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1.

INLEDNING

Järfälla kommun vill utveckla området Barkarbystaden II till ett område för bostäder,
kontor och utbildning samt ett intilliggande översvämningsområde för fördröjning och
rening av dagvatten. Kommunen planerar för stadskvarter med tillhörande bro- och gatunät, parkeringar, cirka 800 bostäder, mindre affärer och verksamheter, förskolor m.m.
samt ett lär-, innovations- och kulturcentrum BAS Barkarby. Samtidigt avses Bällstaån
öppnas upp och en delvis naturlig åfåra skapas och tillgängliggöras i parkmiljö. Den förändrade åfåran är en del i den dagvattenhantering som planeras för området. I den södra
delen av området planeras ett översvämningsområde för rekreation samt fördröjning och
rening av Bällstaåns och Veddestabäckens vatten.
För att genomföra de planerade åtgärderna krävs arbeten i vattenområde samt eventuellt
bortledning av grundvatten. Sådana åtgärder är definierade som vattenverksamhet enligt
11 kap miljöbalken och kräver ansökan om tillstånd hos mark- och miljödomstolen.
Även miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken kan behöva bedrivas. Till ansökan
ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram.
Detta dokument utgör underlag för samråd enligt 6 kap miljöbalken, som är en del av
MKB-processen. Samrådet ska, enligt bestämmelser i miljöbalken (6 kap 4 §), avse
verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Syftet med samrådet är att alla som är berörda av de planerade åtgärderna i ett tidigt skede ska få möjlighet att lämna synpunkter
och bidra med kunskaper.

2.

SYFTE

Planerade åtgärder syftar till att;
 möjliggöra bostäder, verksamheter och ett utbildningscentrum mm i en kollektivtrafikmässigt strategisk knutpunkt i en av Stockholmsområdets utpekade regionala stadskärnor och därmed bidra till att minska den rådande bostadsbristen i
Stockholm.
 koppla samman de två framväxande stadsdelarna Veddesta och Barkarbystaden
genom den planerade Veddestabron och den bebyggelse som planeras i anslutning till bron för att skapa en sammanhängande stadsmiljö.
 öppna upp den i nuläget kulverterade Bällstaån till ett levande vattendrag med
både ekologiska och gestaltningsmässiga kvaliteter som bidrar till biologisk
mångfald och människors välbefinnande.
 skapa ett område för rening och fördröjning av Bällstaåns och Veddestabäckens
vatten som bidrar till att miljökvalitetsnormerna kan uppnås. Fokus för planerade
reningsåtgärder är att rena bort en betydande del av fosfor i Bällstaåns vatten.
Eftersom både bebyggelsen, reningsanläggningar, fördröjningsytor och ekologiska system innebär markanspråk behöver under processens gång avvägningar göras mellan
dessa intressen för att åstadkomma en optimal utformning som gynnar alla intressen. Nuvarande förslag till utformning har därför tagits fram i en iterativ process.
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BAKGRUND

Stockholms läns befolkning förväntas öka med 570 000 personer mellan år 2010 och
2030. För att på ett hållbart sätt möta befolkningsutvecklingen pekas åtta regionala stadskärnor ut i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010. De regionala stads-kärnorna
har potential att utgöra regionala knutpunkter och komplettera den starka enkärnighet
som Stockholms innerstad idag utgör.
Barkarby-Jakobsberg i Järfälla kommun utgör en av de åtta regionala stadskärnorna. Här
föreslås bland annat förbättrade regionala kommunikationer i form av en ny regional tågstation i Barkarby, ”Stockholm Väst”, och ny tunnelbana till Akalla/Kista. I samband
med godkännandet av avtalet för tunnelbanans utbyggnad åtog sig Järfälla kommun att, i
en genomsnittlig takt om 825 bostäder per år fram till 2030, uppföra 14 000 nya bostäder
inom tunnelbanans influensområde. Järfälla är en expansiv kommun vars befolkning förväntas öka med ca 30 000 personer till år 2030. För att möta befolkningsutvecklingen
behövs nya bostäder.
I översiktsplanen för Järfälla kommun (antagen juni 2014) föreslås en stor del av bostadsbyggandet ske i de centrala delarna av Barkarby och Jakobsberg, där förutsättningar
för goda kommunikationer finns. För att möta befolkningsökningen planeras nya bostäder, bland annat i området Barkarbystaden mellan Järfälla kyrka, E18 och Barkarby handelsplats.
Det planerade bebyggelseområdet i Barkarbystaden II är centralt lokaliserad i den regionala stadskärnan Barkarby-Jakobsberg och är därför av stor betydelse för att förverkliga de planer för den regionala kärnan som redovisas i RUFS.
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5.

LOKALISERING

Planområdet ligger på Barkarbyfältet i sydöstra Järfälla. Området avgränsas av motorvägen E18 i sydväst och Enköpingsvägen i nordost. I norr avgränsas området av den pågående utbyggnaden av den första etappen i Barkarbystaden. I sydost sträcker sig planområdet mot Tingsbyn och avslutas i höjd med nuvarande Barkarby station. Planerade
åtgärder kommer att bedrivas inom fastigheterna Barkarby 2:2, Veddesta 2:1 samt
Barkarby 18:1 som samtliga ägs av Järfälla kommun.

Figur 5.1. Översiktskarta med ungefärligt läge för planområdet markerat med röd ring.
Karta från www.viss.lansstyrelsen.se.

I Barkarbystaden II:s närområde pågår planering och utbyggnad av den nya stadsdelen
Barkarbystaden i norr och öster och på andra sidan E18 och Mälarbanan i väster pågår
planläggning av ny bebyggelse i Veddesta. Tunnelbanan, Kistagrenen, kommer att anläggas i närheten av planområdet. Tidigare planerades en tunnelbaneuppgång inom planområdet men den är inte längre aktuell utan den uppgång som planeras är lokaliserad på
Veddestasidan.

6.

RIKSINTRESSEN

Planområdet ligger i direkt anslutning till E18 som är av riksintresse för kommunikationer. Cirka 100-150 meter väster om området finns järnvägen Mälarbanan som också är
av riksintresse för kommunikationer. E18 har tryckbankar som ingår i vägrättsområdet,
därför behöver frågor som stabilitet och framtida utveckling av motorvägen beaktas
inom ramen för om riksintresset påverkas eller ej.

4 (25)

7.

PLATSFÖRUTSÄTTNINGAR

7.1.
Geologi och hydrologi
I större delen av området består marken av ett cirka 1 till 3 meter tjockt lager av organisk
jord ovan lera. Lerlagret bedöms vara mellan 6 till 20 meter djupt och underlagras av
morän och berg. Den organiska jorden består av torv, dy och gyttja. Den är mycket lös
och har en hög vattenkvot.
Grundvattennivån i området är ytlig. Översvämningar förekommer efter kraftig nederbörd. Till följd av områdets geotekniska förutsättningar är områdets naturliga in-filtrationsmöjligheter dåliga. Grundläggningsförhållandena på platsen är generellt ogynnsamma. Markstabiliteten behöver förbättras för att möjliggöra byggnation eller annan belastning.

7.2.
Vattenverksamhet och vattenområde
Vattenverksamhet är åtgärder som exempelvis grävning, utfyllnad, anläggande av
dämme eller damm, kulvertering, pålning och spontning inom ett vattenområde. Definitionen av ett vattenområde är det område som täcks av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Högsta förutsebara vattenstånd har av länsstyrelsen, i deras granskningsyttrande över Barkarbystaden II, angivits motsvara 100-årsflödet. Det aktuella området ligger inom Bällstaåns översvämningsområde och täcks vid ett beräknat 100-årsflöde till
stora delar av vatten, se figur 7.1. Åtgärder inom det aktuella området är därmed vattenverksamhet. Lagligförklaring kan krävas av äldre anläggningar.

Figur 7.1. Område som i nuläget täcks av vatten vid ett beräknat 100-årsflöde.
Källa: DHI 2017.
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7.3.

Vattendrag

7.3.1.

Bällstaån

Bällstaån börjar i Järfälla kommun, rinner genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Bällstaviken som är en del av Mälaren. Många sträckor är kulverterade och ån är
kraftigt förorenad. Större delen av åns tillrinningsområde inom samtliga tre kommuner
utgörs av tätortsbebyggelse och vattnet i ån är därför starkt präglat av dagvatten. Bällstaån är en vattenförekomst (SE 658718-161866). Den ekologiska statusen för Bällstaån
fastställdes senast som ”otillfredställande” och den kemiska statusen som ”ej god”. Kvalitetskravet är att god ekologisk status ska uppnås till 2027.
God ekologisk status uppnås inte på grund av otillfredsställande status för kiselalger, vilket är den enda biologiska kvalitetsfaktorn som har bedömts i Bällstaån. Klassningen
stöds även av dålig status för näringsämnen. För Bällstaån beräknas att totalt ska belastningen (transportbetinget) av fosfor i hela ån reduceras med mer än 600 kg/år för att
kunna nå miljökvalitetsnormen god status. Betinget uppströms planområdet kan uppskattas till drygt 300 kg.
Andra förhållanden i Bällstaån som också bidrar till att MKN för ekologisk status inte
uppfylls är förändrade habitat genom fysisk påverkan, så kallade hydromorfologiska faktorer. Där bedöms bland annat graden av mänsklig påverkan på flödesmönstren samt hur
vattendragets geometri och strandzonens utformning avviker från den naturliga morfologin. Dessutom görs en bedömning av vattendragets konnektivitet, d.v.s. om det förekommer vandringshinder för olika arter. Bällstaån är i behov av att återställa en mer naturlig
fåra (meandrande) med ändrat djup och breddförhållande, utplacering av död ved, block
och grus och skapande av mer varierade kantzoner.
De berörda kommunerna och Länsstyrelsen samarbetar inom Bällstaågruppen för att förbättra vattenkvalitén och förutsättningarna för ån.
I det aktuella planområdet är Bällstaån sedan början av 1990-talet delvis kulverterad och
flyttad från det ursprungliga läget. Kulverteringen består av en plåttrumma som är grundlagd på kalkcementpelare.
Veddestabäcken ansluter till Bällstaån i den sydvästra delen av planområdet. Ett mindre
dike från Enköpingsvägen ansluter till Bällstaån i den sydöstra delen av planområdet.
Utöver diket från Enköpingsvägen ansluter ett dike från Kyrkparksdammen, som hanterar dagvatten från en stor del av Barkarbystaden. Dagvatten från E18 leds också in i området via en trumma som mynnar i den befintliga kulverteringen av Bällstaån. Bällstaåns
och Veddestabäckens nuvarande sträckningar samt huvudsakliga tillflöden redovisas i
figur 7.2.
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Figur 7.2. Bällstaåns och Veddestabäckens nuvarande sträckning samt huvudsakliga
tillflöden. Källa: WRS, 2017.
7.3.2.

Veddestabäcken

Veddestabäcken är ursprungligen ett naturligt vattendrag, idag är den delvis kulverterad
och uträtad. Då Veddestabäcken är ett av de största biflödena till Bällstaån påverkar den
vattenflödet och vattenkvalitén Bällstaån. Veddestabäcken har vid tidigare provtagningar
haft höga halter av totalkväve och totalfosfor. Verksamheter inom Veddesta industriområde har medfört att förorenat dagvatten (bl. a. metaller, oljor och tvättkemikalier) tidigare har avletts till Veddestabäcken. Numera renas viss del av dagvattnet.

7.4.
Järfällas vattenplan och åtgärdsprogram för vatten
Järfälla kommun håller för närvarande på att uppdatera sin vattenplan och ta fram ett åtgärdsprogram för vatten. Vattenplanen planeras färdigställas och antas under 2017. Inom
ramen för vattenplanen utreds föroreningsbild, ekologi och översvämningsrisk för kommunens vatten, däribland Bällstaån och Veddestabäcken. Möjliga åtgärder och platser
för rening, fördröjning och återställande och bevarande av hydromorfologiska värden
kommer också att identifieras. En avvägning mellan var rening och var fördröjning ska
ske kommer att göras. Samordning sker mellan föreliggande arbete med tillståndsprocessen och arbetet med vattenplanen.
Hittills har flera förslag till möjliga åtgärder/platser för rening av Bällstaåns vatten tagits
fram inom ramen för åtgärdsprogrammet och en uppskattning har gjorts av hur stora
mängder föroreningar (framförallt fosfor) som kan renas på de identifierade platserna.
Inom ramen för åtgärdsprogrammet har man hittat platser för reningsåtgärder för åstadkomma rening av ca 225 kg fosfor per år (av Järfällas totala beting på 340 kg fosfor per
år). Detta innebär att det kvarstår ett reningsbehov av ca 115 kg fosfor per år. Kommunen kommer nu att gå vidare och utreda ytterligare åtgärder och platser för rening. De åtgärder som hittills tagits fram inom ramen för åtgärdsprogrammet avses redovisas inom
ramen för tillståndsansökan för att ge en övergripande bild över om det är möjligt att
uppnå den rening av Bällstaåns vatten (framförallt avseende fosfor) som krävs inom Järfälla för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status.
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7.5.
Planförhållanden
Detaljplaneområdet ingår i en fördjupad översiktsplan från 2006 för Barkarbystaden.
Planen ger vägledning för områdets fortsatta utbyggnad. Området ingår även i program
för Barkarbystaden (Kst 2014/31). Som tidigare nämnts pekas Barkarbystaden ut som en
del i en regional kärna i RUFS 2010.
I kommunens översiktsplan, Järfälla – Nu till 2030 anges planområdet som en del i ett
större bebyggt område av ”stadsmässig och urban karaktär”. Här har de nya planeringsförutsättningarna som uppkommit efter 2006 (när den fördjupade översiktsplanen för
Barkarbystaden arbetades fram) hanterats. Översiktsplanen utgår från den tillväxt som
presenteras i RUFS 2010 samt att en ny tunnelbanelinje kommer att byggas ut till år
2021. Både Mälarbanan och en ny framtida tunnelbanelinje utgör mycket viktiga förutsättningar i planeringen för att möta kommunens befolkningsökning. Inom kommunen
finns en stor andel naturmiljö och naturvärden att värna om. Planområdet ligger inom ett
område som i översiktsplanen pekas ut som ett ”prioriterat ekologiskt landskapssamband” mellan Järvakilen (regionalt intressant grönstruktur) och Görväln.
Ett planprogram för Barkarbystaden godkändes i mars 2016. Programmet utgår ifrån den
fördjupade översiktsplanen men omfattar ett större område och utgår ifrån de nya förutsättningar som en utbyggd tunnelbana innebär. För planering av Barkarbystaden har
även ett miljö- och gestaltningsprogram tagits fram som avser att särskilt belysa den ekologiska hållbarheten i planeringen.
En mindre del av den sydöstra delen av planområdet, där översvämningsområdet planeras, är idag detaljplanelagd som parkmark (detaljplan Bpl 1962 11 07). Planen kommer
att ersättas av kommande detaljplan.

7.6.
Pågående detaljplanearbete
En planprocess för en ny detaljplan för det aktuella området för bebyggelse mm, kallad
Barkarbystaden II påbörjades 2012. Detaljplanen som tidigare omfattade ett större område med bebyggelse var ute på granskning 2016.
De synpunkter som framfördes under granskningen berörde framförallt dagvatten/MKN,
översvämningsrisk, stabilitet, risk för påverkan på riksintresset E18 samt risk för påverkan av föroreningar.
Med anledning av synpunkterna har omfattningen av bebyggelsen nu minskats betydligt
för att ge rum för ett större översvämningsområde för rening och fördröjning av vatten.
Den omarbetade detaljplanen planeras gå ut på förnyad granskning och därefter antas av
kommunfullmäktige i slutet av 2017.
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Figur 7.3. Illustrationsplan för Barkarbystaden II.

7.7.
Tidigare miljötillståndsprocess och genomförda samråd
Tillståndsprocessen för Barkarbystaden II påbörjades 2014 och flera samråd har hållits
inom ramen för denna.
7.7.1.

Inledande samråd

Ett första samrådsmöte hölls med länsstyrelsen redan i december 2014. Ett inledande
samråd hölls sedan under augusti till september 2015.
7.7.2.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsen fattade i oktober 2015 beslut om att verksamheten kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsens motivering är följande;
”Detta med hänsyn till att området där åtgärder planeras fungerar som ett naturligt fördröjningsmagasin för vatten. Området har även ogynnsamma grundläggningsförhållanden
och sker i och i närheten av en vattenförekomst som idag har otillfredställande ekologisk
status och som ej uppnår god kemisk status.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör särskilt redovisa effekterna av de planerade åtgärderna för MKN för Bällstaån och effekterna av vattenförhållandena i närområdet. Den
bör även redovisa vilka åtgärder som avses genomföras för att begränsa negativa effekter
särskilt med hänvisning till den förändrade markanvändningen, områdets markstabilitet
och det faktum att områdets flödesfördröjande funktion för vatten förändras.”
7.7.3.

”Utökat” samråd

Samråd i en utökad samrådskrets hölls i december 2015.

9 (25)
7.7.4.

Tidigare genomfört samråd om avveckling av markavvattningsföretag

Separat samråd för avveckling av del av de dikningsföretag (Viksjö, Jakobsberg, Kalfhälla m.fl. av år 1885 samt Jakobsberg, Viksjö, Väddesta m.fl. av år 1919) som helt eller
delvis finns i verksamhetsområdet hölls under juli till augusti 2016. En tillståndsansökan
för avveckling av del av berörda dikningsföretag skickades in till mark- och miljödomstolen i september 2016, men efter ytterligare utredning (se avsnitt 7.7.5.) har kommunen
valt att återkalla ansökan. Till följd av kommunens återkallelse har mark- och miljödomstolen avskrivit målet från vidare handläggning.
7.7.5.

Huvudsakliga förändringar sedan föregående samråd

De huvudsakliga förändringar som skett avseende projektets omfattning sedan tidigare
samråd är följande;
 Bebyggelsedelen/exploateringsgraden inom det berörda området är betydligt
mindre än i tidigare förslag. Bebyggelsen har koncentrerats till den västra delen
kring Veddestabron för att bilda en sammanhängande stadsstruktur och länk från
Veddesta och Barkarby station till de resterande delar av Barkarbystaden som är
under utbyggnad.
 Den gröna ytan i den sydöstra delen av området har utökats betydligt för att ge
plats för dagvattenhantering, rening och fördröjning. Detta innebär att Barkarbystaden II med nuvarande förslag kan bidra till en betydande rening av Bällstaåns vatten.
 För att tillmötesgå Trafikverkets önskemål om skyddsavstånd på grund av bland
annat risk och stabilitet har bebyggelsen förlagts längre ifrån E18 och dess tryckbank.
 Det ”biflöde” i en kulverterad del av Bällstaån utmed E18 som planerades i tidigare förslag finns inte kvar då det inte bedöms föreligga något sådant behov. Befintlig kulvertering utmed E18 planeras istället fyllas igen.
 De markavvattningsföretag som berörs av de planerade åtgärderna Viksjö, Jakobsberg, Kalfhälla m.fl. av år 1885, Jakobsberg, Viksjö, Väddesta m.fl. av år 1919
samt Jakobsberg – Viksjö dikningsföretag av år 1955 avses hanteras inom ramen
för tillståndsprövningen.

7.8.
Gällande bestämmelser och skydd enligt miljöbalken
Områdena intill Bällstaån är redovisade som ekologiskt särskilt känsliga områden
(ESKO), med betydelse som spridningskorridor mellan Görväln och Järvafältet, i kommunens översiktsplan. Enligt 3 kap. 3§ miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan
skada naturmiljön.
Planområdet omfattas inte av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. Öst och nordöst
om området finns Järvafältets naturreservat samt Järvakilen. Vid Hästa klack ca 800 meter från planområdet finns en nyckelbiotop.
Det finns inga kända kulturlämningar inom planområdet.

10 (25)

8.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Följande åtgärder/verksamhet kan bli aktuell inom ramen för tillståndsansökan:
– Borttagande/igenfyllnad av befintlig kulvert för Bällstaån genom planområdet och återskapande av ett öppet vattendrag,
– Omledning av vattendrag ex Bällstaån i ett nytt läge, Veddestabäcken, utloppet från Kyrkparksdammen, utlopp från E18, diken som avleder vatten från
Enköpingsvägen mm.
– Meandring mm för att kunna fördröja och rena vattnet, anläggande av damm
och dämmen.
– Schaktning och utfyllnad i området
– Markstabilisering och grundläggningsarbeten, t ex pålning, spontning, inblandningspelare.
– Anläggande av broar och brostöd, kajer, skärmar
– Ledningsomläggningar
– Tillfällig bortledning av grundvatten under anläggningsskedet
– Ev tillfälliga åtgärder under byggtiden, ex tillfällig omläggning av vattendrag, arbetsytor, tillfälliga arbetsvägar, upplag mm.
– Skyddsåtgärder
De planerade åtgärderna beskrivs översiktligt nedan. Pågående utredningar och projektering kommer att ge ett mer detaljerat underlag när det gäller den tekniska utformningen
och därmed även avgränsningen av ansökan. En mer detaljerad beskrivning av planerade
åtgärder kommer att redovisas i den tekniska beskrivning som lämnas in med tillståndsansökan.
Ytterligare beskrivning av huvudsakliga planerade åtgärder ges nedan;

8.1.

Utformning och gestaltning av å-rummet och översvämningsområdet
Tanken med det planerade å-rummet och översvämningsområdet, se figur 8.1, är att det
ska utgöra en grönblå artär där de befintliga vattendragen, idag dragna i kulvert och som
raka krondiken ges en ny, mer naturligt meandrande utformning. Åfåran får också varierande bredder och bottenhöjder så att vattnet får olika hastigheter. Åfåran berikas med
strukturer som död ved, utlagda stenblock i olika storlekar och sjok av strandvegetation.
Slänterna ned mot vattnet görs svagt lutande och ängsmarksbeklädda. Träd och buskar
placeras in för att skapa mikrohabitat.
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Figur 8.1. Förslag till principiell utformningen av å-rummet och översvämningsmarkenmed tillflöden och nivåer.
Å-rummet har delats in i delar; var och en med sin särprägel.
Den urbana kajfåran genom kanalstaden
I den nordvästra delen av det aktuella området där kajfåran löper genom bebyggelsen,
meandrar ån i möjligaste mån. Ån går nedsänkt i förhållande till de omgärdande hårdgjorda kajerna och höjdskillnaderna tas delvis upp av kajernas murar. Platsbildningar
nere i fåran nås från kajnivån via ramper. En mindre torgbildning, där det kan finnas servering och platser att sitta, placeras i soligt läge där ån gör en knäck. Dagvattnet från trafikerade ytor översilar biobäddar innan det når ån. Under Veddestabron ersätts ängsmark
med sten och trädstammar. Olika arter av pil längs med ån ger karaktär åt kajfåran.
Översvämningsmarken och vattenspeglarna
Centralt i området skapas en översvämningsmark där ån meandrar och breddar upp i
större vattenspeglar. Det är i den här delen som merparten av å-rummets översvämningsvolym hanteras vid extrema vattennivåer. Stigar och gångvägar tillgängliggör översvämningsmarkerna och spänger och enkla broar gör att folk kan passera själva ån. På
några ställen smalnar åns bredd av och här förses botten med stenblock i olika storlekar.
Gatorna förses med biobäddar dit trafikdagvattnet leds innan det når ån. Al och olika former av brynarter av buskar och träd ger området karaktär.
Svämskogen och översilningsängen
I områdets sydöstra del meandrar ån vidare genom den befintliga björkskogen som både
ger karaktär åt området och skapar ekologiska och kulturella värden. Björkskogen ligger
på sank mark som avses bli översvämmad även fortsättningsvis. I björkskogen anläggs
en groddamm omgiven av stenrösen för övervintring. I träden placeras olika typer av fågelholkar. Död ved i form av trädstammar placeras i bäckfåran. Närmast E18 anläggs en
större skålformad ängsyta dit vatten kan pumpas primärt från Veddestabäcken för rening
genom översilning av ängsmark. Även Veddestabäcken meandras.
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8.2.
Utfyllnad, markstabilisering och grundläggning
De tekniska förutsättningarna för bebyggelse och anläggningar i området är ogynnsamma på grund av att marken består av mycket lös, sättningsbenägen organisk jord och
lera och för att grundvattennivån ligger nära markytan. För att förhindra återkommande
risk för översvämningar etc. kommer i stort sett hela området för bebyggelsen att behöva
höjas cirka 1 till 2 meter med fyllnadsmassor i form av bergkross eller liknande. Då den
lösa jorden belastas av uppfyllnaderna uppkommer - om inga förstärkningsåtgärder utförs - stora sättningar med risk för skador på byggnader, ledningar, gator och tomtmark.
För att förhindra sättningar behöver omfattande markstabiliserande åtgärder utföras. Valet av vilken typ av åtgärd som bedöms vara mest lämplig beror på flera faktorer som
t.ex. lerans djup och sättningsegenskaper, lastförutsättningar, stabilitetsförhållanden. Inför arbetet med detaljplanen har en översiktlig geoteknisk utredning genomförts, i vilken
förslag tagits fram för olika typer av markförstärkningsmetoder som kan vara aktuella.
Följande metoder diskuteras:
- Urskiftning av lös jord
- Förbelastning
- Förbelastning med vertikaldränering
- Inblandningspelare
- Masstabilisering
- Bankpålar
- Påldäck
- Lättfyllning
Förstärkningsåtgärder som kan bli aktuella för åfåran och dess slänter och intilliggande
kajer är exempelvis inblandningspelare, jordspikning, spontkaj, eller motsvarande. Fördjupade stabilitetsberäkningar kommer att utföras för att utreda vilken metod som är
mest lämplig för respektive plats.
Erosionsskydd i form av krossmaterial eller motsvarande kan behövas på en del ställen i
ån vid meandrande skarpa svängar eller trängre passager där vattnet rör sig snabbare. Det
är också viktigt med plantering av växter i någon form av matta/duk som håller allt på
plats tills rötterna har etablerat sig. Växtligheten kommer att vara viktig för att hålla fast
jorden i slänterna.

8.3.
Bortledning av grundvatten
Schakter för exempelvis ledningsdragningar, ny pumpstation och omläggning av åfåran
ligger till stora delar under grundvattnets trycknivå i området. Temporära grundvattenbortledningar kan således behövas under den tid som anläggningsarbeten genomförs.
Den fortsatta projekteringen kommer att visa var det kan vara aktuellt med sådana schakt
och vilket område som påverkas av bortledningen.
8.4.
Planerade skyddsåtgärder
Förslag till skyddsåtgärder kommer att identifieras, bland annat inom arbetet med planering/projektering samt inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen.
Skyddsåtgärder som föreslås är exempelvis att förorenade sediment från åfåran kommer
att hanteras på ett sådant sätt att en negativ påverkan på omgivningen undviks samt omhändertas vid en godkänd mottagningsanläggning.
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Under anläggningsskedet kommer också lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att begränsa
risken för grumling och förorening av vattnet i Bällstaån.
För att kontrollera genomförandet utarbetas ett egenkontrollprogram.

9.

MILJÖKONSEKVENSER

Nedan beskrivs de miljökonsekvenser som huvudsakligen föreslås beskrivas i MKB:n
för tillståndsansökan. I detta samrådsunderlag har mer detaljerade beskrivningar gjorts
beträffande vattenmiljö/påverkan på miljökvalitetsnormer samt översvämningsrisker eftersom dessa aspekter identifierats behöva belysas närmare med utgångspunkt från de
samrådssynpunkter som hittills inkommit i detaljplane- respektive miljötillståndsprocessen.

9.1.
Naturmiljö och rekreation
En naturvärdesinventering har genomförts för området. Planområdet domineras av öppna
till halvöppna gräsmarker med inslag av buskar och områden med högörtsvegetation. I
sydvästra respektive norra delen av området finns mindre lövskogsområden. Bällstaån
rinner genom området och är delvis kulverterad. I naturvärdesinventeringen anges att
planområdet som innehåller en mosaik av olika livsmiljöer som är värdefulla bland annat
för fåglar och insekter bedöms vara av kommunalt värde. Stora delar av området är sedan tidigare påverkat av körning med tunga fordon.
Vid en riktad fågelinventering observerades flera fågelarter som är vanliga i denna typ av
naturmiljöer. Området är påtagligt bullerstört av trafiken på E18, vilket generellt försämrar kvaliteten på området som häckningsmiljö för fåglar. Sånglärka observerades på den
öppna gräsmarken. Arten är rödlistad (NT, nära hotad, lägsta klassen) då dess biotoper
av öppna marker minskar i landet.
Planerade åtgärder tar naturmark i anspråk. Med den planerade utformningen sparas
dock merparten av björkskogen i den södra delen av området. Genom att åfåran öppnas
upp och genom gestaltningen och utformningen av å-rummet och översvämningsområdet är dock möjligheterna goda för att tillskapa nya naturvärden på platsen.
Då området idag är påtagligt bullerstört och svårtillgängligt bedöms det ha liten betydelse som rekreationsområde. Genom att Bällstaån öppnas upp och vistelseytor och
gångvägar planeras inom å-rummet och översvämningsområdet som därmed görs mer
tillgängliga bedöms de rekreativa värdena öka jämfört med idag.

9.2.
Vattenmiljö
En dagvattenutredning håller på att arbetas fram. Den ska ange förslag till principiella
och lämpliga lösningar för rening av vatten inom bebyggelseområdet och det planerade
översvämningsområdet. Den ska även ange vilka konsekvenser som planerade åtgärder
får för Bällstaån med avseende på bland annat föroreningsbelastning och flödesbelastning.
9.2.1.

Föreslagen utformning och rening

Följande huvudsakliga principiella lösningar planeras inom respektive område;
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Bebyggelseområdet
För kvartersmarken föreslås en lösning där takytorna utförs som ”gröna tak”. Dagvatten
från takytorna leds via stuprör till upphöjda växtbäddar och vidare över gårdsytor till en
gemensam växtbädd. Vid behov skapas kompletterande översvämningsmagasin inom
gårdsmarken. Avledning sker mot Bällstaån, och ytterligare en växtbädd kan skapas i
parkmiljön kring å-rummet.
För gaturummet föreslås en lösning som bygger på att allt dagvatten leds till skelettjordsplanteringar eller biobädd/växtbädd innan avledning till Bällstaån, se figur 9.1. All parkmark inom planområdet är belägen i anslutning till å-rummet. Ytligt avrinnande dagvatten från kringliggande bebyggelse kommer att passera parkområdet innan det leds ut till
ån. Detta gör att parkmarken kan utnyttjas för ytterligare rening av dagvatten. Effekten
av denna åtgärd har inte inkluderats i genomförda beräkningar. För större parkeringsytor,
Veddestabron och kvartersmark utan gårdsyta liksom i kvarter som inte ligger i direkt
anslutning till Bällstaån föreslås (delvis) andra lösningar.

Figur 9.1. Exempel på förslag till principiell utformning av biobädd i anslutning till
årum. Källa: SE Landskap.
Å-rummet/Översvämningsområdet
Vattnet i Bällstaån är naturligt avrinnande vatten från naturområden och grundvatten
samt mer eller mindre renat dagvatten från hårdgjorda områden. Det innebär att vattnet
är för ”rent” för att kunna renas med ”traditionella” dagvattenreningsmetoder. Veddestabäcken har mest koncentrerade föroreningar och en reningsanläggning kan därför få
större effekt på detta vatten. Nivåskillnaderna är mycket små i området vilket innebär att
vattnet måste pumpas för att kunna renas och fördröjas på en vegetationsklädd yta. För
Bällstaåns huvudfåra finns det många olika intressen som ska jämkas ihop – t ex hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, biologiska värden (inklusive vandringsvägar), rekreativa
värden, flödesutjämning och rening. För huvudfåran görs en kompromiss som tillgodoser
så många av dessa som möjligt på bästa sätt.
Huvudfåran av Bällstaån meandras med naturliga svämplan genom detaljplaneområdet,
se figurer 9.2 och 9.3. Efter bebyggelsen tillåts Bällstaån att breda ut sig ytterligare med
stora, mjuka, meandrande bågar med stora svämplan på varje sida, se figur 8.1. Djupet
varierar med grunda och djupare partier för att skapa möjligheter för mindre partiklar att
hinna sedimentera. Ett varierat djup skapar också förutsättningar för olika växter att etablera sig och en variation av habitat.
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Figur 9.2. Exempel på sektion över den bredare delen av Bällstaån inom bebyggelseområdet, källa Urbio.

Figur 9.3. Exempel på sektion över den smalare delen av Bällstaån inom bebyggelseområdet, källa Urbio.
Flytande öar med vegetation kan användas för att tvinga ned vattnet så att det kan filtreras genom en rotfilm där näringsämnen så som fosfor kan tas upp. På rötterna finns
också mycket mikroorganismer som tar upp näringsämnen och mindre partiklar. Veddestabäcken ansluter från söder och den sista biten genom björkskogen grävs också åfåran om i en mer slingrande form. I skogen anläggs en groddamm. Innan Bällstaån går
under Norrviksvägen ansluter flödet från Kyrkparken från nordväst.
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Den föreslagna ombyggnationen av Bällstaån kommer att öka förutsättningarna för att
rena vattnet i ån och tillkommande flöden. Den kommer även att öka förutsättningarna
för ökad biologisk mångfald genom den stora variationen av habitat. Andelen fosfor som
uppskattas kunna renas bort inom huvudfåran är 15 % och i Veddesta torrdamm 30 % av
det totala flödet i Veddestabäcken. Av det vatten som pumpas upp i torrdammen bedöms
75 % av de partikelbundna föroreningarna renas bort.
Vilka mängder som sedan renas bort beror på vilka antaganden som görs för att uppskatta mängden fosfor som transporteras i Bällstaån till planområdet. Mängderna fosfor
som tillförs Barkarbystaden II bedöms enligt den preliminära dagvattenutredningen vara
mellan 350- 600 kg/år (vilket kan jämföras med länsstyrelsens/VISS beräkningar som
anger 600 kg/år). Mängderna som tagits fram i schablonberäkningar bedöms dock som
överskattade. Beroende på vilka mängder som i verkligheten kommer till planområdet
bedöms 70-120 kg fosfor att kunna renas bort per år. I och med att beräkningarna är
osäkra föreslår vi att en mängd i det lägre spannet 70-80 kg/år används.
När Veddestabäcken har gått under E18 finns ett högre område söder om bäcken. Det har
ansetts vara ett lämpligt område för en mer ”intensiv” rening av vattnet vid höga flöden i
Veddestabäcken. Vid stora flöden transporteras de stora föroreningsmängderna varför
det är lämpligt att rena dessa. I och med att det är små nivåskillnader i området krävs i så
fall pumpning av vattnet för att kunna lyfta det till en yta där det kan renas genom sedimentation och filtrering genom grässvål. Anläggningen föreslås utformas så att flödestopparna pumpas upp till ett skålformat markområde –”torr damm” som har en volym
på 2000 m3.
Påverkan på föroreningsbelastning
Enligt preliminära resultat från dagvattenutredningen innebär planerade åtgärder i bebyggelseområdet och översvämningsområdet att:
-dagvatten från den planerade bebyggelsen bedöms inte medföra något betydande bidrag
till föroreningsbelastningen till Bällstaån efter att det genomgått föreslagen rening. Rening kommer ske i flera steg där hårdgjorda och förorenade ytor avvattnas mot infiltration, rening och fördröjning i biobäddar, gräsytor, skelettjordar m.m.
- den föroreningsmängd som renas i årummet genom meandring av ån m m bedöms
uppgå till cirka 30-40 kg fosfor/år.
- den föroreningsmängd som bedöms kunna renas genom pumpning/översilning av vatten från Veddestabäcken är cirka 40 kg fosfor/år
- den föroreningsmängd som totalt bedöms kunna renas i årummet är cirka 70-80 kg fosfor/år.
Under 2016 genomfördes på länsstyrelsens uppdrag en biotopkartering av Bällstaån. Järfälla kommun har utifrån denna för projektet tagit fram riktlinjer för utformning av Bällstaåns nya sträckning och anslutande ytor med hänsyn till ekologiska förutsättningar/hydromorfologiska faktorer för miljökvalitetsnormer. Planerade åtgärder bedöms
sammantaget innebära att Bällstaåns åfåra inom Barkarbystaden får bättre ekologiska
förutsättningar och en bättre status för de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna än tidigare, se figur 9.4.
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Figur 9.4. Illustration över olika åtgärder som planeras för att förbättra de ekologiska
förutsättningarna för vattenmiljön och därmed den hydromorfologiska statusen för Bällstaån. Källa: Ekologigruppen 2017.
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Sammanfattningsvis bedöms planerade åtgärder inte försämra Bällstaåns ytvattenstatus.
Planerade åtgärder inom framförallt å-rummet/översvämningsområdet bedöms förbättra
vattendragets ekologiska förutsättningar och medföra rening av en betydande andel av
den mängd fosfor som behöver renas bort för att komma till rätta med övergödningen i
ån. Planerade åtgärder bedöms därmed bidra till att miljökvalitetsnormerna för Bällstaån
kan uppnås.

9.3.
Översvämningsrisk
Planområdet ligger lågt i terrängen och fungerar idag som en tillfällig översvämningsyta
vid höga flöden i Bällstaån. Hela området fungerar då som ett naturligt fördröjningsmagasin. Stora delar av området närmast ån översvämmas vid höga flöden. Bland annat har
Enköpingsvägen svämmats över vid flera tillfällen. En översvämningsutredning har påbörjats för att utreda vilken risk för översvämning som föreligger inom och utanför planområdet i nuläget och i ett framtida klimat samt hur planerade åtgärder påverkar denna
översvämningsrisk. Eventuella behov av åtgärder för att minimera översvämningsrisken
identifieras också. Vid det beräknade 100-årsflödet i ett framtida klimat (se figur 9.5) ligger den maximala vattennivån inom området på ca +10.0 -+10.1 m (viss variation mellan
uppströms och nedströms ände av området).

Figur 9.5. Nollalternativet. Område som täcks av vatten utan planerade åtgärder vid ett
100-årsflöde i ett framtida klimat (klimatfaktor 1,25).
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9.3.1.

Planerade åtgärder för fördröjning av vatten

Utfyllnaden av bebyggelseområdet planeras ske med grovkorniga massor med en hög
porositet, ca 30 %, så att också denna volym kan användas för fördröjning av vatten. På
detta sätt skapas ett stort fördröjningsmagasin under planerad bebyggelse för dagvattnet
och Bällstaåns vatten.
Det planerade återskapandet av en öppen åfåra i Bällstaån med en meandring av åfåran
och breda svämplan som breder ut sig i den södra delen av området innebär en ökad fördröjning av Bällstaåns vatten.
9.3.2.

Uppfyllnad för höjning av marknivå för att undvika översvämning vid planerad bebyggelse

För att undvika översvämning av den planerade bebyggelsen planeras som ovan nämnts
marken inom bebyggelseområdet höjas.
DHI har gjort en topografisk analys över instängda områden och då är Barkarbystaden II
instängd upp till ca +10.5. Detta innebär att om man placerar bebyggelsen över +10.5 m
så ligger den inte längre inom instängt område, däremot är det ju fortfarande så att utflödet även ytledes kan vara begränsat vilket man måste ta hänsyn till.
Järfällas ambition är att i Barkarbystaden II utgå från Länsstyrelsens senaste rekommendationer som anger att sammanhållen bebyggelse vid vattendrag bör placeras ovanför
BHF (beräknat högsta flöde) för att undvika översvämning. BHF är ett högsta flöde med
en låg sannolikhet att inträffa. Någon återkomsttid kan inte anges för detta flöde, men det
är ett mycket extremt flöde. I BHF antas många ”olyckliga omständigheter” sammanfalla. Beräkningen bygger på en systematisk kombination av alla kritiska faktorer (regn,
snösmältning, hög markfuktighet och magasinsfyllning) som bidrar till ett flöde. Det innebär även en konservativ bedömning av regnet. Sammantaget finns genom konservativa
antaganden i många led i BHF-beräkningarna inbyggda marginaler i beräknade nivåer.
DHI:s tidigare modellberäkningar har visat att BHF i Barkarbystaden II ligger på +10,6.
Utformningen av Veddestabron och området i övrigt har därför utgått ifrån denna nivå
och nivån för färdigt golv i bebyggelsen har i syfte att skapa ytterligare marginal lagts på
+10,8. DHI har nu uppdaterat sin modell och BHF ligger i de senaste beräkningarna på
ca +10,8, dvs ca 20 cm högre än tidigare. Skillnaden beror med största sannolikhet på
att de i den uppdaterade modellen använder en nyare modelleringsmetodik, som i större
utsträckning fångar upp situationer där samtliga grönytor är helt mättade och börjar generera lika mycket avrinning som hårdgjorda ytor – och då blir det högre flöden. I sammanhanget ska dock nämnas att modeller bygger på många antaganden som innehåller
osäkerheter och resultatet från modellen ska således inte betraktas som en sann siffra
utan har ett osäkerhetsintervall.
Den hittills planerade utformningen av bebyggelsen där färdigt golv placeras på den
maximala BHF-nivån +10,8 bedöms av DHI vara rimlig då den utgår från länsstyrelsens
rekommendationer och bygger på konservativa beräkningar. Bebyggelsen ligger då
också med stor marginal ovanför 100-årsnivån (klimatfaktor medräknad), vilken är beräknad till maximalt 10,0-10,1 i DHI:s senaste modellberäkning. Om marken och nivån
för bebyggelsen skulle höjas ytterligare är det svårare att åstadkomma en åfåra med ekologiska och gestaltningsmässiga kvaliteter då denna kommer att bli förhållandevis djup.
Vid ytterligare höjning av bebyggelsen riskerar denna också att bli en högpunkt i landskapet vars avrinning till övriga omgivande delar ökar, med risk för påverkan av dessa
som följd. Översvämningssäkring av bebyggelsen, ingångar mm på nivåer under BHFnivån kommer att ses över.
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9.3.3.

Konsekvenser för omgivande mark

I samband med att marken fylls ut under ny bebyggelse för att minska översvämningsrisken reduceras den tillgängliga översvämningsvolymen längs med Bällstaån. Eftersom
Svenskt Vattens rekommendationer (P110) anger att kommunen ansvarar för att marköversvämning med skador på byggnader inte inträffar oftare än vart 100:e år i samband
med nybyggnation så har konsekvenser för omkringliggande mark utvärderats för ett
100-årsregn med klimatfaktor 1.25, vilket bedöms motsvara ett 100-årsflöde för Bällstaån i ett framtida klimat. Det är i sammanhanget också viktigt att den nytillkomna bebyggelsen inte får försvåra eller omöjliggöra behov av eventuella skyddsåtgärder för det
befintliga, upp till en nivå motsvarande BHF.
Enligt preliminära beräkningar i översvämningsutredningen innebär planerade åtgärder
följande konsekvenser;








Vid ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25 (vilket bedöms motsvara ett klimatanpassat 100-årsflöde i Bällstaån) ligger den maximala översvämningsnivån ca 3
cm högre än i nollalternativet.
Inom det område där bebyggelsen planeras minskar vattendjup och utbredning av
översvämning. Planerade åtgärder medför istället ett ökat vattendjup och utbredning av översvämning inom å-rummet och översvämningsområdet.
Ingen betydande ökning av maximalt utflöde från området sker nedströms planområdet jämfört med nollalternativet.
I omkringliggande områden sker varken någon ökning i djup (se figur 9.7) eller
utbredning (se figur 9.8) av översvämningen. Effekterna på omkringliggande
områden bedöms således vara försumbara.
Merparten av den fördröjningskapacitet som finns i utfyllnadsmassorna har inte
inkluderats i beräkningarna och här finns således ytterligare potential för fördröjning.
Inga ytterligare fördröjningsåtgärder bedöms således behövas i eller utanför
planområdet.
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Figur 9.6. Område som täcks av vatten efter planerade åtgärder vid ett 100-årsflöde i ett
framtida klimat (klimatfaktor 1,25).
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Figur 9.7. Skillnader i översvämningsdjup mellan de två scenarierna (nivåer från ett
100-årsregn med klimatfaktor 1,25, med och utan planerade åtgärder). I kartan illustreras i gult-orange-rött var översvämningsdjupen ökar och i grönt var översvämningsdjupen minskar .
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Figur 9.8. Skillnader i utbredning mellan de två scenarierna (nivåer från ett 100-årsregn
med klimatfaktor 1,25, med och utan planerade åtgärder). I kartan illustreras i gultorange-rött var utbredningen ökar och i grönt var utbredningen minskar.

9.4.
Föroreningar
Inom fastigheten Barkarby 2:2 har det enligt Länsstyrelsens databas över riskområden
för föroreningar i mark och grundvatten tidigare legat en industrideponi (Barkarbytippen). En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet. Undersökningen visar låga föroreningshalter i jord. Nivåerna för känslig markanvändning överskrids inte och utgör därmed inte någon risk för människors hälsa eller miljön. Uppmätta
halter i grundvattnet är mycket låga och bedöms inte heller utgöra någon risk för människors hälsa eller miljön.
I Bällstaåns bottensediment har höga till måttliga metallhalter uppmätts. Metallhalterna
bedöms kunna påverka arters reproduktion eller överlevnad samt ekosystemets struktur.
Om massorna grävs upp kan de utgöra en risk för människors hälsa eftersom halterna
överstiger riktvärdet för känslig markanvändning. De påvisade mycket höga halterna av
PAH och PCB bedöms utgöra en risk för miljön och om massorna grävs upp bedöms de
även kunna utgöra en risk för människors hälsa.
Planområdet är beläget i närheten till Veddesta industriområde där klorerade lösningsmedel tidigare hanterats. Öster om planområdet där övriga etapper av Barkarbystaden
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planeras, bland annat på den tidigare brandövningsplatsen, har höga halter av PFAS detekterats. En kompletterande provtagning kommer att genomföras inom planområdet för
att utesluta att klorerade lösningsmedel eller PFAS spridits till området.

9.5.
Buller och vibrationer
Planerade åtgärder, framförallt arbetsmaskiner, markförstärkningsarbeten och grundläggningsarbeten som pålning och spontning ger upphov till buller och vibrationer. Planområdet är som ovan nämnts redan idag påtagligt bullerstört genom sin närhet till E18. Området är också beläget relativt långt från bebyggelse. Inga betydande konsekvenser förväntas med avseende på buller men frågan kommer att belysas inom ramen för MKB:n.
9.6.
Påverkan på riksintressen
Med den nuvarande utformningen av bebyggelsen och översvämningsområdet görs inga
större åtgärder inom vägområdet för E18 med tillhörande tryckbank som påverkar dess
stabilitet. Avseende översvämningsrisk ligger Mälarbanan väsentligt högre än det område som översvämmas vid 100-årsnivån så järnvägen påverkas inte alls. Man kan inte
heller se någon ökad utbredning eller djup i översvämningarna på omgivande mark, varken på E18, eller upp/nedströms, se figur 9.7 respektive 9.8. Påverkan på E18 bedöms
således vara försumbar.
10.

TIDPLAN

Detaljplanen för Barkarbystaden II planeras gå ut på förnyad granskning under hösten
2017 och kunna antas i kommunfullmäktige i slutet på detta år.
Samråd för miljötillståndsansökan planeras pågå under maj 2017. Därefter färdigställs
tillståndsansökan med därtill hörande handlingar som bland annat teknisk beskrivning
och MKB med underlagsutredningar. Tillståndsansökan planeras inlämnas till mark- och
miljödomstolen före sommaren 2017. Planeringen siktar mot att tillstånd erhålles 2018
och att anläggningsarbeten kan inledas under senare halvan av 2018. Ambitionen är att
planerat lär-, innovations- och kulturcentrum, dit delar av Järfälla gymnasium planeras
flyttas, ska vara färdigställt till höstterminen 2020.

11.

SAMRÅDSSYNPUNKTER

I och med detta samråd önskar Järfälla kommun att få in synpunkter med anledning av
de planerade åtgärderna. De inkomna synpunkterna kommer att tas omhand i det fortsatta arbetet med att utarbeta såväl en miljökonsekvensbeskrivning som en ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten.
Synpunkter tas tacksamt emot senast den 12 juni 2017 på följande adress:
Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsavdelningen
177 80 Järfälla
Eller per e-post till: kommunstyrelsen@jarfalla.se
Vänligen märk synpunkten med ”samråd tillstånd Barkarbystaden II”.

