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Detaljplan för Veddesta etapp 1, fastigheten Veddesta 2:27 m fl,
Järfälla kommun
En ny detaljplan har tagits fram för Södra Veddesta etapp 1, fastigheten Veddesta
2:27 m fl. Planens syfte är att möjliggöra en centrumnod för kollektivtrafik och nya
bostäder, kontor, handel och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt skapa goda
förskolemiljöer. Planen ger förutsättningar att utveckla området kring
Veddestabäcken till ett grönt stråk med plats för möten.
Samråd pågår under tiden 10 augusti – 25 september 2016. Planhandlingarna
finns tillgängliga på kommunens webbplats www.jarfalla.se under rubriken Bygga,
bo och miljö. Planhandlingarna finns även att läsa hos kommunens servicecenter,
Riddarplatsen 5 och i kommunalhusets entré, Vasaplatsen 11 samt på biblioteket i
Barkarby centrum och i Jakobsbergs centrum.
Öppet hus hålls 30 augusti kl. 17.00–19.00 i Veddesta centrum. Tjänstemän från
kommunstyrelseförvaltningen och representanter för Veidekke bostad AB samt AB
Sagax kommer att finnas på plats.
Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast 25 september 2016
till Kommunstyrelseförvaltningen, Planavdelningen, 177 80 Järfälla, eller via e-post
kommunstyrelsen@jarfalla.se
Upplysningar lämnas av
Planfrågor: Jenny Borheim, 08-580 286 49 jenny.borheim@jarfalla.se
Exploateringsfrågor: Josefine Idbrant, josefine.idbrant.k@jarfalla.se
Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev.
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1. Inledning
H a n d l i n g ar
Planhandlingar
- Denna planbeskrivning
- Plankarta
- Miljökonsekvensbeskrivning 2016-05-27

Utredningar
- Riskanalys, Norconsult, 2016-04-15
- Geoteknisk utredning, Norconsult, 2016-04-26
- Miljötekniskmarkundersökning, Norconsult, 2016-04-29
- Dagvattenutredning, Geosigma 2016-05-24
- PM - Förslag till nya parkeringstal för Södra Veddesta

Syfte
Planens syfte är att möjliggöra en centrumnod för kollektivtrafik och nya bostäder, kontor, handel
och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt skapa goda förskolemiljöer. Planen ger förutsättningar att
utveckla området kring Veddestabäcken till ett grönt stråk med plats för möten.

Visionen
Visionen för Södra Veddesta är att skapa upplevelserik och tät, sammanhängande stadsmiljö
med flera boendemöjligheter, fler arbetsplatser, kommersiell service och ett väl integrerat nav
för kollektivtrafiken. Huvudstråk kopplas samman och Södra Veddesta blir en del i Barkarbys
stadsomvandling. Här skapas en finmaskig struktur med många korsningspunkter som ger potential
för stråk med stadsliv. Urbaniteten i stadsdelen förstärks genom att framsidor skapas mot gator, platser
och parker. Täthet och höga hus skapar dynamik och spänning. Variationen ger förutsättningar för
inbjudande offentliga rum med gott lokalklimat som lockar till vistelse och möten.

Etapp 1 i Södra Veddesta –
en del kring den nya tunnelbans stadsomvandling
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B a k g ru n d
Järfälla kommun hör till de kommuner som växer mest i landet. Järfälla kommun har genom
Stockholmsöverenskommelsen (utbyggnad av tunnelbanans blå linje från Akalla till Barkarby)
ansvar för att cirka 14 000 bostäder uppförs i tunnelbanans influensområde med en årlig takt som i
genomsnitt ska vara cirka 825 bostäder/ år fram till 2030. Med gällande detaljplaneprogram är syftet
att ge Södra Veddesta förutsättningar att utvecklas till blandstad samt tillvarata och utveckla goda
kollektivtrafikmöjligheter.
I samband med utbyggnaden av Mälarbanan, flytt av Barkarby station och utbyggnad av tunnelbanan
från Akalla till nya Barkarby station/ Stockholm Väst får Veddesta ett mer kollektivtrafiknära läge än
tidigare.
Samtidigt utvecklas Barkarbystaden på andra sidan E18 med stadsbebyggelse och ett nav för utbildning,
kultur och eventuellt vård som kompletterar kommande centrumbildning kring Stockholm Väst.
Tillsammans med Jakobsberg och Barkarby handelsplats bildar området en av länets åtta regionala
kärnor. Visionen är en tät, sammanhängande och upplevelserik stadsmiljö med urbana kvaliteter, fler
boendemöjligheter, fler arbetsplatser och en bättre kollektivtrafik.

Pl a n d a t a
Läge
Planområdet är beläget i södra Veddesta. Det avgränsas i öster av Mälarbanan, i söder av befintlig
villabebyggelse, i väster av befintliga kontorsbyggnader och i norr av Veddestavägen.

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 100 000 kvm.
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Markägoförhållanden
Kommunen äger fastigheterna Veddesta 2:2 och Veddesta 2:27 samt Veddesta 2:1. I övrigt är marken i
privat ägo.
Veddesta 1:13
Fastigheteten Veddesta 1:13 är cirka 14 600 kvm. På sikt kommer den bli en av de största noderna
för kollektivtrafik i norra Stor-Stockholm. Idag finns en bilhandel (Riddermarks bil) på fastigheten.
Fastigheten ägs av AB Sagax.
Veddesta 2:2, 2:27
Fastigheten är i kommunens ägo och är cirka 40 000 kvm. I dagsläget är fastigheten lågt utnyttjad.
Veddesta 2:11
Fastigheten är cirka 41 600 kvm. I Veddesta centrum finns ett blandat utbud av handel med bland annat
blomsterbutik, restauranger samt livsmedelsbutik. Veddesta centrum är med sitt läge intill E18 och de
kommunala huvudvägarna lättillgängligt med bil. Veidekke förvärvade 2015 centrumfastigheten med
avsikt att skapa en blandstad.
Del av Veddesta 2:1
I gränsen mellan industriområdet och villaområdet Barkarby/Skälby ligger ett kommunalt parkområde,
som är cirka 20 500 kvm. Området är ett kollektivtrafikreservat som idag bland annat används för
kolonilotter. Veddestabäcken ligger här och är delvis kulverterad.  

Ti d i g a re ställn in g stag an d e n
Riksintressen
Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Strax öster om planområdet ligger Mälarbanan som
är av riksintresse för kommunikationer i enlighet med miljöbalken 3 kap 8§. Vilket innebär att dess
funktion är av intresse för en väsentligt större grupp än kommunens invånare. Avvägningar mellan
riksintressen och andra intressen prövas av Länsstyrelsen.

Översiktplan
Översiktsplanen för Järfälla kommun antogs av kommunfullmäktige 2014-06-02 och har vunnit laga
kraft. Detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen. Planområdet ligger inom den regionala
kärnan samt inom tunnelbanans influensområde.

Program
Ett program för Södra Veddesta har upprättats och godkänts som underlag för att upprätta detaljplaner.
Programmet ger förutsättningar så att Veddesta kan utvecklas till en blandstad.
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Första planetappen inom programområdet för Södra Veddesta

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Planen berör områden med gällande planer enligt nedan:					
Nummer
Namn
Laga kraft/fastställd

S 1981_ 03_23
Ädp_1993_01_07
D_1989_05_24
B_1962_11_07
D_2012_07_12

Veddesta industriområde
Veddesta företagscentrum
Veddesta södra industri område
Veddesta 1:6 1:102:1 2:11
Mälarbanan

1981-03-23
1993-01-07
1989-05-24
1962-11-07
2012-07-12

Strandskydd
Området omfattas inte av något strandskydd.

Markavvattningsföretag
Veddestabäcken ingår i ett dikesföretag som upprättades år 1922. Detta innebär bland annat att
rensning av Veddestabäcken endast får ske till bäckens ursprungliga djup och bredd, görs andra
åtgärder betraktas det som ny vattenverksamhet. Eftersom dagvattenflödena efter exploatering, med
föreslagna dagvattenlösningar, fördröjs till ett dagvattenflöde som är lägre än för den befintliga
markanvändningen bedöms exploateringen snarare innebära en mindre påfrestning när det gäller
dagvattenflöden för Veddestabäcken.

Kommunala beslut i övrigt
I samband  med att programmet godkändes av kommunstyrelsen den 2 februari 2015 §7 gav
kommunstyrelsen även planutskottet planuppdrag för en första detaljplanetapp i Veddesta.
Genom ett kompletterande beslut den 14 december 2015 beslutade kommunstyrelsen att även
fastigheten Veddesta 1:13 ska ingå i planuppdraget.
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2. Befintliga förhållanden
B e f i n t l i g b e b yg g e ls e
Bostäder
Det finns idag inga bostäder i området.

Verksamheter
På fastigheten Veddesta 1:13 finns idag en bilhandel med stora uppställningsytor utomhus.
Veddesta 2:11, centrumfastighet inrymmer bland annat mindre livsmedelsbutik, handel, kontorshotell
samt en större parkeringsplats. På kommunens fastighet Veddesta 2:27 ligger en tegelbyggnad med tre
våningar som tidigare använts som kontor och tillfälligt platskontor under Mälarbanans utbyggnad.

Pa rk o c h n atu r
Naturvärden och vattenområden
Detaljplaneområdets naturmiljö består främst av ett grönstråk längs Veddestabäcken i planområdets
södra del, ett gräs- och buskbevuxet område norr om Ekonomivägen samt en trädallé längs
Veddestavägen. Längs Veddestabäcken finns ett trivialskogsparti med bland annat björk, sälg och
poppel. Trivialskogen har sitt ursprung i en naturlik plantering som planterades i slutet av 1980 och
har därefter inte har gallrats. I anslutning till trivialskogen, i planens västra gräns, finns två relativt
gamla ekar. Grönytan längs Veddestabäcken fungerar idag som ett parkstråk. I den kulverterade delen
av Veddestabäcken ligger ett område med odlingslotter.
Gatuträden utmed Veddestavägen är planterade både i svackdiken och i uppfyllnad mot parkering samt
på plana gräsremsor. På grund av platsens biologiska förutsättningar ät träden i varierande skick. I
några av träden förekommer mistel.
Området utmed Veddestabäcken är värdefullt eftersom det utgör en spridningsmöjlighet för djur och
växter.
Veddestabäcken upplevs idag som ett igenväxt dike som knappt syns eftersom det ligger lite
otillgängligt från gång och cykelbanan.
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Rekreation, friluftsliv och park
Ett smalt parkstråk följer Veddestabäcken. I parkstråket går en gång- och cykelväg. Vägen är en
delsträcka av Upplandsleden som börjar vid Barkarby station och går genom Järfälla utmed Mälaren
upp mot Gävle.
I Ormbackaskogen väster om Järfällavägen finns ett elljusspår som renoverades 2014. Vid
Björkebyskolan nära Skälbyparken finns en spontanidrottsplan. Skälbyparken är Barkarby-Skälbys
stadspark med dansbana, marknader, valborgsfirande och bygdegård. Även Barkarbystadens stadspark
Kyrkparken ligger inom promenadavstånd.
Veddesta är idag ett verksamhetsområde och det finns ingen lekplats i området.
Grönytan längs med Veddestabäcken fungerar idag som ett parkstråk.

G e o t e k n is k a fö rh ålla n d e n
Markförhållanden
En geoteknisk och markteknisk undersökning utfördes för planområdet under mars 2016.
Undersökningen bekräftar SGUs uppgifter gällande jorddjup, då fast berg påträffades på djup mellan
3 till 10 meter inom planområdet vid sondering. De tunnare jordlagren finns i områdets södra och
nordvästra del. Den geotekniska undersökningen visar på att det övre jordlagret till största delen består
av mulljord eller asfalt. Under mulljorden påträffades fyllnadsmaterial och/eller torrskorpelera med en
mäktighet på mellan 1 och 12 meter. Längst ner påträffades lera som sträckte sig ner till som mest 10
meter i den nordöstra delen av planområdet.

Markföroreningar
De föroreningar som påvisats i jord och som enligt översiktlig utredning potentiellt kan förekomma
inom området är ytlig markförorening av petroleumkolväten, PAH samt tungmetallerna arsenik och
bly. Inga andra analyserade föroreningshalter har påvisats i grundvattnet inom området för analyserade
ämnen. Med hänsyn till att den historiska inventeringen visar att klorerade lösningsmedel använts och
orenat släppts ut inom området kan förekomst av ämnesgruppen ej uteslutas. Inför fortsatt planering
bedöms efterbehandlingsåtgärder bli aktuellt för delar av marklagren med påvisade föroreningshalter.
Kompletterande undersökningar bör utföras i mark- och grundvatten i syfte att få en bättre bild av
föroreningssituationen inom området av påvisade föroreningar. Förslagsvis kan schaktsanering bli
aktuellt för att sedan återfylla området med rena massor. Vidare bedöms grundvattnet preliminärt
inte vara allvarligt påverkat av de föroreningar som förekommer i de ytliga marklagren. Särskild
grundläggning av byggnader kan komma att behövas om fortsatta undersökningar visar att det finns
kvar klorerande lösningsmedel i marken som riskerar att spridas via exempelvis ånga in i byggnader.

Förutsättningar för ras och skred
Enligt översiktsplanen finns det naturliga förutsättningar för skred och ras längsmed Veddestabäcken.
Den geotekniska stabiliteten inom planområdet har bedömts som tillfredställande för befintliga
förhållanden. Vidare utredning kring grundläggning ska göras till bygglovet.
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Grundvattennivå
I samband med den miljötekniska undersökningen för Veddesta installerades 8 grundvattenrör inom
planområdet. Mätningar utfördes cirka 2 veckor efter installationerna och visade grundvattennivåer
mellan 2,0 till 4,3 meter under markytan. Grundvattenströmningen bedöms ske mot Veddestabäcken i
södra delen av planområdet.

Radon
En översiktlig undersökning av radonriskbedömning gjordes för hela kommunen 1997. Området
bedöms ha låg risk för radon. Förhållandena bör undersökas och redovisas mer i detalj inför bygglov
för bostäder.

H y d ro l o gis k a fö rh ålla n d e n
Vattendrag och Översvämning
Veddestabäcken rinner genom planområdets södra del och är i den östra delen kulverterad. Öster om
E 18 mynnar Veddestabäcken ut i Bällstaån. Veddestabäcken rinner i planområdets södra del.  
Periodvis finns det risk för översvämning för Veddestabäcken men det är främst området vid
Järfällavägen som varit utsatt vid höga flöden.  

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Veddestabäcken är inte belagd med egna miljökvalitetsnormer men eftersom bäcken är ett biflöde
till Bällstaån ska samma åtgärder utföras för Veddestabäcken som för Bällstaån för att minska
föroreningsbelastningen.
Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen,
tungmetaller och organiska föreningar. Bällstaån har även dålig ekologisk status. Målet är att Bällstaån
ska uppnå god ekologisk och kemisk status till år 2021.

L a n d s k a p s b ild /s tad sb ild

Södra Veddesta är idag ett verksamhetsområde med låg exploatering. Eftersom Barkarby flygfält
tidigare låg på andra sidan motorvägen är bebyggelsen i Veddesta låg för att inte störa in- och
utflygning på fältet. Området består främst av stora hårdgjorda ytor. Söder om planområdet ligger
villabebyggelse.   

K u l t u rh i sto ris k t vä rd efu ll miljö
Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Tidigare fanns fornlämningar men de är numera
utgrävda. Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt
enligt kulturmiljölagen.
Veddesta gård var en av kommunens äldsta gårdar, etablerad under yngre järnåldern (550 – 1050 e Kr),
vilket visas av ortnamnsändelsen och intilliggande fornlämningar. Veddesta gårds byggnader revs eller
brändes successivt efter att jordbruket lades ned 1964. Huvudbyggnaden brändes ned 1983 och den
sista byggnaden till gården, rättarbostaden förstördes i en brand 2015.
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G a t o r o ch tra fik
Gångtrafik
Nätet för gångtrafikanter är ganska begränsat i dagsläget. Eftersom området präglas av stora
fastigheter och ett grovmaskigt vägnät blir avstånden långa för gångtrafikanter. Gångbanor finns utmed
Veddestavägen och Veddestabäcken. Gångförbindelser finns också till Järpvägen och Fasanvägen i
Barkarby. Kopplingar till östra sidan om E18 finns strax söder om planområdet över Barkarbybron
men för att ta sig till gång- och cykelvägen mellan E18 och Mälarbanan får man först bege sig
antingen drygt 500 meter söderut till tunneln under järnvägen eller cirka 1,3 kilometer norrut till
Viksjöledens bro över järnvägen.

Cykeltrafik
I planområdets södra del, längs med Veddestabäcken, går det regionala cykelstråket Skälbystråket.
Kopplingen mot Barkarbybron är dock svag. Stråket uppfyller inte regional standard bland annat
genom att cykeltrafiken inte är separerad från gångtrafiken. Längs Veddestavägen går ett lokalt
cykelstråk på en kombinerad gång- och cykelbana. Precis som för gångtrafikanterna är nätet
grovmaskigt och smidiga kopplingar till intilliggande stråk saknas.

Kollektivtrafik
Veddestavägen trafikeras av en stombusslinje och tre lokala busslinjer. Stombuss 178 går från
Jakobsberg via Veddesta och vidare till Akalla, Kista, Helenelund, Danderyds sjukhus och Mörby
station. Lokalbussarna, linjerna 541, 552 och 553, förbinder Veddesta med Barkarby, Skälby,
Jakobsberg, Viksjö, Hässelby villastad och Vällingby.
Mälarbanan byggs ut till fyra spår mellan Barkarby och Kallhäll för ökad kapacitet. Detta beräknas
bli klart under 2016. Pendeltågsstationen i Barkarby har nyligen flyttats cirka 250 meter norrut och
ligger därmed i direkt anslutning till planområdet. Bussterminalen ligger för närvarande kvar i det
sydliga läget, vilket medför långa sträckor för omstigande resenärer. Från Barkarby station finns
goda tågförbindelser till Stockholm central. Pendeltågen går med 15-minuterstrafik större delen
av dygnet. I samband med Citybanans öppnande 2017 kan trafiken bli ännu tätare. Norrut finns
pendeltågsförbindelse mot Kungsängen och Bålsta.

Biltrafik och risker
Veddestavägen är den enda genomgående vägen i området. Vägen trafikeras idag av cirka 5 500
fordon/dygn. Veddestavägen upplevs genom sin bredd som en väg där stor vikt lagts vid fordonens
framkomlighet och hastighet. Fastighetsutfarter förekommer längs sträckan, om än ganska glest.
Parkering är inte tillåten på Veddestavägen. Intill planområdet finns ett antal återvändsgator vilket gör
att Veddestas och Barkarbys vägnät inte är integrerade med varandra.
Veddestavägen är sekundär transportled för farligt gods från Ekonomivägen och norrut. Det finns inga
allmänna parkeringsanläggningar inom planområdet.
Veddestavägen är idag klassad som en sekundär transportled för farligt gods. Den sekundära
transportleden för farligt gods föreslås upphävas från Fakturavägen och österut där leden slutar.
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Buller
Precis öster om planområdet sträcker sig Mälarbanan samt E18. En bullerutredning kommer att tas
fram till detaljplanens granskningsskede.

Te k n i s k f ö rs ö rjn in g
Vattenförsörjning och spillvatten
Hela planområdet ligger inom verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Spillvatten
från Veddesta avleds via spillvattenledning längs med Veddestabäcken. Ledningen längs med
Veddestabäcken försörjer stora delar av Barkarby och Skälby. Denna ledning är i dåligt skick samt blir
vid regn ofta överbelastad, varför dimensionen på delar av sträckan bör ökas.

Dagvattenhantering
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån rinner nordost om planområdet och är
tillsammans med Veddestabäcken recipient för dagvatten från planområdet, eftersom Veddestabäcken
är ett biflöde till Bällstaån och rinner längs med planområdets sydöstra avgränsning. Avrinningen
inom planområdet sker huvudsakligen i sydöstlig riktning med Veddestabäcken som recipient för
dagvattenflödena. Dagvattnet från planområdet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och vidare
till Bällstaån genom en kulverterad dagvattenledning.
Förutsättningarna för naturlig infiltration av dagvatten i planområdet bedöms som mindre goda
eftersom det idag är många stora hårdgjorda ytor i planområdet.

Energiförsörjning
Eon är huvudman för den fjärrvärme och el som finns utbyggd i området.   
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3. Planförslag

F e m s t ra teg ier fö r e n h å llb ar st rukt ur
Utvecklingen av planområdet förselås samlas kring fem stadsbyggnadsstrategier. Målet är att möjliggöra en variation av uttryck och innehåll samtidigt som en sammanhängande och blandad stadsbygd
med kvalitativa offentliga rum säkras.
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Veddestavägen kopplas till Barkarbystaden och Veddesta blir en integrerad del
i Barkarbys stadsomvandling. Att ta fasta på och utveckla dagens huvudgata
möjliggör en successiv utveckling inom Veddesta och medger en hög grad av
regional tillgänglighet. Huvudstråken lägger grunden för en tydlig stadskärna
med samband, urbanitet och rörelse över hela stadsdelen.

Integrera stationen i staden
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Skapa inbjudande stadsrum
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En framsida gestaltar gränssnittet mellan kvarteren och det offentliga rummet.
Utmed järnvägen och E18 skapas en stadsfront – en framsida som markerar
denna särskilt strategiska del av den nya stadsdelen. Veddestavägen utformas
som en stadsgata. Den kantas av framsidor med hög grad av offentlig karaktär.
Mötet med Barkarbys villor utgörs av ett grönt och aktiverat parkstråk. Den nya
bebyggelsen utformas som en kaj mot det gröna. Som kontrast till framsidorna
möjliggörs lugna insidor i kvarterens mitt.

Skapa förutsättningar för stadsliv

olm
kh

Stoc

Kyrkby
n

Bark

Nya Veddesta torg och park är urbana mötesplatser och fungerar som ett nav som
kopplar Barkarbystaden till Veddesta och vidare till Barkarby. Parkstråket med
Veddestabäcken har stor potential som grönskande länk och attraktiv mötesplats.
Omkringliggande områden knyts till stadsdelen med nya kopplingar. Dessa
utformas som attraktiva gaturum med utgångspunkt i den gående människan.
Hög tillgänglighet mellan attraktiva målpunkter ger ett mer levande stadsrum.

Skapa framsidor och insidor
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Stationen utgör Södra Veddestas entré. Stationen och de intilliggande kvarteren
utformas som en effektiv nod med balans mellan trafik och stadsrumskvaliteter.
Att stadsdelen kring stationen blir tillgänglig, tät och blandad har betydelse
på såväl regional som lokal nivå. För regionen finns här potential att skapa
arbetstillfällen och bostäder med bra tillgänglighet till kollektivtrafik. För
Veddesta blir det här ett centralt område med potential att bli en dynamisk
mötesplats.

Kvarteren ges en varierad täthet, med högst densitet kring stationen och
längs stadsgatan Veddestavägen. Mot parkstråket och Barkarbys villor blir
exploateringen lägre. Stadsdelens olika lägen möjliggör en variation av
verksamheter som skapar förutsättningar för ett hållbart levnadssätt med närhet
till vardagsfunktioner. Korta kvarter ger en finmaskighet som gynnar stadslivet.
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N y b e b y g g e ls e
Bakgrund bebyggelsestruktur
Veddesta har tidigare präglats av att området har legat så nära Barkarby flygfält. Bebyggelsen är i det
flesta fall endast 1-2 våningar. I samband med att kollektivtrafiken byggs ut med fler järnvägsspår
som ökar kapaciteten för pendeltågen och att tunnelbanans blå linje från Akalla byggs ut med två
nya stationer hamnar Veddesta i ett nytt strategiskt läge. Detta ger goda förutsättningar att bygga fler
bostäder och verksamhetslokaler. Möjlighet ges att bygga högt och tätt på en central plats i regionen.
Innehållet i byggnaderna, affärerna, kontoren, de boende och övriga verksamheter tillåts göra avtryck i
det offentliga rummet.

Veddesta 1:13
A

B
B

A

Veddesta 2:11
B

D

Veddesta 2:2
A

C

C

F
B
E

H

G

Illustrationplan Södra Veddesta etapp 1
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Ve rk s a m h e ter
I området kommer det att möjliggöras för service exempelvis vårdcentral, livsmedelbutik med mera.

Förskolor
Förskolor möjliggörs på flera platser längs parkstråket, väl synliga och tillgängliga i vardagslivet och
i ett mer skyddat läge från trafiken, vilket ses som positivt ur ett barnperspektiv. Förskolegårdarna ska
ha minst 15-20 kvm friyta/barn. Parkmarken utanför förskolorna samt takytor ska inte räknas som
friyta utan endast ses som bonus. Förskola kan placeras i bottenvåning på bostadshus men då måste
kvarteren bli större så att gårdarna kan samutnyttjas mellan boende och förskola. Då förskolegårdar
utformas samordnade med bostadsgårdar ska de vara avskiljbara eller separat utformade. Vid
utformning av förskolegårdens utemiljö ska, förutom friyta, också tillgänglighet och hög grad av
lekbarhet tillgodoses. Friytor för de boende kan med fördel placeras på takterasser. Vid närliggande
Byleden planeras för en förskola med kapacitet att ta emot delar av Veddestas förskolebarn.

15

Dnr Kst 2015/71
SAMRÅDSHANDLING
2016-05-31

ta
Ve d d e s

ta
Ve d d e s

Parkstrå

Parkstrå

k

Veddesta Park

Ge

n

g
vä

en

Veddesta Torg

d
Ve

16

s
de

ta

g
vä

en

Ett torg skapas vid utgången från tunnelbanans entré. Det blir tillsammans med den närliggande parken
Veddestas största offentiga rum.
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Pa rk o c h n a tu r
Parker
Området längs Veddestabäcken utformas till ett parkstråk med aktiviteter och blir ett område som
inbjuder till lek och rekreation. Veddestabäcken görs rekreativt tillgänglig till genom exempelvis
terrasseringar ner mot bäcken. En plan yta i anslutning till bäcken utformas för att kunna översvämmas
vid höga flöden. Underjordiska anläggningar såsom ledningsdragningar och dagvattenmagasin som
kan begränsa möjligheten att anlägga träd, planteringar eller på annat sätt begränsar utformning
och användning av parken undviks så långt som möjligt. Större träd, såsom förekommande ekar,
integreras som en viktig del av gestaltningen. Parkens möjlighet att genom utformning och växtval
stärka ekologiska samband samt bidra med viktiga ekosystemtjänster  utreds i samband med
gestaltning av parken.
I koppling mellan torget och parkstråket längs bäcken skapas en stadspark där en mix av urbana och
gröna kvalitéer skapas.

S o l o c h sk u g g stu d ie, o ffen tliga rum
Veddesta torg och park har gynnsamma solförhållanden med bra sollägen samt variation i den mån
det behövs skugga.  Torget har mest gynnsamma solförhållanden på eftermiddagen, medan parken har
fördel under förmiddag och tidig eftermiddag. På så sätt kompletterar rummen varandra, vilket bör
speglas i såväl program som i möblering.
Parkstråket och gatan är solbelyst hela dagen. Kajen mot det gröna har solbelysta trottoarer och
fasader hela året. Platsen framför skolan, i stråkets förlängning, har goda förutsättningar att utvecklas
till en attraktiv mötesplats.
De nord-sydliga gatorna har gynnsamma solförhållanden. Genvägen, det vill säga den smalare gatan
genom området i öst- västlig sträckning, har eftermiddagssol. Huvudstråket Veddestavägen har,
liksom gatan som ligger parallellt med Veddestavägen, på grund av sin väst-östliga sträckning mer
skugga. Med den höga exploatering som föreslås är det viktigt att solen mellan högdelarna når ner i
gaturummet och solbelyser gatornas norra trottoarer och fasader under större delen av året.
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Metod
Sol- och skuggstudien redovisar skuggor från byggnadskroppar vid tre tidpunkter under dygnet och

två dagar under året (vårdagjämning och mittemellan vårdagjämning och sommarsolstånd). Modellen
redovisar kvartersformer med 6 våningars generell takfotshöjd och en högdel per kvarter (16-32 vån).
Studien fokuserar på offentliga rum (gator och torg). Grundprincipen är att prioritera dagsljus på
publika platser. För övriga ute- och vistelsemiljöer, exempelvis kvarterens gårdar, hänvisas till
solstudie för respektive fastighet se sidorna 27, 30 och 34.
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G a t o r o ch tra fik
Gång- och cykeltrafik
Södra Veddestas nuvarande storskaliga kvarter bryts ner till ett rutnätssystem med kvarterstorlekar
lämpliga för en fotgängare. Mindre kvartersstorlekar är gynnsamma för gångtrafikanter då gångvägar
mellan olika målpunkter blir kortare samt att möjligheten att variera sig i stadsmiljön. Samtliga gator
inom detaljplanen förses med gångbanor på ömse sidor.
Längs Veddestavägen anläggs cykelbanor. I takt med att Veddestavägens betydelse som huvudgata
ökar bör dessa klassas som ett huvudcykelstråk i Järfällas cykelplan. En ny cykelbana längs
Mälarbanans västra sida skapar en rak och tydlig förbindelse för pendling. Detta stråk kan
därmed utgöra en genare sträckning för det regionala cykelstråket Kungsängenstråket. Längs med
Veddestabäcken rustas det regionala cykelstråket Skälbystråket upp till den standard som ett regionalt
cykelstråk ska uppfylla.

Gång

Cykel
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Kollektivtrafik
På fastigheten Veddesta 1:13 intill järnvägen och Barkarby station byggs en ny bussterminal.
Bussterminalen får ett överbyggnadsbart tak men hålls öppen mot järnvägen i öster och mot in- och
utfarterna i söder. Detta gör att terminalen delvis byggs in och blir väderskyddad för resenärerna.
Tunnelbanans blå linje förlängs från Akalla via Barkarbystaden till Barkarby station. Detta skapar
tillsammans med pendeltågsstationen och bussterminalen Järfällas bästa kollektivtrafikläge. En
förutsättning för stationsutformningen har varit att skapa så smidiga omstigningar som möjligt mellan
trafikslagen.
En ny omstigningsplats skapas vid Barkarby station i och med att pendeltågsstationen flyttar sina
plattformar norrut och ligger mellan Barkarbybron och Veddestabron. På sikt finns det även möjlighet
att bygga ut så att även regiontågen kan stanna vid Barkarby station.
Detaljplanen tar också höjd för att en stombuss som trafikerar Förbifart Stockholm ska kunna angöra
Barkarby station.

Bil

Kollektivtrafik
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Biltrafik och gatunät
Gatunätet får en traditionell och robust rutnätsstruktur. Gatorna utformas för dubbelriktad trafik med
undantag för gatan intill parkstråket samt den så kallade Genvägen. Där förordas en smal sektion
vilket kan erhållas om biltrafiken enkelriktas.
Trafikmängderna förväntas öka något på Veddestavägen till följd av exploateringarna, Veddestabrons
placering samt Barkarby stations ökade attraktion som omstigningspunkt. Ökningen bedöms dock inte
bli särskilt stor då det finns en avgående post i form av minskad trafik till följd av Veddesta centrums
avveckling. Veddestavägen utformas med en sektion som ska kunna fungera flexibelt över tid. Bredden
ska kunna medge antingen angörings- och parkeringsrader alternativt fyra körfält med eller utan
kollektivkörfält.
För att integrera Veddesta med det intilliggande Barkarby föreslås att Fasanvägen och Ripvägen
förlängs in i den nya strukturen. I kombination med andra infrastrukturåtgärder i närområdet
såsom Växthusvägens förlängning och en ny väg mellan Saldovägen och Järfällavägen bedöms
trafikmängderna inte bli särskilt omfattande.
Varutransorter till kvarteren runt Veddestatorg kan med fördel ske från garage/busstation för att
undvika transporter vid torget.
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Gatusektioner

VEDDESTAVÄGEN

28 m

Illustrationerna är skallösa
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Tre ri k t l in jer fö r g es taltn in g
De övergripande riktlinjerna tar alla sin utgångspunkt i vistelse- och upplevelsevärden i det offentliga
rummet. Riktlinjerna delas in i tre kategorier: Stadssiluett, Gaturum och Levande bottenvåningar.

Stadssiluett
I Södra Veddesta, etapp 1 planeras för en hög
exploatering; en tät stadsbygd vid det attraktiva
stationsläget. Höjderna i stadsdelen varierar mellan 3 till
32 våningar. Grundprincipen är att prioritera dagsljus
på publika platser och att i möjligaste mån undvika att
förstärka vindar eller skapa turbulens. Identiteten ska
stärkas av samtida arkitektur av hög klass.
En vertikal variation bidrar till en upplevelsetäthet.
Där byggnaderna är lägre skapas en lucka där himlen
syns. Den högsta bebyggelsen markerar områdets
huvudpulsåder – Veddestavägen.

SILUETT
GATURUM

Högdelarna, som kommer utgöra Veddestas siluett,
riskerar att skugga det offentliga rummet och
förekommer därför högst en gång per kvarter.

LEVANDE BOTTENVÅNING

VEDDESTAVÄGEN

Indragna högre våningar skapar ljusare
och luftigare gaturum.
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Gaturum
Ett attraktivt gaturum är delvis beroende av omkringliggande byggnaders höjd. Därför begränsas
takfotshöjden (den del som upplevs från gatan) till 5-6 våningar. Vid högdelar ska markeringen
utgöra en livförskjutning så att vindar bryts och turbulens minskas. En hälsosam bebyggelsemiljö och
hållbarhetsaspekter för den nya bebyggelsen är viktiga att beakta.
Byggnadernas fasader definierar den allmänna platsen. Genom att byggnaderna placeras i
kvartersgräns skapas tydligt avgränsade rum. Byggnadernas längd inom kvarteret kan med fördel
variera mellan 20-30 meter för en mångfald i upplevelse.      
Balkonger och burspråk ger höga boendekvaliteter. Rätt utformade kan de också bidra till gaturummet.
Utkragande delar ska medvetet gestaltas som en bidragande del till såväl gaturummet som till
områdets stadskvaliteter. Utformning av balkonger bör göras i relation till husets proportioner .
Utformningen varierar mot olika gator enligt tre kategorier.
1.
Mot Veddestavägen, med sin höga grad av offentlighet ska balkonger integreras i
fasaden och inte skjuta ut över kvartersgräns. Planbestämmelse f1
2.

Gator av mer offentlig karaktär innebär restriktioner mot utskjutande byggnadsdelar (max 1.0
meter). Bottenvåning får inte utformas med utskjutande delar och minst 5,0 meter upp från
             gatan. Planbestämmelse f2
3.

Mot övriga gator tillåts utskjutande balkonger (max 1.8 meter), dock inte i bottenvåningen och
minst 5,0 meter upp från gatan. Planbestämmelse f3
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Levande bottenvåningar
Alla bottenvåningar i stadsdelen ska ha en tydlig relation till sina omgivande stadsrum och vara väl
utformade för människan i centrum. Trygga färdvägar till och från stationen är en viktig utgångspunkt
för utformning av bottenvåningarna. Med utgångspunkt i den gående människans upplevelse bör
bottenvåningen variera i utformning.
Bottenvåningarnas karaktär delas in i tre kategorier; aktiva, öppna och stilla bottenvåningar.
Aktiv bottenvåning – Bottenvåningens fasad har en utformning som lockar
till visuell kontakt och interaktion mellan inne och ute. Det sker till exempel
med många entréer och stora sammanhängande glaspartier. Bottenvåningen är
tillgänglig från trottoaren utan trappor eller trösklar.
Öppen bottenvåning – Bottenvåningens fasad har en utformning som ger ett
visuellt samspel med gatan. Det görs med entréer och stora fönster. Hörnlägen
ska ha större sammanhängande glaspartier.

Stilla bottenvåning – Bottenvåningens fasad utformas med entréer till bostäder
och andra lokaler med mindre eller större fönsteröppningar. Trapphus markeras
med fördel. Fasaden utformas med mindre krav på visuell kontakt och samspel
med gatan.

Levande bottenvåningar
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G e s t a l t n in g sfö rs la g Ved d e st a 1: 13
Fastigheten ligger i ett bra strategiskt läge i området och kommer på sikt bli en av de största noderna
för kollektivtrafik i norra Stor-Stockholm. Det är här resenärerna med de olika kollektivtrafikslagen;
buss, pendeltåg och tunnelbana möts.
På fastigheten utvecklas två blandstadskvarter som tillsammans med ett nytt torg utgör navet i en
levande stadsdel.
De delar av fastigheten som ansluter mot det nya Veddesta torg lämpar sig särskilt för handel
och kommersiella lokaler. Kvarteren ska utformas med ett varierande taklandskap. Mot den nya
Veddestabron och järnvägen i norr byggs ett landmärke på upp till 32 våningar. Planen möjliggör för
hotell, kontor och bostäder. Gårdar och delar av taken kommer att vara grönskande.
Bussterminalen är lokaliserad närmast järnvägsspåren och är delvis överdäckad för resenärernas
bekvämlighet. Mellan bostadskvarteren löper en gata som bildar tak över den planerade
bussterminalen och möjliggör entréer till kvarteren.
Under bottenvåningarna utvecklas parkeringsgarage i två våningsplan.

Perspektiv med Veddestabron och Mälarbanan i vänstra hörnet
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Illustrationsplan Veddesta 1:13
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5te maj och augusti kl 09:00

5te maj och augusti kl 12:00

5te maj och augusti kl 16:00

Vårdagjämning kl 09:00

Vårdagjämning kl 12:00
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Veddesta 1:13

Perspektiv från Mälarbanan. Busstation i bottenvåning med bebyggelse ovanpå.
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G e s t a l t n in g sfö rs la g Ved d e st a 2: 2 och 2: 27
Efter avstigningen från den nya stationen, med tunnelbana, pendeltåg eller buss kommer man ut
på Veddesta torg. Härifrån är det lätt att orientera sig. Kring torget skapas möjligheter att utveckla
kontor och hotell. I bottenvåningarna finns utrymme för handel och andra urbana verksamheter. På
torget finns plats för uteserveringar och torghandel. Fortsättningen på Veddestavägen är stadsdelens
huvudgata och utgör en intensiv stadsmiljö med liv och rörelse och en blandning av bostäder och
verksamheter. Exploateringen är hög, men den landar i en mänsklig skala med aktiva bottenvåningar.
Här blandas hög och låg bebyggelse så att solen når ner i gaturummet och på gårdar. Arkitekturen är
varierad för att skapa dynamik.
I parken erbjuds en helt annan miljö. Veddestaparken sluttar ner mot det lummiga parkstråket längs
Veddestabäcken. Här skapas förutsättningar för lek och aktiviteter och bäcken lyfts fram som ett
rogivande element. Samtidigt utvecklas ett gent och tryggt cykelstråk med sikte på Barkarby station.
Bebyggelsen mot parkstråket utformas som en kaj mot den grönskande parken. Här finns bostäder och
förskolor. Det finns också möjlighet för urbana verksamheter i bottenplan. Här är skalan lägre än mot
Veddestavägen, men fortfarande med en dynamik och variation samt hög kvalitet i arkitekturen. I den
inre strukturen skapas en triangulär plats där flera vägar korsas. Här finns utrymme för verksamheter
och en plats för möten. De inre kvarteren innehåller en blandning av bostäder och verksamheter.
Strukturen skapar förutsättningar för stadsliv och för att koppla stadsdelen till omgivningen och
stationen genom ett kopplande gatunät.

Perspektiv med nya Veddestatorg i vänsterkanten och Veddestavägen i förgrunden. I bakgrunden skymtar Barkarby
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Illustrationsplan Veddesta 2:2 och 2:27
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Sol och skuggstudie
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Illustration Veddesta 2:2 och 2:27

Perspektiv på nya Veddestaparkstråk
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G e s t a l t n in g sfö rs la g Ved d e st a 2: 11
Visionen är att skapa en varierad och urban stadsdel. Intentionen är att forma en inbjudande och
levande blandstad med bra service, kvalitativa bostäder med lugna innergårdar. Parkrum och
gröna stråk ska inbjuda till utomhusvistelse och aktivitet. Hela området kommer att ha en tydlig
kvartersstruktur med variation i våningshöjd och gestaltningsuttryck. Strukturen har en urban prägel
med mycket inslag av grönska. Gator och stråk är genomtänkta och planeras för att området ska
kunna växa i framtiden. Mot det nya huvudstråket i norr – Veddestavägen – planeras kvarter med
en hög variationsgrad där byggnaderna är allt ifrån 6 till 24 våningar höga. Här planeras för levande
bottenvåningar med kommersiella lokaler som kan inrymma restauranger, caféer och annan service.
Söderut möts man av gatan som leder vidare ner till parken. Längs detta stråk är skalan betydligt lägre
med stadsradhus och stora öppningar mot kvarterens gårdar. Gatan har en grön prägel och här är det
fotgängarna och de boende som bestämmer tempot. Särskilt stor vikt kommer att läggas på att boende
ska få en tillgång till stråket.
Kvarteren i mellersta och södra delen av området har en något lägre exploatering än kvarteren mot
Veddestavägen och här är byggnaderna generellt fem till sju våningar höga, men på sina håll varierade
med inslag av byggnadskroppar om tre till tio våningar. De förskolor som planeras i området kommer
att ligga i mycket nära anslutning till parken och för de boende planeras takterrasser med utsikt över
parken.

Perspektiv sett från Veddesta parkstråk
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Illustrationsplan Veddesta 2:11
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Stadsradhus i området

Perspektiv längs Veddestavägen
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Sol och skuggstudie
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G e o t e k n is k a fö rh ålla n d e n
Grundläggning
Området består av lermark med varierande fasthet samt friktionsjord. Tyngre byggnader
rekommenderas att pålgrundläggas alternativt grundläggas med plintar. En annan möjlighet är
kompensationsgrundläggning.
Till bygglovet ska kompletterande undersökningar utförts för att mer i detalj fastställa jordlagrens
mäktighet och hållfasthetsparametrar för att säkrare kunna föreslå lämplig grundläggningsmetod.

Risker
En riskanalys för E18 och Mälarbanan har gjorts. Individrisken bedöms vara helt acceptabel på
avstånd av 27 meter eller mer från spårkant i Mälarbanans nya läge. Även i området 15-27 meter från
Mälarbanan är individrisknivån i det närmaste acceptabel. På kortare avstånd än 15 m är risknivån
tolerabel vilket innebär att rimliga skyddsåtgärder bör genomföras om personer kommer att vistas där
mer än tillfälligt.
Följande skyddsåtgärder föreslås inom planområdet med nedan bestämmelser:
  Fasaden på byggnaderna inom cirka 140 meter från E18 utförs i obrännbart material
  Fasaderna som riktas mot E18 på husen närmast vägen förses med fönster i brandklass EI30
  Friskluftsintag på byggnaderna inom cirka 140 meter ska förläggas på tak eller annat skyddat läge i
förhållande till E18
  Byggnaderna inom cirka 140 meter från E18 ska kunna utrymmas i riktning bort från Mälarbanan
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Te k n i s k f ö rs ö rjn in g
Vattenförsörjning och spillvatten
Området kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvattenhantering
Eftersom planområdet inte har några dagvattenlösningar i dagsläget kommer exploateringen av
planområdet med de dagvattenlösningar som etableras snarare innebära en positiv åtgärd i arbetet mot
en bättre vattenkvalitet i recipienterna.
I kommunens dagvattenstrategi och dagvattenpolicy anges generella anvisningar:
• Dagvattnet ska omhändertas så det inte riskerar att orsaka översvämningar av nedströms liggande
områden.
• Dagvatten ska renas och fördröjas så nära källan som möjligt.
• Dagvatten ska utgöra en positiv resurs i landskapet.
• Dagvatten ska inte medföra att recipientens status försämras eller att gällande miljökvalitetsnormer
inte uppnås.
• Dagvatten ska avledas skiljt från spillvattnet.
För att skapa en fungerande dagvattenhantering med en minskad belastning både på befintligt
dagvattensystem och på recipienten, efter planerade förändringar av planområdet, föreslås följande
åtgärder:
• Dagvatten från hårdgjorda ytor, som tak och asfaltsytor, inom planområdet leds till
   makadammagasin och makadamdiken för rening, fördröjning och infiltration.    
Makadammagasinet ansluts till befintligt dagvattensystem och förses med bräddavlopp till
Veddestavägen i planområdets östra del.
• Markytan vid busstationen förses med dagvattenbrunnar som möjliggör tillrinning till
makadammagsinet under markytan. Brunnarna bör spridas ut över busstationens yta
så att tillrinningen till makadammagasinet jämnas ut både ur flödes -och reningssynpunkt.
• För att underlätta dagvattenhanteringen i området bör kantsten mellan hårdgjorda ytor och  
  
grönytor undvikas.
Dagvattenlösningar under mark har valts för det här planområdet både för att lämpliga ytor för
dagvattenlösningar ovan mark är begränsade och att det inte är lämpligt med ytvattendammar i
närheten av de fyra förskolorna som ska uppföras. Föreslagen dagvattenhantering innebär ingen ökad
flödesbelastning på befintligt dagvattensystem.
Ytterligare fördröjning av dagvatten är möjligt genom anläggande av gröna tak på
tillkommande byggnader. De gröna taken krävs inte för att klara flödeskraven och eftersom
takdagvatten är relativt rent har det endast en marginell effekt på föroreningshalterna i
dagvattnet. Det som åstadkoms med gröna tak är framförallt en minskad belastning på det
kommunala dagvattensystemet.
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Energiförsörjning
E.ON äger fjärrvärmenätet i Järfälla kommun.

Avfallshantering
Avfallshanteringen ska ske i enlighet med Järfälla kommuns renhållningsordning (Avfallsföreskrifter,
Tekniska nämndens Riktlinjer för avfallshantering samt avfallsplan). Diskussion pågår om att ansluta
området till en ny sopsug som placeras i Veddesta.

El
Elnätet byggs ut i samband med utbyggnad av gator och ny bebyggelse. Var nya elstationer ska
placeras studeras vidare till granskningen men inriktningen är att de placeras inom respektive gällande
fastighet för att täcka behoven.

Bredband
Planerad bebyggelse kommer att anslutas till befintligt tele- och fibernät.
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4. Konsekvenser
Sa m m a n fa ttn in g b e h o v s b edömning
Behovsbedömning av miljöbedömning enligt MKB förordningen har tagits fram. I denna bedöms
förslaget medföra risk för betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) har formulerats. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning gällande betydande
miljöpåverkan samt förslag på avgränsning av MKB.
Enligt behovsbedömningen ska planbeskrivningen redovisa nödvändiga avgränsningar och
preciseringar så att betydande miljöpåverkan kan undvikas vad gäller:
 Påverkan på ytvatten och grundvatten.
 Påverkan på fornlämningar.
 Påverkan på friluftsliv och rekreation.
 Risk för markföroreningar.
 Risk för buller.
 Risk för översvämning.
 Risk för ras- och skred.
 Risk för leder för farligt gods.
Utifrån denna precisering har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats på att beskriva nuläge och
bedöma konsekvenser för Rekreation och friluftsliv, Vattenmiljö samt Hälsa och säkerhet. Påverkan
på fornlämningar kunde efter kontakt med Länsstyrelsen avskrivas då samtliga fornlämningar
ska ha undersökts och tagits bort i samband med tidigare planläggning. Påverkan på lagskydd
gällande Naturmiljö lades till under miljöbedömningsprocessen då en art fridlyst enligt 8 § i
artskyddsförordningen påträffats inom området.

Sa m m a n fa ttn in g av miljö konsekvensbeskrivningen
Rekreation och friluftsliv
Planens viktigaste konsekvenser gällande rekreation och friluftsliv är att den rekreativa friytan blir
mycket begränsad vilket kan leda till stort slitage och målkonflikter. Friytetillgången på förskolor
blir 15-20 kvm/barn och gårdarnas storlek cirka 1200 kvm att jämföra med Boverkets riktlinjer om
40 kvm/barn och minst 3000 kvm total gårdsyta. Den totala friytan i området är 8-9 kvm/invånare
och den privata friytan ca 9 kvm/bostad. Detta kan jämföras med riktlinjer i Stockholms stads
sociotopkarta om en total friyta på 30 kvm/invånare och 20 kvm/bostad i tätbebyggda stadsdelar.
Planen innebär också positiva konsekvenser när grönytan längs Veddestabäcken rustas upp som
parkområde. Detta innebär att den regionala vandringsleden Upplandsleden och det regionala
cykelleden Skälbystråket bedöms bli attraktivare och upplevas tryggare inom området.
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Vattenmiljö
Planen bedöms ha positiva konsekvenser på vattenmiljön eftersom de dagvattenlösningar som föreslås
innebär att dagvatten som når Veddestabäcken kommer att ha föroreningshalter som understiger
riktvärdena för samtliga föroreningar.  I nuläget överstigs riktvärdena för de flesta föroreningarna.
Planen bidrar därmed till möjligheten att nå MKN för Bällstaån eftersom Veddestabäcken rinner ut i
denna. Vidare minskar dagvattenlösningarna de flöden som lämnar området något vilket bidrar till att
minska översvämningsproblem i Veddestabäcken och Bällstaån.

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

Hälsa och Säkerhet
Buller
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till buller bedöms som acceptabel. Planförslaget
bedöms medföra små negativa till obetydliga konsekvenser för människors hälsa på grund av buller.
Osäkerheten är dock stor på grund av avsaknad av bullerutredning.

Översvämningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till översvämning bedöms som acceptabel. Risken
för översvämningar i området är liten och med föreslagna dagvattenlösningar och ökad kapacitet i
ledningssystemet minskar risken ytterligare.

Skred, ras och erosion
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till skred, ras och erosion bedöms som acceptabel.
Fördjupade geotekniska utredningar behöver dock utföras i samband med bygglov för att kunna
föreslå lämplig grundläggningsmetod.

Trafiksäkerhet
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet har inte kunnat bedömas
eftersom trafikutredning ännu inte tagits fram. Planförslaget bedöms kunna innebära risk för negativa
konsekvenser gällande trafiksäkerhet. Detta grundas på bristande bedömningsunderlag varför
eventuella risker kopplade till en ökad biltrafik samt tyngre trafik, i form av bussar, relaterat till
resecentret inte har kunnat bedömas. Ett genomgående gång- och cykelnät ger dock en bra grund för
en säker trafikmiljö.

Farligt gods
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till farligt gods bedöms som acceptabel. Befintlig
led för farligt gods på Veddestavägen föreslås upphöra och byggnader inom 140 meter från
Mälarbanan och E18 ges en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.

Markföroreningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till markföroreningar bedöms som acceptabel.
Planen bedöms innebära positiva konsekvenser för människors hälsa och säkerhet gällande
markföroreningar. Förorenade massor ska enligt planen saneras för att nå acceptabel risknivå.
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Luftföroreningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till luftföroreningar har inte kunnat bedömas
eftersom trafikutredning och utredning gällande luftföroreningar saknas. Planförslaget bedöms
kunna innebära risk för negativa konsekvenser gällande luftföroreningar. Detta grundas på bristande
bedömningsunderlag varför utsläpp kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts genomgående.

Klimatanpassning
Det bedöms kunna innebära negativa konsekvenser kopplade till människors hälsa kopplat till
klimatanpassning eftersom den täta strukturen med höga byggnader innebär bitvis skuggiga gårdar
och gator samt risk för blåsiga miljöer. Plankartan styr dock en max byggnadshöjd på 6 våningar
vilket gör att det skapas setbacks och vinden viker då av och når inte ner till gatunivå. Osäkerheten
i bedömningen är stor då ingen vindutredning gjorts. Det är dock positivt att det finns tillgång till
solbelysta offentliga friytor under hela dagen.
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5. Genomförande
O rg a n i s ato risk a fråg o r
Ansvarsfördelning
Kommunstyrelseförvaltningen upprättar detaljplan och ansvarar för erforderliga avtal för planens
genomförande. Kommunen är ansvarig för iordningsställande av allmän platsmark (till exempel vägar,
gång- och cykelvägar) och allmänna ledningar.
Bygg- och miljöförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning vid granskning av lov och anmälan.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder på fastighetsägarens
initiativ och bekostnad.
Byggherren ansvarar för genomförandet av nybyggnation samt erforderliga anläggningar inom
kvartersmark.

Huvudmannaskap
Inom planområdet är kommunen idag huvudman för Veddestavägen. För framtida exploatering
kommer kommunen som regel vara huvudman för de tillkommande allmänna platserna, tex gator
och torg. Undantag gäller för den gata som uppkommer på Veddesta 1:13. Bilden nedan visar med
gulmarkerat de gator som kommunen inte är huvudman för.

Veddesta 1:13
A

B
B

A

Veddesta 2:11
B

D

Veddesta 2:2
A

C

Veddesta 2:27
A

C

F
B
E

H

G

Gatustrukturen och gulmarkerat var de privata vägarna finns
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Avtal
Ramavtal har upprättats med planområdets berörda fastighetsägare.
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och fastighetsägare till Veddesta 2:11 samt
mellan kommunen och fastighetsägare till Veddesta 1:13. Exploateringsavtalen reglerar frågor som
rör kostnads- och ansvarsfördelning för genomförandet av detaljplanen. Exploateringsavtalen följer de
riktlinjer som framgår av kommunens ”Markanvisningsmodell och riktlinjer för exploateringsavtal”.
För de fastigheter som kommunen äger i bolagsform, Veddesta 2:2 samt 2:27, kommer
markanvisningsavtal att tecknas med framtida exploatörer. Sådant avtalstecknande är aktuellt först
efter samråd.
Kommunen har tecknat avtal med staten om utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station.
Tillgänglighet till tunnelbanestation kommer att finnas inom eller i direkt anslutning till planområdet.

F a s t i g h etsrä tts lig a fråg o r
Markägare
Inom planområdet finns tre fastighetsägare. Kommunen äger (genom helägda bolag) fastigheterna
Veddesta 2:2 samt Veddesta 2:27. Veidekke Bostad AB äger Veddesta 2:11 och AB Sagax äger
Veddesta 1:13. Delar av kommunägda gatu- och parkfastigheten Veddesta 2:1 ligger också inom
planområdet.

Fastighetsbildning
I samband med genomförande av detaljplanen kommer nya fastigheter bildas. 3D-fastighetsbildning är
aktuellt, bland annat för Veddesta 1:13 där bussterminal med överbyggt bebyggelsekvarter kommer att
byggas.
Vad gäller nytillkommen allmän platsmark på icke kommunägd mark överlåter berörd exploatör dessa
markytor till kommunen utan ersättning. Denna typ av överlåtelse gäller för samtliga fastigheter inom
planområdet.
Reglering gällande kvartersmark är aktuellt för fastigheterna Veddesta 1:13 samt Veddesta 2:27. Mark,
avsedd att bli kvartersmark kommer regleras från Veddesta 2:1 till Veddesta 1:13. Mark, avsedd att bli
kvartersmark, kommer regleras från Veddesta 2:1 till Veddesta 2:27.
Fastigheterna Veddesta 2:65 samt Veddesta 2:73 som ej är ingår i planområdet kommer enligt
planförslaget att beröras av fastighetsreglering då delar av dessa berörs av intrång för allmän plats.

Gemensamhetsanläggningar
Inom planområdet finns två gemensamhetsanläggningar, Veddesta GA:5 samt Veddesta GA:1, på
Veddesta 2:11.
I de fall ett kvarter delas in i flera fastigheter kan gemensamhetsanläggningar behöva bildas för till
exempel parkering, dagvattenanläggningar och andra gemensamma ytor.
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Servitut, ledningsrätt och andra fastighetsrättsliga avtal
Ledningsrätt finns på fastigheterna Veddesta 1:13, Veddesta 2:27 och Veddesta 2:1.
Ledningsrätter för befintliga allmänna ledningar behöver omprövas i samband med att ledningarna
läggs om. Det gäller bland annat ledningar som går över kvarter där ledningarna flyttas till den nya
dragningen av gator.

Markanvisningar
Anvisning av kommunägd mark sker enligt kommunens markanvisningsmodell och påbörjas tidigaste
efter samråd.
Framtaget kvalitetsprogram/gestaltningsprogram/miljöprogram kommer att ligga till grund för
bedömningskriterier i kommande markanvisningar. Markanvisningar kan röra sig om både bostäder,
handel och kontor.

Ekonomiska frågor
Kommunens intäkter sker genom markförsäljning. Kommunen som huvudman ansvarar för om- och
utbyggnad av allmänna anläggningar inom planområdet vilka bekostas av berörda fastighetsägare.
Byggherren ansvarar för samtliga kostnader inom kvartersmark.
Respektive ledningsägare ansvarar för utbyggnad av nya ledningar. I det fall befintliga ledningar
behöver flyttas bekostas detta av berörda fastighetsägare.
Hela planområdet kommer att ligga inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp
vilket gör att kommunen kommer att ta ut anslutningsavgifter för anslutning till vatten- och
avloppsledningsnätet.

Te k n i s k a fråg o r
Planbeskrivningen redovisar vilka utredningar som genomförts inom ramen för planarbetet.
Byggherren ansvarar för framtagande av kompletterande tekniska utredningar som krävs för planens
genomförande.

G e n o mf ö ran d e tid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Efter att
genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla. Kommunen har dock därefter möjlighet att ändra
eller upphäva planen, utan att ej utnyttjade rättigheter behöver beaktas.
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U t b y g g n ad se tap p e r
Berörda exploatörer tar i samråd med kommunen fram tidplan för etapputbyggnad. Första byggstart
planeras kunna ske under år 2018.
I anslutning till planområdet ska Veddestabron byggas. Etableringsyta för utbyggnad av Veddestabron
kommer att ske på fastigheten Veddesta 2:27.

Veddesta 1:13
A

B
B
Veddesta 2:2
A

Veddesta 2:27
A

D

C
B

Etablering för Veddestabron med gul cirkel
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Sammanfattning
Föreslagen plan
Planområdet utgör en del av södra Veddesta. Det avgränsas i öster av
Mälarbanan, i söder av befintlig villabebyggelse, i väster av befintliga
kontorsbyggnader och i norr av Veddestavägen. Området omfattar ca
10 hektar och medger uppförande av cirka 2000 bostäder. Därutöver
innehåller förslaget ett resecenter med tunnelbana, bussterminal och
nära koppling till pendeltågstation, kontor, lokaler för handel och service samt fyra förskolor. I anslutning till resecentret kommer ett torg
att finnas och vid Veddestabäcken anläggs ett parkstråk. Torg och parkstråk sammankopplas via en urban park. Byggnadshöjder varierar från
3 till 32 våningar med högre byggnadshöjder mot Veddestavägen och
lägre byggnadshöjder mor parkstråket vid Veddestabäcken.

Lagskydd och plansituation
Veddesta utgör del av den i regionplanen utpekade regionala stadskärnan Barkaby-Kallhäll. I översiktsplanen för Järfälla kommun planeras Veddesta Etapp 1 bli ett område med urban/stadsmässig struktur.
Området omfattas av lagskydd gällande ekologiskt känsliga områden
(ESKO), miljökvalitetsnormer (MKN), riksintresse för kommunikationer samt artskyddsförordningen
Gällande detaljplaner finns för hela området med genomförandetiden
för dessa har löpt ut.

Nuläge
De rekreativa ytorna inom planen består av koloniområde samt grönytor med ogallrade naturlika planteringar, oskötta gräsmarker och Veddestabäcken som går i ett djupt dike. Ytorna används främst av
kolonister, närliggande förskola och skola samt av förbipasserande på
områdets gång- och cykelvägar. Inom 500 meter från planområdet
finns flera mindre skogspartier med rekreativa värden men få rekreativa
strukturer. Veddestavallen med fotbollsplaner ligger strax norr om planområdet. Områden med högre anläggningsgrad finns ca 1 km från
planområde i form av Ormbacka friluftsområde, Kyrkparken och Skälbyparken. Görvälnkilen och Järvakilen ligger cirka 3 kilometer respektive 2 kilometer från området. Den regionala vandringsleden
Upplandsleden går genom området liksom den Skälbystråket som är
en regional cykelled.
Veddestabäcken, som rinner längs med utredningsområdets sydöstra
avgränsning, är ett biflöde till Bällstaån. Bällstaån utgör en vattenförekomst och omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Bällstaån har
dålig kemisk status och dålig ekologisk status. Dagvattnet från planområdet rinner i dagsläget orenat till Veddestabäcken och vidare till Bällstaån genom en kulverterad dagvattenledning. Inga
grundvattenförekomster finns som omfattas av miljökvalitetsnormer.
Den naturliga infiltrationen till grundvattnet idag är liten på grund av
marklager bestående av lera med låg genomsläpplighet.
Risken för översvämningar i området är relativt låg och är framförallt
kopplad till ett underdimensionerat dagvattennät. Risken för skred, ras
6
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Hälsa och säkerhet

Vattenmiljö

Rekreation och friluftsliv

Tabell 1. Sammanfattande tabell över planen, alternativf förslag och nollalternativetskonsekvenser. Poängskala relaterar till nuläget samt riktlinjer relaterade till människors
hälsa och säkerhet.

Planförslaget

Alternativt förslag

Nollalternativ

+2 Märkbara positiva konsekvenser
eftersom grönytor i anslutning till
regionala leder rustas upp och planen
rymmer en sammanhållen struktur för
gång- och cykeltrafikanter.

+2 Märkbara positiva konsekvenser
eftersom grönytor i anslutning till
regionala leder rustas upp och planen
rymmer en sammanhållen struktur för
gång- och cykeltrafikanter.

+ 1 Små positiva konsekvenser
eftersom den regionala cykelleden
rustas

- 3 Märkbara negativa konsekvenser
eftersom tillgången till friytor (torg,
parker, bostadsgårdar och naturområden) blir låg.

- 3 Märkbara negativa konsekvenser
eftersom tillgången till friytor (torg,
parker, bostadsgårdar och naturområden) blir låg. Tillgången blir dock något
bättre än i förslaget.

- 1 Små negativa konsekvenser när
områden som idag används som
skolnatur bebyggs.

Inga konsekvenser på grundvattnet
eftersom genomsläppligheten till
grundvattnet är låg.

Inga konsekvenser på grundvattnet
eftersom genomsläppligheten till
grundvattnet är låg.

Inga konsekvenser på grundvattnet
eftersom genomsläppligheten till
grundvattnet är låg.

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

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

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

- 1, risk för små negativa konsekvenser
gällande buller eftersom det råder
osäkerhet om bullersituationen i
anslutning till resecentrum och
gällande bullerregn från kommande
förbifart

- 1, risk för små negativa konsekvenser gällande buller eftersom det råder
osäkerhet om bullersituationen i
anslutning till resecentrum och
gällande bullerregn från kommande
förbifart

0 Inga negativa konsekvenser gällande
buller eftersom verksamheterna i
nollalternativet bedöms klara de
bullernivåer som kan uppstå i området

+ 1, små positiva konsekvenser
gällande översvämningar eftersom
flödena till Veddestabäcken minskar,
kapaciteten i ledningssystemet ökar
och andelen vegetation som kan ta
upp vatten ökar i området

+ 1, små positiva konsekvenser
gällande översvämningar eftersom
flödena till Veddestabäcken minskar,
kapaciteten i ledningssystemet ökar
och andelen vegetation som kan ta
upp vatten ökar i området

0 Inga konsekvenser gällande
översvämningar eftersom nya
byggnader kommer öka andelen
hårdgjord yta samtidigt som lokal
dagvattenhantering förväntas anläggas
enligt kommunens dagvattenpolicy

0 Inga konsekvenser gällande skred,
ras och erosion eftersom förutsättningarna för byggnation bedöms som goda
och eventuell skredrisk vid Veddestaån
bedöms kunna omhändertas vid
parkomvandling.

0 Inga konsekvenser gällande skred,
ras och erosion eftersom förutsättningarna för byggnation bedöms som goda
och eventuell skredrisk vid Veddestaån
bedöms kunna omhändertas vid
parkomvandling.

0 Inga konsekvenser gällande skred,
ras och erosion eftersom förutsättningarna för byggnation bedöms som goda
och marken längs Veddestabäcken
behålls i oförändrat skick

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en
trafikutredning kopplat till resecentrum
inte har gjorts

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en
trafikutredning kopplat till resecentrum
inte har gjorts

- 2, Risk för märkbara negativa
konsekvenser gällande trafiksäkerhet
eftersom en trafikutredning kopplat till
resecentrum inte har gjorts

0 Inga konsekvenser gällande farligt
gods eftersom byggnader inom 140
meter från trafikleder för farligt gods
ger en konstruktion som minimerar
risker vid eventuell olycka.

0 Inga konsekvenser gällande farligt
gods eftersom byggnader inom 140
meter från trafikleder för farligt gods
ger en konstruktion som minimerar
risker vid eventuell olycka.

0 Inga konsekvenser gällande farligt
gods eftersom byggnader förmodas
uppföras på ett sätt som minimerar
risker vid eventuell olycka.

+ 3, stora positiva konsekvenser
gällande markföroreningar eftersom
området saneras vid bebyggelse och
ny bebyggelse ges en konstruktion
som minskar inträngning av föroreningar om detta bedöms nödvändigt

+ 3, stora positiva konsekvenser
gällande markföroreningar eftersom
området saneras vid bebyggelse och
ny bebyggelse ges en konstruktion
som minskar inträngning av föroreningar om detta bedöms nödvändigt

+ 1, små positiva konsekvenser
gällande markföroreningar eftersom
området saneras vid bebyggelse och
ny bebyggelse ges en konstruktion
som minskar inträngning av föroreningar om detta bedöms nödvändigt

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom
utsläpp kopplade till biltrafik och
resecentret inte utretts genomgående.

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom
utsläpp kopplade till biltrafik och
resecentret inte utretts genomgående.

- 1, Risk för små negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom
utsläpp kopplade till biltrafik och
resecentret inte utretts genomgående.

- 2, Märkbara negativa konsekvenser
gällande klimatanpassning eftersom
den täta strukturen med höga
byggnader ger skuggiga gårdar och
gator samt risk för blåsiga miljöer.

- 1, Små negativa konsekvenser
gällande klimatanpassning eftersom
den täta strukturen med höga
byggnader ger risk för blåsiga miljöer.

- 1, Små negativa konsekvenser
gällande klimatanpassning eftersom
ytterligare områden hårdgörs och risk
för lokala värmeöar kan uppstå.
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och erosion är liten förutsatt att grundläggning av byggnader sker på
ett lämpligt sätt.
Transportleder för farligt gods finns i anslutning till planområdet i
form av E18, Mälarbanan och Veddestavägen. Dessa transportleder
skapar också buller i området. Halterna av luftföroreningar bedöms
dock understiga miljökvalitetsnormer för luftföroreningar. Nätet för
gångtrafikanter är relativt begränsat i sin nuvarande form och cykelvägar finns endast i anslutning till Ekonomivägen och Veddestavägen.
Markföroreningar från tidigare verksamheter, såsom petroleumkolväten, PAH samt tungmetallerna arsenik och bly. Förekomst av klorerade lösningsmedel kan inte uteslutas.

Samlad bedömning
Planens förhållande till lagskydd
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKOområdet negativt.
Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Planens påverkan på riksintresset för kommunikationer bedöms inte
begränsa möjligheten att utveckla riksintresset. Anläggande av resecenter kan bidra till ökad tillgänglighet till riksintresset.
Miljökvalitetsnormer för luft enligt 5 kap. 3 § MB
Planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN kan inte bedömas
eftersom erforderligt underlag saknas. Det finns dock en risk att MKN
överskrids till exempel vid Veddestavägen och bussterminalen.
Miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt 5 kap. MB
Planförslaget bidrar till att minska belastningen på Veddestabäcken och
Bällstaån, och därmed till möjligheterna att uppnå MKN för Bällstaån.
Artskyddsförordningen
Planen innebär att mistel som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen kommer att försvinna ifrån området i och med att trädallé
avverkas. Mistel är vanligt förekommande i Mälardalen och det
bedöms inte påverka artens fortlevnad.

Planens viktigaste konsekvenser
Rekreation och friluftsliv
Planens viktigaste konsekvenser gällande rekreation och friluftsliv är att
den rekreativa friytan blir mycket begränsad vilket kan leda till stort
slitage och målkonflikter. Friytetillgången på förskolor blir 15-20 kvm/
barn och gårdarnas storlek ca 1200 kvm att jämföra med Boverkets
riktlinjer om 40 kvm/barn och minst 3000 kvm total gårdsyta. Den
totala friytan i området är 8-9 kvm/invånare och den privata friytan ca
9 kvm/bostad. Detta kan jämföras med riktlinjer i Stockholms stads
sociotopkarta om en total friyta på 30 kvm/invånare och 20 kvm/
bostad i tätbebyggda stadsdelar.
8

Planen innebär också positiva konsekvenser när grönytan längs Veddestabäcken rustas upp till parkområde. Detta innebär att den regionala vandringsleden Upplandsleden och det regionala cykelleden
Skälbystråket bedöms bli attraktivare och upplevas tryggare inom
området.
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Vattenmiljö
Planen bedöms ha positiva konsekvenser på vattenmiljön eftersom de
dagvattenlösningar som föreslås innebär att dagvatten som når Veddestbäcken kommer att ha föroreningshalter som understiger riktvärdena för samtliga föroreningar. I nuläget överstigs riktvärdena för de
flesta föroreningarna. Planen bidrar därmed till möjligheten att nå
MKN för Bällstaån eftersom Veddestabäcken rinner ut i denna. Vidare
minskar dagvattenlösningarna de flöden som lämnar området något
vilket bidrar till att minska översvämningsproblem i Veddestabäcken
och Bällstaån.
Naturmiljö
Planen innebär att mistel som är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen kommer att försvinna ifrån området i och med att trädallé
avverkas. Mistel är vanligt förekommande i Mälardalen och det
bedöms inte påverka artens fortlevnad.
Hälsa och Säkerhet
Buller
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till buller bedöms
som acceptabel. Planförslaget bedöms medföra små negativa till obetydliga konsekvenser för människors hälsa på grund av buller. Osäkerheten är dock stor på grund av avsaknad av bullerutredning.
Översvämningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till översvämning
bedöms som acceptabel. Risken för översvämningar i området är liten
och med föreslagna dagvattenlösningar och ökad kapacitet i ledningssystemet minskar risken ytterligare.
Skred, ras och erosion
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till skred, ras och
erosion bedöms som acceptabel. Fördjupade geotekniska utredningar
behöver dock utföras i samband med bygglov för att kunna föreslå
lämplig grundläggningsmetod.
Trafiksäkerhet
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning saknas. Planförslaget bedöms kunna innebära risk för negativa konsekvenser gällande
trafiksäkerhet. Detta grundas på bristande bedömningsunderlag varför
eventuella risker kopplade till en ökad biltrafik samt tyngre trafik, i
form av bussar, relaterat till resecentret inte har kunnat bedömas. Ett
genomgående gång- och cykelnät ger dock en bra grund för en säker
trafikmiljö.
Farligt gods
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till farligt gods
bedöms som acceptabel. Befintlig led för farligt gods på Veddestavägen
föreslås upphöra och byggnader inom 140 meter från Mälarbanan och
9
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E18 ges en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.
Markföroreningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till markföroreningar bedöms som acceptabel. Planen bedöms innebära positiva konsekvenser för människors hälsa och säkerhet gällande markföroreningar.
Förorenade massor ska enligt planen saneras för att nå acceptabel risknivå.
Luftföroreningar
Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till luftföroreningar
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning och utredning gällande luftföroreningar saknas. Planförslaget bedöms kunna innebära
risk för negativa konsekvenser gällande luftföroreningar. Detta grundas
på bristande bedömningsunderlag varför utsläpp kopplade till biltrafik
och resecentret inte utretts genomgående.
Klimatanpassning
Det bedöms kunna innebära negativa konsekvenser kopplade till människors hälsa kopplat till klimatanpassning eftersom den täta strukturen med höga byggnader innebär bitvis skuggiga gårdar och gator
samt risk för blåsiga miljöer. Osäkerheten i bedömningen är stor då
ingen vindutredning gjorts. Det är dock positivt att det finns tillgång
till solbelysta offentliga friytor under hela dagen.

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsynsoch hushållningsregler
På grund av bristande utredningsunderlag gällande luftföroreningar,
trafiksäkerhet, buller, markföroreningar och planens konsekvenser för
barn går det i nuläget inte att bedömma om förslaget enligt MKB kan
anses förenligt med 2 och 3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte
medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors
hälsa eller säkerhet.
När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som
områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Planen är förenlig med miljöbalkens bestämmelser eftersom en
tät stadsbygd uppförs i ett kollektivtrafiknära läge utan att stora befintliga värden påverkas negativt.
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Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av
Järfälla kommun. Den utgör en MKB enligt PBL och kompletterande
bestämmelser i MB samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

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

Planuppdrag och behovsbedömning
Beslut om planuppdrag för Veddesta Etapp 1 togs av kommunstyrelsen
i Järfälla kommun 2015-02-02 (Dnr Kst 2013/301). Planuppdraget
utökades sedan med fastigheten Veddesta 1:13 (Dnr Kst 2015/469).
Arbetet med planen inleddes i mars 2015 och en behovsbedömning av
miljöbedömning enligt MKB förordningen (efter ändringar 2008:691)
genomfördes (Dnr Kst 2015/71). I denna bedöms förslaget medföra
risk för betydande miljöpåverkan vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utföras. Behovsbedömningen innehåller också en avgränsning av innehåll i MKB. Behovsbedömning och
avgränsning har gått på intern remiss hos berörda i kommunen samt
samråtts med Länsstyrelsen i Stockholms län (Länsstyrelsens Dnr:
4021-581-2016). Länsstyrelsen delade kommunens bedömning gällande betydande miljöpåverkan samt förslag på avgränsning av MKB.

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

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt
föreliggande behovsbedömning. Enligt behovsbedömning ska planbeskrivningen redovisa nödvändiga avgränsningar och preciseringar så att
betydande miljöpåverkan kan undvikas vad gäller:
Påverkan på ytvatten och grundvatten.
•• Påverkan på fornlämningar.
•• Påverkan på friluftsliv och rekreation.
•• Risk för markföroreningar.
•• Risk för buller.
•• Risk för översvämning.
•• Risk för ras- och skred.
•• Risk för leder för farligt god.
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Utifrån denna precisering har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats
på att beskriva nuläge och bedöma konsekvenser för Rekreation och
friluftsliv, Vattenmiljö samt Hälsa och säkerhet. Påverkan på fornlämningar kunde efter kontakt med Länsstyrelsen avskrivas då samtliga
fornlämningar ska ha undersökts och tagits bort i samband med tidigare planläggning. Påverkan på lagskydd gällande Naturmiljö lades till
under miljöbedömningsprocessen.

Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande
med ett nollalternativ och en ytterligare alternativ utformning av
detaljplanens utförande. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs.
Även ytterligare ett alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbeskrivningar för att utreda om detaljplanen är lokaliserad till bästa möjliga plats för utförandet samt att analysera om detaljplanen är utförd på
bästa möjliga sätt. I detta MKB-dokument används ett alternativ som
utformats med bas i översiktsplan, planprogram och ställningstaganden
där olika alternativ vägts mot varandra under planarbetets gång.

Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits
fram. Dessa rapporter ligger till grund för bedömningarna i denna
MKB:
•• Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun.
Geosigma, 2016.
•• Detaljstudie av avrinningsområde B19 och B23 i Bällstaåns avrinningsområde, presentationsmaterial vid workshop april 2016. DHI,
2016.
•• Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun,
Veddesta. Norconsult, 2016.
•• Riskanalys transport av farligt gods, Veddesta Etapp 1, Järfälla
kommun. Norconsult, 2016.
•• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Veddesta, Järfälla
kommun. Norconsult, 2016.

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

+ 4 Mycket stora
positiva konsekvenser

+ 3 Stora positiva
konsekvenser

+ 2 Märkbara positiva
konsekvenser

+1 Små positiva
konsekvenser

+/- 0 Inga eller
obetydliga
konsekvenser

- 1 Små negativa
konsekvenser

- 2 Märkbara negativa
konsekvenser

- 3 Stora negativa
konsekvenser

- 4 Mycket stora
negativa konsekvenser

Naturvärden, kultur, rekreation

Hälsa och säkerhet

Övriga hållbarhetsparametrar

Betydande förbättrande påverkan
på riksobjekt eller regionalt
värdefulla objekt.

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

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

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

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

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

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

Förbättrar delvis nationella MKN,
rikt- eller gränsvärden.

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

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

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

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

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

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

Inga påvisbara effekter eller
konsekvenser som saknar
betydelse för
hållbarhetsprestandan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Betydande negativ påverkan på
riksobjekt eller regionalt värdefulla
objekt.

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

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

Tabell 3. Konsekvensskala
Sannorlikhet

Konsekvens

Risknivå

1 = Liten risk

4= Mycket stora

8-12 = Risk måste åtgärdas

2 = Måttlig risk

3= Stora

5-7 = Risk bör åtgärdas

3 = Stor risk

2= Märkbara

1-4 = Acceptabel risknivå

1= Små
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Osäkerhet i bedömningarna
Någon trafik och bullerutredning har inte genomförts. Utredningar
gällande geoteknik och markföroreningar är översiktliga. Översvämningskartering är preliminär men några stora ändringar gällande Veddestaområdet är inte att vänta. Vidare saknas vindstudier för området.
Siffror gällande friytetillgång bygger på uppskattningar utifrån studier
av detaljplan, exploateringstal och illustrationsplaner.

Metodik för bedömning av
påtaglig skada

Metodik för bedömning av konsekvenser för lagskyddade
arter

Med påtaglig skada på naturmiljön
avses påtaglig skada på värden för
friluftslivet som har betydelse från
allmän synpunkt och som inte kan
återskapas eller ersättas om de en
gång förstörs. Bedömning av påtaglig
skada har tagits från Naturvårdsverkets Handbok med allmänna råd för
tillämpningen av 3 kap. 6 § andra
stycket miljöbalken – Riksintresse för
naturvård och friluftsliv. Vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt
skada ett område av riksintresse bör
det analyseras:

Formuleringarna vad gäller skyddet i de olika paragraferna i artskyddsförordningen skiljer sig något åt. Då få juridiska prejudikat föreligger beskrivs
konsekvenserna för de olika arterna skyddade i artskyddsförordningen på
likartat sätt oavsett enligt vilken paragraf de skyddas.

• Arten och omfattningen av
påverkan. Hur mycket, på vilka sätt
och för hur lång tid åtgärden kan
inverka negativt på de värden som
utgör grund för att området har
bedömts vara av riksintresse.
• Områdets känslighet och återhämtningsförmåga. Olika områden är
olika känsliga för påverkan.
• Vid bedömningen bör även tidigare
ingrepp och/eller skador beaktas.
Ett mindre ingrepp kan i sig ge en
liten påverkan i området, men om
det följs av fler kan det sammantaget medföra stora negativa
konsekvenser. Om ett område
genom en åtgärd splittras upp i
flera små delar kan det även få
negativa konsekvenser för friluftslivet. Det är också viktigt att beakta
om barriärer skapas som minskar
åtkomligheten eller tillgängligheten
till området.
Vid bedömningen bör också tas
hänsyn till att ett ingrepp som endast
berör en liten del av ett riksintresseområde kan ha en sådan grad av
negativ inverkan på områdets värden
att påtaglig skada uppstår. Detta
gäller även sådana åtgärder utanför
ett riksintresseområde som kan
påverka värdena i området negativt
så att en påtaglig skada uppstår.
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För varje art anges:
• Påverkan/Typ av skada - I praktiken är det främst
två olika typer av skador som uppkommer vid
detaljplanens utförande;
• a) Exploatering av naturmiljöer, eller
• b) Störning från buller och rörelse
• Hur lokal population påverkas - Lokal population
definieras i denna rapport som en avgränsad
population av djur, växter eller svampar som finns
inom ett begränsat område och som inte har kontakt
eller endast har begränsad kontakt med populationer
utanför området. Inom populationerna sker ett effektivt
utbyte av gener risken för lokala utdöenden är liten.
Djur och växter som har god spridningsförmåga och
täta stammar har stora lokala populationer. Medan
sådana som har dålig spridningsförmåga och glesa
förekomster har mindre lokala populationer.
• Hur regional population påverkas - Regional
population definieras som förekomsten på biogeografisk nivå. Den biogeografiska region som Myttinge
tillhör är den boreala regionen, vilken sträcker sig över
stora delar av mellersta och norra Sverige.
• Om artens bedöms ha gynnsam bevarande
status och hur den påverkas av projektet - Gynnsam
bevarandestatus definieras som;
• a) Artens populationsutveckling visar att arten på
lång sikt kommer att förbli en del av sin livsmiljö
• b) Dess naturliga utbredningsområde inte
minskar och sannolikt inte kommer att minska
• c) Tillräckligt stor livsmiljö finns för att arten ska
bibehållas på lång sikt
För arter som listas i habitatdirektivet har Naturvårdsverket gjort en
genomgång och bedömt bevarandestatus. Flera arter i artdirektivet och
arterna i fågeldirektivet beskrivs dock inte i publikationen. För dessa arter
används rödlistning som kriterium för om arten har gynnsam bevarandestatus eller inte. Rödlistade arter har inte gynnsam bevarandestatus. Är arten
inte rödlistad bedöms bevarandestatusen som gynnsam.
Bedömningarna omfattar såväl bygg- som driftskede.

Föreslagen plan
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Planområdet utgör en del av södra Veddesta. Det avgränsas i öster av
Mälarbanan, i söder av befintlig villabebyggelse, i väster av befintliga
kontorsbyggnader och i norr av Veddestavägen.

Karta över Veddesta Etapp 1’s läge i
förhållande till befintliga samt kommande
kommunikationer och stadsutveckling. Från
planhandling (2016-06-01).

Syftet med planen
Planens syfte är att möjliggöra för omstigningsplats och nya bostäder,
kontor, handel och hotell i ett kollektivtrafiknära läge samt utveckla
området kring Veddestabäcken till ett grönt stråk med plats för möten.
Visionen för Veddesta är att skapa upplevelserik och tät, sammanhängande stadsmiljö med flera boendemöjligheter, fler arbetsplatser och ett
väl integrerat nav för kollektivtrafiken. Huvudstråk kopplas samman
och Veddesta blir en integrerad del i Barkarbys stadsomvandling. Här
skapas en finmaskig struktur med många korsningspunkter som ger
potential för starka stråk med stadsliv.
Urbaniteten i stadsdelen förstärks genom att framsidor skapas mot
gator, platser och parker. Täthet och höga hus skapar dynamik och
spänning, och variationen balanserar så att det finns förutsättningar för
inbjudande offentliga rum med gott lokalklimat och en utformning
som lockar till vistelse och möten.

Planens innehåll
Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Planen medger uppförande av
cirka 2000 nya bostäder. Därutöver innehåller förslaget ett resecentrum
med tunnelbana, bussterminal och nära koppling till pendeltågstation,
lokaler för handel och service samt kontor. Fyra förskolor planeras
vidare inom området. I anslutning till resecentrum planeras ett torg
som söderut kopplar till en urban park och ett grönt parkstråk längs
Veddestabäcken. De offentliga friytorna upptar ca 2 hektar av planen.
Nya vägar, med separata gång- och cykelbanor, kommer att binda
samman bebyggelsen i en tät kvartersstruktur. Nya vägkopplingar

På nästkommande uppslag: Plankarta över
Veddesta Etapp (2016-06-01).
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anläggs mot bostadsområden söder om planen från Fasanvägen och
Ripvägen. Gång- och cykelkopplingar finns från Järpvägen och Tjädervägen. En brokoppling mot Barkabystaden planeras. Några gator planeras med trädalleer, rain-gardens (ytor med växter som kan
översvämmas) och rekreativa platsbildningar. Befintliga regionala
cykelleder kommer att rustas till att nå regional standard.
Byggnadshöjder varierar från 3 till 32 våningar med högre byggnadshöjder mot Veddestavägen och lägre byggnadshöjder mor parkstråket
vid Veddestabäcken. Kvarteren planeras med en aktiv fasad mot gaturummen och lugna insidor mot bostadsgårdar. Takterrasser planeras på
del av byggnad i de tre fastigheter där bostadsgårdar används av förskolor. Sammanlagt blir friytetillgången till privata gårdar inklusive
takterrasser uppskattningsvis 17 000 kvm – 18 000 kvm. Uppskattningen av friytor är grov och bygger på exploateringstal och illustrationer.
Förslaget innehåller vidare dagvattenrening i form av makadammagasin
och makadamdiken.

Planens påverkan och effekter
Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet
bedöms föra med sig. En sådan översikt görs i enlighet med internationell MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram de delar av projektet som kan
påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är positiv eller
negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva konsekvenserna för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora
eller små, positiva eller negativa.
Landskapsbilden förändras
I och med planförslaget kommer landskapsbilden att förändras. Handels- och industriområdet omvandlas till tät stadsbygd. De höga byggnadskropparna mot Veddestavägen, med höjder upp till 32 våningar,
kommer att vara synliga på mycket långt avstånd och påverka landskapsbilden ifrån utsiktspunkter även utanför Järfälla kommun.
Ny bebyggelse på naturmark
Planförslaget innebär i ett mindre avsnitt uppförande av byggnader på
naturmark medan resterande naturmark sparas som parkmark med
annan karaktär och innehåll än dagens naturmark. Detta påverkar
naturvärden, rekreationsvärden och ekosystemtjänster.
Nya vägar
Planförslaget innebär anläggningar av nya vägar vilket ger effekter på
naturmark längs några sträckor, samt eventuellt påverkan på markhydrologi. I övrigt fås effekter på trafiksäkerhet och buller.
Markdränering, ökad ytavrinning från hårdgjorda ytor, samt ökad
avrinning
Planförslaget kommer att medföra att olika typer av markarbeten
såsom grundläggning, dränering, ledningsdragning med mera. Yt- och
markvattenförhållandena väntas då påverkas.
Andelen hårdgjorda ytor kommer att öka, vilket medför ökad ytavrinning. Dagvatten kan komma att förorenas av trafikutsläpp och andra
föroreningar från hårdgjorda ytor. Dagvattenanläggningar som renar
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vatten och utjämnar flöden planeras i området vilket resulterar i att
både föroreningsnivåer och flödesnivåer som når Veddestabäcken
bedöms minska och nå under riktvärdena för samtliga ämnen.

MKB Veddesta Etapp 1

Ökad biltrafik, ändrad kollektivtrafik
Planförslaget innebär ökad biltrafik vilket ger effekter på trafiksäkerhet,
luftföroreningar och buller. Förutsättningarna att utveckla kollektivtrafiken påverkas.
Ny bebyggelsestruktur
Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, på förutsättningar för kollektivtrafik samt på behovet av personbilstransporter. En ny struktur påverkar möjligheterna till etablering av service
samt fritids- och kulturaktiviteter.
Fler boende
Planförslaget ger effekter på sociala och ekonomiska kvaliteter, samt
förändringar i besökstryck på naturområden och kulturaktiviteter.
Möjligheter till att utveckla nya aktiviteter och verksamheter kommer
att påverkas.
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Alternativ
För analys av olika möjliga scenarion jämförs detaljplanens utförande
med ett nollalternativ. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs.
Även ytterligare alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbeskrivningar. Alternativa lokaliseringar har prövats inom ramen för arbetet
med översiktsplanen för Järfälla samt planprogram. Ytterligare alternativ till lokalisering har därför inte föreslagits. Alternativet baseras på
förslagsalternativ som valts bort under planprocessen samt hur planen
skulle sett ut om den anpassades till kommunala riktlinjer och studier
angående behov av friytor. På så sätt ger miljökonsekvensbeskrivningen
kunskap om hur de val som gjorts under planprocessen påverkar de
miljöaspekter som berörs i miljöbedömningen.
Båda alternativen har diskuterats fram tillsammans med planhandläggare och plangrupp.

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

Alternativt förslag
Det alternativa förslaget följer i stort huvudförslaget vad gäller struktur.
I detta alternativ genomförs dock den i översiktsplanen föreslagna
busslinjen med hög turtäthet på Ekonomivägen. Vidare uppförs endast
gångvägar från Järpvägen och Tjädervägen över grönstråket och där
Ripvägen korsar grönstråket anläggs ett shared space. Andelen offentlig
friyta ökar genom att fastigheten väster om den urbana parken, där det
idag finns naturmark, görs om till park som sammankopplas med den
urbana parken. Byggnaderna som planerats för centrumverksamheter
ges rekreativt tillgängliga tak. Detta innebär att de offentliga friytorna
ökar med knappt cirka 0,7 ha i förhållande till planen och en minskning med ca 150 bostäder. I det alternativa förslaget anläggs också
rekreativt tillgängliga takträdgårdar på en stor del av fastigheternas tak.
En uppskattning har gjorts att detta skulle kunna öka friytetillgången
till privata gårdar inklusive takterrasser med minst 10 000 kvm.
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Plansituation
Veddesta Etapp 1 utgör en del av den i RUFS 2010 utpekade regionala
stadskärnan Barkaby-Jakobsberg. Detaljplanen är därmed förenlig med
RUFS 2010.
I översiktsplanen för Järfälla kommun planeras Veddesta Etapp 1 bli ett
område med urban/stadsmässig struktur. Veddestavägen pekas vidare
ut som väg för stomlinje för kollektivtrafik och Veddetsavägen och
Ekonomivägen pekas ut som vägar för kapacitetsstark kollektivtrafik.
Läge för tunnelbanestation redovisas i Veddesta Etapp 1’s västra kant.
Detaljplanen är i stort förenlig med översiktsplanen. Undantaget är att
kapacitetsstark kollektivtrafik på Ekonomivägen inte ingår i planförslaget.
Planområdet ligger inom tunnelbanans influensområde. Detaljplanen
bidrar med en stor andel bostäder inom influensområdet och är
därmed förenlig med detta.
Ett program för Södra Veddesta har upprättats och godkänts som
underlag för att upprätta detaljplan. Programmet ger förutsättningar så
att Veddesta kan utvecklas till en blandstad. Detaljplanen följer i stort
planprogrammet.

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

Lagskydd
Grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenområden, 3 kap. MB
Intressen som inte beskrivs nedan berörs inte av planen.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Veddestabäcken som ingår i planområdet rinner ut i Bällstaån som
utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så
långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
•• Planens konsekvenser i relation till Ekologiskt särskilt känsliga
områden analyseras vidare under Vattenmiljö, s 29.
Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
E18 ligger ca 300 meter norr om planområdet och Mälarbanan ligger
ca 35 meter i samma riktning.
Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.
•• Planens konsekvenser i relation till riksintresse för kommunikationer
analyseras vidare under Hälsa och säkerhet, s 34.
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB
Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477. I förordningen finns miljökvalitetsnormer
(MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik,
kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.
•• Planens konsekvenser rörande luftkvalitet diskuteras under Hälsa och
säkerhet, s 34.
Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för ytoch grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap.
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Veddestabäcken som ligger inom planområdet
rinner ut i vattenförekomsten Bällstaån som bedömts ha dålig ekologisk status men god kemisk ytvattenstatus.
Enligt MKN Bällstaåns ytvattenförekomst ha god kemisk ytvattenstatus 2015 och god ekologisk status 2021.
•• Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under Vattenmiljö, s 29.

Artskyddsförordningen
I området växer mistel på minst ett träd i allén längs Veddestavägen.
Mistel är fridlyst enligt 8 § i artskyddsförordningen. Detta innebär att
det är förbjudet plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada
exemplar av växterna liksom att ta bort eller skada frön och andra
delar.
•• Planens konsekvenser rörande artskyddsförordningen diskuteras
under Naturmiljö s 33.

Lagskydd som inte berörs av planen
•• Planen berör inga riksintressen enligt 4 kap MB (Särskilda bestämmelser om hushållning med mark och vatten).
•• Planen berör inte förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket
och fiskerinäringen
•• Planen berör inga objekt som skyddas av Kulturmiljölagen, KML,
berörs av planen.
•• Planen berör inga områden som skyddas enligt 7 kap. MB
•• Planen berör inte tillståndsplikt för vattenverksamhet eller markavvattningsförbud enligt 11 kap. MB.
•• Planen berör inga objekt eller områden som skyddas enligt Plan- och
bygglagen, PBL
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Ekosystemtjänster
Enligt Sveriges miljömål med tillhörande etappmål för Biologisk
mångfald, som är beslutade av regereningen, finns det flera mål som
rör ekosystemtjänster eller kan kopplas till ekosystemtjänster. Vad
gäller ekoststemtjänster och miljökonsekvensbeskrivningar finns särskilt ett etappmål under Biologisk mångfald som av vikt för ekosystemtjänster:
•• Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden;
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället
där så är relevant och skäligt.
Eftersom miljökonsekvensbeskrivningar är ett viktigt beslutsunderlag i
detaljplaneprocessen är det viktigt att ekosystemtjänster integreras i
denna typ av utredningar.

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

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

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

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

Reglerande tjänster
För den aktuella planen bedöms rening av vatten som relevant, vilket
integreras i bedömningen av påverkan på vattenkvalitet under Vattenmiljö.
Vidare bedöms flödesutjämning, luftrening samt parkbris och skuggning som viktigt, särskilt som viktiga klimatanpassningsfaktorer. Detta
analyseras vidare under Hälsa och säkerhet.
Kulturella tjänster
För den aktuella planen bedöms bland annat naturrekreation, undervisning och kunskap samt estetiska värden relevant. Detta behandlas
vidare under Rekreation och friluftsliv.
Understödjande tjänster
Planen rymmer inga områden av stor vikt för biologisk mångfald och
ekosystemens resiliens under avsnittet Natur går dock att läsa vidare
om påverkan på och åtgärder för specifika artförekomster. Under
Rekreation och friluftsliv samt Vattenmiljö beskrivs dock påverkan på de
gröna- och blå värden som finns i området närmare.
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Rekreation och friluftsliv
Beskrivning av befintliga värden för rekreation och friluftsliv grundas
på planprogram för Veddesta, behovsbedömning för Veddesta Etapp 1,
kontakter med kommunens tjänstemän samt fältbesök utfört 2016-0513. I första hand beskrivs värden och konsekvenser inom detaljplaneområdet. I de fall planen får konsekvenser för kända värden utanför
området beskrivs även detta.

Rekreation och friluftsliv i nuläget
Friytor i planområdet
Detaljplaneområdet rekreativa ytor består främst av ett grönstråk längs
Veddestabäcken i planområdets södra kant samt ett gräs och buskbevuxet område norr om Ekonomivägen. Grönstråkets östra hälft är ianspråktaget av odlingslotter. Den västra delen består av en uppvuxen
naturlik plantering innehållandes bland annat björk, asp, hägg, sälg
och lönn. I plangräns finns en mindre öppen gräsyta med tre relativt
stora ekar. Veddestabäcken rinner i den södra kanten av den västra
delen av grönområdet och går in i en kulvert vid koloniområdets

Karta över rekreativa värden. Från behovsbedömning för Veddesta Etapp 1.
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början. Bäcken utgör här ett djupt dike med branta kanter som är
bevuxna med nässlor, högt gräs och vass. Grönområdet norr om Ekonomivägen består av träd, buskar och ängsflora men har karaktären av
övergiven ruderatmark. Grönytorna har låga rekreativa värden och är
relativt mentalt och fysiskt otillgängliga på grund av en privat karaktär
i koloniområdet, tät skog i den naturlika planteringen och allmänt
högväxt gräsvegetation i resterande ytor. De bedöms främst användas
av kolonisterna samt elever från Barkaby förskola och Barkabyskolan
som båda ligger sydöst om planområdet.
Utöver grönytorna är parkering samt entréytan till Veddesta centrum
en publik friyta som kan fungera som mötesplats för boende i närområdet.

Friytor inom 500 meter från planområdet
Ungefär 100 meter väster om planområdet ligger det mindre skogsområdet Kvarnbacken (ca 1,5 ha). Området består av blandskog och hällmark. Där finns solitär tall på omkring 150 år samt ek, asp och ask.
Området är idag med sitt läge inom ett industriområde ringa använt
med har rekreativ potential för naturlek och kortare promenader.
Ungefär 300 meter väster om planområdet finns skogsområdet Fruns
backe (ca 8 ha). Det är en gammal kulturskog som delvis har betats. I
södra änden finns ett gravfält från yngre järnålders. Kulturlandskap,
fornlämningar och intressant natur med bland annat backsippor gör
området till rekreativt intressant. Läget i ett industriområde i kombination med en kuperad terräng gör dock att den rekreativa användningen
idag bedöms som begränsad.
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Rekreation utifrån ekosystemtjänster
• Flera rekreationsvärden är direkt
kopplade till ekosystemtjänster, särskilt
till de kulturella ekosystemtjänsterna.
• Till de kulturella ekosystemtjänsterna
räknas bland annat vackra utblickar och
möjlighet till skogskänsla, ro och lek.
• Rekreativa områden 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.

Ungefär 100 meter norr om planområdet finns Veddestavallen som
rymmer flera fotbollsplaner samt speedwaybana. Norr om Veddestavallen finns ytterligare ett skogsparti (ca 2 ha) med gran och tall med
rekreativ potential.

Natur och friluftsområden inom 2 km från planområdet
Ungefär 1 km väster om planområdet ligger Ormbacka friluftsområde.
Här finns motionsspår, utegym och en rekreativt intressant miljö med
äldre skog, naturbeten och ett levande kulturlandskap. Ytterligare en
bit bort ligger Viksjö golfbana.
Ungefär 600 meter fågelvägen sydväst om planområdet ligger Barkabys-Skälbys stadspark Skälbyparken. Parken innehåller dansbana,
lekområden, en bygdegård samt kulturpräglade grönytor och fornlämningsområden. Evenemang som marknader och valborgsfirande förekommer här.
Ungefär 500 meter fågelvägen väster om planområdet ligger Barkabystadens stadspark, Kyrkparken. I Kyrkparken finns flera rekreativa kvaliteér med stora gräsytor, lekmiljöer och en dammanläggning med
blommande omgivning.
Utöver dessa områden finns Görvälnskilen knappt 3 kilometer väster
om planområdet och Järvakilen drygt 2 kilometer öster om planområdet. Båda områden hyser stora rekreativa kvalitéer och kan fungera
som utflyktsområden.
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Rekreativa stråk
Upplandsleden sträcker sig i ca 400 meter i planområdet i en sydväst
riktning ut med det gröna stråket längs Veddestabäcken. I samma
sträckning går det regionala cykelstråket Skälbystråket. Stråket når
dock inte standard för regionalt cykelstråk eftersom gång och cykeltrafik inte separeras.
Kombinerade gång- och cykelvägar inom planområdet finns längs Veddestavägen och Veddestabäcken. Veddestavägen är en bred allékantad
stadsgata medan stråket längs Veddestabäcken har parkkaraktär. Den
uppvuxna vegetationen längs Veddestabäcken ger både sol och vindskydd för dem som transporteras längs gång- och cykelbanan. Samtidigt kan stråket upplevas otryggs, särskilt kvällstid, med oskött tät
vegetation och slutna verksamhetsfasader.
Ovan nämnda Fruns backe och Ormbacka friluftsområde nås via gångoch cykelvägar längs Veddestavägen, Kontovägen, Viksjöleden och Järfällavägen/Byleden. Veddetavallen och ovan liggande skogsområde nås
via Girovägen och Fakturavägen som båda har gångbana i hela sträckningen. Kvarnbacken nås via bilväg utan trottoar. Ingen av dessa skogsområden har anlagda rekreativa strukturer såsom stigar och bänkar.
Kyrkparken nås via gång- och cykeltunnel under Mälarbanan och det
faktiska avståndet blir nära 1 kilometer.
Ett regionalt gång- och cykelstråk längs Mälarbanan ger Veddetsa
kopplingar norr och söderut.

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
+2 Märkbara positiva konsekvenser eftersom grönytor i anslutning till regionala leder rustas
upp och planen rymmer en sammanhållen struktur för gång- och cykeltrafikanter.

När grönområdet i anslutning till Veddestabäcken omvandlas till park
bedöms de rekreativa värdena öka samt den upplevda otryggheten
minska för dem som vandrar den regionala vandringsleden Upplandsleden och för dem som färdas på den regionala cykelleden. Kopplingarna till rekreativa ytor inom och utom planen bedöms också bli goda
tack vare ett sammanhållet gång- och cykelnät med kopplingar till det
regionala cykelnätet. Tillgängligheten till omgivande områden ökar
ytterligare när regionala cykelleder rustas till regional standard.

Konsekvenser för tillgång
- 3 Märkbara negativa konsekvenser eftersom tillgången till friytor (torg, parker, bostadsgårdar och naturområden) blir låg.

Planförslaget innebär att friytetillgången både gällande privata gårdar,
allmänna platser och förskolegårdar blir låg. För förskolegårdarna blir
friytetillgången per barn 15-20 m2 och gårdarna får en storlek på
omkring 1200 m2. Detta kan ställas i förhållande till Boverkets rekommendationer att friytetillgången bör vara 40 m2 per förskolebarn och
minst 3000 m2. Vid mindre ytor menar de att det är svårt att utveckla
lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser barnens behov och
att slitaget riskerar att bli omfattande (Boverket, 2015).
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Den privata friytan (bostadsgårdar) bedöms bli ca 9 kvm/bostad. Då är
även förskolegårdar och takterrasser inräknade. Den totala friytetillgången inom planen bedöms bli ca 8-9 kvm/invånare. Detta kan jämföras med riktlinjer framtagna i samband med Sociotophandboken i
Stockholm stad (Stockholm, 2003). I denna rekommenderas en privat
friyta om 20 kvm/bostad och en total friytetillgång om 30 kvm/invånare. Studier av tätbebyggda miljöer i Stockholms innerstad har visat
att en lägre tillgång riskerar att ge hårt slitage, trängsel och målkonflikter i parkförvaltningen särskilt gällande offentliga ytor.
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Bristen på friytor inom planen kompenseras inte heller av tillgång till
friytor i planens absoluta närhet. De friytor som finns är begränsade
och kommer att delas med boende i andra, ofta tätbebyggda, befintliga
och kommande bostadsområden.
Befintliga odlingslotter försvinner och det bedöms inte som möjligt att
hitta nya platser för odling inom planen.
Med hänsyn till den täta strukturen är det positivt för den rekreativa
tillgängligheten att flera gator planeras rymma trädalléer och rain-gardens vilket gör att dessa kan upplevas som en del av den rekreativa
miljön. Det är också positivt att grönytorna i anslutning till Veddestabäcken rustas upp till att rymma fler rekreativa kvalitéer än i dagsläget
och att gränssnittet mellan bebyggelse och park utformas som en kaj
mot det gröna. Bristen på tillgång till friytor kompenseras något av
närheten till Görvälnkilen och Järvakilen. Avståndet gör dock att dessa
främst är aktuella för helgrekreation.

Förslag till åtgärder
•• Planera in fler gator med alléer, raingardens och rekreativa ytor.
•• Anlägg takterrasser på samtliga byggnader med undantag av de
högsta punkthusen och stadsradhus.
•• Tillskapa mer grönyta t.ex. genom att ta bort byggnader inom något
kvarter.
•• Se över möjligheten att skapa en större stadsdelspark i kommande
etapper av Södra Veddesta.
•• En barnkonsekvensbeskrivning bör tas fram.

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
+2 Märkbara positiva konsekvenser eftersom grönytor i anslutning till regionala leder rustas
upp och planen rymmer en sammanhållen struktur för gång- och cykeltrafikanter.

Alternativet skiljer sig inte i några väsentliga delar gällande strukturer
och tillgänglighet. Den bussgata som i förslaget går längs Ekonomivägen kan dock utgöra en barriär mellan byggnader och park vilket gör
att gränssnittet, kajen mot det gröna, samt tillgängligheten till parken
blir sämre än vad det är i planförslaget.
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Konsekvenser för tillgång
- 3 Märkbara negativa konsekvenser eftersom tillgången till friytor (torg, parker, bostadsgårdar och naturområden) blir låg. Tillgången blir dock något bättre än i förslaget.

Alternativet innebär att friytetillgången både gällande privata gårdar,
allmänna platser och förskolegårdar är fortsatt låg men något bättre än
i planförslaget. För förskolegårdarna blir friytetillgången densamma
som i förslaget. Den privata friytan (bostadsgårdar) bedöms öka till
minst 15 kvm/bostad. Den totala friytetillgången inom planen bedöms
bli minst 13 kvm/invånare.
Genom att inga cykelstråk planeras genom parkstråket och en shared
space planeras i väster ger alternativet möjlighet till en mer sammanhållen park vilket är positivt i förhållande till planen.

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för strukturer och tillgänglighet
+ 1 Små positiva konsekvenser eftersom den regionala cykelleden rustas

Eftersom den regionala cykelleden rustas ger nollalternativet positiva
konsekvenser för strukturer och tillgänglighet på samma sätt som planförslag och alternativ. Samtidigt rustas inte grönstråket såsom i planförslaget och alternativ varför konsekvenserna inte blir lika positiva för de
regionala strukturerna Upplandsleden och Skälbystråket. Strukturen
gällande gång- och cykelbanor inom området och längs Veddestavägen
blir också sämre än i förslaget och alternativet eftersom den storskaliga
strukturen utan tydligt cykel- och gångnätverk blir kvar. Konsekvenser
för tillgång
- 1 Små negativa konsekvenser när områden som idag används som skolnatur bebyggs.

Nollalternativet innebär att grönytan norr om Ekonomivägen, som
idag används av närliggande förskola och skola, bebyggs vilket ger
negativa konsekvenser gällande tillgång. Eftersom funktionerna för
grönytorna i nollalternativet, som främst rymmer handel, industrier
och kontor, respektive förslaget och alternativet, som rymmer stor
andel bostäder, skiljer sig mycket åt är det inte relevant att analysera
skillnader i friytetillgång.
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Vattenmiljö
Beskrivningen av befintliga värden gällande vattenmiljö grundas på
Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun (Geosigma, 2016) samt behovsbedömning för Veddesta Etapp 1.

Vattenmiljö i nuläget
Vattenförvaltning och Miljökvalitetsnormer
Planområdet ingår i Bällstaåns avrinningsområde. Bällstaån rinner
nordost om planområdet och är tillsammans med Veddestabäcken recipient för dagvatten från planområdet. Veddestabäcken är ett biflöde till
Bällstaån och rinner längs med planområdets sydöstra avgränsning.

MKB Veddesta Etapp 1

Vattenmiljö som ekosystemtjänst
• Dricksvattenförsörjning är en av våra
viktigaste producerande ekosystemtjänster.
• Vattenrening, exempelvis genom en
våtmark, är en reglerande ekosystemtjänst. Även flödesutjämning hör till
denna kategori av ekosystemtjänster.

Bällstaån har flera miljöproblem och är kraftigt förorenad med avseende på näringsämnen, tungmetaller och organiska föreningar. Bällstaån har även dålig ekologisk status. Målet är att Bällstaån ska uppnå
god ekologisk och kemisk status till år 2021. Länsstyrelsen anser att
god ekologisk status omöjligt kan nås för Bällstaån fram till 2021 på
grund av orimliga kostnader och därför har Bällstaån fått tidsfrist till år
2027. Veddestabäcken har inga egna miljökvalitetsnormer men

Karta över värden kopplat till ytvatten. Från
behovsbedömning för Veddesta Etapp 1.
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eftersom bäcken är ett biflöde till Bällstaån bör samma åtgärder utföras
för Veddestabäcken som för Bällstaån för att minska föroreningsbelastningen.

Grundvatten
Inga grundvattenförekomster finns som omfattas av MKN. Grundvattnet ut med planområdets norra gräns visar en måttlig sårbarhet för
föroreningar enligt SGU’s kartläggning av grundvattnets sårbarhet
(Länsstyrelsen Stockholms län, 160520). Dagvattenutredningen visar
att den naturliga infiltrationen till grundvattnet idag är liten på grund
av att marklager bestående av lera med låg genomsläpplighet.

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

Konsekvenser av föreslagen plan
Konsekvenser för grundvatten
0 Inga konsekvenser på grundvattnet eftersom genomsläppligheten till grundvattnet är låg.

Mängden vatten som når grundvatten i planområdet kommer att
minska något eftersom områden som idag består av grön- och grusområden bebyggs och nya gröna gårdar till stor del uppförs på bjälklag.
Eftersom marken redan idag har ringa genomsläpplighet bedöms
planen dock inte ha någon påverkan på grundvattenmagasinet. Det
vatten som kommer att nå ner till grundvattnet kommer att vara renare
än i dagsläget eftersom förorenade landmassor schaktas bort från
området och dagvatten renas.

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

Föreslagen dagvattenrening med makadammagasin och makadamdiken
innebär att föroreningshalter som når Veddestabäcken når under riktvärdena för samtliga ämnen samtidigt som flödena till Veddestabäcken
minskar något. Naturens förutsättningar att bidra till rening och reglering tas tillvara genom anläggande av rain-gardens.
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Konsekvenser i relation till lagskydd
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MKN för ytvatten
Planförslaget bidrar till att minska belastningen på Veddestabäcken och
Bällstaån, och därmed till möjligheterna att uppnå MKN för Bällstaån.
Med föreslagna dagvattenåtgärder kommer halterna av samtliga förorenade ämnen understiga riktvärdena.
Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB
Eftersom planen innebär att halterna av föroreningar som når Bällstaåns ESKO-område minskar bedöms planen inte påverka ESKOområdet negativt.

Förslag till åtgärder
Förslagen bygger på förslag från dagvattenutredning
•• Bestämmelser gällande ytor för magasin kan införas i planen
•• Föreskriv semi-intensiva gröna tak i planbestämmelserna
•• Bestämmelse om underbyggnad med porösa jordar kan införas i
planen

Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Konsekvenser för grundvatten
0 Inga konsekvenser på grundvattnet eftersom genomsläppligheten till grundvattnet är låg.

Mängden vatten som når grundvatten i planområdet kommer att
minska något eftersom områden som idag består av grön- och grusområden bebyggs. Eftersom marken redan idag har ringa genomsläpplighet bedöms planen dock inte ha någon påverkan på
grundvattenmagasinet. Det vatten som kommer att nå ner till grundvattnet kommer att vara renare än i dagsläget eftersom förorenade
landmassor schaktas bort från området och dagvatten renas.
Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
+ 2 Märkbara positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något.

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

Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för grundvatten
0 Inga konsekvenser på grundvattnet eftersom genomsläppligheten till grundvattnet är låg.

Dagvattenlösningar och bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två
förslagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna.
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Konsekvenser gällande dagvatten och Veddestabäcken
+ 1 Små positiva konsekvenser gällande dagvatten eftersom tillkommande dagvattenlösningar innebär att mängden föroreningar till recipient minskar och flödet minskar något

Eftersom ny bebyggelse förväntas följa kommunens dagvattenpolicy
om lokal rening och flödesreglering bedöms utsläpp av föroreningar
samt flöden till Veddestabäcken minska något i nollalternativet.
Reningen blir dock mindre än i förslaget och alternativet eftersom
befintliga områden även fortsättningsvis släpper ut orenat dagvatten.
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Naturvärden knutna till detaljplaneområdet är begränsade och konsekvenser på naturvärden bedöms därför inte i denna miljöbedömning. I
detta kapitel beskrivs därför endast hur lagskydd knutna till naturmiljö
påverkas av planen. Kunskapen om befintliga värden för naturmiljö
grundas på planprogram för Veddesta, behovsbedömning för Veddesta
Etapp 1, kontakter med kommunens tjänstemän samt fältbesök utfört
2016-05-13. I första hand beskrivs värden och konsekvenser inom
detaljplaneområdet. I de fall planen får konsekvenser för kända värden
utanför området beskrivs även detta. Naturinventering har inte utförts
i området.

Naturmiljö i nuläget
Detaljplaneområdets naturmiljö består främst av ett grönstråk längs
Veddestabäcken i planområdets södra kant, ett gräs- och buskbevuxet
område norr om Ekonomivägen samt trädallé längst Veddestavägen.
Längs Veddestabäcken finns ett trivialskogsparti med bland annat
björk, sälg och poppel. Trivialskogen har sitt ursprung i en naturlik
plantering som planterades i slutet av 1980 och därefter inte har gallrats. Den kan rymma vissa naturvärden. I anslutning till trivialskogen,
i planens västra gräns, finns två relativt gamla ekar. I lönnallén utmed
Veddestavägen förekommer minst ett exemplar av mister.
Området utmed Veddestabäcken är värdefullt eftersom det utgör en
spridningsmöjlighet för djur och växter.

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

Förslag till åtgärder
•• Lämpliga åtgärder gällande mistel ska samrådas med länsstyrelsen.
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Hälsa och säkerhet
Bedömningarna gällande Hälsa och säkerhet grundas på följande
underlagsmaterial:
•• Riskanalys transport av farligt gods (Norconsult, 2016)
•• Behovsbedömning Detaljplan för Veddesta etap 1 i Järfälla kommun
(Järfälla, 2016)
•• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Veddesta, Järfälla
kommun (Norconsult, 2016)
•• Dagvattenutredning för Veddesta etapp 1 i Järfälla kommun
(Geosigma AB, 2016)
•• Geoteknisk utredning för byggbarhetsbedömning, Järfälla kommun,
Veddesta (Norconsult, 2016)
•• Veddesta, etapp 1, trafikprognos (Järfälla kommun, 2016)
•• Översvämningsutredning – arbetsversion (DHI, 2016)

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

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

Karta över bullersituation. Från behovsbedömning för Veddesta Etapp 1.
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Områden närmast E18 och utmed Veddestavägen är utsatt för höga
bullernivåer över 65dBA. Största delen av planområden söder om Veddestavägen är utsatt för mindre bullernivåerna som understiger 55
dBA.

Översvämningar
En preliminär översvämningskartering visar att risken för översvämning av Veddestabäcken, som går i ett djupt dike genom området, är
låg. Dagvattennätet är dock underdimensionerat varför brunnar kan
flöda över vid stora regnmängder och gator bitvis översvämmas.
Veddestabäcken rinner ut i Bällstaån där översvämningsproblematiken
är stor. Även översvämningsproblematiken uppströms Veddestabäcken
är stor.
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Hälsa och säkerhet uifrån
ekosystemtjänster
• Många av ekosystemtjänsterna är
förutsättningar för en hälsosam och
trygg miljö för oss människor. Den
understödjande tjänsten fotosyntes ger
oss syre, och de reglerande tjänsterna
luftrening, luftväxling och skuggning
skapar ett lokalt klimat där vi mår bra.
Läs med under Naturmiljö.
• Försörjning av rent dricksvatten är en
producerande ekosystemtjänst.
Flödesutjämning är en reglerande
ekosystemtjänst som motverkar risk för
översvämningar. Läs mer under
Vattenmiljö.

Karta över maximalt översvämningsdjup i Veddesta. Mått anges i meter. Presentationsmaterial från DHI.

Skred, ras och erosion
Förutsättningarna för byggnation bedöms enligt geoteknisk utredning
generellt som goda utan komplicerade förhållanden. Lättare byggnader
ska kunna grundläggas med platta på mark medan tyngre byggnader
behöver pålgrundläggas eller grundläggas med plintar på grund av
lösare lerlager. Utredningen är dock översiktlig.
Behovsbedömningen pekar ut Veddestabäcken som område med
skredrisk.

Trafiksäkerhet
Någon särskild trafikutredning har inte gjorts för området. Nätet för
gångtrafikanter är ganska begränsat i sin nuvarande form och cykelvägar finns endast i anslutning till Ekonomivägen och Veddestavägen.

Farligt gods
Mälarbanan och E18, som båda utgör primärleder för farligt gods,
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Riktvärden för förorenad mark
Som grund för bedömningar av miljökvalitet har Naturvårdsverkets rapport 4918
använts. Riktvärden som använts att
jämföra föroreningshalter är hämtade från
Naturvårdsverkets riktvärden för
förorenad mark (Rapport 4638 och
Rapport 5976). Riktvärdena har utarbetats
för två olika markanvändningstyper:

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

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

ligger inom 150 meter från planområdet. Veddestavägen, som utgör
sekundär led för farligt gods, avgränsar planområdet norr ut. Enligt
riktlinjer från länsstyrelserna i Stockholm, Skåne och Västra Götaland
behövs skyddsavstånd för bostadsbebyggelse. Generellt gäller enligt
riktlinjer i ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” (Länsstyrelsen Stockholms
Län 2000), att det ska lämnas helt bebyggelsefritt i ett område 25 m
från vägkant till en transportled för farligt gods.
Länsstyrelsen har i yttrande Dnr 4021-10-9529, daterat 2011-05-31,
framställt att det bör införas erforderliga skyddsåtgärder vid bostadsbebyggelse närmare än 35 m.

Markföroreningar
En Översiktlig miljöteknisk utredning har utförts för området. De föroreningar som påvisats i jord och som enligt utförd översiktlig utredning potentiellt kan förekomma inom området är ytlig markförorening
av petroleumkolväten, PAH samt tungmetallerna arsenik och bly. I
utförda analyser av grundvattenproverna har halter av PAH över riktvärdet för dricksvatten i grundvattnet i en punkt. Inga andra analyserade föroreningshalter har påvisats i grundvattnet inom området för
analyserade ämnen. Med hänsyn till att den historiska inventeringen
visat att klorerade lösningsmedel använts och orenat släppts ut inom
området kan förekomst av ämnesgruppen ej uteslutas.

Luftföroreningar
Inga mätningar av luftkvalitet har genomförts inom planområdet. Föroreningshalterna bedöms dock ligga under MKN.

Klimatanpassning
Området består i väster av stora hårdgjorda ytor med begränsad kapacitet för flödesreglering och vattenrening. I öster och längs Veddestabäcken finns grönområden som rymmer dessa funktioner.
Trädallé längs Veddestavägen och träd på parkeringsplats i Veddesta
centrum har viss funktion för luftrening och skuggning. Det finns
dock stora öppna ytor i planen som bedöms kunna bli varma sommartid. Grönstråket längs Veddestabäcken ger sol- och vindskydd för
dem som vistas i eller färdas genom området. Inga områden i anslutning till Veddesta bedöms stora nog för att kunna ge parkbris till
området.

Konsekvenser av föreslagen plan
Buller
- 1, risk för små negativa konsekvenser gällande buller eftersom det råder osäkerhet om
bullersituationen i anslutning till resecentrum och gällande bullerregn från kommande
förbifart.

Planen innehåller bestämmelser gällande ljudnivåer som följer Boverkets allmänna råd. Ingen bullerutredning har dock gjorts som ger möjlighet att avgöra om det är möjligt att följa dessa riktlinjer varför en
risk för negativa konsekvenser föreligger. Risken för människors hälsa
och säkerhet kopplad till buller bedöms dock som acceptabel utifrån
de uppskattningar av trafikmängder som gjorts för området.
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+ 1, små positiva konsekvenser gällande översvämningar eftersom flödena till Veddestabäcken minskar, kapaciteten i ledningssystemet ökar och andelen vegetation som kan ta
upp vatten ökar i området

Planförslaget innebär att flödena till Veddestabäcken minskar vilket
kan ha viss påverkan på översvämningsrisken uppströms i Veddestabäcken och nedströms i Bällstaån. Andelen vegetation som kan ta upp
vattenflöden ökar i området när gröna bostadsgårdar och gator med
trädalléer och raingardens anläggs. Detta, tillsammans med ökad kapacitet i ledningsnätet, bedöms göra att risken för översvämning av gator
och byggnader är låg. Risken för människors hälsa och säkerhet
kopplad till översvämning bedöms därför som acceptabel.

Skred, ras och erosion
0, Inga konsekvenser gällande skred, ras och erosion eftersom förutsättningarna för
byggnation bedöms som goda och eventuell skredrisk vid Veddestaån bedöms kunna
omhändertas vid parkomvandling.

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till skred, ras och
erosion bedöms som acceptabel. Planen innehåller bestämmelser om
att yterliggare markundersökningar ska genomföras innan bygglov för
att säkerställa en lämplig grundläggning för att undvika skred med
mera. Eventuell skredrisk vid Veddestaån bedöms kunna omhändertas
vid parkomvandling. Detta specificeras dock inte i planhandlingarna.

Trafiksäkerhet
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en trafikutredning
kopplat till resecentrum inte har gjorts

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning saknas. Planförslaget bedöms kunna innebära risk för negativa konsekvenser gällande
trafiksäkerhet. Detta grundas på bristande bedömningsunderlag varför
eventuella risker kopplade till en ökad biltrafik samt tyngre trafik, i
form av bussar, relaterat till resecentret inte har kunnat bedömas. Om
till exempel inte tillräckligt med parkeringsplatser eller avstigningszoner för bilresenärer anordnas kan trafiksäkerheten i området påverkas
av bilförare som letar parkeringsplats eller avstigningsmöjligheter inom
kvarteren.

Farligt gods
0, Inga konsekvenser gällande farligt gods eftersom byggnader inom 140 meter från
trafikleder för farligt gods ger en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till farligt gods
bedöms som acceptabel. Befintlig led för farligt gods på Veddestavägen
föreslås upphöra och riskutredning gällande Mälarbanan och E18 har
genomförts. I enlighet med riskutredningen rymmer planen bestämmelser om att byggnader inom 140 meter från Mälarbanan och E18
ges en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.
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Markföroreningar
+ 3, stora positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom området saneras vid
bebyggelse och ny bebyggelse ges en konstruktion som minskar inträngning av föroreningar om detta bedöms nödvändigt

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till markföroreningar bedöms som acceptabel. Planen bedöms innebära positiva konsekvenser för människors hälsa och säkerhet gällande markföroreningar.
Förorenade massor ska enligt planen saneras för att nå acceptabel risknivå och klorerande lösningsmedel finns i marken ska särskild grundläggning göras för att minska risken för inträngning i byggnader.

Luftföroreningar
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom utsläpp
kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts genomgående.

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till luftföroreningar
har inte kunnat bedömas eftersom trafikutredning och utredning gällande luftföroreningar saknas. Planförslaget bedöms kunna innebära
risk för negativa konsekvenser gällande luftföroreningar och möjligheter att uppnå MKN. Detta grundas på bristande bedömningsunderlag varför utsläpp kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts
genomgående. Det är dock positivt att flera gator är trädkantade
eftersom träd kan stå för lokal luftrening. Det är dock viktigt att trädstorlek anpassas till gaturummen så at instängningseffekter undviks.

Klimatanpassning - ekosystemtjänster
- 2, Märkbara negativa konsekvenser gällande klimatanpassning eftersom den täta
strukturen med höga byggnader ger skuggiga gårdar och gator samt risk för blåsiga miljöer.

Det bedöms kunna innebära negativa konsekvenser kopplade till människors hälsa gällande klimatanpassning eftersom den täta strukturen
med höga byggnader innebär bitvis skuggiga gårdar och gator samt risk
för blåsiga miljöer. Det är dock positivt att livförskjutningar används
för att minska risken för turbulens. Osäkerheten i bedömningen är stor
då ingen vindutredning gjorts. Det är vidare positivt att det finns tillgång till solbelysta offentliga friytor under hela dagen där parkstråket
är solbelyst hela dagen, det urbana torget under förmiddag och tidig
eftermiddag och torget under eftermiddag.

Konsekvenser i relation till lagskydd
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet
Planens påverkan på möjligheten att uppnå MKN kan inte bedömas
eftersom erforderligt underlag saknas. Det finns dock en risk att MKN
överskrids till exempel vid Veddestavägen och bussterminalen.
Riksintresse för kommunikation
Planens påverkan på riksintresset för kommunikationer bedöms inte
begränsa möjligheten att utveckla riksintresset. Anläggande av resecentrum kan bidra till tillgängligheten till riksintresset ökar.

Förslag till åtgärder
•• Genomför bullerutredning för området
•• Genomför vindstudier för området
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•• Genomför trafikutredningar för området kopplade till resecentrumets förutsättningar
•• Genomför ytterligare markundersökningar för att utreda förekomst
av klorerade lösningsmedel
•• Anlägg takterrasser som ger möjlighet att vistas i soliga utemiljöer
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Konsekvenser av alternativa förslag
Konsekvenser av alternativt förslag med annan
utformning
Buller
- 1, risk för små negativa konsekvenser gällande buller eftersom det råder osäkerhet om
bullersituationen i anslutning till resecentrum och gällande bullerregn från kommande
förbifart

En bussled på Ekonomivägen ger ökat buller i den urbana parken samt
i parken och byggnader längs Veddestabäcken jämfört med huvudförslaget. I övrigt skiljer sig inte de två förslagen åt när det gäller buller.
Översvämningar
+ 1, små positiva konsekvenser gällande översvämningar eftersom flödena till Veddestabäcken minskar, kapaciteten i ledningssystemet ökar och andelen vegetation som kan ta
upp vatten ökar i området

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

Bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två förslagen på ett sätt som
ger skillnad i bedömningarna.
Trafiksäkerhet
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en trafikutredning
kopplat till resecentrum inte har gjorts

Bebyggelsestruktur och trafiksituation avviker inte mellan de två förslagen på ett sätt som ger skillnad i bedömningarna. Bussgata på Ekonomivägen kan ge en lägre trafiksäkerhet i Kajen mot det gröna, det
vill säga i kopplingen mellan bebyggelse och park, i förhållande till
planförslaget. Skillnaden i trafiklösningar över grönstråket vid Veddestabäcken kan också innebära skillnad gällande trafiksäkerheten.
Farligt gods
Inga konsekvenser gällande farligt gods eftersom byggnader inom 140 meter från
trafikleder för farligt gods ger en konstruktion som minimerar risker vid eventuell olycka.

Bebyggelsestruktur avviker inte mellan de två förslagen på ett sätt som
ger skillnad i bedömningarna.
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Markföroreningar
+ 3, stora positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom området saneras vid
bebyggelse och ny bebyggelse ges en konstruktion som minskar inträngning av föroreningar om detta bedöms nödvändigt

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Luftföroreningar
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom utsläpp
kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts genomgående.

Förslag och alternativt förslag skiljer sig inte ifrån varandra på ett sätt
som ger skillnad i bedömningarna.
Klimatanpassning - ekosystemtjänster
- 1, Små negativa konsekvenser gällande klimatanpassning eftersom den täta strukturen
med höga byggnader ger risk för blåsiga miljöer.

De många takterrasserna i det alternativa förslaget erbjuder större
möjlighet att vistas i solbelysta utemiljöer än planförslaget. Vindsituationen kommer dock vara densamma som i planförslaget.

Konsekvenser av nollalternativ
Buller
0 Inga negativa konsekvenser gällande buller eftersom verksamheterna i nollalternativet
bedöms klara de bullernivåer som kan uppstå i området

Nya byggnader i nollalternativet kan komma att uppföras i områden
med höga bullernivåer. Eftersom nollalternativet inte innehåller
bostäder bedöms det dock vara möjligt att hålla sig till de riktlinjer
som gäller för verksamheterna i nollalternativet
Översvämningar
0 Inga konsekvenser gällande översvämningar eftersom nya byggnader kommer öka
andelen hårdgjord yta samtidigt som lokal dagvattenhantering förväntas anläggas enligt
kommunens dagvattenpolicy

Nollalternativet bedöms inte påverka flödet till Veddestabäcken
eftersom den större andelen hårdgjord yta som ny bebyggelse innebär
kommer kompenseras genom lokalt omhändertagande av dagvattnet
enligt kommunens dagvattenpolicy. Samtidigt förbättras inte översvämningssituationen eftersom nuvarande kapacitetsbrist i ledningssystemet inte åtgärdas.
Skred, ras och erosion
0 Inga konsekvenser gällande skred, ras och erosion eftersom förutsättningarna för
byggnation bedöms som goda och marken längs Veddestabäcken behålls i oförändrat skick

Nollalternativet bedöms inte påverka risken för skred, ras och erosion
eftersom grönstråket längs Veddestabäcken behålls i orört skick och
grundläggning av byggnader kan förväntas följa rekommendationer i
framtagen geoteknisk undersökning.
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- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser gällande trafiksäkerhet eftersom en
trafikutredning kopplat till resecentrum inte har gjorts

Risken för människors hälsa och säkerhet kopplad till trafiksäkerhet
bedöms som något mindre i nollalternativet eftersom området bedöms
bli mindre trafikerat. Det kommer också vara färre människor som rör
sig i området och få barn varför en komplicerad trafiksituation inte
utsätter lika många människor för risk.
Farligt gods
0, Inga konsekvenser gällande farligt gods eftersom byggnader förmodas uppföras på ett
sätt som minimerar risker vid eventuell olycka.

Byggnader i området bedöms uppföras på ett sätt som minimerar riskerna för eventuell olycka.
Markföroreningar
+ 1, små positiva konsekvenser gällande markföroreningar eftersom området saneras vid
bebyggelse och ny bebyggelse ges en konstruktion som minskar inträngning av föroreningar om detta bedöms nödvändigt

Konsekvenserna blir något mindre än i planförslaget eftersom det
endast är områden för ny bebyggelse som saneras och nya byggnader
som får en säker grundläggning.
Luftföroreningar
- 1, Risk för små negativa konsekvenser gällande luftföroreningar eftersom utsläpp
kopplade till biltrafik och resecentret inte utretts genomgående.

De negativa konsekvenserna bedöms som lägre än i förslaget och alternativet eftersom trafiken bedöms bli mindre i området och den slags
aktivitet som kommer att förekomma i området inte är lika känslig för
luftföroreningar.
Klimatanpassning - ekosystemtjänster
- 1, Små negativa konsekvenser gällande klimatanpassning eftersom ytterligare områden
hårdgörs och risk för lokala värmeöar kan uppstå.

Områden bestående av verksamheter såsom industri, handel och
kontor utgörs ofta av byggnader och hårdgjorda ytor där risk för lokala
värmeöar finns. Eftersom områden som ger parkbris saknas i anslutning till Veddesta ökar risken för lokala värmeöar.
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Konsekvensernas relation till
miljömålen
Nationella miljömål
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton
miljökvalitets¬mål och fjorton etappmål. Etappmålen är steg på vägen
för att uppnå generationsmå¬let och miljökvalitetsmålen. Etappmålen
presenteras under de aktuella miljökvalitets¬målen.
Nedan listas de nationella miljökvalitetsmål och etappmål som berörs
av planen. En bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med
miljömålen.
Miljömålet Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning,
Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och En storslagen fjällmiljö är
inte med i analysen eftersom de inte bedömts vara relevanta för planen.
Etappmål är endast med när de bedöms som relevanta för detaljplanen.
För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen och generationsmålen, se miljomal.se.

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

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

Planens konsekvenser i relation till Giftfri miljö
Planen bedöms lokalt verka i miljömålets riktning eftersom mark innehållande miljöfarliga ämnen schaktas bort från plats. På en större skala
beror påverkan på hur massorna sedan tas om hand.
Vidare är det osäkert hur planen påverka miljömålet ytterligare
eftersom vidare utredning gällande luftföroreningar och klorerade lösningsmedel inte gjorts.
Levande sjöar och vattendrag
Definition
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Planens konsekvenser i relation till Levande sjöar och vattendrag
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom vattnet som når
Veddestabäcken kommer att renas där det idag släpps ut förorenat
vatten.
Grundvatten av god kvalitet
Definition
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Planens konsekvenser i relation till Grundvatten av god kvalitet
Planen bedöms inte motverka miljömålets riktning eftersom påverkan
på grundvattnet blir begränsad.
God bebyggd miljö
Definition
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
Etappmål
• Ökad resurshushållning i byggsektorn.
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Planens konsekvenser i relation till God bebyggd miljö
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom den genom en tät
struktur i ett kollektivtrafiknära läge bidrar till hushållning med mark i
ett strategiskt läge. Det kollektivtrafiknära läget underlättar för de
boende att använda sig av klimatsmarta kommunikationer vilket bidrar
till en god global miljö. Den bidrar vidare till en god regional miljö
genom att utbyggnaden sker i ett område som pekats ut som regional
stadskärna. Planen tar också tillvara de naturvärden som finns i
området idag när Veddestabäcken och delar av befintlig grönyta
bevaras som del av ett parkstråk.
Planen bedöms motverka miljömålet vad gäller en hälsosam livsmiljö
eftersom den täta strukturen innebär att den tillgängliga friytan (torg,
parker och bostadsgårdar) blir mycket begränsad, samtidigt som de
höga byggnaderna kan skapa ett skuggigt och blåsigt lokalklimat i vissa
avsnitt.
Ett rikt djur- och växtliv
Definition
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd
Etappmål
• viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är
identifierade och systematiserade senast 2013.
• senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska
avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Planens konsekvenser i relation till ett rikt växt- och djurliv
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom dagvattenreningen i planen bidrar till att tillflödet av föroreningar till Veddestabäcken och därmed Bällstaån minskar. Detta kan på sikt leda till en
ökad biologisk mångfald i vattendragen. Det är osäkert hur planen
bidrar till miljömålet i övrigt eftersom utformning av kvarvarande
grönområden inte specificeras i planen. 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. Samtidigt kan det stora trycket som
kommer att finnas på områdets grönytor begränsa möjligheten att
utveckla ekologiska värden.
Planen bedöms motverka miljömålet eftersom ett tydligt ekosystemtjänstperspektiv inte integrerats i planen.

Kommunala miljömål
I Järfälla kommuns miljöplan finns miljömål sorterade under de tre
fokusområdena ”Det klimatsmarta Järfälla”, ”Det miljömedvetna Järfälla” och ”Det goda livet”. Till varje fokusområde finns ett inriktningsmål och därtill hörande effektmål. Nedan listas inriktningsmål
och effektmål som berörs av detaljplanen. En bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med miljömålen.
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Det klimatsmarta Järfälla
Inriktningsmål
Järfälla ska till år 2020 fortsätta växa samtidigt som koldioxidpåverkan/
invånare minskar.
Effektmål
• Koldioxidutsläpp: Invånarna i Järfälla kommun ska minska sin användning av fossil
koldioxid för uppvärmning och transporter med 50 procent till år 2020 med 1990
som referensår.
• Kollektivtrafik och cykeltrafik: Skapa förutsättningar för att öka användningen av
kollektivtrafik och cykel genom att bygga ut kollektivtrafiken och fler cykelbanor.

Planen bedöms verka i inriktningsmålets riktning. Det kollektivtrafiknära läget och en välutvecklat lokal gång- och cykelvägsstruktur
kopplad till regionala cykelstråk ger goda förutsättningar för att bidra
till etappmålet gällande kollektivtrafik och cykeltrafik. Detta tillsammans med koppling till fjärrvärmenätet ger också förutsättningar att
bidra till etappmålet gällande koldioxidutsläpp.

Det goda livet i Järfälla
Inriktningsmål
I Järfälla har alla människor god tillgång till attraktiva parker och naturområden med ett rikt växt- och djurliv och alla ska kunna vistas i Järfälla utan att
drabbas av negativa miljörelaterade hälsoeffekter.
Effektmål
• Bostadsnära natur: Alla bostäder och förskolor ska även år 2020 ha tillgång till
variationsrik bostadsnära natur.
• Buller: Andelen boende som är bullerstörda av väg- och spårtrafik ska till 2020
minska med 20 procent jämfört med 2009.
• Biologisk värdefull mark: Arealen biologiskt värdefull mark inom befintliga
grönområden som genom vård och tillsyn behåller eller ökar sina värden ska
senast 2020 ha ökat med 20 procent med 2009 som referensår.
• God vattenstatus: Mälaren och kommunens sjöar och vattendrag ska senast år
2020 genom åtgärder uppnå god vattenstatus.
• Planterade träd: För varje ny bostad som byggs ska ett nytt träd planteras.
• Miljöprogram vid nybyggande: Allt kommunalt byggande och alla byggprojekt över
50 lägenheter på kommunalt ägd mark ska innehålla krav på miljöprogram.

Planen bedöms inte bidra till inriktningsmålet gällande god tillgång till
attraktiva parker och naturområden eftersom de park- och naturområden som finns i, eller i anslutning till, planområdet är små i förhållande till det förväntade invånarantalet.
Planen bedöms bidra till inriktningsmålet gällande ett rikt djur- och
växtliv eftersom andelen förorenat vatten som når Veddestabäcken
kommer att minska. Planen bidrar dock inte på något tydligt sätt till
att arealen biologiskt värdefull mark inom befintliga grönområden
behåller eller ökar sina värden. Detta eftersom planen inte innehåller
några bestämmelser gällande bevarande eller utveckling av naturvärden
i de grönområden som bevaras. Det bedöms inte som möjligt att inom
planen klara av effektmålet att plantera ett nytt träd för varje ny
bostad.
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Det är osäkert om planen kommer att bidra till etappmålen gällande
buller eftersom bullerstudier ännu inte utförts.
Miljöprogram har inte tagits fram för detaljplaneområdet.

Det miljömedvetna Järfälla
Inriktningsmål
Järfälla har miljömedvetna medborgare, anställda och företag som tillsammans skapar en bra miljö i kommunen.
Effektmål
• Kommunen ska skapa incitament för att öka miljömedvetenheten hos invånarna.
• Planen bedöms bidra till inriktningsmålet genom att den genom närhet till bra
kollektivtrafik och ett sammanhängande gång- och cykelnät ger incitament till att
välja ett klimatsmart resesätt.
• Det är osäkert vilka möjligheter planen ger för att till exempel skapa incitament för
sopsortering men sopsug utreds och ett antal hus kommer att ha miljömärkning.

Planen bedöms bidra till inriktningsmålet genom att den genom
närhet till bra kollektivtrafik och ett sammanhängande gång- och
cykelnät ger incitament till att välja ett klimatsmart resesätt.
Det är osäkert vilka möjligheter planen ger för att till exempel skapa
incitament för sopsortering men sopsug utreds och ett antal hus
kommer att ha miljömärkning.

Översiktsplanens mål för ett hållbart
Järfälla
I Järfälla kommuns översiktsplan har ett antal mål för ett hållbart Järfälla tagits fram. Målen följs av ett antal nyckeltal som ska användas för
uppföljning av målen. Nedan görs en bedömning av planens potential
att bidra till uppfyllnad av de olika delmålen.
Övergripande mål för ett hållbart Järfälla
Järfälla ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för
dem som lever och verkar i kommunen. Det innebär att vi måste hushålla
med mark och vatten samt sträva efter balans mellan ekologiska, sociala,
ekonomiska och rumsliga värden.

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

Antalet bostäder som byggs per år.
Folkmängd i Järfälla.
Andel av Järfällas befolkning som har max 1 kilometer till närmaste spårstation.
Andel hushåll som har mer än 15 service- och urbana verksamheter inom 500
meter.
• Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende den gestaltningsmässiga kvaliteten på den byggda miljön.
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Planen bedöms bidra till delmålet eftersom den innebär en stor andel
nya bostäder och ökad folkmängd i nära anslutning till en spårstation
och service samt urbana verksamheter.
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Levande natur och kultur
Delmål
Järfälla ska erbjuda levande och rika natur- och kulturmiljöer.
Nyckeltal
• Andel bostäder och förskolor med god tillgång* till variationsrik natur och närhet till
parkmiljöer av hög kvalitet.
• Uppmätt vattenstatus i kommunens sjöar och vattendrag.
• Areal biologisk värdefull mark** och fungerande ekologiska landskapssamband.
* God tillgång till natur och närhet till parkmiljö innebär: Närnatur/park (helst över 1
hektar) ska finnas inom 300 meter. Stadsdelspark (helst över 3 hektar) ska finnas
inom 500 meter. Natur/friluftsområde (över 300 hektar) ska finnas inom 1,5- 2
kilometer.
** Biologisk värdefull mark definieras som mark som enligt kommunens naturkartering bedöms ha mycket höga värden.

Se det kommunala miljömålet ”Det goda livet i Järfälla” ovan. Planen
uppnår målen gällande avstånd till närpark, stadsdelspark och friluftsområde.

En smart infrastruktur
Delmål
Järfälla ska erbjuda en samhällsekonomiskt effektiv, robust och långsiktigt
hållbar infrastruktur.
Nyckeltal
•
•
•
•

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

Se de kommunala miljömålen ovan.

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

Planen bedöms bidra till målet eftersom handel, bostäder och andra
verksamheter integreras i planen och fiberoptik blir tillgängligt. Bra
kollektivtrafik ger också närhet till utbildnings- och forskningsmiljöer.
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Ett Järfälla för alla
Delmål
Järfälla ska erbjuda en attraktiv och hälsosam livsmiljö för alla.
Nyckeltal
• Andel av Järfällas befolkning som ger kommunen höga betyg avseende kvaliteten
och tillgången till platser för möten, fritid och kultur.
• Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende upplevd trygghet i
kommunen.
• Andel av olika boendeformer.
• Andel Järfällabor som ger kommunen höga betyg avseende att vara en attraktiv
plats att leva och verka i.

Detaljplanens utformning har stor vikt för delmålet. Eftersom det
handlar om invånarnas upplevelse utvärderas det dock inte i denna
miljökonsekvensbeskrivning.
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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.

Rekreation och friluftsliv
Utbyggnaden kan påverka upplevelsen, och under någon period möjligheten att bruka, Upplandsleden och det regionala cykelstråket Skälbystråket. Det bör finnas tydlig skyltning om hur man når
kollektivtrafik och andra målpunkter i de perioder då viktiga gång- och
cykelvägar påverkas.

Vattenmiljö
Under byggskedet finns det risk att förorenat dagvatten kan nå Veddestabäcken och rinna vidare mot Bällstaån. För att inte påverka MKN
i Bällstaån är det viktigt att redan i byggskedet vidta åtgärder för att
förhindra utsläpp till dagvatten.

Hälsa och säkerhet
Buller och vibrationer
Boende i Barkaby kan tidvis komma att bli störda av buller och vibrationer t.ex. i samband med schaktning, pålning och från transporter.
Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende buller under
byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatt arbetet och i samband
med upphandling av entreprenad med mera bör arbetsmetoder och
arbetsmaskiner med minsta miljöpåverkan väljas.
Luftkvalitet
Byggskedet kan innebära utsläpp av luftföroreningar från byggmaskiner samt damning till exempel i samband med rivning av byggnader. Tomgångskörning av arbetsmaskiner och fordon ska undvikas.
Krav på maskiner med bra utsläppsvärden bör ställas. Vid behov bör
åtgärder för att undvika damning vidtas.
Farligt gods
Generellt appliceras inte länsstyrelsens riktlinjer för skyddsavstånd till
leder för farligt gods på byggarbetsplatser. I byggskedet bör dock frågan
angående brand- och utrymningssäkerheten vara med.
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Uppföljning
Här ges förslag till hur planens påverkan ska kunna följas upp, det vill
säga vilka metoder som ska användas för uppföljning och vilka åtgärder
som kan vidtas för att dessa skador inte ska uppstå.

Kommande detaljplanering
•• Möjligheten att anpassa planförslaget efter förslag på åtgärder som
framkommer i denna MKB bör följas upp.
•• Framtagande av utredningar som föreslås i denna MKB och eventuell
anpassning av planen utifrån rekommendationer i dessa bör följas
upp. Utredningar som föreslås är följande:
••Barnkonsekvensbeskrivning
••Bullerutredning inkl. risk för bullerregn från kommande förbifart
••Trafikutredning kopplad till resecentrumets förutsättningar
••Ytterligare markundersökningar för att utreda förekomst av
klorerande lösningsmedel
•• Att samråd sker med länsstyrelsen gällande lämpliga åtgärder för
mistel bör följas upp.

Byggskede
•• Framkomligheten på Upplandsleden samt Skälbystråket bör följas
upp samt förekomsten av skyltning om alternativa vägar i perioder
då framkomlighet på lederna inte är möjligt.
•• Åtgärder för att säkerställa att förorenat dagvatten inte når Veddestabäcken bör följas upp.
•• Uppföljning av att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under
byggskedet inte överskrids.
•• Luftkvalité i samband med byggskede bör följas upp för att säkerställa att MKN inte överskrids.
•• Brand- och utrymningssäkerhet på byggarbetsplatsen, kopplat till led
för farligt gods, bör följas upp.

Driftsfas
•• Slitage på offentliga friytor samt att tillräckliga resurser finns för att
hålla dessa i gott skick bör följas upp.
•• Funktion på förskolegårdar samt att tillräckliga resurser finns för att
hålla dessa i gott skick bör följas upp.
•• Uppföljning av att dagvatten som når Veddestabäcken understiger
riktlinjer för föroreningshalter och inte bidrar till övergödning.
•• Uppföljning av att lokal omhändertagande av dagvatten har fungerat
väl i samband med 10-års och 100-årsregn.
•• Uppföljning av att bullernivåer understiger Boverkets riktlinjer.
•• Uppföljning av trafiksäkerhet i kopplat till resecentrum
•• Uppföljning av att luftföroreningar i anslutning till Veddestavägen
och resecentrum understiger MKN
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