsekvenser inom detaljplaneom-
rådet. I de fall planen får konsekvenser för kända värden utanför 
området beskrivs även detta.

Landskapsbilden i nuläget
Ormbacka ingår i ett kulturlandskap med äldre gårdar, betesmark och 
fornlämningsmiljöer. Landskapet är öppet och ramas in av högre 
skogspartier. I norr finns Ormbackaskogen vars östra brynpartier har 
inslag av gamla ekar och äldre tallar. Området mellan skogen och 
Ormbackavägen består av ett öppet landskap med gräsbevuxen gammal 
åkermark och beteshagar. Här finns gårdsmiljön runt Ormbacka torp 
bevarad, vilket ger sin prägel på landskapsbilden.

Ormbackavägen sträcker sig genom området och kan ses som en avde-
lare. Vägen är en del av den gamla häradsvägen. Med sin mjukt kur-
vade sträckning bidrar den till den lantliga karaktären i området. Söder 
om vägen ligger gamla trädgårdsmästartomter med rester av plant-
skolor och gamla fruktodlingar. Här finns också en handelsträdgård 
som fortfarande bedriver verksamhet. Området sluttar svagt ner mot 
Veddestabäcken som stäcker sig genom den allra sydligaste delen av 
planområdet.

Veddestabäcken är till stora delar ett uträtat vegetationstäckt dike. 
Vegetationen är varierande i anslutning till bäcken med gräsområden 
och buskområden. I planområdets sydöstra del finns en karaktärska-
pande större skogsbevuxen fornlämning med uppvuxna grova ekar och 
andra lövträd.

Landskapsbild som kulturell 
ekosystemtjänst 
En tilltalande landskapsbild rymmer ofta 
kulturella ekosystemtjänster. Vackra 
utblickar, möjligheten att uppleva 
årstidsvariationer och upplevelsen av 
kulturlandskap ger både hälsa, fritidsupp-
levelser och estetiska värden. Storslagna 
vyer och upplevelsen av tyst och till 
synes orörd natur ger andlig och 
intellektuell inspiration hos många.

Betesmark med fårbete utgör en viktig del 
av Ormbackas kulturlandskap. 
Foto: Järfälla kommun.
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Konsekvenser av föreslagen plan
Planen innebär att värdefulla landskapsavsnitt, i form av betesmarker och skogsbryn, 
bevaras samtidigt som landskapsbilden totalt sett ändras betydligt då stora delar av de 
öppna markerna bebyggs.

Konsekvenserna av föreslagen plan kommer att bli stora då ett öppet 
kulturlandskap bebyggs. Planförslaget tar dock hänsyn till det öppna 
ängs- och beteslandskapet och odlingsrösen samt betesmarker kring 
transformatorstationen och Ormbacka torp lämnas fria från ytterligare 
bebyggelse, öppna för siktlinjer och utblickar. Drygt hälften av ängs- 
och betesmarken samt brynzonen mot skogsområdet bevaras i planför-
slaget som parkmark som hålls öppen. Skogsbrynet i norr med dess 
motionsspår och gravfält kopplas på så sätt visuellt till den nya bebyg-
gelsen. 

Områden kring fornlämningar placeras i natur och park där så är möj-
ligt och fornlämningarna blir tillgängliga och synliggörs med skyltning 
och information om dessa. Ormbackavägens sträckning kvarstår, men 
vägen breddas och förses med gång- och cykelbana. 

Förslag till åtgärder
Inga förslag till anpassningar av plan.

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag
Alternativet innebär att landskapsbilden bryts upp av en splittrad bebyggelse som i struktur 
och skala kan upplevas främmande i landskapet.

Den spridda bebyggelsen i det alternativa förslaget innebär att siktlin-
jerna från vägen upp mot skogsbrynet i norr och ner mot bäcken i 
söder kommer att påverkas. Bebyggelsen kan komma att uppfattas som 
utkastad och ej tillhörande ett sammanhang vilket gör att områdets 
karaktär och upplevelse påverkas i stora mått.

Konsekvenser av nollalternativ
Inga eller obetydliga konsekvenser för landskapsbilden.

Konsekvenserna av nollalternativet innebär ingen större påverkan på 
landskapsbilden. En avstyckning med tillkommande bostadsbebyggelse 
kan komma att påverka landskapsbilden något beroende på placering 
och omfattning av denna.
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Kulturmiljö
Beskrivning av värden för kulturmiljö grundas på:

 • Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 (Arkeologikonsult, Rapport 
2016:2960) 

 • Behovsbedömning detaljplan Ormbacka B i Järfälla kommun (Kst 
2014/461) 

 • Förslag till detaljplan för Ormbacka B, antagandehandling (Järfälla 
kommun, 2019)

Kulturmiljövärden i nuläget

Det kulturhistoriska landskapet
Ormbacka ingår i ett kulturlandskap med äldre gårdar och fornläm-
ningsmiljöer. Landskapet är öppet och ramas in av högre skogspartier. 
Med en bebyggelsekontinuitet sedan bronsåldern är området ett av Jär-
fällas tidigast befolkade. Ett av kommunens större järnåldersgravfält 
ligger i skogspartiet norr om Ormbacka torp. Ormbackavägen, som är 
en del av den gamla häradsvägen, bidrar med sin mjukt kurvade sträck-
ning till den lantliga karaktären i området. Delar av den gamla härads-
vägen är idag cykelväg och utgör även en del av Upplandsleden. 

Ormbacka torp är känt från 1726. Den gamla torpstugan ersattes på 
1920-talet av en ny byggnad, som i utformning och material ansluter 
till det torp som tidigare funnits på platsen. Torpet samt miljön runt-
omkring torpet är bevarad och anses vara kulturhistoriskt intressant. 

Inom området ligger också Ormbacka transformatorstation som är 
från 1919. Byggnaden är en av få bevarade stationer i Stockholms-
trakten från tiden för elnätets utbyggnad.

Sedan början av 1900-talet har flertalet handelsträdgårdar kantat Orm-
backavägen. Idag finns bara en aktiv handelsträdgård kvar men spåren 
av handelsträdgårdsverksamheten syns tydligt i omgivningarna.
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Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar inom området, plangränsen markerad i blått 
(Arkeologikonsult, 2016)

Järfälla 18:1

Järfälla 42:1

Järfälla 31:1

Karta över kulturhistoriska objekt (Arkeologi-
konsult, 2016). Utöver utmarkerade fornläm-
ningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
finns en storhög (Järfälla 18:1) inom tomten 
för handelsträdgården. Ytterligare två 
fornlämningar i form av gravhögar finns i 
skogen norr om Ormbacka torp (Järfälla 31:1) 
och på skogshöjden söder om Ormbackavä-
gen (Järfälla 42:1). Dessa är markerade med 
R i bakgrundskartan.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för kulturmiljö
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.”

25



Ormbacka B Inför antagande

September 2019 
Slutversion

Transformatorstationen från 1919 bevaras och 
får q-märkning i planen.

Kulturhistoriska objekt
Inom området finns åtta fornlämningar. Dessa utgörs av två boplatser 
(Järfälla 489 och 491), två härdar (Järfälla 490 och 493), två gravfält 
(Järfälla 31:1 och 42:1), en storhög (Järfälla 18:1) och en stensättning 
(Järfälla 434). Ytterligare en härd (Järfälla 492) finns i anslutning till 
planområdets västra gräns. 

Vidare har bland annat fem övriga kulturhistoriska lämningar doku-
menterats inom planområdet: två röjningsrösen, en husgrundsterrass 
samt två ensamliggande stolphål (Arkeologikonsult, 2016). Söder om 
Bautastensvägen finns en gränssten mellan trakterna Veddesta och 
Skälby som utgör en kulturhistorisk lämning. 

Inom området finns inga byggnadsminnen.

Konsekvenser av föreslagen plan
+2 Märkbara positiva konsekvenser för kulturmiljön då Ormbacka torp och transformator-
stationen skyddas genom q-märkning i plan, flera fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar hamnar inom natur- och parkmark och Ormbackavägen samt Bautastensvägens 
sträckning bevaras.

Ormbackavägen och Bautastensvägens ursprungliga sträckningar 
bevaras och Ormbacka torp samt transformatorstationen skyddas med 
q-märkning i plan och siktlinjer mot dessa byggnader bevaras. Detta 
bedöms som märkbart positivt, då dessa ses som karaktärskapande mil-
jöer i området. Att planen möjliggör fortsatt handelsträdgårdsverk-
samhet samt fårskötsel bedöms också som positivt för områdets 
kulturhistoriska upplevelse och karaktär. 

Eventuella åtgärder att synlig- och tillgängliggöra Järfälla gravfält 42:1 
bör göras i samråd med länsstyrelsen.

-1 Små negativa konsekvenser för kulturmiljön då öppen mark som utgör del av det 
kulturhistoriska landskapet bebyggs, Ormbackavägens karaktär ändras och tre kulturhisto-
riska objekt tas bort vid exploatering.

Läsbarheten av det kulturhistoriska landskapet kommer att försvåras då 
delar av tidigare öppen ängs- och hagmark bebyggs. Förslaget också 
kommer att påverka tre kulturhistoriska objekt genom att dessa 
bebyggs: de två stolphålen (objekt 10 och 11) samt ett röjningsröse 
(objekt 2). Områdena med bebyggelse har dock i den mån det går 
anpassats till landskapets karaktär och siktlinjer i området. 

Ormbackavägens befintliga sträckning bevaras men kommer att ändras 
genom breddning och en separat gång- och cykelväg. 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Fornlämningar och fornlämningsområden
Inga fornlämningar som omfattas av kulturmiljölagen kommer att 
byggas bort i samband med exploateringen. 

Områden med fornlämningar planläggs främst som naturmark eller 
parkmark med undantag för Järfälla 18:1 som kvarstår inom kvarters-
mark för handelsträdgården. Det obebyggda området närmast forn-
lämningen får inte bebyggas, det krävs även marklov för schacktning. 
(Järfälla kommun, 2019). Järfälla 42:1 avskiljs från kvartersmark och 
ramas in med gångstigar för att undvika slitage. 
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Förslag till åtgärder
 • Inga förslag till åtgärder.

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet

+2 Märkbara positiva konsekvenser för kulturmiljön då häradsvägen, torpmiljöerna samt 
transformatorstationen skyddas genom q-märkning i plan och flera fornlämningar och 
lämningar skyddas inom natur- och parkmark.

Sannolikt skulle det alternativa förslaget innebära liknande skyddsbe-
stämmelser för kvarvarande kulturhistoriska objekt och lämningar och 
samma hänsyn till äldre bebyggelsemiljöer som huvudförslaget.

-2 Märkbara negativa konsekvenser för kulturmiljön då öppen mark som utgör del av det det 
kulturhistoriska landskapet bebyggs, Ormbackavägen görs om till bilväg, tre kulturhistoriska 
objekt tas bort vid exploatering och en fornlämning riskerar att påverkas av bebyggelse. 

Den utspridda bebyggelsen, och dess skala, gör att läsbarheten av det 
kulturhistoriska landskapet försämras när siktlinjer bryts och skalan i 
landskapet förändras. Positivt är dock att växthusverksamhet, torpmil-
jöer och transformatorstation bevaras även i detta förslag. Påverkan på 
landskapsbilden bedöms som något större i detta förslag än i huvudal-
ternativet eftersom husens placering gör att siktlinjer begränsas mer. 

Förslaget kommer sannolikt innebära att samma kulturhistoriska 
objekt som i huvudförslaget byggs bort. Vidare innebär det att bebyg-
gelse uppförs inom, eller i mycket nära anslutning till Järfälla 489. 

Konsekvenser av nollalternativ

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet

0 till -2, Risk för obetydliga till märkbara negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Konsekvenserna av nollalternativet innebär ingen direkt påverkan på 
det kulturhistoriska landskapet, förutsatt att hävd i form av bete eller 
på annat sätt fortsätter att hålla hag- och gräsmarkerna i området 
öppna. En avstyckning med tillkommande bostadsbebyggelse kan 
påverka upplevelsen av kulturmiljön beroende på placering, omfatt-
ning och utformning av denna. Risk för negativa konsekvenser för kul-
turmiljön uppkommer ifall avstyckning av området leder till att 
planläggning inte sker och skydd av Ormbacka torp och transforma-
torstationen uteblir. Därtill innebär nollalternativet att byggnad vid 
Järfälla 42:1 kvarstår och kan byggas ut, vilket riskerar att påverka 
fornlämningen negativt. 
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Rekreationvärden 
Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på:

 • Behovsbedömning detaljplan Ormbacka B i Järfälla kommun (Kst 
2014/461) 

 • Förslag till detaljplan för Ormbacka B, antagandehandling (Järfälla 
kommun, 2019)

 • Fältbesök 2016-05-13 och 2018-01-14

I första hand beskrivs värden och konsekvenser inom detaljplaneom-
rådet. I de fall planen får konsekvenser för kända värden utanför 
området beskrivs även detta. 

Naturrekreation i nuläget

Strukturer och tillgänglighet till rekreation
Ormbackaskogen i planområdets norra del nyttjas av framförallt 
Viksjö- och Skälbyborna för bostadsnära rekreation. Området är 
genomkorsat av stigar och rymmer ett elljusspår på 1,8 km samt 
utegym.

Rekreation utifrån  
ekosystemtjänster 
• Flera upplevelsevärden är direkt 

kopplade till ekosystemtjänster, särskilt 
till de kulturella ekosystemtjänsterna 
(fetmarkerade nedan):

• Till de kulturella ekosystemtjänsterna 
räknas bland annat vackra utblickar och 
möjlighet till skogskänsla, ro och lek.

• Områden med upplevelsevärden har 
ofta höga estetiska värden samt 
bidrar till god hälsa genom möjlighet 
till fysisk aktivitet och mental  
återhämtning; 

• Variationsrikedom och områden för 
naturpedagogik samt kulturhistoria 
möjliggör ekosystemtjänsterna 
undervisning och kunskap; 

• Många får intellektuell och andlig 
inspiration i orörda och trolska miljöer 
eller i områden med utblickar och 
öppna landskap. 

Karta över rekreativa värden. Från behovsbe-
dömning för Ormbacka B. Obs! Byggnader 
från det alternativa förslaget är inlagda i vitt i 
kartan.
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Ormbackavägen, som går genom området, har ingen separat gång- och 
cykelväg, men är tillsammans med Bautastensvägen det stråk som finns 
tillgängligt för gång- och cykeltrafik inom området. Vid vägens östra 
del delas en bit av vägen av för enbart gång och cykel för att genom en 
tunnel ansluta till angränsande område. Längs Ormbackavägen går 
även den regionala vandringsleden Upplandsleden. Upplandsleden 
sträcker sig mot Görvälns naturreservat.

I den södra delen av planområdet rinner Veddestabäcken som har 
rekreativ potential men området är idag relativt svårtillgängligt och 
igenvuxet. Längs Järfällavägen passerar det regionala cykelstråket, 
Kungsängsstråket, som kopplar Ormbacka norröver mot Jakobsberg. 
Sydöst om området korsar Kungsängsstråket Skälbystråket, också det 
en regional cykelled. Skälbystråket knyter ihop Ormbacka med 
Barkarby station.

Upplevelsevärden och funktioner 
Ormbackaområdet nyttjas flitigt för rekreation och friluftsliv. De 
rekreativa kvaliteterna består av de stora öppna strövytorna och Orm-
backaskogen. Skogsdungen i områdets sydligaste spets inbjuder till vis-
telse och lek. Skogarna utgörs av lekvänlig natur som lämpar sig bra för 
bland annat naturpedagogik, dagsutflykter och för hundpromenader. 

Ormbacka ingår i ett kulturlandskap med äldre gårdar och fornläm-
ningsmiljöer. Det kulturhistoriska landskapet, med kulturhistorisk 
bebyggelse och objekt, fruktträd och en handelsträdgård, ger upplevel-
sevärden i form av bland annat historisk förankring i hembygden och 
ökad kunskap om historien. 

I anslutning till motionsspåret ligger ett utegym som utgör en av få 
anlagda mötesplatser inom planområdet. Angränsande planområdet 
ligger Viksjö golfbana. På vintern erbjuder golfbanan möjligheter till 
längdskidåkning.

I sydöst, cirka 1 kilometer från planområdet, ligger Barkarby-Skälbys 
stadsdelspark, Skälbyparken. Parken innehåller dansbana, lekområden, 
en bygdegård samt kulturpräglade grönytor och fornlämningsområden. 

Lokala mål och kriterier för 
rekreation
• Järfällas kommunala miljömål Det goda 

livet i Järfälla, effektmål Bostadsnära 
natur: ”Alla bostäder och förskolor ska 
även år 2020 ha tillgång till variations-
rik bostadsnära natur.”

• 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 närlekplat-
sen 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 tillgång till natur och 
friluftsområden om minst 3 km2 inom 
1,5 till 2 km.

Planförslaget innebär att det norra skogsområdet, som redan idag är en populär lekmiljö, 
planläggs som natur med ambitionen att utveckla områdets rekreativa funktioner.  
Foto: Järfälla kommun.
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Evenemang som marknader och valborgsfirande förekommer här.

Veddestavallen med flera fotbollsplaner och speedwaybana, ligger också 
inom en kilometer fågelvägen. Området kring Veddesta planeras i 
framtiden bli en tät stadsbebyggelse med parker och urbana rekreativa 
kvalitéer. I dessa planer ingår att speedwaybanan försvinner från 
området men att flera parker anläggs. Samtidigt kommer många 
människor bo i området om planerna för Veddesta genomförs vilket 
också ökar besökstrycket på rekreationsmiljöer i Ormbacka.

Görvälns naturreservat som hyser stora rekreativa kvaliteter och kan 
fungera som utflyktsområde, ligger cirka 2 kilometer väster om plan-
området.

Konsekvenser av föreslagen plan

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
+2, Märkbara positiva konsekvenser för strukturer och tillgänglighet eftersom gång- och 
cykelbanor tillkommer, stigstrukturer anläggs och gränsdragning mellan privat och allmän 
mark tydliggörs.  

Planförslaget medför promenad- och cykelvänliga gator med separata 
gång- och cykelbanor. Ormbackavägen och Bautastensvägen kommer 
att fortsatt att utgöra en del av det kommunala huvudcykelstråket, 
med anslutning till det regionala cykelstråket i öst. 

Gångstigar och passager mellan kvarter och genom odlingslotter gör 
området mer tillgängligt än i nuläget, vilket bedöms som positivt. 
Planen är utformad med staket mellan bostäder och natur/parkom-
råden, vilket tydliggör gränssnittet mellan privat och allmän mark. 
Med tydliga gränser mellan offentliga och privata ytor skapas en tydlig 
mental tillgänglighet där det inte råder några tvivel om var en får röra 
sig. 

Upplevelsen av Upplandsleden kommer att påverkas, då stora delar av 
Ormbackavägen kommer kantas av bebyggelse. Tillgängligheten till 
leden kommer inte att påverkas.

Konsekvenser för upplevelsevärden
+2, Märkbara positiva konsekvenser för upplevelsevärden då rekreativt intressanta områden 
planläggs som natur eller park och rekreativa funktioner tillkommer. Tillgången till lekparker, 
närparker och närnatur kommer att vara god. Risk för slitage finns dock.

Planförslaget bedöms medföra märkbara positiva konsekvenser för 
upplevelsevärden då befintliga rekreativa kvaliteter bevaras och nya till-
kommer. Tillgången till lekmiljöer, närparker och närnatur bedöms bli 
god och lever upp till kommunens riktlinjer för parktillgång. Skogsom-
rådet planläggs som natur vilket medför goda rekreationsmöjligheter 
för boende i området. Odlingslotterna tillsammans med bibehållen 
möjlighet till fårskötsel eller annan småskalig djurhållning bidrar till de 
rekreativa värdena. Bevarandet av den öppna ängsmarken möjliggör 
dessutom för picknick och lekar. Planen möjliggör även för att den 
gamla transformatorstationen kan bibehålla och utveckla sin funktion 
som mötesplats, exempelvis genom utökad kulturverksamhet, caféverk-
samhet eller, tillsammans med småskalig djurhållning, bli en mindre 
besöksgård.

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 även 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.

• Rekommendationer om friytor på 
bostadsgård i rapporten Mäta stad 
(Spacescape, 2016) som i sin tur 
baserar sina uppgifter på forskning och 
praktik. I denna rapport rekommenderas 
20 kvm utemiljö per 100 BTA för täta 
stadsmiljöer.

• WHO´s riktlinjer (Pafil, M., 2016) om 
tillgång till offentliga friytor. Rekommen-
dationerna anger 9 kvm per person 
inom 15 minuters promenad från 
hemmet (vilket tolkats som ca 500 
meter).
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Planen innebär samtidigt att ett rekreativt attraktivt kulturlandskap tas 
i anspråk för bebyggelse och tillgången till rekreativ yta totalt sett 
minskar. Det finns risk för slitage och negativ påverkan på kvarvarande 
rekreativa värden om besökstrycket blir högt i området när invånaran-
talet ökar som resultat av den aktuella planen samt kommande 
bostadsområden i Ormbackas närområde. De delar som tas i anspråk 
bedöms dock i nuläget användas i begränsad omfattning och planlägg-
ningen kan innebära att de attraktiva kulturmiljöerna vid torpet och 
transformatorstation blir mer lättillgängliga. 

Förslag till åtgärder
Inga förslag till anpassningar av plan.

Konsekvenser av alternativa förslag 

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet

-1, Små negativa konsekvenser på grund av otydlig gränsdragning mellan privata och 
offentliga grönytor.

Den spridda bebyggelsen i det alternativa förslaget riskerar att skapa 
stora ytor som framstår som ”ingenmansland”. Tillgängligheten till 
rekreationsvärde bedöms därför som sämre än i huvudalternativet. 

Konsekvenser för upplevelsevärden

+1, Små positiva konsekvenser för upplevelsevärden då rekreativt intressanta områden 
planläggs som natur och rekreativa funktioner tillkommer. Tillgången till lekparker, närparker 
och närnaturen kommer att vara god, men den utspridda bebyggelsen norr om Ormbacka-
vägen medför mindre grönytor för rekreation än i huvudalternativet. Risk för högt slitage 
finns även i detta alternativ.

Tillgången till upplevelsevärden förväntas bli god även i alternativt för-
slag, men den utspridda bebyggelsen norr om Ormbackavägen medför 
att mindre yta för rekreation än i huvudalternativet. Liksom i huvudal-
ternativet finns hög risk för slitage på ytor planlagda som park och 
natur till följd av intilliggande och kommande närliggande bebyggelse.

Konsekvenser av nollalternativet

Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet

+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser gällande strukturer och tillgänglighet.

Upplandsleden löper fortsatt genom området och tillgängligheten till 
det norra skogsområdet bedöms bibehållen.

Konsekvenser för upplevelsevärden 

+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser gällande upplevelsevärden.

Nollalternativet medför ingen planläggning där den norra delen av pla-
nområdet planläggs som natur vilket ses som negativt i förhållande till 
förslaget. Samtidigt kommer större del av det rekreativt attraktiva land-
skapet i Ormbacka finnas kvar. Inga nya rekreativa upplevelsevärden 
tillförs området.
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Areella näringar som  
ekosystemtjänster 
• De areella näringarna rymmer flera olika 

ekosystemtjänster. Jordbruk, skogsbruk 
och fiske hör till de producerande 
ekosystemtjänsterna, medan 
funktioner som är knutna till dessa 
näringar bidrar med att bland annat 
höja kvaliteten på eller avkastningen 
från dem. Exempel är återcirkulering av 
näringsämnen samt pollinering och 
skadereglering som klassas som 
reglerande ekosystemtjänster.

• De ekosystemtjänster som är knutna till 
areella näringar är helt nödvändiga för 
att dessa näringar ska kunna fungera.

Areella näringar
Beskrivning av värden för areella näringar grundas på:

 • Förslag till detaljplan för Ormbacka B, antagandehandling (Järfälla 
kommun, 2019)

 • Fältbesök 2016-05-13 och 2018-01-14

Areella näringar i nuläget
Den nordöstra delen av planområdet består av ett större skogsparti, 
Ormbackaskogen (cirka 16 hektar). Skogen är främst en rekreations-
skog med motionsspår och utegym och används inte för skogsbruk. 

Söder om Ormbackaskogen och fram till Ormbackavägen öppnar sig 
ett gammalt åkerlandskap om cirka 7 hektar, varav runt 5 hektar är 
inom planområdet. Där växer mestadels högvuxet gräs eller lerig moss-
matta men området bedöms bestå av brukningsvärd jordbruksmark. I 
anslutning till Ormbacka torp finns en beteshage som omfattar en 
mindre del av åker- och skogslandskapet. Här bedrivs idag småskalig 
fårskötsel.

Söder om Ormbackavägen finns cirka sju hektar mark med rester av 
tidigare plantskolor och fruktodlingar samt villatomter. I området finns 
också en handelsträdgård som har funnit på platsen sedan 1960-talet 
och som fortfarande bedriver verksamhet. 

Konsekvenser av föreslagen plan
+2, Märkbara positiva konsekvenser på areella näringar då planen innebär att fortsatt 
handelsträdgårdsverksamhet och småskalig fårskötsel möjliggörs. Ormbackaskogen samt 
delar av odlingsbar mark bevaras eller omvandlas till odlingslotter.

Planen innebär att Ormbackaskogen bevaras och planläggs som natur, 
vilket möjliggör fortsatt skogsproduktion. Planen innebär också att 
handelsträdgården kan fortsätta sin verksamhet och att områden för 
bete bevaras. Möjlighet till fortsatt fårskötsel eller annan småskalig 
djurhållning som ej stör omgivningen bibehålls genom planförslaget, 
vilket bedöms som positivt. 

Det är vidare positivt att delar av den odlingsbara marken planläggs 
som park eller som odlingslotter (drygt 3,5 ha), vilket säkerställer möj-
lighet till lokal småskalig odling eller utökat bete på platsen framöver. 

-1, Små negativa konsekvenser gällande påverkan på areella näringar då brukningsbar 
jordbruksmark bebyggs. 

Planen innebär att delar av den brukningsbara marken i området ian-
språktas för bebyggelse. Eftersom även små arealer jordbruksmark 
bedöms ha en betydelse för att säkerställa en regional mat- och materi-
alförsörjning innebär detta negativa konsekvenser för areella näringar. 

Planens konsekvenser i relation till lagskydd

Jord och skogsbruk av nationell betydelse enligt 3 kap. 4 § MB
Jordbruksmark får tas i anspråk endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
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Bebyggelse av jordbruksmark motiveras med att Ormbackaområdet 
ligger inom influensområde för tunnelbana och angränsar till den regi-
onala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg. Bebyggelse i området bedöms 
därmed vara ett väsentligt samhällsintresse. I avvägningen mellan att 
exploatera jordbruksmarken eller skogsområdet är bedömningen att 
skogsområdet både har en viktig roll för biologisk mångfald och för 
naturrekreation i anslutning till den kommande utbyggnaden av en tät 
stadsbebyggelse i Veddestaområdet.

Förslag till åtgärder
 • Inga förslag till åtgärder.

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag med annan 
utformning

- 2, Märkbara negativa konsekvenser gällande påverkan på areella näringar då brukningsbar 
jordbruksmark bebyggs. 

Mer odlingsbar mark tas i anspråk till bebyggelse än i huvudalterna-
tivet, vilket bedöms medföra märkbara negativa konsekvenser på are-
ella näringar. 

+1, Små positiva konsekvenser på areella näringar då planen innebär att fortsatt plantsko-
leverksamhet, skogsbruk och bete möjliggörs. Delar av jordbruksmark bevaras och 
odlingslotter kan anordnas.

Även i detta alternativ bevaras skogsområdet och bete/fårskötsel samt 
handelsträdgårdsverksamhet kan fortgå i området. Delar av jordbruks-
marken bevaras och odlingslotter kan anläggas inom området.

Konsekvenser av nollalternativet
-1, Små negativa konsekvenser då avstyckningar kan innebära att områden med bruknings-
bar jord tas i anspråk.

Avstyckning av mark kan innebära att brukningsbar jord bebyggs. 
Detta gäller dock främst området söder om Ormbackavägen som redan 
idag är uppsplittrat.

+/- 0, Obetydliga konsekvenser för areella näringar kopplat till bete, skogsbruk och 
handelsträdgårdsverksamhet eftersom planläggning av området inte sker och verksamheter 
kan fortgå som i nuläget..

Nollalternativet innebär att skogsbruk, bete och plantverksamhet kan 
fortgå som i nuläget men om förväntan på att området planläggs och 
bebyggs försvinner kan ett ökat bruk av åkermarkerna bli mer aktuellt.

Handelsträdgården, som har funnits på platsen 
sedan 1960-talet, bedriver fortfarande 
verksamhet i Ormbacka.  
Foto: Järfälla kommun.
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Naturmiljö
Beskrivning av värden för naturmiljö grundas på:

 • Naturvärdesinventering (NVI) Ormbacka B med anledning av 
detaljplan (Calluna, 2016-08-16)

 • Naturvärdesinventering Järfälla kommun 2017 (Ekologigruppen, 
2017)

 • Förslag till detaljplan för Ormbacka B, antagandehandling (Järfälla 
kommun, 2019)

 • Behovsbedömning detaljplan Ormbacka B i Järfälla kommun (Kst 
2014/461) 

Biologiska värden i nuläget
Ormbacka ligger i ett dalstråk som sträcker sig mellan Skälby och 
Viksjö centrum. Området karaktäriseras av de skogklädda kullarna och 
de öppna gräsmarkerna. Nästan hälften av planområdet består av Orm-
backaskogen, ett cirka 15 hektar stort skogsparti i planområdets norra 
del. Söder om skogen öppnar sig ett gammalt åkerlandskap upp sig 
med betande får. I områdets sydöstra del finns en större skogbevuxen 
fornlämning med ekar och asp. Genom områdets södra delar löper 
Veddestabäcken. 

Naturvärdesobjekt från inventeringen (Calluna 2016), objekt 1 är sedan dess omklassat till klass 3. Blå 
linje motsvarar planområdets gränser.

Naturvärdesobjekt 
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, i-cubed, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo,
and the GIS User Community

Utredingsområde Ormbacka B

Naturvärdesobjekt
Naturvärdesklass

2 Högt naturvärde

3 Påtagligt naturvärde
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Figur 1. Naturvärdesobjekt i inventeringsområdet i OrmbackaÖversiktskarta värdefulla naturområden (Calluna, 2016). Till följd av ändringar i planen finns nu endast sju av dessa objekt inom planområdet; 
objekt 1, 2, 3, 12, 13, 14 och 15.

Naturmiljö som ekosystemtjänst
• De flesta ekosystemtjänster som rör 

biologi kan klassas som understöd-
jande ekosystemtjänster, exempel-
vis biologisk mångfald och fotosyntes. 

• Biologisk mångfald är tätt sammanlän-
kat med de reglerande ekosystem-
tjänsterna pollinering och skaderegle-
ring, som beskrivs närmare under 
Areella näringar. 

• En förutsättning för biologisk mångfald 
är förekomst av värdefulla naturområ-
den, och ett sätt att bevara mångfalden 
är att värna om skyddsvärda arter och 
ekologiska samband.

• Bland de reglerande ekosystemtjäns-
terna finns också luftrening, luftväxling 
och skuggning, som beskrivs närmare 
under Hälsa och säkerhet.
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Naturvärdesklassning
Bedömning av ett områdes naturvärde 
utgår ifrån naturtyper, till exempel 
hällmarkstallskog, alsumpskog eller 
torräng, samt naturtypens sällsynthet och 
hot mot naturtypen. Vidare undersöks 
förekomst av viktiga ekologiska strukturer 
och funktioner, såsom gamla träd, 
hålträd, död ved, blockig mark, naturlig 
strand, och våtmarker med intakt 
hydrologi. Skyddsvärda arter och 
värdearter eftersöks. Dessa kan vara 
hotade arter eller arter som signalerar 
lång kontinuitet, till exempel att det vuxit 
skog på platsen under mycket lång tid.

Naturvärdesområden delas in i följande 
klasser:
1. Högsta naturvärde, motsvarande 
nationellt naturvärde.
2. Högt naturvärde, motsvarande 
regionalt naturvärde.
3. Påtagligt naturvärde, motsvarande 
kommunalt naturvärde.
4. Visst naturvärde, motsvarande lokalt 
naturvärde.

Övrig naturmark betraktas som 
vardagsnatur utan påtagliga naturvärden. 
Detta betyder dock inte att sådan 
naturmark helt saknar värde. Till exempel 
kan det vara värdefullt som en del av 
ekologiska spridningssamband, eller för 
olika ekosystemtjänster.

Värdefulla naturområden
En naturvärdesinventering genomfördes 2016-02-11 av Calluna. Totalt 
registrerades vid detta tillfälle femton naturvärdesobjekt. Till följd av 
ändringar i planen finns nu endast sju av dessa objekt inom planom-
rådet; objekt 1, 2, 3, 12, 13, 14 och 15. Ekologigruppen har på upp-
drag av Järfälla kommun senare inventerat Ormbackaskogen och den 
tidigare bedömningen av objekt 1 har ändrats till att mestadels bestå av 
påtagliga naturvärden (klass 3). Ormbackaskogen bedöms bestå av 
barrskog med högt naturvärde (klass 2) samt barrblandskog och ekskog 
av påtagligt värde (klass 3) (Ekologigruppen, 2017). Naturvärdesobjekt 
12 bedöms ha högt naturvärde (klass 2) och består av en större skogbe-
vuxen kulle med uppvuxna ekar och asp. Ekarna är en rest av äldre 
tiders markanvändning då bete, lövtäkt och slåtter nyttjades som sköt-
selmetoder (Calluna, 2016). 

Utöver Ormbackaskogen bedöms fyra naturvärdesobjekt inom plan-
området ha påtagligt naturvärde. Dessa utgörs av ett betat område norr 
om Ormbackavägen (nr 3) med inslag av berghällar, stenblock, 
enbuskar, död aspved, äldre träd av asp och tall samt floravärden i form 
av bland annat svartkämpar och brudbröd, femfingerört och ärenpris. I 
områdets östra del, norr om Ormbackavägen, (nr 14) finns en gammal 
äppelodling av påtagligt naturvärde, med inslag av bärande buskar. 

Planen omfattar tre områden som bedöms ha visst naturvärde. Dessa 
består av obrukad åkermark (nr 2), triviallövskog (nr 15) och öppen 
substratmark (nr 13). 

Skyddsvärda arter
Tydliga hackspår av spillkråka observerades på en tall i skogsbrynet 
intill den öppna gräsmarken i norr. Spillkråkan är rödlistad i kategorin 
nära hotad (NT) på grund av att en minskning av populationen pågår 
eller förväntas ske. Spillkråkan finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirek-
tivet, vilket innebär att arten har ett sådant unionsintresse att särskilda 
skyddsområden behöver utses.

Blåsippa, som är en skoglig signalart som också är fridlyst, påträffades i 
naturvärdesobjekt 1.

Ingen särskild inventering av skyddsvärda träd har genomförts men 
området bedöms efter platsbesök innehålla flera skyddsvärda träd inom 
de utpekade naturvärdesobjekten.

Inga skyddsklassade arter finns inrapporterade hos Artdatabanken 
under tidsperioden 2000-2016.

Huggorm och paddyngel har observerats i anslutning till och i Ved-
destabäcken som ligger söder om planområdet (Calluna, 2016). Båda 
arterna är fridlysta.

I behovsbedömningen framgår att Tallticka (Phellinus pini), som är en 
nära hotad art, förekommer på en tall i den nu betade delen norr om 
Ormbacka torp.

Skyddsvärda arter och natur-
vårdsarter
Skyddsvärda arter är arter som är hotade 
till sin existens i Sverige, och som finns 
upptagna i den svenska rödlistan 
(Artdatabanken, SLU). Det är också arter 
som är fridlysta och upptagna i 
artskyddsförordningen, vilken samlar 
arter som finns med i olika EU-direktiv. 

Naturvårdsarter utgör arter som indikerar 
artrika och värdefulla naturmiljöer, till 
exempel skogliga nyckelbiotoper, 
värdefulla ängs- och betesmarker och 
våtmarker med intakt hydrologi.
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Ekologiska samband
Området har kontakt med Görvälnkilen och ligger därmed intill ett 
ekologiskt landskapssammanhang där det förekommer en mångfald av 
miljöer, bland annat ädellövsmiljöer, öppen mark och våtmarker.

I översiktsplanen pekas Ormbackaskogen ut att ingå i ett barsskogs-
samband med angränsade barrskogar. Även ädellövskogssamband 
bedöms finnas inom området. 

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 2, Märkbara positiva konsekvenser då naturområden av högt värde och betesmarker av 
påtagligt värde planläggs som park- eller naturmark. Odlingsrösen bevaras.

Naturmark av högt och påtagligt värde planläggs som natur- och park 
vilket ger ett visst skydd, både för områdena i sig och de skyddsvärda 
arter som finns där, vilket medför märkbara positiva konsekvenser. De 
områden som skyddas är två skogsområden av högt värde (objekt 1 och 
12) med skyddsvärda träd  som också utgör del av ett barrskogs- och 
sannolikt ädellövsamband, en betesmark av påtagligt värde (objekt 3). 
Ett positivt inslag i planförslaget är därtill den tydliga gräns som reg-
leras mellan kvartersmark och naturvärdesobjekt 12 genom stängsel 
och gångstig. 

Runt hälften av ängs- och betesmarken samt skogsbrynzonen bevaras i 
planförslaget som parkmark som hålls öppen. Odlingsrösena bevaras i 
ängsmarken vilket är gynnsamt för insekter, fåglar, groddjur och flad-
dermöss. 

- 1, Små negativa konsekvenser då delar av värdefulla naturområden exploateras och 
bebyggelse kan utgöra en mindre barriär i landskapssamband för ädellöv och barrskog.

Planförslaget medför att naturmark av kommunalt och lokalt värde 
kommer att ianspråktas vilket medför negativa konsekvenser för natur-
miljöerna och de arter som är knutna till dessa. De områden som 
exploateras är en äldre äppleodling av kommunalt värde (naturvärdes-
objekt 14, varav ett litet område sparas vid gränsstenen intill Bauta-
stensvägen) samt tre områden av visst värde; en obrukad åkermark (nr 
2), en triviallövskog (nr 15) och en öppen substratmark (nr 13). 
Bebyggelsen kan också komma att utgöra en viss barriär för spridning 
inom landskapssamband för ädellövskog och barrskog.

Konsekvenser i relation till lagskydd

Artskyddsförordningen
Spillkråkan bedöms inte påverkas av exploateringen. Dess habitat 
kommer att bevaras i och med att skogsområdet i planens norra del 
planläggs som natur. 

I skogsbrynet som undantas från exploatering har blåsippa påvisats. 
Arten kommer därmed inte att påverkas av exploateringen.

Huggorm och padda bedöms inte påverkas av exploateringen. 

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för naturmiljö
Bedömningarna utgår från:

• Artskyddsförordningen
• 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 anlägg-
ningar 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 Ettt rikt växt- 
och djurliv: ”Den biologiska mångfal-
den ska bevaras och nyttjas på ett 
hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas 
livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd.”

Ekologiska spridningssamband 
• Organismers spridningsmöjligheter 

mellan en viss naturtyp. Ett spridnings-
samband bedöms finnas när områden 
av liknande naturtyp ligger inom ett 
möjligt spridningsavstånd. Begreppet 
konnektivitet används ibland för att 
beskriva ett fungerande utbyte av arter 
mellan områden spridda i landskapet. 

• Motsatsen är fragmentering, när ett 
landskap och dess naturtyper blir så 
uppdelat, och avstånden mellan 
lämpliga livsmiljöer så långa, att det 
påverkar spridningen av arter. 
Fragmenteringens effekter på biologisk 
mångfald finns beskriven i rapporten 
(Jordbruksverket, 2005). 

• Spridningsförmågan är olika för olika 
arter, och till stora delar okänd för 
många grupper. För de flesta vanliga 
arter är spridningsförmågan god, 
medan det för arter som specialiserat 
sig på en specifik livsmiljö ofta kan vara 
betydligt sämre.
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Förslag till åtgärder
 • Restaurering av odlings- och stenrösen på ängs- och betesmarken 
norr om Ormbackavägen kan främja fler arter som gynnas av dessa.

 • För att kompensera att naturvärden med blommande träd och 
buskar byggs bort, däribland naturvärdesobjekt 14, kan nyplanering 
av blommande buskar och träd genomföras med svenska arter som 
anknyter till omgivande landskap.

 • För att stärka det ekologiska sambandet mellan skogsområden kan 
ädellövträd eller barrträd planteras i gatumiljö.

 • Söder om området rinner Veddestabäcken som ingår i ett landskaps-
objekt för groddjur. För att möjliggöra för groddjurspassage i och till 
området i framtiden kommer broar alternativt tunnlar att behöva 
uppföras där gator mot kommande detaljplaneområden korsar 
Veddestabäcken. 

Konsekvenser av alternativa förslag 

Konsekvenser av alternativt förslag 
+ 2, Märkbara positiva konsekvenser då skogsområden av regionalt värde och betesmarker 
av kommunalt värde planläggs som park- eller naturmark.

Det alternativa förslaget bör innebära att en liknande planläggning av 
natur- och parkmark görs som i huvudalternativet.

- 2, Märkbara negativa konsekvenser då delar av värdefulla naturområden av högt, påtagligt 
och visst värde exploateras och bebyggelse kan utgöra en mindre barriär i landskapssam-
band för ädellövskog och barrskog samt landskapsobjekt för groddjur.

Det alternativa förslaget innebär en något större påverkan på områden 
av högt naturvärde då storskalig bebyggelse hamnar närmre skogs-
brynet (objekt 1) och inom den skogsbeklädda kullen (objekt 12). 
Detta kan medföra större störning och slitage på naturvärden jämfört 
med huvudalternativet. Samtidigt blir påverkan på områden med 
påtagligt och visst naturvärde mindre eftersom mindre delar av dessa 
naturvärdesobjekt (objekt 2, 13, 14 och 15) exploateras. Påverkan på 
landskapssamband bedöms som likvärdig i de båda förslagen.

Konsekvenser av nollalternativet
+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser för värdefulla naturområden, skyddsvärda arter 
och landskapssamband.

Nollalternativet medför ingen större påverkan på värden för natur-
miljö. Viss avstyckning av tomter som kan tänkas tillkomma kommer 
inte att innebära påverkan i den utsträckning och grad som för huvud-
alternativet och alternativet. Användning av skogsmarkerna förväntas 
fortsätta som i nuläget. Eventuellt återupptas hävd av gräsmarkerna 
och obrukade åkermarker.
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Vattenmiljö 
Beskrivningarna av värden för vattenmiljö grundar sig på:

 • Behovsbedömning detaljplan Ormbacka B i Järfälla kommun  
(Kst 2014/461) 

 • Underlag från VISS, Vatteninformationssystem Sverige.  
(2018-10-30)

 • Förenklad riskbedömning avseende sediment i Veddestabäcken 
(Norconsult, 2018-03-21)

 • Dagvattenutredning för Ormbacka B i Järfälla kommun (Geosigma 
AB, 2018-11-02)

 • Förslag till detaljplan för Ormbacka B, antagandehandling (Järfälla 
kommun, 2019)

Vattenmiljö i nuläget

Vattenförvaltning och miljökvalitetsnormer
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Veddestabäcken är 
ett biflöde till Bällstaån och rinner söder om planområdet. Bällstaån 
klassas som en ytvattenförekomst med otillfredsställande kemisk och 
ekologisk status. Åtgärder som utförs i Veddestabäcken får inte försvåra 
möjligheten att uppnå MKN för Bällstaån. 

I bäcken utanför detaljplaneområdet har förhöjda halter av alifater 
>C16-C35, bly, kobolt, koppar, zink, dioxin, PCB-7, DDT noterats. 

Halterna är dock inte akuttoxiska. Eftersom Veddestabäcken inte ska 
tillgänglighetsgöras och inga akuttoxiska halter noterats anses vidare 
utredning av detta inte nödvändigt i detta skede.

Inför antagandeskedet av detaljplanen har sedimentprover tagits i  
Veddestabäcken (Tyréns 2019) med syftet att lokalisera en eventuell 
källa till PCB och dioxiner i angränsning till planområdet. Vid analyser 
på jord och grundvattenprover, samt platsbesök i transformatorsta-
tionen, konstaterades att inga källor misstänks finnas inom plan-
området.

Grundvatten
Inom planområdet finns grundvatten, dessa är dock inte utpekade som 
vattenförekomster med gällande miljökvalitetsnormer. Enligt sårbar-
hetskartan framtagen av Sveriges geologiska undersökning har grund-
vattnet en låg till medelhög sårbarhet.

Grundvattnet ligger på en nivå mellan 0,5-2,6 meter under markytan. 
I huvudsak går grundvattenströmningarna från norr till söder i rikt-
ning mot Veddestabäcken. Dagvattenutredningen visar att den natur-
liga infiltrationen till grundvattnet idag är mindre bra till måttliga.

På Skälby 3:533 har det påvisats förhöjda halter av BAM/Totex, vilka 
har sin källa uppströms grundvattnets flödesriktning, troligtvis från 
tidigare ogräsbeskämpning på fastigheten Skälby 3:1516. 

Lokala mål och kriterier för 
vattenmiljö
• Järfälla kommuns lokala miljömål Det 

goda livet i Järfälla: ”I Järfälla har alla 
människor god tillgång till attraktiva 
parker och naturområden med ett rikt 
växt- och djurliv och alla ska kunna 
vistas i Järfälla utan att drabbas av 
negativa miljörelaterade hälsoeffekter.” 
Effektmål: God vattenstatus: Mälaren 
och kommunens sjöar och vattendrag 
ska senast år 2020 genom åtgärder 
uppnå god vattenstatus.

• Översiktsplanens mål för ett hållbart    
Järfälla: Levande natur och kultur. 
Nyckeltal: Uppmätt vattenstatus i 
kommunens sjöar och vattendrag.

• Järfälla kommuns riktlinjer för dag-
vattenhantering. Fastställda av 
kommunfullmäktige 2016-12-12.

Vattenmiljö som  
ekosystemtjänst
• Dricksvattenförsörjning är en av våra 

viktigaste producerande ekosystem-
tjänster. 

• Vattenrening, exempelvis genom en 
våtmark, är en reglerande ekosystem-
tjänst. Även flödesutjämning hör till 
denna kategori av ekosystemtjänster. 
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Ytavrinning och dagvatten
Avrinningen inom planområdet sker huvudsakligen i sydvästlig rikt-
ning, från det högsta topografiska området i norr och ner mot  
Veddestabäcken, som utgör recipient för dagvattenflödena. Dagvattnet 
från planområdet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och 
vidare till Bällstaån.

Större delen av området består idag av naturmark. Förutsättningarna 
för naturlig infiltration av dagvatten bedöms trots det, på grund av jor-
dens sammansättning, som mindre bra eller måttliga.

Vid tidigare utredningar (Norconsult, 2016 och Norconsult, 2017) har 
uppmätta halter av zink, bly och nickel legat mellan Måttlig halt och 
Mycket hög halt. Den senaste provtagningen visar dock på lägre halter. 
De uppmätta halterna i den senaste undersökningen (Tyréns 2019) 
påvisar motsvarande Måttlig halt med avseende på nickel, men både 
bly och zink är klassade som Låg halt och Mycket låg halt.

Sammantaget bedöms därmed halterna inte avvika nämnvärt från de 
naturliga bakgrundshalter som råder inom området. Högst halter av 
metaller noterades i grundvattenrör nedströms deponin, vilket överens-
stämmer med tidigare undersökningar (Norconsult, 2017). Zink kan 
komma från galvaniserade produkter exempelvis stängsel och metall-
konstruktioner.

Förhöjda halter har noterats inom Skälby 3:533 med avseende på 
BAM över SGU:s riktvärde för mycket hög halt. Inga halter överstiger 
laboratoriets rapporteringsgräns (dvs den lägsta haltnivå som kan 
bestämmas kvantitativt med tillfredsställande säkerhet) för övriga 
bekämpningsmedel.

Grundvattenprover tagna uppströms, nedströms och i det djupa 
grundvattenmagasinet påvisade inga förhöjda halter, bortsett från 
mangan, som till största sannolikhet finns naturligt i marken.

Konsekvenser av föreslagen plan 

Konsekvenser för grundvatten
+ 1, Små positiva konsekvenser för grundvattnet eftersom marken saneras och mängden 
föroreningar som når grundvattnet då förväntas minska.

Mängden vatten som når grundvatten i planområdet kommer att 
minska med cirka 15% eftersom områden som idag till största delen 
består av naturmark kommer att bebyggas. Stora delar av planområdet 
kommer dock att fortsatt vara naturmark med bibehållen infiltrations-
kapacitet. Eftersom marken redan idag har ringa genomsläpplighet 
bedöms planen dock inte ha någon påverkan på grundvattenmagasinet. 

Efter rekommenderade riskreducerande åtgärder (implementering av 
föreslagna dagvattenlösningar och saneringsåtgärder), förväntas even-
tuell transport av förorenat grundvatten till recipienten minska 
betydligt.

Eftersom föroreningssituationen inom handelsträdgårdens område inte 
är helt utredd rekommenderas att eventuella åtgärder hanteras i sam-
band med framtida om- eller nybyggnationer.

Vattenförekomsten Bällstaån
• Bällstaån har otillfredställande 

ekologisk status. Enligt miljökvalitets-
normerna ska god ekologisk status för 
Bällstaån vara uppnådd år 2027. 

• Bällstaån uppnår ej god kemisk status. 
Enligt miljökvalitetsnormerna ska God 
kemiska status redan vara uppnådd. 
Undantag finns för Benso(b)fluoraten 
och benso(ghi)pyrlen där god kemisk 
status ska uppnås senast 2021 samt 
för kvicksilver där god status inte 
bedöms vara möjlig att uppnå.

• Bällstaån har begränsad förmåga att ta 
emot större vattenflöden. Detta gör den 
sårbar för ytterligare belastningar.
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Konsekvenser gällande dagvatten och  
Veddestabäcken

+2, Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvatten-
lösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar.

Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkom-
mande dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till reci-
pient minskar. Markföroreningar kommer också att saneras vilket 
bidrar till en minskad belastning för Veddestabäcken.

Bedömningen bygger på att dagvatten i planområdet hanteras enligt 
förslaget till dagvattenhantering i dagvattenutredningen (Geosigma, 
2019 ). Föreslaget innebär att dagvatten renas och fördröjs genom en 
kombination av öppna diken och biofilter längs områdets lokalgator, 
tre dagvattendammar i planområdets södra del mot Veddestabäcken 
samt avskärande diken mellan skogen och de öppna ytorna i planom-
rådets norra del. Vidare ska ett fördröjningskrav på 6 l/m2 gälla för 
kvartersmark. Dimensioneringskravet som ställts upp motsvarar cirka 
80 m3 vatten per hektar och är ett betydligt striktare krav än det som 
kommunen generellt ställer. 

Om åtgärder i dagvattenutredningen genomförs kommer Järfälla kom-
muns riktlinjer med ett maximalt utflöde från utredningsområden om 
30 l/s och hektar uppnås. Vidare uppfylls kommunens krav på förore-
ningsreducering både gällande föroreningsbelastning och förorenings-
mängder. Även i det fall LOD på kvartersmark inte fungerar uppnås 
kommunens riktlinjer. Däremot överstigs föroreningsmängden för de 
befintliga för ämnena kadmium, nickel, kvicksilver och benso(a)pyren 
om LOD på kvartersmark helt saknas. Mängderna hamnar dock 
mycket nära de befintliga värdena och dagvattenutredningen bedömer 
att de troligen skulle understiga befintliga nivåer även med enklare 
LOD.

Konsekvenser i relation till lagskydd

MKN för ytvatten
Föreslagna dagvattenlösningar i form av öppna diken/biofilter, 
utspridda längs med lokalgatorna inom utredningsområdet tillsam-
mans med våta dammar, bidrar till att både Järfälla kommuns fördröj-
ningskrav och krav på föroreningsreduktion uppnås. Den planerade 
exploateringen bedöms därmed ta ett stort recipientansvar eftersom 
flertalet renings- och fördröjningssteg anläggs för att säkerställa att för-
orenings- och flödesbelastningen på recipienten inte bara ska motsvara 
dagens nivåer, utan även minska dessa med uppemot 80 %.

Tillräcklig yta kring Veddestabäcken har också planlagts som parkmark 
för att en restaurering av bäckområdet för att öka de ekologiska vär-
dena ska vara möjlig. Vidare pågår ett utredningsarbete gällande sane-
ring av sediment inom Ormbackaområdet vilket eventuellt kan ge 
positiv påverkan genom mindre föroreningar.

Föreslagen dagvattenhantering bedöms medföra positiva konsekvenser 
för vattenkvaliteten i recipienterna och därav positiv påverkan på 
MKN för Bällstaån. 

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för vattenmiljö
Bedömningarna utgår från:

• Miljökvalitetsnormer för yt- och 
grundvatten, se beskrivning i löptexten. 

• Det nationella miljömålet Grundvatten 
av god kvalitet: ”Grundvattnet ska ge 
en säker och hållbar dricksvattenför-
sörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och 
vattendrag.”

• Det nationella miljömålet Hav i balans 
samt levande kust och skärgård: 
”Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga 
och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. Kust och skärgård ska ha en 
hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och 
annat nyttjande av hav, kust och 
skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och 
andra störningar.”

• 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 Myllrande 
våtmarker: ” Våtmarkernas ekologiska 
och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och 
värdefulla våtmarker bevaras för 
framtiden.”

• 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 vattenhus-
hållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.” 
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Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bäll-
staåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKO-
området negativt.

Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB
Vid projektering av dagvattendammar bör behovet av anmälan eller 
tillstånd undersökas.

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag 

Konsekvenser för grundvatten

+ 1, Små positiva konsekvenser för grundvattnet eftersom marken saneras och mängden 
föroreningar som når grundvattnet då kan minska något. 

Bedömningarna av alternativet avviker inte nämnvärt från  
bedömningen av huvudalternativet.

Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken

+2, Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvatten-
lösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar.

Ny bebyggelse förväntas följa kommunens dagvattenpolicy om lokal 
rening och flödesreglering, vilket kommer att minska mängden förore-
ningar till recipienten. Eftersom sanering av mark förväntas ske även i 
alternativt förslag bedöms spridningen av hälsoskadliga ämnen att 
minska till Veddestabäcken. 

-1, Små negativa konsekvenser för vattenmiljön då Veddestabäcken ges mindre yta och ett 
rakare lopp jämfört med huvudalternativet.

Att Veddestabäcken ges mindre yta och ett rakare lopp jämfört med 
huvudalternativet medför att möjligheten att utföra biotopvårdande 
åtgärder blir något mindre i alternativt förslag.

Konsekvenser av nollalternativet

Konsekvenser för grundvatten

-1, Små negativa konsekvenser då mark inte saneras och risk för fortsatt spridning av 
markföroreningar till grundvatten kvarstår.

Mindre andel mark kommer att hårdgöras i och med nollalternativet. 
Eftersom marken redan idag har ringa genomsläpplighet bedöms detta 
inte medföra någon större skillnad i bedömning i relation till huvudal-
ternativet. Det vatten som kommer att nå ner till grundvattnet riskerar 
att fortsatt vara förorenat då inga omfattande saneringar görs. 

Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken

+/- 0 till -1, Inga till små negativa konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken 
eftersom ingen bebyggelse förväntas tillkomma .

Nollalternativet utan bebyggelse innebär ingen ökad belastning på 
Veddestabäcken från dagvatten. Handelsträdgården och de förore-
ningar som påvisats där omfattas även i nollalternativet av pågående 
tillsyn.
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Klimatanpassning
Bedömningarna gällande klimatanpassning grundas på följande under-
lagsmaterial:

 • Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun, 
Ormbacka. Norconsult, 2016

 • Teknisk PM Geoteknik, Ormbacka B, Järfälla. Atkins, 2018-03-28
 • Dagvattenutredning för Ormbacka B i Järfälla kommun (Geosigma 
AB, 2018-11-02)

 • Behovsbedömning Detaljplan för Ormbacka B i Järfälla kommun. 
Järfälla kommun, 2016 

Klimatanpassning i nuläget

Översvämning
Markområden kring Veddestabäcken översvämmas i samband med 
beräknat högsta flöde (BHF) och 100-årsregn. På några ställen uppnår 
översvämningen 1 meters djup, se kartor på nästkommande sida (DHI, 
2019).

Skred, ras och sättningar
Jordlagren inom Ormbacka utgörs i söder, närmast Veddestabäcken, av 
ett sättnings- och stabilitetskänsligt lerområde med lermäktigheter på 
upp till 4 meter. Norr om detta område förekommer mindre sättnings-
känslig lera av begränsad mäktighet. Djupet till berg är tämligen 
begränsat, i synnerlighet i områdets nordvästra del. (Atkins, 2018) 

Ungefärlig avgränsningslinje, markerad med 
röd linje, där området söder om denna linje är 
känsligt utifrån sättnings- och stabilitetspro-
blem ned mot Veddestabäcken. Söder om de 
streckade röda linjerna är lermäktigheten 
vanligen mer än 2 meter, och därmed 
sättningsproblemet störst. (Atkins, 2018) 
Observera att planen har ändrats något efter 
att undersökningarna gjordes.
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Kartor över översvämningsdjup i meter vid BHF 
(beräknat högsta värde) samt över vattennivåer vid 
100-årsregn (DHI, 2019-03-29). Planområdet är 
grönmarkerat. 
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Lokalklimat
Planområdet består till största del av obebyggd naturmark. Skogsområ-
dena inom området håller en god kapacitet vad gäller luftrening och 
skuggning. Skogsområdet möjliggör också parkbris såväl inom plan-
området som till angränsande områden.

Konsekvenser av föreslagen plan

Konsekvenser för översvämning
+/- 0, Obetydliga konsekvenser gällande översvämning eftersom bebyggelse placeras 
utanför översvämningsområde och inte påverkar översvämningsrisken längs Veddestabäck-
en på ett betydande sätt. 

Under förutsättning att området höjdsätts och utformas på ett sådant 
sätt att marköversvämning vid kraftigt skyfall inte skadar byggnader 
eller anläggningar bedöms inga konsekvenser för översvämning upp-
komma till följd av planen. Närområdet kring Veddestabäcken där det 
finns risk för översvämning vid beräknat högsta flöde (BHF) lämnas en 
buffertzon av parkmark för dagvattendammar och översilningsytor 
ovanför nivån för BHF. Till följd av föreslagna åtgärder bedöms ingen 
ökad risk för översvämning nedströms uppstå. 

En ökad hårdgöringsgrad kan innebära att en större mängd vatten når 
Veddestabäcken i samband med skyfall men påverkan bedöms som 
marginell eftersom ängs- och betesmarken som finns där idag snabbt 
blir mättad vid skyfall och avrinning idag är stor. 

Konsekvenser för skred, ras och sättningar
+/- 0, Obetydliga konsekvenser gällande översvämning förutsatt att byggnader grundläggs 
på ett tekniskt anpassat sätt, enligt föreliggande geoteknisk utredning.

Planen innebär att byggnader uppförs, och utfyllnader erfordras, inom 
områden som enligt geoteknisk utredning bedömts som mycket sätt-
ningskänsliga. Planförslaget tar dock hänsyn till förutsättningarna 
genom anpassningar i struktur och bebyggelsevolymer enligt geotek-
nisk utredning. Den geotekniska utredningen gör också en översiktlig 
bedömning av de geotekniska möjligheterna till meandring av Ved-
destabäcken utanför planområdet. Utredningen konstaterar att fort-
satta undersökningar behövs men att risk för erosion vid meandring 
förekommer och att erosionsskydd skulle behövas för att inte riskera att 
bebyggelse påverkas.

Konsekvenser för lokalklimat

+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser på lokalklimat då planens planerade grönområden 
bedöms kunna ge goda möjligheter till skuggning, dagsljus och parkbris.

Planen innebär ianspråktagande av naturmark. I planens planerade 
parker finns dock möjligheter till skuggning och likaså i det skogbe-
klädda området i norr. Bebyggelsevolymernas skala gör också att till-
gången till dagsljus på gårdar och i bostäder bör vara god. Att skogen i 
områdets norra del bevaras som natur innebär möjlighet för parkbris.

Förslag till åtgärder
 • Kompletterande, objektspecifika geotekniska undersökningar av 
byggnader, gator och andra anläggningar behövs tas fram i samband 
med den fortsatta projekteringen efter detaljplanen. 

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för klimatan-
passning
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.”
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 • Kompletterande geotekniska undersökningar behövs tas fram för 
kommunens projekt för Veddestab äcken som innebär eventuell 
meandring av Veddestabäcken.

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag 

Översvämning

-2 till -3, Märkbara till stora negativa konsekvenser gällande översvämning eftersom 
bebyggelse uppförs inom översvämningsområde och kan påverka översvämningsrisken 
längs Veddestabäcken utanför planområdet.

Det alternativa förslaget innebär att flera byggnader uppförs inom 
områden som översvämmas vid BHF för Veddestabäcken och vid 
100-årsregn. Om marken inte höjs innebär detta att dessa byggnader 
och omgivande vägar riskerar att översvämmas. Om marken höjs 
behöver vattenmassorna hamna någon annanstans vilket kan påverka 
översvämningsrisken längs Veddestabäcken utanför planområdet. 

Konsekvenser för skred, ras och sättningar
- 1, Risk för små negativa konsekvenser eftersom byggnader uppförs i ett mycket 
sättningskänsligt område och i anslutning till Veddestabäcken där erosionsproblem kan 
förekomma.

Det alternativa förlaget innebär att stora byggnader uppförs inom de 
mest sättningskänsliga områdena och i nära anslutning till Veddesta-
bäcken. Avancerade grundläggningsmetoder kommer troligtvis att bli 
nödvändiga, vilket riskerar att medföra höga anläggningskostander. 

Konsekvenser för lokalklimat

+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser på lokalklimat då planens planerade grönområden 
bedöms kunna ge goda möjligheter till skuggning.

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

Konsekvenser av nollalternativ

Konsekvenser för översvämning

+/- 0, Inga konsekvenser gällande översvämning eftersom inga åtgärder genomförs i 
anslutning till Veddestabäcken.

De avstyckningar som kan komma att ske bedöms inte ligga inom 
översvämningsområde.

Konsekvenser för skred, ras och sättningar

+/- 0, Inga konsekvenser för skred, ras och sättningar eftersom avstyckningar inte bedöms 
ske inom de sättningskänsliga områdena.

De avstyckningar som kan komma att ske bedöms inte ligga inom sätt-
ningskänsligt område.

Konsekvenser för lokalklimat

0, Inga eller obetydliga konsekvenser på lokalklimat då ingen naturmark ianspråktas.

Ingen större omfattande exploatering kommer att tillkomma varpå 
möjligheterna för temperaturreglering kommer att kvarstå.
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Buller och vibrationer
Beskrivning av risk för buller och vibrationer grundas på:

 • Ormbacka etapp B, Järfälla Bullerutredning inför detaljplan. 
Akustikkonsulten, 2019-03-15 

Buller i nuläget
Området är inte nämnvärt bullerutsatt i nuläget. Det finns ett mindre 
område längs med Viksjöleden samt ett vägområde vid Handelsträd-
gården som uppnår bullernivåer på 60-65 dBA. 

Handelsträdgården är generellt stillsam och det mesta av verksamheten 
sker inomhus dagtid. Verksamheten är inte anmälningspliktig, men 
omfattas ändå av Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller. Verksamheten värms upp genom eldning med pel-
lets vilket ger upphov till en kontinuerlig bullerspridning lokalt i 
området och utgör ett bidrag till en ekvivalent ljudnivå. 

Handelsträdgården ger också upphov till tung trafik i samband med 
in- och utlastning av varor. Under högsäsong kan det röra sig om 
10-20 trafikrörelser/dygn. Trafikrörelserna består av verksamhetens 
egna bilar som oftast lämnar området tidigt på morgonen, samt utom-
stående bilar som kommer sporadiskt under hela dygnet. In- och 
utlastningen tar uppskattningsvis 3-5 minuter och är försumbar ur ett 
ekvivalent ljudnivåperspektiv, däremot förekommer det ljud från back-
signaler som orsakar maximala ljudnivåer som överskrider riktvärdet 
nattetid om 55 dBA.

Vibrationer i nuläget
Växthusvägen som trafikeras av bussar och annan tung trafik kan 
utgöra en källa för vibrationer. Markförhållandena i området, som till 
stora delar består av lera, medför risk för att vibrationer överförs till 
byggnader i närområdet.

Konsekvenser av föreslagen plan

Buller och människors hälsa
-1, Små negativa konsekvenser till följd av att bostäder och park planeras i vissa bullerut-
satta lägen. Föreslagen plan ger dock goda förutsättningar att majoriteten av planerade 
parkområden, bostäder samt förskolan får en god ljudmiljö. 

De högsta bullernivåerna i det aktuella planområdet förväntas orsakas 
av trafik på Växthusvägen. Enligt bullerutredningen uppgår ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad på bebyggelse utmed Växthusvägen till 60-63 dBA, 
vilket riskerar medföra negativa konsekvenser på människors hälsa 
(WHO Europe, 2011; Tobias et al, 2015). Övrig bebyggelse inne på 
planområdet uppfyller högst 55 dBA vid fasader genom att byggnader 
placeras på tillräckligt avstånd från de mer trafikerade vägarna inom 
området. Under förutsättning att genomgående lägenheter planeras 
med minst hälften av bostadsrummen förlagda bort från Växthusvägen 
(och därmed ger tillgång till sovrum med ekvivalenta ljudnivåer betyd-
ligt lägre än 55 dBA), samt att korrigeringar av byggnadsplaceringar 
och lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler 
utförs enligt bullerutredningens rekommendationer, bedöms möjlig-

Buller och hälsa
Enligt Boverket är buller den miljöstör-
ning som berör flest människor i Sverige 
(Boverket, 2016) och hälsoeffekter av 
buller inkluderar hjärt- och kärlsjukdomar, 
stress, mental hälsa, sömnsvårigheter 
och direkta hörselskador (Folkhälsomyn-
digheten, 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 sömnsvårig-
heter markant när ljudnivån utanför 
fönstret är högre än 50 dBA.

En dansk studie har även visat att de 
som själva upplever att de är störda av 
buller oberoende faktisk bullernivå har 
större problem med mental hälsa och 
stress än de som inte upplever buller-
störning (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.
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heter finnas att åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i de byggnader 
som planeras bli bostäder (Akustikkonsulten, 2019). 

Planförslagets syfte innebär, förutom tillskapandet av bostäder, att 
skapa attraktiva rekreationsmiljöer. Forskning visar att det krävs nivåer 
under 50 dBA för att en miljö ska klassificeras som rekreativ (WHO, 
2000), vilket kommer att uppnås i de planerade parkområdena norr 
om Ormbackavägen samt i stora delar av Ormbackaskogen. De ekviva-
lenta bullernivåerna i det planerade naturområdet kring fornlämning 
Järfälla 42:1, gravfältet, kommer dock att ligga över 50 dBA, med stora 
delar mellan 55-60 dBA. Sådana bullernivåer försämrar naturområdets 
möjligheter att fungera som plats för vila, rekreation och återhämtning. 

Anläggning av en genomfartsväg söder om planområdet, Långbacka-
vägen, skulle delvis avlasta Växthusvägen, och ge upp till 1 dBA lägre 
ljudnivåer vid fasader mot Växthusvägen i jämförelse med ett alternativ 
där genomfartsvägen inte byggs (Akustikkonsulten, 2019).  

Vibrationer
+/- 0, Inga eller obetydligt konsekvenser för vibrationer under förutsättning att byggnader 
närmast Växthusvägen konstrueras enligt bullerutredningens rekommendationer. 

Med byggnader nära inpå vägar som trafikeras av bussar och annan 
tung trafik ökar risken för att vibrationer ska överföras till dem. Dåliga 
markförhållanden, som exempelvis lera, ökar risken för kännbara vibra-
tioner. Under förutsättning att byggnader, och särskilt bostäder, grund-
läggs och konstrueras på sådant sätt att markvibrationer inte leds över 
till dem, bedöms planförslaget inte medföra några konsekvenser  
kopplade till vibrationer.

Riktvärden för buller *

I samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53, som antogs i mars 
1997, fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Följande riktvärden för 
trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyg-
gelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:

 • 30 dBA ekvivalentnivå inomhus

 • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

 • 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)

 • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Avstegsfall A

Från riktvärden och kvalitetsmål får göras avsteg utomhus från 70 dBA 
maximal ljudnivå och 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska 
dock ha tillgång till mindre bullrig sida för minst hälften av boningsrummen 
med nivåer betydligt lägre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå. För uteplats i 
anslutning till bostaden godtas högst 55 dBA ekvivalentnivå och högst 70 
dBA maximalnivå.

* Den nya bullerförordningen, SFS 2015:216, gäller enbart planer som påbörjats 
från och med 2 januari 2015. Ormbacka påbörjades 2014 och följer därmed 
riktvärden för buller från 1997. Planen förhåller sig alltså till de lägre riktvärdena 
om 55 dBA.
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Konsekvenser i relation till lagskydd
Enligt föreliggande bullerutredning (Akustikkonsulten i Sverige AB, 
2019) klarar en majoritet av de planerade bostadsbyggnaderna inom 
den aktuella planen högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från 
trafik. För de byggnader där ljudnivån är högre än 55 dBA ska Avstegs-
fall A prövas med genomgående lägenheter och där minst hälften av 
bostadsrummen förläggs mot en sida med ekvivalenta ljudnivåer betyd-
ligt lägre än 55 dBA. Tillämpning av Avstegsfall A motiveras med att 
avstånd till närmsta befintliga spårförbindelse och bussterminal är cirka 
1,2 km fågelvägen (Barkarby station), och uppgång till en framtida 
tunnelbana hamnar cirka 1 km från planområdet. Det finns också 
planer på att anlägga en busshållplats i direkt anslutning till planom-
rådet utmed Växthusvägen. Bebyggelsen närmast Växthusvägen har i 
övrigt också en positivt skärmande effekt av buller till bakomvarande 
bebyggelse.

Planförslaget innebär att en majoritet av de planerade bostadshusen ges 
tillgång till uteplats som uppfyller högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå.  

Bullerutredningens beräkningar visar att ljud från backsignaler vid 
leveranser till handelsträdgården orsakar maximala ljudnivåer som 
överskrider riktvärdet 55 dBA med upp till 15 dBA vid någon av aktu-
ella bostäder i planen oavsett vilken lastkaj om används. Under förut-
sättning att handelsträdgården upphör med bullrande arbeten nattetid 
bedöms riktvärdet för maximala ljudnivåer nattetid vid fasad till 
bostadsbebyggelse kunna uppnås. För att klara gällande riktvärden på 
verksamhetsbuller vid föreslagen bostadsbebyggelse inom planen krävs 
att handelsträdgården utför bullerdämpande åtgärder enligt bullerut-
redningens rekommendationer (Akustikkonsulten, 2019). Naturvårds-
verkets och Boverkets riktlinjer för industri- och verksamhetsbuller har 
införts på plankartan.

Förslag till åtgärder
 • Vid bostäder i nära anslutning till busshållplatser, inom 30 meter, 
finns ofta en förhöjd risk för störning av lågfrekvent buller i samband 
med tomgångskörning och start och stopp. Detta bör tas i beaktande 
vid utformning av bostäder som planeras nära den kommande 
busshållplatsen. 

 • Byggnader, och särskilt bostäder, som planeras måste konstrueras på 
sådant sätt att markvibrationer inte leds över till dem.

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. 
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 folkhälsopolitiska målområdet: 5. 
Boende och närmiljö som främjar god 
och jämlik hälsa. Centralt för målområ-
det är bland annat att skapa boende-
miljöer med minskat trafikbuller.

• Riktvärden för buller, se särskild 
faktaruta.

• Boverket rapport 2015:8  Gör plats för 
barn och unga

• Naturvårdsverket 2017 Vägledning och 
riktvärden för buller på skolgård från 
väg- och spårtrafik”

• SIS standard SS 460 48 61 Vibration 
och stöt – Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader

• FoHMFS 2014:13 Folkhälsomyndighe-
tens allmänna råd om buller inomhus.
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Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag

Buller

-2 till -1, Märkbara till små negativa konsekvenser till följd av att bostäder planeras i vissa 
bullerutsatta lägen. 

Fler bostäder än i huvudalternativet planeras längs med Växthusvägen 
vars ekvivalenta ljudnivåer vid fasad på bebyggelse beräknas uppgå till 
60-65 dBA. Därtill planeras hus inom det planerade parkområdet 
kring fornlämning Järfälla 42:1, gravfältet, där de ekvivalenta bullerni-
våerna kommer att ligga på 55-60 dBA. Liksom i huvudalternativet ger 
planen dock förutsättningar för att majoriteten av de planerade bostä-
derna, parkområdet samt förskolan får en god ljudmiljö. 

Vibrationer

+/- 0, Inga eller obetydligt konsekvenser för vibrationer under förutsättning att byggnader 
närmast Växthusvägen konstrueras enligt bullerutredningens rekommendationer.

Alternativt föreslag och huvudalternativ skiljer sig inte åt på ett sätt 
som ger skillnad i bedömningarna.

Konsekvenser av nollalternativ

Buller och vibrationer

-1 till +/- 0, Små negativa till obetydliga konsekvenser gällande buller eftersom ökad 
trafikbelastning på Växthusvägen medför förhöjda bullernivåer i ett rekreationsområde. Ingen 
omfattande bebyggelse förväntas dock uppföras i nollalternativet, varför negativa 
konsekvenser på människors boendemiljöer uteblir. 

Alternativet innefattar att Ormbacka inte utvecklas med omfattande 
bebyggelse, varför negativa konsekvenser på människors boendemil-
jöer förväntas utebli. Dock förväntas trafikbelastningen på Växthus-
vägen öka även i nollalternativet, vilket kommer att medföra höjda 
bullernivåer i områden som idag, och i ett nollalternativ, används för 
rekreation.
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Trafik och kommunikationer
Beskrivning av risk för trafik och kommunikationer grundas på: 

 • Ormbacka etapp B, Järfälla Bullerutredning inför detaljplan (arbets-
kopia). Akustikkonsulten, 2019-01-29

 • Förslag till detaljplan för Ormbacka B, antagandehandling (Järfälla 
kommun, 2019)

Trafik och kommunikation i nuläget

Trafikbelastning och trafiksäkerhet
Längs med planområdets östra del går Växthusvägen, en cykelväg samt 
två rondeller. Årsmedelsdygnstrafiken (ÅDT) på Växthusvägen upp-
skattas ligga på 10 524 bilar mellan Ormbackavägen och Järfällavägen. 
I norr avgränsas planområdet av Viksjöleden samt Järfällavägen vilka 
båda har separata gång- och cykelbanor. 

Ormbackavägen, som går genom området, har ingen separat gång- och 
cykelväg, men är tillsammans med Bautastensvägen det stråk som finns 
tillgängligt för gång- och cykeltrafik inom området. Vid Ormbackavä-
gens östra del delas en bit av vägen av för enbart gång och cykel för att 
genom en tunnel ansluta till angränsande område. Längs Ormbacka-
vägen går även den regionala vandringsleden Upplandsleden. 

Sett till dagens markanvändning bedöms vägutbyggnad och kvalitet 
som tillräcklig för en god trafiksäkerhet i området.

Kollektivtrafik
På Växthusvägen finns idag ingen busshållplats, men i samband med 
att Veddesta byggs ut förväntas underlaget för bussresande öka. Ett 
möjligt hållplatsläge förbereds utmed Växthusvägen i samråd mellan 
Järfälla kommun och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting. 

Vid Barkarby station planeras för bussterminal, pendeltåg och tunnel-
bana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen. Uppgången för 
tunnelbanan planeras på cirka 1,5 km gång- och cykelavstånd från pla-
nområdet, medan pendeltågsstationen och bussterminalen kommer att 
ligga inom 2 km gång- och cykelavstånd. 

Konsekvenser av föreslagen plan

Trafikbelastning och trafiksäkerhet
+1, Små positiva konsekvenser då planförslaget bedöms ge godtagbara förutsättningar för 
trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter. Dock finns en osäkerhet i bedömningen 
eftersom ingen trafikutredning har utförts.

Körbanorna i området är utformade för låg hastighet och separerade 
från gång- och cykelbanor, vilket bedöms medföra positiva konse-
kvenser för trafiksäkerheten i området. Utmed Ormbackavägen plan-
läggs en gång- och cykelbana på norra sidan och en gångbana på södra 
sidan, parallellt med diken och regnväxtbäddar. 

Planförslaget förväntas generera cirka 1200 fordonrörelser per dygn på 
Ormbackavägen, inklusive cirka 250 fordonrörelser per dygn på vägen 
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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 folkhälsopolitiska målområdet: 5. 
Boende och närmiljö som främjar god 
och jämlik hälsa. Centralt för målområ-
det är att skapa bostadsområden som 
är socialt hållbara, dvs. som motverkar 
boendesegregation och främjar 
trygghet, tillit och en god och jämlik 
hälsa, samt boendemiljöer med 
förbättrad luftkvalitet, minskat 
trafikbuller och tillgång till grönstruktur 
samt tillgång till en god förskole- och-
skolmiljö. 

till och från förskolan. Vägarna är planerade på ett sådant sätt att ingen 
trafikgenomfart kommer att ske genom området, vilket bedöms med-
föra positiva konsekvenser för trafikbelastning och trafiksäkerhet i 
området. 

Kollektivtrafik
-1 till +1, Små negativa till små positiva konsekvenser på grund av osäkerhet i huruvida 
kollektivtrafik kommer att utvecklas i området innan invånare flyttar in. 

Planförslaget medför ett större kundunderlag för kollektivtrafiken, 
vilken ger bättre förutsättningar för högre turtäthet till och från 
området. Risk finns dock för att kollektivtrafiken inte hinner utvecklas 
innan de nya invånarna flyttar in, vilket riskerar medföra att de boende 
i området blir bilberoende, framförallt då invånarna förväntas utgöras 
av en stor andel barnfamiljer. Eftersom att resemönster ofta är svårare 
att förändra när de väl etablerats är det viktigt att busshållplatsen på 
Växthusvägen till Barkarby station hinner utvecklas innan invånare 
flyttar in i Ormbacka B. 

Förslag till åtgärder
 • Säkerställ att busshållsplatsen på Växthusvägen utvecklas innan 
inflytt i Ormbacka B så att hållbara resemönster etableras hos 
invånarna redan från första dagen.

 • Säkerställ tillräckligt utrymme för, och god sikt vid, lastzoner för 
varumottagning till och från verksamheter i området. 

 • Detaljutformning av vägar i området bör analyseras för att säkerställa 
ett säkert och väl fungerande trafiksystem. Bland annat bör åtgärder 
vidtas som säkerställer att bilisterna håller hastigheten 30 km/h.

 • För att cykelsystemet ska fungera krävs att det finns gott om funktio-
nella cykelparkeringar i strategiska lägen, t. ex vid den planerade 
busshållplatsen, vid torget och vid skolan. 

 • Som komplement till traditionell trafikplanering kan Mobility 
Management (MM) användas. Det är en metod för att minska 
behovet av resor, och att transportinfrastrukturen används mer effek-
tivt, genom att påverka människors beteende. Mobility Management 
samlar olika verktyg, som information, marknadsföring, styrmedel 
och åtgärder i den fysiska miljön, till åtgärdspaket riktade mot en 
specifik målgrupp. Eftersom resemönster ofta är svårare att förändra 
när de väl etablerats är det effektivt att använda Mobility Manage-
ment i nya bostadsområden.
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Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag
-1 tilll +1, Små negativa till små positiva konsekvenser för trafikbelastning, trafiksäkerhet 
och kollektivtrafik till följd mindre trafikbelastning samt osäkerhet i huruvida kollektivtrafik 
kommer att utvecklas i området innan invånare flyttar in. Ingen trafikutredning har gjorts för 
alternativ plan varför bedömningen är osäker.

Ingen trafikutredning har gjorts för alternativt förslag, varför bedöm-
ningen av förslaget är osäker. Med anledning av färre föreslagna 
bostäder än i huvudalternativet bedöms ändå förslaget medföra mindre 
trafikbelastning i området. Även i alternativt förslag råder osäkerhet 
kring huruvida kollektivtrafik hinner att utvecklas i närområdet innan 
inflytt. 

Konsekvenser av nollalternativ
+1, Små positiva konsekvenser till följd av utvecklad kollektivtrafik i närområdet.

Nollalternativet medför inga nya vägar i området. Barkarby station pla-
neras även i nollalternativet för bussterminal, pendeltåg och tunnel-
bana i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen. Även i 
nollalternativet förväntas en busshållplats på Växthusvägen utvecklas i 
samband med att Veddesta byggs ut, vilket medför positiva konse-
kvenser för tillgång till kollektivtrafik i området.  
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Markföroreningar
Bedömningarna gällande markföroreningar grundas på följande  
underlagsmaterial:

 • Behovsbedömning Detaljplan för Ormbacka B i Järfälla kommun. 
Järfälla kommun, 2015

 • Översiktlig miljöteknisk markundersökning Ormbacka B, Järfälla 
kommun. Norconsult, 2016

 • Ormbacka B, Fördjupad Miljöteknisk markundersökning.  
Norconsult, 2017

 • Avgränsande provtagning Ormbacka, Norconsult, 2018-11-30
 • Kompletterande miljöteknisk undersökning samt risk- och 
åtgärdsutredning, Tyréns 2019

Inför upprättandet av detaljplanen genomförde Norconsult 2016 en 
översiktlig miljöteknisk markundersökning på planområdet. 

En fördjupad miljöteknisk markundersökning har uppförts inför 
granskningsskedet av ny detaljplan för Ormbacka etapp B  
(Norconsult, 2017). 

En avgränsande provtagning gjordes även 2018 för att utreda omfatt-
ningen av den förorening av BAM (klorerat bekämpningsmedel) som 
tidigare påträffats i ett grundvattenprov på fastigheten Skälby 3:533.

Inför antagandeskedet har Tyréns uppdragits att utföra en kvalitets-
granskning, översyn av tidigare framtagna platsspecifika riktvärden 
(Norconsult 2017) och en komplettering av tidigare utförda miljö- 
undersökningar inom planområdet samt genomföra en risk- och 
åtgärdsutredning.

För att ytterligare utreda föroreningssituationen inom planområdet 
inför åtgärdsbedömning har de kompletterande utredningarna inne-
fattat provtagning av jord och grundvatten i enlighet med upprättad 
provtagningsplan.

Markföroreningar i nuläget
Spridningen av markföroreningen i området bedöms i huvudsak vara 
koncentrerad till de ytliga jordlagren. Föroreningarna måste åtgärdas 
för att marken ska vara lämplig för det planerade ändamålet enligt de 
framtagna platsspecifika riktvärdena. Åtgärderna sker i samband med 
exploatering. Den mest lämpliga åtgärdsmetoden bedöms vara 
urschaktning med extern deponering, vilket görs i samband med 
marklov. En översiktlig beräkning har utförts av förväntade mängder 
förorenade massor som bedöms behöva schaktas bort. Schaktningen 
kommer inom flera områden även att avlägsna källan till förorening-
arna som påvisats i grundvatten och minska risken för spridning till 
bäcken genom ytavrinning. Startbesked för bygglovpliktiga åtgärder 
kommer inte att kunna beviljas förrän markföroreningarna åtgärdas till 
en nivå som är förenlig med den tänkta användningen och de platsspe-
cifika riktvärdena.

På fastigheterna Skälby 3:530, Skälby 3:533, 3:534, 3:536 och 3:544 
finns behov av punktinsatser för riskreduktion och åtgärder för att 
motverka hälsorisker.

Riktvärden för förorenad mark
Som grund för bedömningar av miljökvali-
tet har Naturvårdsverkets rapport 4918 
använts. Riktvärden som genom MKB- 
processen använts att jämföra förore-
ningshalter är hämtade från Naturvårds-
verkets riktvärden för förorenad mark 
(Rapport 4638 och Rapport 5976). 

Vid fördjupade riskbedömningar är det 
vanligt att platsspecifika riktvärden 
beräknas med Naturvårdsverkets 
riktvärdesmodell. 

Känslig markanvändning (KM)
Känslig markanvändning, KM, där 
markkvaliteten inte begränsar val av mark-
användning. 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 
(PSR)

Platsspecifika riktvärden för Ormbacka 
togs fram 2017 (Norconsult) och 
kvalitetsgranskad 2019 (Tyréns). 
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På fastigheten Skälby 3:1516, söder om handelsträdgårdens byggnader, 
har utredningen påvisat kraftigt förhöjda halter av nickel, vanadin samt 
alifater som behöver åtgärdas. Fastigheten omfattas av pågående tillsyn, 
riskreduktion och åtgärder för att motverka hälsorisker kommer att 
utföras inom ramen för denna.

Deponin till väster om planområdet är även denna föremål för  
pågående tillsyn.  

Konsekvenser av föreslagen plan
+ 3 Stora positiva konsekvenser så markföroreningar kommer att saneras ner till nivån för 
platsspecifika riktvärden.

Planen reglerar att startbesked inte får ges innan eventuella markföro-
reningar är avhjälpta varpå planen bedöms medföra positiva konse-
kvenser gällande förorenad mark. Mark kommer att saneras till nivån 
för platsspecifika riktvärden.

Översiktskarta över fastigheter i södra delen 
av planområdet som visar föroreningshalter 
kopplade till påverkansområden i jord. 

Gula delområden visar halter över riktvärden 
för känslig markanvändning (KM). 

Gröna områden bedöms vara opåverkade och 
inga halter överstigande KM eller platsspeci-
fika riktivärden PSR har påvisats. 
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Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag
+3 Stora positiva konsekvenser så markföroreningar kommer att saneras ner till nivån för 
platsspecifika riktvärden.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt 
som ger skillnad i bedömningarna eftersom området vid planläggning 
måste renas till att uppnå nivån för platsspecifika riktvärden.

Konsekvenser av nollalternativ
-1 Små negativa konsekvenser då markföroreningar kommer att finnas kvar i marken.

Nollalternativet innefattar inte lika stora saneringsåtgärder som huvud-
alternativet eftersom den nuvarande markanvändningen inte kräver 
det, utöver de åtgärder som kan behöva vidtas för att minska förore-
ningsspridning i ytligt grundvatten. Detta medför att förorenings- 
situationen inom området delvis kvarstår vilket innebär en negativ 
påverkan i jämförelse med huvudalternativet.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för mark- 
föroreningar
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 Giftfri miljö: ” 
Förekomsten av ämnen i miljön som 
har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Halterna av naturfrämmande ämnen är 
nära noll och deras påverkan på 
människors hälsa och ekosystemen är 
försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna.”
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Barnkonsekvensanalys
Beskrivning av barnkonsekvensanalysen grundas på:

 • Fältbesök (2018)
 • Lek- och aktivitetsplan (Järfälla kommun, 2017)
 • Boverket rapport 2015:8 Gör plats för barn och unga 
 • Ormbacka etapp B, Järfälla Bullerutredning inför detaljplan (arbets-
kopia). Akustikkonsulten, 2019-01-29

Barns livsmiljö i nuläget
Ormbackaskogen nyttjas framförallt av barn och ungdomar bosatta i 
närliggande bostadsområden i Viksjö och Skälby. Skogarna utgörs av 
lekvänlig natur som lämpar sig bra för bland annat naturpedagogik, 
dagsutflykter och för hundpromenader. I skogen finns även ett upplyst 
motionsspår, samt ett utegym som möjliggör vardagsmotion i bostads-
nära natur. Utegymmet utgör en av få anlagda mötesplatser inom plan-
området. Genom att följa Upplandsleden längs med Ormbackavägen 
kan barn och unga även ta sig till Görvälns naturreservat, cirka 2 kilo-
meter väster om planområdet.

Konsekvenser av föreslagen plan

Barns rörelsefrihet, trygghet och säkerhet 
+1, Små positiva konsekvenser för barn och ungas trygghet samt rörelsefrihet till följd av 
ökat kundunderlag för kollektivtrafik samt utveckling av gång- och cykelstråk i området.

Planförslaget medför promenad- och cykelvänliga gator med gång- och 
cykelbanor, vilket medför positiva konsekvenser för barn och ungas 
rörelsefrihet samt säkerhet. Barn och ungas rörelsefrihet bygger även i 
stor utsträckning på tillgång till kollektivtrafik. Planförslaget medför 
ett större kundunderlag för kollektivtrafiken, vilken ger bättre förut-
sättningar för högre turtäthet till och från området. 

-1, Risk för små negativa konsekvenser för barns rörelsefrihet och säkerhet eftersom 
förskola och bostäder anläggs i anslutning till väg med tung trafik.

Risk för konflikter och osäkra trafiklösningar utanför förskolan och 
växthuset kan medföra risk för negativa konsekvenser för barns hälsa 
och säkerhet.

Varutransporter till och från handelsträdgården utgör en potentiell tra-
fikfara för barnen utmed Ormbackavägen och lokalgatorna närmast 
handelsträdgården. 

Attraktiva och inkluderande mötesplatser för barn

+3, Stora positiva konsekvenser till följd av tillkomst samt möjliggörande av flertal attraktiva 
och inkluderande mötesplatser för barn och unga. 

Förslaget på en ny, park i anslutning till förskolegården bedöms med-
föra stora positiva konsekvenser för barn och ungas tillgång till attrak-
tiva och inkluderande mötesplatser. Även odlingslotterna förbättrar 
möjligheterna för barn och unga att mötas. Bevarandet av den öppna 
ängsmarken möjliggör exempelvis för picknick och lekar. Att ute-
gymmet bevaras ses även som positivt. Planen möjliggör även för att 

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.”

• De folkhälsopolitiska målområdena 1. 
Det tidiga livets villkor och 5. Boende 
och närmiljö som främjar god och jämlik 
hälsa. Centralt för målområde 1 är 
bland annat att säkerställa förskolor av 
god kvalitet och att barnperspektivet 
tas i beaktande. Centralt för målområde 
5 är att skapa boendemiljöer med 
förbättrad luftkvalitet, minskat 
trafikbuller och tillgång till grönstruktur 
samt tillgång till en god förskole- och-
skolmiljö. 

• Boverket rapport 2015:8  Gör plats för 
barn och unga

• Naturvårdsverket 2017 Vägledning och 
riktvärden för buller på skolgård från 
väg- och spårtrafik”
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den gamla transformatorstationen kan bibehålla och utveckla sin funk-
tion som mötesplats, exempelvis genom utökad kulturverksamhet, 
caféverksamhet eller, tillsammans med småskalig djurhållning, bli en 
besöksgård (exempelvis 4H).

Hälsosamma, jämställda och naturlika miljöer
+2, Märkbara positiva konsekvenser då skogsområdet planläggs som natur och odlingslot-
ter tillkommer i området. Möjlighet till fårskötsel bibehålls. Risk för slitage i skogsområdet 
tillkommer dock tillföljd av fler boende.

Att skogsområdet i norr planläggs som natur och därmed behålls orörd  
bedöms medföra positiva konsekvenser för barn och ungas tillgång till 
hälsosamma, jämställda och naturliga miljöer. Planen möjliggör även 
fortsatt fårskötsel eller annan småskalig djurhållning i området, vilket i 
kombination med kulturverksamheten i transformatorstationen 
innebär det att en 4H-verksamhet möjliggörs för barn och unga. Dess-
utom tillkommer möjligheten att odla på odlingslotter, vilket ses som 
ett positivt inslag i planen. Viss risk för högt besökstryck finns dock, 
med tillhörande risk för slitage, eftersom delar av befintliga lek- och 
rekreationsmiljöer bebyggs och natur och parkmiljöer även kommer 
nyttjas av boende i kommande närliggande bostadsområden. 

Planförslaget möjliggör fortsatt fårskötsel i området vilket ger förutsättningar för naturpedagogik med positiva konsekvenser för barns tillgång 
till naturliga, hälsosamma och jämställda miljöer.
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Högkvalitativa förskolegårdar
+2, Möjligheter till märkbara positiva konsekvenser eftersom planen möjliggör att en 
förskola/skola tillkommer i anslutning till såväl park som skogsområde, innehållandes en 
tillräckligt stor förskolegård. 

Föreslagen förskola/skola kommer att kunna ha en gård med en friyta 
om upp till 6 500 kvadratmeter vilket möjliggör minst 40 kvadrat-
meter friyta per barn.

Detta bedöms godtagbart utifrån förskolans placering angränsande det 
stora skogsområdet samt en cirka 3000 kvadratmeter stor parkyta som 
kan användas som lek- och aktivitetsplats. Boverkets riktlinjer innebär 
minst 40 kvadratmeter friyta per förskolebarn för att ge förutsättningar 
för utelek och naturpedagogik.

Den planerade förskolan med skolgård ligger på behörigt avstånd från 
Växthusvägen och kommer med god marginal ha lägre ljudnivåer än 
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå (Akustik-
konsulten, 2019).

Förslag till åtgärder
 • Placera övergångsställen så gent som möjligt och prioritera platser 
där barn passerar till och från förskolan samt parken.

 • Säkerställ god sikt för bilister för att värna barns trafiksäkerhet. 
 • Undersök möjligheten att inkludera barn och unga i närmiljön vid 
planeringen av lekplatser. 

 • Se över möjligheter till att zonera den närliggande parken så att 
naturvärden bevaras. Parken kan med fördel integreras med 
Ormbackaskogen så att barn lockas till upptäcktsfärder i naturen. 
Aktiviteter som genererar mycket slitage bör dock ligga kvar i 
parken. 
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Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag

Barns rörelsefrihet, trygghet och säkerhet 

-1, Risk för små negativa konsekvenser till följd av spridd bebyggelse och stora tomma ytor. 

Den spridda bebyggelsen i det alternativa förslaget riskerar att skapa 
stora ytor som framstår som ”ingenmansland”. Tillgängligheten till 
lekområden samt tryggheten i området bedöms därför bli sämre än i 
huvudalternativet. 

Attraktiva och inkluderande mötesplatser samt hälsosamma, jäm-
ställda och naturliga miljöer för barn

-1, Små negativa konsekvenser till följd av bebyggelse på ängsmark.

Alternativt förslag innebär att området längs Ormbackaskogens 
brynzon bebyggs med mindre flerfamiljshus och plats för odlingslotter 
uteblir. Tillgången till attraktiva och inkluderande mötesplatser samt 
hälsosamma, jämställda och naturliga miljöer för barn bedöms därför 
att bli något sämre än huvudalternativet. Precis som i huvudalterna-
tivet tillkommer en ny park för barn och unga i den sydöstra delen av 
skogsområdet och skogsområdet planläggs som natur. 

Högkvalitativa förskolegårdar

-1, Risk för små negativa konsekvenser eftersom förslag på förskola i alternativt förslag är 
placerad sydväst om planområdet, med större avstånd till Ormbackaskogen. Bedömningen 
är dock osäker då information om föreslagen förskolegårds yta i förhållande till barn saknas. 

I den strukturskiss som finns för alternativt förslag finns förslag på för-
skola utritad väster om planområdets gränsdragning, söder om Orm-
backavägen. Denna placering är placerad längre bort från 
Ormbackaskogen och därmed längre bort från miljöer för naturlek och 
naturpedagogik, vilket bedöms medföra sämre konsekvenser för barn 
än huvudalternativet. Då information saknas om plan på förskola och 
förskolegård i alternativt förslag är dock bedömning av alternativet 
osäker. 

Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet medför ingen planläggning där den norra delen av pla-
nområdet planläggs som natur vilket ses som negativt i förhållande till 
förslaget. Ingen ny park, inga odlingslotter eller andra mötesplatser för 
barn och unga tillförs området.
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Konsekvenser i byggskede
Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på 
hälsa och miljö. I detta kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av 
byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas i 
byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljöprogram.

Kulturmiljö
Under byggskedet kan värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriska 
objekt angränsande exploateringen påverkas om dessa inte avgränsas 
tydligt. För att inte påverka dessa genom körskador och upplag av 
massor bör dessa stängslas in på ett tydligt sätt.

Rekreation och friluftsliv
Utbyggnaden kan påverka upplevelsen, och under någon period möj-
ligheten att bruka, Upplandsleden. Det bör finnas tydlig skyltning om 
hur man når kollektivtrafik och andra målpunkter i de perioder då 
Upplandsleden påverkas. Alternativa sträckningar bör skyltas tydligt.

Naturmiljö
Under byggskedet kan värdefulla naturmiljöer angränsande exploate-
ringen, bland annat område 1 och 12, påverkas om dessa inte avgränsas 
tydligt. För att inte påverka dessa genom körskador och upplag av 
massor bör dessa stängslas in på ett tydligt sätt.

Vattenmiljö
Förutsatt att kommunens riktlinjer för länshållningsvatten följs min-
meras risken att förorenat dagvatten kan nå Veddestabäcken och rinna 
vidare mot Bällstaån. 

Buller och vibrationer
Boende i området kan tidvis komma att bli störda av buller och vibra-
tioner exempelvis i samband med schaktning, pålning och från trans-
porter. Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller under 
byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatta arbetet och i samband 
med upphandling av entreprenad med mera bör arbetsmetoder och 
arbetsmaskiner med minsta miljöpåverkan väljas.

Luftföroreningar
Byggskedet kan innebära utsläpp av luftföroreningar från byggma-
skiner samt damning till exempel i samband med rivning av bygg-
nader. 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

Nationella miljömål
De nationella miljömålen och dess etappmål utgör bedömnings-
grunder för denna miljökonsekvensbeskrivning. Detta kapitel rymmer 
en sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation till 
relevanta miljömål, om planen motverkar eller medverkar till att miljö-
målen uppnås. För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen, 
se miljomal.se.

I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

Begränsad klimatpåverkan, 
frisk luft, bara naturlig 
försurning

Under förutsättning att busshållplatsen på Växthusvä-
gen utvecklas innan invånare flyttar in bedöms planen 
verka i miljömålets riktning, särskilt eftersom 
bostäderna byggs inom influensområde för tunnel-
bana och tågstation i Barkarby. 

Tillgången till service inom området kommer att bli 
begränsad. Om inte busshållsplatsen kommer till plats 
innan inflytt kan detta leda till att området kommer att 
bli bilberoende, framför allt om en stor andel 
barnfamiljer flyttar in. 

Ingen övergödning, Levande 
sjöar och vattendrag

Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom 
vatten som tidigare har släppts ut orenat till 
Veddestabäcken kommer omhändertas och renas. 
Sanering av förorenad mark och sediment bidrar 
ytterligare till att färre föroreningar når 
Veddestabäcken. 

Grundvatten av god kvalitet

Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom 
områden som är förorenade kommer att saneras i och 
med exploateringen. Spridningen av främmande 
ämnen kommer att minska till grundvatten.

God bebyggd miljö

Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom 
den tar hänsyn till natur- och kulturvärden och 
erbjuder ett boende i en attraktiv miljö med god 
tillgång till grönska och rekreation.

Giftfri mijlö

Planen bedöms lokalt verka i miljömålets riktning 
eftersom områden som är förorenade kommer att 
saneras i och med exploateringen. Spridningen av 
främmande ämnen kommer att minska till angräns-
ande natur och vattenområden vilket bedöms som 
positivt. På en större skala beror påverkan på hur 
massorna sedan tas om hand.

Ett rikt odlingslandskap
Planen bedöms motverka miljömålet eftersom 
brukningsbar jord ianspråktas för exploateringen.

Levande skogar, Ett rikt 
växt- och djurliv

Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom 
naturområden med högt utpekade värden kommer att 
bevaras samt att Ormbackaskogen kommer att 
planläggas som natur. Genom att grönstråket längs 
Veddestabäcken, som har potential att bli en 
sammanbindande ekologisk länk, bevaras finns 
förutsättningar att bidra till miljömålet då ytor för 
spridningssamband sparas. 

Planen riskerar att motverka miljömålet då exploate-
ringen kan komma att utgöra en barriär för spridning 
inom landskapssamband för ädellövskog och 
barrskog. Trycket som kommer att finnas på områdets 
grönytor, både på grund av denna och angränsande 
exploateringar, kan begränsa möjligheten att bevara 
och utveckla ekologiska värden.
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Kommunala miljömål
I Järfälla kommuns miljöplan (2010) finns miljömål sorterade under 
de tre fokusområdena ”Det klimatsmarta Järfälla”, ”Det miljömedvetna 
Järfälla” och ”Det goda livet”. Nedan görs en bedömning över huru-
vida planförslaget är förenligt med miljömålen. För dig som vill läsa 
mer om de kommunala miljömålen, se jarfalla.miljobarometern.se.

I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

Det klimatsmarta Järfälla
Planen bedöms till viss del verka i inriktningsmålets 
riktning eftersom bostäderna byggs inom influensom-
råde för tunnelbana och tågstation i Barkarby.

Tillgången till service och kollektivtrafik inom området 
kommer dock att bli begränsad. Detta kan leda till att 
området ändå kommer att bli bilberoende, framför allt 
om en stor andel barnfamiljer flyttar in. 

Det miljömedvetna Järfälla

Det är osäkert vilka möjligheter planen ger för att till 
exempel skapa incitament för miljömedvetenhet hos 
invånarna. Det hade, om det fanns, lämpligen tagits 
upp i ett miljöprogram.

Det goda livet i Järfälla

Planen bedöms i stor grad bidra till att nå inriktnings-
målet. Tillgången till parker och rekreationsmöjligheter 
i området är god. Dagvatten från fastigheterna 
kommer att renas innan det når Veddestabäcken
och därigenom förbättra statusen för den, samt 
Bällstaån nedströms. Miljöprogram har inte tagits fram 
för detaljplaneområdet.

Planen bedöms motverka inriktningsmålet vad gäller 
buller eftersom det förekommer bostäder i anslutning 
till Vinlandsvägen kommer att vara bullerstörda.
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Uppföljning

Byggskede
 • Avgränsning och skydd av värdefulla kultur- och naturmiljöer samt 
kulturhistoriska objekt bör följas upp.

 • Framkomligheten på Upplandsleden bör följas upp samt förekom-
sten av skyltning om alternativa vägar i perioder då framkomlighet 
på lederna inte är möjligt.

 • Åtgärder för att säkerställa att förorenat dagvatten inte når Veddesta-
bäcken under byggskedet bör följas upp.

 • Uppföljning av att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under 
byggskedet inte överskrids.

 • Luftkvalitet i samband med byggskede bör följas upp för att säker-
ställa att MKN inte överskrids.

 • Brand- och utrymningssäkerhet på byggarbetsplatsen, kopplat till led 
för farligt gods, bör följas upp.

 • Uppföljning av att kommunens Riktlinjer för länshållningsvatten 
följs. 

Förvaltning och drift 
 • Uppföljning av att passager genom odlingslottsområdet inte stängs 
av eller blir informellt privatiserade. 

 • Uppföljning av att dagvatten som når Veddestabäcken understiger 
riktlinjer för föroreningshalter och inte bidrar till övergödning.

 • Uppföljning av projekteringen av dagvattenanläggningarna för att 
försäkra sig om en god utformning av dessa. Bevaka att reningen av 
befintligt och planerat dagvatten med dagvattenlösningar får önskad 
effekt. Man ska vidare följa upp anläggningarnas prestanda för att 
försäkra sig om ett minskat närsaltutsläpp och att utsläpp av metaller 
ej överskrider riktvärden.

 • Uppföljning av att riktvärden för buller innehålls för bostäder och 
uteplatser.
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