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Sammanfattning

Föreslagen plan
Planområdet är beläget i den norra delen av Järfälla kommun intill 
Mälaren, Almarestäket och Enköpingsvägen. Området omfattar cirka 
6,4 hektar och utgörs både av land och vatten. 

Planförslaget möjliggör uppförande av ett 100-150 lägenheter på i 
huvudsak redan ianspråktagen mark och en park skapas utefter vattnet 
för att förbättra allmänhetens tillgänglighet till vattnet. 

Samlad bedömning

Planens förhållande till lagskydd
Planområdet ligger intill riksintresse för kulturmiljövården (Görväln 
AB 32). Förslaget innebär att mötet mellan vatten- och landsvägarna 
vid Stäket till stor del bevaras och bedöms därmed inte medföra 
påtaglig skada på riksintresset. Delar av området mellan Stäksundet 
och Enköpingsvägen planläggs som park, samtidigt som en stor del av 
området kvarstår som öppet vattenområde.

Exploatering föreslås inom område registerat som fornlämning (stads-
lager RAÄ Järfälla 419:1). Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljö-
lagen 2 kap. Ingrepp i fornlämningar får inte göras utan tillstånd från 
länsstyrelsen. En arkeologisk utredning (2 kap. 11 § KML) behöver 
göras för område registretat fornminne (stadslager RAÄ 419:1) inför 
exploatering.

Samtliga särskilt värdefulla byggnader som omfattas av PBL 8 kap 13§ 
skyddas genom q-märkning i detaljplan. 

Planen bedöms medföra positiva konsekvenser för riksintresset för rör-
ligt friluftsliv ”Mälaren med öar och strandområden”, då tidigare privat 
mark utmed stranden görs tillgänglig för människor. 

Inom en del av planområdet gäller strandskydd. Strandskyddet syftar 
till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-
områden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. Eftersom delar av strandremsan idag är otillgängliga för all-
mänheten idag på grund av privata fastigheter bedöms genomförandet 
av planen vara positivt för allmänhetens tillgång till strandområdet. 
Gällande livsvillkor för djur- och växtlivet bedöms planen inte medföra 
några stora försämringar förutsatt att röjning av vegetation längs 
vattnet inte sker på bekostnad av det befintliga djurlivet. 

Planen bedöms medföra positiva konsekvenser för möjligheten att 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten genom förbättrad rening av 
dagvatten.

Planens viktigaste konsekvenser
Planförslaget bedöms preliminärt innebära att de viktigaste delarna av 
vatten- och farledsmiljön inom planområdet med kulturhistoriska läm-
ningar bevaras. Bedömningen är dock osäker då exploatering föreslås 
inom område registerat som fornlämning (stadslager RAÄ Järfälla 
419:1) vilket behöver utredas i fortsatt arbete. Det kulturhistoriska 
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landskapets läsbarhet längst söderut kommer att påverkas negativt till 
följd av att bebyggelse tas bort som bedöms ha karaktärsskapande 
värde för Stäketfläckens kulturhistoriska helhetsmiljö och ny bebyg-
gelse tillkommer i området. Den nya bebyggelse i upp till tre våningar 
och ett öppnare landskapsrum ersätter området som idag karaktäriseras 
av växtlighet. Viktiga siktlinjer och vyer bedöms dock i huvudsak 
kvarstå. Under förutsättning att bebyggelseutvecklingen sker enligt 
kommande kvalitetsprogram som avser att beakta platsens värden 
bedöms planförslaget ha begränsad påverkan på landskapets kulturhis-
toriska karaktär. 

Vad gäller vatten så är bedömningen att detaljplaneförslaget inte för-
sämrar möjligheten att uppfylla MKN för vatten och att Järfälla kom-
muns riktlinjer för dagvattenhantering, med bl.a. krav på rening, 
riktvärden och flöde, uppfylls. Detta under förutsättning att förslagen i 
dagvattenutredningen genomförs. Sammanfattningsvis är förorenings-
koncentrationerna och -belastningen efter exploatering med åtgärder 
densamma eller mindre än koncentrationerna och belastningen i dag-
vattnet före exploatering, beräknat för det totala utredningsområdet. 

Planen bedöms medföra positiva konsekvenser för barns livsmiljö till 
följd av utveckling av strandpromenad med mötesplatser. Dock 
behöver trafiksäkra gång- och cykelvägar till förskolor och skolor säker-
ställas för att säkra barns rörelsefrihet.

Planens förhållande till miljömål
Förbättrad dagvattenhantering leder till minskade utsläpp av gödande 
ämnen och miljögifter, vilket bidrar till att uppfylla miljömålen Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god 
kvalitet. 

Förbättrade gång- och cykelvägar inom planen ökar incitament till 
transporter med låga eller inga utsläpp av växthusgaser, skadliga par-
tiklar eller försurande ämnen. Med cirka 2,5 kilometer till pendeltågs-
station med bra gång- och cykelförbindelse, och busslinjer som 
passerar, finns förutsättningar för människor att välja kollektiva färd-
medel, även om bil sannolikt fortsatt kommer kvarstå som ett viktigt 
färdmedel. Miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft är 
därför svårt att bedöma i vilken riktning planen verkar.

Planen bedöms i huvudsak verka i miljömålets riktning avseende God 
bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv eftersom kulturmiljöer och 
grönområden inom planområdet tas tillvara och utvecklas för rekrea-
tion. Strand- och vattenmiljön tillgängliggörs för fler människor än i 
dag. Flertalet boendemiljöer kommer att bli hälsosamma med god 
ljudmiljö och tillgång till attraktiv parkmiljö. Bostäder i bullerutsatt 
läge, främst vid korsningen Uddnäsvägen-Enköpingsvägen, bedöms 
inte verka i miljömålets riktning.

Miljömålen Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans och 
levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Bara naturlig försur-
ning, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och En storslagen fjäll-
miljö är inte med i analysen eftersom de inte bedömts vara relevanta 
för planen. 
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Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- 
och hushållningsregler
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 3 kap. miljö-
balken i det avseende att det inte medför skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse för människors hälsa eller säkerhet. När det gäller 
val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB och 2 kap. 2§ PBL att mark- och 
vattenområden används för ”det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov”. Nytt-
jande av redan ianspråktagen mark, samt bevarande av strandmiljöer 
som rekreationsområde inom planen bedöms vara förenligt med dessa 
bestämmelser. Planens möjligheter att förse området med hållbar kol-
lektivtrafik och tillfredställande serviceutbud är dock begränsade och 
de flesta av de boende förväntas bli bilberoende, något som talar emot 
hushållningsbestämmelserna.

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

Planförslaget Alternativt förslag Nollalternativ
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-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser 
för kulturmiljön då planen föreslår bebyggelse 
i område registrerat som fornminne, 
bedömningen är dock osäker. Preliminärt 
bedöms påverkan på kulturhistoriskt landskap 
och landskapsbild vara förhållandevis 
begränsad. Många kulturhistoriskt värdefulla 
objekt skyddas i plan

-2, Märkbara negativa konsekvenser 
för det kulturhistoriska landskapet till 
följd av exploatering inom kulturhisto-
risk känslig miljö vid Stäksundet. 

-1 till +/- 0, Små negativa till 
obetydliga påvisbara effekter för 
det kulturhistoriska landskapet då 
inga kulturhistoriska objekt 
skyddas i plan, samtidigt som 
ingen ny bebyggelse förväntas 
påverka landskapsbilden

V
a
tt

e
n

m
il

jö

+2, Märkbara positiva konsekvenser eftersom 
föreslagen dagvattenhantering innebär 
minskad föroreningsbelastning på 
recipienterna.

-1 till +2, Små negativa konsekvenser 
till märkbara positiva konsekvenser 
beroende på hur dagvattenhante-
ringen kan lösas.

-1, Små negativa konsekvenser till 
följd av fortsatt spridning av 
miljögifter från förorenad mark vid 
den f.d. båtuppläggningsplatsen.

Risk för översvämning tillföljd av förhöjd 
vattennivå i Mälaren avses hanteras med 
höjdsättning och innebär då inga konskven-
ser. Osäkerheter kring eventuella konsekven-
ser av skyfall i delar av planområdet.

+/- 0, Inga eller obetydliga 
konsekvenser vad gäller översväm-
ning under förutsättning att 
höjdsättning säkerställer sekundära 
avrinningsvägar vid skyfall.

Nollalternativet bedöms inte 
innebära någon förändring av 
översvämningsrisken i förhållande 
till nuläget. 
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+ 2, Märkbara positiva konsekvenser för barn 
till följd av förlängd strandpromenad med nya 
mötesplatser samt förbättrad trafiksituation 
som medför positiva konsekvenser för barns 
rörlighet, hälsa och tillgång till naturrekreation. 

+2, Märkbara positiva konsekvenser 
för barns rörelsefrihet och säkerhet till 
följd av bättre förutsättningar för gång 
och cykling samt sanering av 
markföroreningar.

+/- 0 till -1, Inga till små negativa 
konsekvenser för barns livsmiljö, 
rörelsefrihet och säkerhet. 

-1, Små negativa konsekvenser för barns 
livsmiljö till följd av ökade trafikmängder och 
bullernivåer. 

-1, Små negativa konsekvenser för 
barns livsmiljö, rörelsefrihet och 
säkerhet till följd av ökade trafikmäng-
der och bullernivåer samt utebliven 
parkmiljö. 
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Del 1 Planen och processen
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Inledning
Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av 
Järfälla kommun. Den utgör en MKB enligt PBL och kompletterande 
bestämmelser i MB samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvens-
beskrivningar.

Miljöbedömningsprocessen och tidigare 
ställningstaganden

Planuppdrag och behovsbedömning
I samband med att kommunfullmäktige 2015-11-02 behandlade ”Mål 
och budget 2016 samt Ekonomisk plan 2017-2019” beslutades det att 
kommunstyrelsen fick i uppdrag att planlägga Stäketfläcken, Uddnäs 
och området kring Brovaktarstugan. I juli 2016 lämnades en begäran 
om planbesked in av tre fastighetsägare intill Gyllenstiernas väg, Enkö-
pingsvägen och Uddnäsvägen. Syftet med ansökan var att skapa fler 
byggrätter genom avstyckning av befintliga privata fastigheter, vilket 
kräver en planändring.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-31 att ge planutskottet i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan för rekreationsytor, småbåtshamn och 
viss bebyggelse inom planområdet. 

En behovsbedömning (avgränsningssamråd) av miljöbedömning enligt 
MKB förordningen (efter ändringar 2008:691) genomfördes (Dnr Kst 
2015/71). I denna bedöms förslaget medföra risk för betydande miljö-
påverkan vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
utföras. Behovsbedömningen innehåller också en avgränsning av inne-
håll 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.

Uppdraget har av kommunstyrelsen 2020-06-01 § 85 reviderats till att 
enbart omfatta bostäderna utmed Gyllenstiernas väg och den norra 
sidan av Enköpingsvägen. Utveckling av rekreationsytor, småbåtshamn 
med mera som låg med i tidigare förslag kommer istället ske genom 
Bygg- och miljöförvaltningens arbete med att teckna nya arrendeavtal 
och genom deras aktiva markförvaltning och reinvesteringar. Någon ny 
behovsbedömning (avgränsning) har inte utförts av planens minskade 
omfattning, men miljöbedömningens omfattning har anpassats efter 
planens nya förutsättningar.

För framtagna utredningar se nedan under Metod och utredningar.

Detaljplan – samrådsskede
MKB handläggaren har haft kontinuerlig kontakt med planhandläg-
gare. Miljöbedömningsprocessen kommer fortsatt innebära att miljö-
aspekter och frågor rörande människors hälsa och välmående regleras i 
planen, till exempel vad gäller kultur- och landskapsvärden, vatten-
miljö, naturvärden, rekreation, trafik, buller och barns livsmiljöer.

10



MKB Stäketfläcken
22 november 2021Slutversion

Kommunala beslut och styrdokument i övrigt
Följande styrdokument är av betydelse för planarbetet och avgränsning 
av MKB för Stäketfläcken:

Riktlinjer för dagvattenhantering
Kommunens riktlinjer för dagvattenhantering, fastställda av kommun-
fullmäktige 2016-12-12, gäller. 

Lekmiljöplan
Kommunen har nyligen tagit fram en lek- och aktivitetsplan som skall 
fungera som vägledning för utveckling av kommunens lekmiljöer (Jär-
fälla kommun, 2017).

Kulturmiljöplan 
En kulturmiljöplan för Järfälla har tagits fram som ett underlag i det 
kommunala arbetet för framtida detalj- och översiktsplanering.

I kulturmiljöplanen är utredningsområdet ”Enköpingsvägen - Gyllen-
stiernas väg” utpekat som en av Järfälla kommuns kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer. Stäket beskrivs i planen som ”en historiskt sett mycket 
viktig knutpunkt för både land- och vattentransporter vilket speglas i 
såväl nuvarande vägar och broar som i rester av äldre anläggningar.” 

Översiktsplan
I översiktsplanen är området i närheten av Enköpingsvägen redovisat 
som ett förtätningsområde och området vid Gyllenstiernas väg som ett 
område med bibehållen karaktär. En mer begränsad bebyggelseutveck-
ling är enligt översiktsplanen motiverad på grund av det perifera läget 
och den begränsade tillgången till kollektivtrafik. Med bibehållen 
karaktär menas bland annat att den gröna karaktären i området ska 
bevaras och minsta möjliga ingrepp ska ske i natur- och kulturmiljön.

Kvalitetsprogram
Ett underlag till kvalitetsprogram har tagits fram för tidigare planut-
formning och ett nytt uppdaterat kvalitetsprogram kommer att färdig-
ställas till granskningen. Syftet är att ge riktlinjer för hur en 
bebyggelsekomplettering i Stäketfläcken skulle kunna se ut. Befintlig 
terräng, landskapskaraktär, kulturhistoriska aspekter, trafiklösningar, 
verksamheter och relationen mellan framtida bostäder och park ska 
studeras för att skapa riktlinjer och gestaltningsprinciper som kan 
användas vidare i fortsatt planläggning och genomförande. 

Avgränsningar
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt 
föreliggande behovsbedömning. Enligt behovsbedömning ska planbe-
skrivningen redovisa nödvändiga avgränsningar och preciseringar så att 
betydande miljöpåverkan kan undvikas. Efter minskad omfattning av 
planen år 2020 har ingen ny avgränsning gjorts, men förljande miljö-
aspekter har analyserats och bedömts på ett mer genomgripande sätt:

 • Påverkan på riksintresse för kulturmiljövård, fornlämningar och 
landskapsbild

 • Påverkan på ytvatten och grundvatten, Östra Mälarens vattenskydds-
område, översvämning och skyfall

 • Barns livsmiljöer
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Följande miljöaspekter analyseras på ett mer översiktligt sätt:
 • Påverkan på friluftsliv och rekreation
 • Påverkan på naturmiljö
 • Risk för buller och vibrationer
 • Risk för ras och skred
 • Trafik
 • Risk för leder för farligt gods

Utifrån denna precisering har miljökonsekvensbeskrivningen inriktats 
på att beskriva nuläge och bedöma konsekvenser för Kulturmiljö, Vat-
tenmiljö, samt Övriga miljöaspekter, enligt ovan. 

Ny vägplan för Almarestäketbron

Trafikverket har tagit fram en vägplan för ny bro över Almarestäket 
eftersom nuvarande bro är i dåligt skick. I vägplanen, som fastställdes i 
januari 2019, föreslås dagens bro att ersättas av en ny bro i ett nytt syd-
ligare läge på den gamla järnvägsbanken. Väg 841 anpassas till det nya 
broläget med ny sträckning cirka 220 meter väster om och cirka 250 
meter öster om den nya bron (Trafikverket, 2018). Konsekvenser av 
Trafikverkets planer på ny väg över Almarestäketbron bedöms inte 
vidare i denna miljökonskevensbeskrivning. För miljökonsekvensbe-
skrivning av väg 841:s nya dragning och den nya bron, se separat fast-
ställelsehandling (Trafikverket, 2018).
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Planområdet är beläget i den norra delen av Järfälla kommun intill 
Mälaren, Almarestäket och Enköpingsvägen. Området omfattar cirka 
6,4 hektar och utgörs av både land och vatten.

Planområdet omfattar fastigheterna väster om Gyllenstiernas väg. 
Enligt de befintliga förutsättningarna finns inga fastigheter direkt 
väster om Uddnäsvägen med i planen. Efter omdragning av gator 
enligt vägplanen kommer en fastighet ligga väster om Uddnäsvägen. 
samt fastigheter väster om Uddnäsvägen och nere på Stäketfäcken. 
Kommunen äger fastigheterna Stäket 52:1, 3:1 och 1:130. I övrigt är 
marken i privat ägo. 

Syftet med planen
Detaljplanens syfte är att öka allmänhetens tillgång till Stäketfläcken 
genom att skapa en sammanhängande strandpromenad. Syftet är också 
att förtäta Stäketfläcken och dess omgivning på ett varsamt sätt som 
utvecklar platsen till en mötesplats men också visar hänsyn till områ-
dets natur- och kulturvärden. Detaljplanen ska säkerställa att nytt bro-
läge läggs fast enligt Trafikverkets vägplan och att ny bebyggelse 
klimatanpassas.
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Illustrationsplan över planförslaget med 
plangräns. Strategisk Arkitektur, 2021.
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Planen innehåller förslag till en utökad strandpromenad med öppna 
parkytor i ett område som idag är privat. 

Därtill föreslås ny bebyggelse på redan ianspråktagen mark längs med 
Enköpingsvägen och Uddnäsvägen. I förslaget möjligggörs bebyggelse i 
3-4 våningar med ca 100 lägenheter i mindre flerbostadshus och 
radhus samt lokaler för café, handel, kontor eller restaurang. 

Inom planområdet ingår också den så kallade Villastaden där förslaget 
möjliggör enstaka nya villor samt möjligheten att inreda ytterligare en 
lägenhet i de flesta villorna. Syftet med att ta med villabebyggelsen 
väster om Gyllenstiernas väg är enligt förslaget att skydda de villor som 
har höga kulturmiljövärden. Karaktären i villastaden uppe på höjden 
ska bevaras.

Stäketsfäckens bebyggelsekaraktärer
Stäketfläckens kulturhistorska miljö har utretts inom planarbetet med 
slutsatsen att de befintliga bebygelsekaraktärerna inom planområdet - 
Villastaden, Kommunikationssamhället samt Vattennära bebyggelse - 
har olika förutsättningar att bebyggas. Med hänsyn till detta har 
planförslaget utformats ifrån planerings- och gestaltningsprinciper för 
respektive område.

Illustrationsplan över planförslaget med 
plangräns samt bebyggelsekaraktärerna 
Villastaden (gulmarkerat), Kommunikations-
samhället (rörmarkerat) och Vattennära 
bebyggelse (blåmarkerat). Strategisk 
Arkitektur, 2021.
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Alternativ
För analys av olika möjliga scenario 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 konse-
kvenser som kan väntas om detaljplanen inte genomförs. 

Även ytterligare alternativt förslag är praxis i miljökonsekvensbeskriv-
ningar för att utreda om detaljplanen är lokaliserad till bästa möjliga 
plats för utförandet samt att analysera om detaljplanen är utförd på 
bästa möjliga sätt. Alternativa lokaliseringar har prövats inom ramen 
för arbetet med översiktsplanen för Järfälla samt planprogram. Ytterli-
gare alternativ till lokalisering har därför inte föreslagits. Alternativet 
baseras på förslagsalternativ som valts bort under planprocessen. 

Båda alternativen har diskuterats fram tillsammans med planhandläg-
gare och plangrupp.

Alternativt förslag 

Strukturskiss för alternativt förslag. Landskapslaget 2017.
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Det alternativa förslaget för utveckling av Stäketfläcken grundar sig på 
tidigare framtagen strukturskiss för detaljplanen och innefattar ca 250 
bostäder i radhus och flerbostadshus placerade väster om Enköpings-
vägen samt på båda sidor om Uddnäsvägen. 

Området nordligaste del bebyggs med mindre flerfamiljshus på två och 
tre våningar. Ett nytt torg samt vändplats för buss anläggs norr om 
bostadsområdet. I anslutning till hamnområdet, norr om Värdshus-
vägen, föreslås flerbostadshus på två våningar. Öster om korsningen 
Enköpingsvägen-Uddnäsvägen föreslås ett flerbostadshus på tre 
våningar och en ny busshållplats. 

Väster om och längs med Enköpingsvägen föreslås tvåvåningsflerbo-
stadshus och radhus samt fyra punkthus på tre våningar. 

Strax söder om bron över Stäksundet föreslås en utbyggnad av hamnen 
med plats för cirka 125 båtar. Området fungerar som båtuppläggnings-
plats på vinterhalvåret. Inga möjligheter till camping ges sommarhalv-
året. 

Förutom en utvecklad strandpromenad tillskapas inga nya rekreations-
ytor i området. 

Nollalternativ
Nollalternativet i denna bedömning är ett alternativ där planområdet 
inte utvecklas, utan kvarstår som idag: ungefär en tredjedel av marken 
utgörs av villatomter och resterande delar utgörs av båthamn, gator, 
parkering samt att de öppna gräs- och ängsmarkerna finns kvar, med 
eller utan skötsel. Ingen strandpromenad eller nya rekreationsytor till-
skapas i området. 
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Lagskydd och plansituation

Plansituation

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(RUFS 2050) 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen pekar ut åtta 
regionala stadskärnor med potential att bli regionala knutpunkter och 
där kan en intensiv exploatering ske. Det aktuella planområdet är 
beläget inom ett sekundärt bebyggelseläge inom den regionala stads-
kärnan Barkarby-Jakobsberg. De sekundära bebyggelselägena har en 
potential att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör, enligt 
RUFS 2050, i första hand lokaliseras till lägen med högre regional till-
gänglighet. För utveckling i de sekundära bebyggelselägena rekommen-
derar RUFS 2050 bland annat att ny bebyggelse och verksamheter bör 
uppföras i anslutning till befintlig bebyggelse samt med en täthet och 
omfattning som ger bättre förutsättning för kollektivtrafiken.

Översiktsplan 
I översiktsplanen är området i närheten av Enköpingsvägen redovisat 
som ett förtätningsområde och området vid Gyllenstiernas väg som ett 
område med bibehållen karaktär. Med bibehållen karaktär menas att 
området även fortsättningsvis huvudsakligen ska utgöras av bostäder 
samt att bebyggelsestrukturen ska utformas på sådant sätt att den möj-
liggör för verksamheter som stödjer lokalsamhället att etablera sig i 
området, så länge dessa inte är störande för omgivningen. Den gröna 
karaktären ska bevaras och vid bygglovgivning ska minsta möjliga 
ingrepp ske i natur- och kulturmiljön (Järfälla kommun, 2014). Enkö-
pingsvägen – Gyllenstiernas väg pekas ut som ett område vars kultur-
historiskt värdefulla bebyggelse är i behov av utökad lovplikt/
skyddsbestämmelser. 

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser
Ungefär hälften av området är inte planlagt medan resterande delar 
omfattas av följande (Järfälla kommun, 2016):

 • Avstyckningsplan 1938-09-14 som avser området för den föredetta 
krogbyggnaden och värdshuset med omgivning. 

 • Stadsplan 1972-02-15 som huvudsakligen reglerar att området får 
bebyggas med friliggande bostadshus i en våning.

 • Detaljplan 1997-12-18 som innehåller parkmark och huvudgata.
 • Tomtindelning 1974-08-20.

Övriga myndighetsbeslut
Trafikverket har tagit fram en vägplan för ny bro över Almarestäket då 
nuvarande bro är i dåligt skick. Vägplanen fastställdes 20190122 och 
anger ett nytt sydligare läge för bron, vilket innebär att Enköpings-
vägen får ny sträckning på den gamla järnvägsbanken.
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Grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden 3 kap. MB
Intressen som inte beskrivs nedan berörs inte av planen.

Riksintresse för kulturmiljövård, 3 kap. 6 § MB
Stäketfläcken ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården 
enligt Miljöbalken 3 kap. 6 § (Görväln AB 32). Riksintresset motiveras 
av dess farleds- och kommunikationsmiljö vid vattenleden från Upp-
sala och Sigtuna ut i Mälaren, med stor betydelse för försvar och kom-
munikationer på vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Av vikt är 
även riksintresseområdets herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns 
och medeltidens stormannabygd och herrgårdsanläggningar som 
speglar 1600-, 1700- och 1800-tal. Som uttryck för riksintresset 
nämns bland annat mötet mellan vatten- och landsvägarna vid Stäket 
(Riksantikvarieämbetet, 2014).

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövård ska så långt som 
möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

Planens konsekvenser rörande riksintresse för kulturmiljövård disku-
teras under kapitlet Kulturmiljö.

Riksintresse för naturvården, 3 kap. 6 § MB
Inom planområdets influensområde finns Stäksön varpå Stäketskogens 
urskogsmiljöer utgör riksintresse för naturvården och är skyddat som 
naturreservat. Stäketskogen ligger cirka en kilometer från planområdet. 
Områden som är av riksintresse för naturvården ska så långt som möj-
ligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön.

Planens konsekvenser rörande riksintresse för naturvården diskuteras 
under kapitlet Övriga miljöaspekter - naturmiljö. 

Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 3 § MB
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk syn-
punkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada natur-
miljön. Mälarstranden är i översiktsplanen ett utpekat ekologiskt 
särskilt känsligt område som innehåller värdefulla naturtyper och upp-
levelsevärden. Stranden utgör en spridningskorridor och är viktig för 
den biologiska mångfalden (Järfälla kommun, 2014).  

Planens konsekvenser i relation till ESKO-området Mälaren-Görväln 
analyseras vidare under Vattenmiljö och kapitlet Övriga miljöaspekter - 
naturmiljö. 

Riksintresse för kommunikationer, 3 kap. 8 § MB
Inga riksintressen finns inom planområdet. Direkt angränsande till pla-
nområdet ligger Mälarbanan som är av riksintresse för kommunika-
tioner i enlighet med miljöbalken 3 kap 8§. Planen bedöms ej medföra 
betydande påverkan på riksintresset för kommunikationer.
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Särskilda bestämmelser om hushållning med mark 
och vatten enligt 4 kap. MB

Riksintresse för rörligt friluftsliv, 4 kap. 2 § MB
Planområdet omfattas av riksintresset ”Mälaren med öar och strand-
områden” enligt miljöbalkens 4 kap 1-2 §. Riksintresset innebär att fri-
luftslivets och turismens behov särskilt ska beaktas. 
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. 

Planens konsekvenser rörande riksintresse för friluftslivet diskuter 
under kapitlet Övriga miljöaspekter- rekreation och friluftsliv.

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- 
och grundvatten för landets så kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. 
miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning av kvali-
teten på vattenmiljön. De vattenförekomster som berörs av miljökvali-
tetsnormer i planen är Mälaren-Görväln och Mälaren-Skarven som 
ligger i anslutning till planområdet. Inga grundvattenförekomster som 
berörs av miljökvalitetsnormer finns i området. 

Planens konsekvenser rörande vattenkvalitet diskuteras under kapitlet 
Vattenmiljö.

Miljökvalitetsnormer för luft
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförord-
ningen, SFS 2010:477. I förordningen finns miljökvalitetsnormer 
(MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, 
ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillstånds-
prövning ska kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvali-
tetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken.

Enligt kommunens översiktsplan har Järfälla idag en generellt god luft-
kvalitet och MKN för luft bedöms inte överskridas. Trafikflödena inom 
planområdet bedöms inte innebära att detta ändras varför MKN inte 
bedöms överskridas i området. Frågan behandlas därför inte vidare i 
denna MKB för samrådsversion. 

Skydd av områden enligt 7 kap. MB

Strandskydd, 7 kap.13-15 §§ MB
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Vid hav, sjöar och vatten-
drag gäller generellt strandskydd som omfattar land- och vattenom-
rådet intill 100 meter från strandlinjen. Området väster om 
Enköpingsvägen omfattas av 100 meter strandskydd på land och i 
vatten. Kommunens stränder omfattas inte av möjligheterna att peka 
ut områden för LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 

Planens konsekvenser rörande strandskyddet diskuteras under Övriga 
miljöaspekter- rekreation och friluftsliv och Vattenmiljö. 
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Vattenskyddsområde, 7 kap. 21 § MB
Vattenskyddsområden syftar till att skydda grund- eller ytvattentill-
gångar som nyttjas eller kan antas komma att nyttjas som vattentäkt. 

Detaljplaneområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde som 
syftar till att bevara god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna inom 
Östra Mälaren. För vattenskyddsområdet gäller särskilda föreskrifter. 
Exempelvis regleras utsläpp av dagvatten.

Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där det 
finns risk för vattenförorening får inte ske utan föregående rening. 
Dräneringssystem vid till exempel större vägar, broar och parkeringsan-
läggningar ska vara försedda med möjlighet till fördröjning och upp-
samling i samband med olyckor och utsläpp.

De befintliga utsläpp av dagvatten som finns inom den primära och 
sekundära skyddszonen är tillåtet i nuvarande omfattning och utform-
ning såvida de inte strider mot annan gällande lagstiftning (AFRY, 
2021). 

 • Planens konsekvenser i relation till Östra Mälarens vattenskyddsom-
rådet analyseras vidare under kapitlet Vattenmiljö.

Tillståndsplikt för vattenverksamhet enligt kap. 11 
MB
11 kap. MB innehåller bestämmelser om vattenverksamhet och vatten-
anläggningar. Bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanlägg-
ningar finns också i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet samt i Förordning (1998:1388) om vattenverk-
samhet m.m. Generellt krävs tillstånd för vattenverksamhet, för mindre 
åtgärder kan det räcka med anmälan. 

Markavvattningsförbud, kap. 11 MB
I större delen av södra och mellersta Sverige råder förbud mot markav-
vattning och tillstånd krävs från Länsstyrelsen. Markavvattning är en 
vattenverksamhet och regleras i 11 kap. miljöbalken.

Artskyddsförordningen
Alla vilda fåglar, utom jaktbara fåglar som omfattas av jaktlagen, är for-
mellt sett fridlysta enligt 4 § i artskyddsförordningen. Av dessa beskrivs 
i naturvårdverkets handledning till artskyddsförordningen att ”arter 
markerade med B i bilaga 1 till artskyddsförordningen, rödlistade arter 
samt sådana arter som uppvisar negativ trend prioriteras i skyddsar-
betet”. Förutom fåglar omfattas fladdermöss, grod- och kräldjur.

På grundval av utförd naturvärdesinventering (Sweco, 2017) bedöms 
två rödlistade fågelarter möjligtvis häcka i området; stare och sävsparv. 
Möjligen häckar även fisktärna i anslutning till området, en art som är 
markerad med B i artskyddsförordningens bilaga 1 och är därmed pri-
oriterad. En nyare sökning i Artportalen visar på förekomst av rödlis-
tade fågelarter knutna till vatten- och strandmiljöer utanför 
planområdet, samt några andra arter som lever i de landmiljöer som 
finns inom och i anlsutning till planområdet.

Riktade artinventeringar har inte genomförts.

Frågan behandlas under avsnittet Övriga miljöaspekter- naturmiljö. 
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Skydd enligt Kulturmiljölagen, KML

Fornlämningar
Enligt fornlämningskartan är stora delar av området mellan Enkö-
pingsvägen och Mälaren betecknat som Stadslager med status som 
fornlämning (RAÄ Järfälla 419:1). Tidigare antikvarisk bedömning har 
betecknat området som övrig kulturhistorisk lämning men detta änd-
rades då kulturlager och anläggningar påträffats i områdets södra del 
(enligt Fornsök, publicerad av länsstyrelsen: 2019-04-26). Detta 
innebär att arkeologisk undersökning behöver genomföras om even-
tuell exploatering planeras inom området.

Planens konsekvenser behandlas under avsnittet om Kulturmiljö.

Skydd enligt Plan- och bygglagen, PBL

Särskilt värdefull bebyggelse, PBL 8 kap. 13 §
Enligt PBL 8 kap. 13 § får en byggnad som är särskilt värdefull från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte 
förvanskas. 
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Del 2 Konsekvensbeskrivningar
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Metodik
För bedömning av konsekvenser har flera underlagsrapporter tagits fram 
specifikt för MKB-arbetet. Planområdet har minskats sedan de flesta 
utredningarna togs fram. De gör att de flesta utredningarna innefattar 
ett större område än planområdet idag. Följande är ett urval av utred-
ningar som ligger till grund för bedömningarna i denna rapport, för 
fullständig lista se under refenser:

 • Dagvattenutredning för detaljplan Stäketfläcken, Järfälla kommun 
(AFRY, 2021) 

 • Ljudutredning inför detaljplan. Stäketfläcken, Järfälla kommun 
(Akustikkonsulten i Sverige AB, 2021)

 • Riskbedömning Detaljplan Stäketfläcken, Järfälla kommun (Bengt 
Dahlgren Brand & Risk AB, 2018)

 • Behovsbedömning Detaljplan för Stäketfläcken i Järfälla kommun 
(Järfälla kommun, 2017)

 • Naturvärdesinventering Stäketfläcken, Järfälla kommun (Sweco, 
2017)

 • Stäketfläcken. Inventering och naturvärdesbedömning av limniska 
miljöer (Svensk Ekologikonsult, 2017)

 • Stäketfläcken Järfälla kommun Kulturmiljöinventering 2017 
(Tengbom, 2017)

 • PM Geoteknik. Stäketfläcken, Järfälla kommun. (Sigma Civil AB, 
2017)

 • Översiktlig miljöteknisk markundersökning Stäketfläcken, Järfälla 
(Geosigma AB, 2017)

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

Osäkerhet i bedömningarna
Osäkerheten i bedömningarna bedöms vara godtagbar för framtagande 
av MKB. Viss osäkerhet finns om exakt utformning av parkstråket, 
dagvattenhantering och kommande kvalitetsprogram, vilka behöver 
preciseras i kommande planskeden. 

Mot bakgrund av att vägplanen kommer att ta hand om sitt vägdag-
vatten inom vägplanen har dessa delar i samråd med Järfälla kommun 
(2021-05-04) uteslutits ur dagvattenutredningen (AFRY, 2021). Vat-
tenområdet som ingår i detaljplanen ingår inte heller i utredningsom-
rådet enligt överenskommelse med Järfälla kommun (2021-05-04). 
Dessutom ingår inte heller utredning av översvämningar p.g.a. höga 
vattenflöden i vattendrag och skyfall i dagvattenutredningen.

För landskapsbild och rekreation har inga specifika underlagsrapporter 
tagits fram. Däremot ingår landskapsbild delvis i kulturmiljöinvente-
ringen.

Riktade artinventeringar har inte genomförts.
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Tabell 2. Konsekvensskala

Konsekvenser Naturvärden, kultur, rekreation Vatten, Hälsa och säkerhet Övriga hållbarhetsparametrar

+ 4 Mycket stora 
positiva konsekvenser

Betydande förbättrande påverkan 
på högsta/högt naturvärde (SIS 
klass 1 och 2), nationellt 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.

+ 3 Stora positiva 
konsekvenser

Begränsad positiv påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
positiv påverkan på kommunala 
värden och påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3).

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.

+ 2 Märkbara positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på högsta/
högt naturvärde (SIS klass 1 och 
2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt eller begränsad 
påverkan på påtagliga naturvärden 
(SIS klass 3) och kommunala 
värden eller omfattande påverkan 
på visst naturvärde (SIS klass 4)
och 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.

+1 Små positiva 
konsekvenser

Liten positiv påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3) och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och 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.

+/- 0 Inga eller 
obetydliga 
konsekvenser

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

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

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar 
betydelse för 
hållbarhetsprestandan.

- 1 Små negativa 
konsekvenser

Liten negativ påverkan på påtagliga 
naturvärden (SIS klass 3)och 
kommunala värden, eller mindre 
konsekvenser för visst naturvärde 
(SIS klass 4) och lokala värden. 

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

Försämrar i någon mån hållbar-
hetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt.

- 2 Märkbara negativa 
konsekvenser

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

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

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för stadsdelen eller 
kommundelen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande 
aspekter.

- 3 Stora negativa 
konsekvenser

Begränsad negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2) nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt, eller betydande 
påverkan på kommunala värden 
och påtagliga naturvärden (SIS 
klass 3)

Riskerar att överskrida miljökvali-
tetsnormer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för kommunen i någon 
betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller betydande 
aspekter.

- 4 Mycket stora 
negativa konsekvenser

Betydande negativ påverkan på 
högsta/högt naturvärde (SIS klass 
1 och 2), nationellt eller regionalt 
värdefulla objekt.

Överskrider tydligt miljökvalitets-
normer eller nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö.

Försämrar tydligt hållbarhetspres-
tanda för regionen eller nationen i 
någon aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.

Generellt anser konsulten att underlaget till bedömningarna varit god 
då särskilda underlagsrapporter tagits fram specifikt inför detaljplane-
förslaget.
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Kulturmiljö och landskapsbild
Beskrivning av värden för kulturmiljö grundas på:

 • Stäketfläcken Järfälla kommun Kulturmiljöinventering 2017. 
(Tengbom 2017)

 • Resultat av arkeologisk utredning, inför planarbete omfattande 
Stäketfläcken Järfälla kommun, Stockholms län. (Länsstyrelsen 
Stockholm, 2017-11-08)

 • Fornsök, Riksantikvarieämbetet, 2021-11-16
 • Karta över riksintressen, Boverket 2021-11-17

Kulturmiljövärden i nuläget

Det kulturhistoriska landskapet
Landskapet är i sin helhet grönskande och varierat i sin topografi. 
Delar av kulturhistorian går att utläsa i landskapet med vägsträckning, 
bebyggelse och lämningar. Landskapet skärs i nord-sydlig riktning av 
Enköpingsvägen och den gamla järnvägen. 

Planområdet ligger intill riksintresse för kulturmiljövården och Stäket-
fläcken bedöms som särskilt intressant till följd av dess historia som en 
viktig knutpunkt för kommunikationer samt som plats för en mindre 
samhällsbildning under Gustav II Adolf. Det kulturhistoriska land-
skapet gör sig särskilt tydligt längs med Stäksundet som innehåller 
lämningar efter krogverksamhet, broar och färjelägen av betydelse för 
förståelsen av den historiska miljön.

Området var redan under medeltiden en viktig knutpunkt för både 
land- och vattentransporter, vilket återspeglas i såväl nuvarande vägar 
och broar som i rester av äldre anläggningar. Här möttes sjövägen till 
Sigtuna och Uppsala och landsvägen till Enköping. Redan på 1100-
talet kan en försvarsanläggning, Stäketsborg, ha legat på Stä-
ketsholmen. Stäketsborg omnämns första gången under slutet på 
1300-talet och rester från borgen utgör idag Sveriges största medeltida 
borgruin (Tengbom, 2017).

Stäketfläcken, som tidigare kallades Tegelhagen, omnämns första 
gången 1565. Namnet uppkom då ordet fläck tidigare användes för att 
beskriva vyn från Stäket mot Stäkets borgruin. Gustav II Adolf erhöll 
Stäketfläcken stadsprivilegier år 1629. Samma år omnämns Almare 
Stääks Wärdshus för första gången, en krog som låg vid fästet till den 
första vägbron över Stäksundet som byggdes av staten 1630. Staden 

Vy från landsvägsbron (nuvarande Enköpingsvägen) mot nordost. Den lummiga 
karaktären tillsammans med kulturhistoriska lämningar är värdefulla för landskapsbilden. 

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för kulturmiljö
Bedömningarna utgår från:

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

Riksintresse för kulturmiljövården - röd linje.
Boverket 2021-11-17

Landskapsbild
Landskapets fysiska förutsättningar 
tillsammans med människans tolkning 
och förståelse av dessa utgör det som 
kallas landskapsbild. Landskapsbilden i 
Mälardalen är påverkad av människan 
sedan lång tid tillbaka och bär oftast på 
flera lager av kulturpåverkan. Värden för 
landskapsbild och kulturmiljö är intimt 
förknippade med varandra. Påverkan på 
landskapsbilden kan ha stor effekt på hur 
landskapet upplevs och tolkas av dem 
som vistas i det. Påverkan på landskaps-
bilden utgår från hur landskapsbilden 
värderas och hur pass unik landskapsbil-
den i fråga är, ur ett regionalt men även 
ett nationellt perspektiv. 
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Fornlämningskarta där delar av Stäketfläcken 
markeras som fornlämning. Röda områden 
och punkter är fornlämningar som skyddas 
enligt Kulturmiljölagen. Blåa punkter är
övriga kulturhistoriska lämningar som inte 
bedöms vara fornlämningar. Gråa områden 
och punkter saknar antikvarisk bedömning. 
Riksantikvarieämbetets databas, 2021. 

växte dock inte som tänkt och 1653 sålde Kronan Stäketfläcken och 
platsen började åter kallas för Tegelhagen. Stäketfläcken är i fornmin-
nesregistret markerad som stadslager, då platsen pekar ut 1600-talets 
samhällsbildning som benämndes som Stäketsfläcken. Stadslagren är 
dock till stora delar dolt under vägar och rester efter en upp till 3 meter 
hög järnvägsbank (Tengbom, 2017).

Enköpingsvägen, som utgörs av den gamla landsvägen, följer idag 
huvudsakligen samma sträckning som 1600-talets landsväg mellan 
Stockholm och Bergslagen (Tengbom, 2017). Värdshusvägen, som går 
mellan Enköpingsvägen och Stäkets skeppshandel idag, följer troligen 
samma sträckning sedan medeltid, från landsvägen ner till den före 
detta krogen och läget för den gamla bron till Stäksholmen. Vägarnas 
historiska sträckning och slingriga dragning utifrån den naturliga topo-
grafin har enligt kulturmiljöanalysen dokumentations- och miljöska-
pande värden och är av stor vikt för kulturmiljön.

Under 1900-talets början lät godset Almare-Stäket upprätta en tomt-
styckningsplan för försäljning av villatomter i området. Totalt upprät-
tades ett 30-tal villor och sommarstugor, varav de första villorna 
byggdes 1904-06 på branten öster om Enköpingsvägen. Av de stora 
tomterna har flera styckats och bebyggts med nya villor, framförallt 
under 1970- och 80-talen. Tomterna sluttar brant ned mot Enköpings-
vägen och utgörs huvudsakligen av stora naturtomter med inslag av 
gamla lövträd och tallar. De bevarade villorna från områdets första 
utbyggnadsperiod har i hög grad bevarat sin ursprungliga tidstypiska 
arkitektur och naturtomtskaraktär, och är betydelsefulla för upple-
velsen och förståelsen av områdets karaktär. Senare tillkommen förtät-
ning och nybyggnad på avstyckade tomter har bidragit till en långsam 
förändring av området till ett mer modernt villasamhälle (Tengbom, 
2017).

Följande siktlinjer, vyer och blickfång bör bibehållas enligt 
kulturmiljöinventeringen (Tengbom 2017):

Överlagring av illustrationsplan med ny 
bebyggelse och pilar med värdefulla siktlinjer, 
vyer och blickfång från analys i kulturmiljöin-
venteringen (Tengbom 2017).
1. Vy från Stäksholmen: 
- Nordväst mot Stäksundet (under bron)
- Nordost mot krogen med f. d. brofäste
- Österut mot frodig växtlighet i Stäksfläcken
2. Vyer från gräsytan vid småbåtarna österut 
upp mot berget med växtlighet och villabebyg-
gelse av sekelskifteskaraktär
3. Vyer från tomterna och Gyllenstiernas väg: 
- Västerut över Stäksundet
- Stäketfläcken, Stäksön och Stäksholmen
4. Vyer från landsvägen mot Stäksundet, 
Stäksholmen/Stäksön med växtlighet
5. Vy från Värdshusvägen ner mot f.d. krogen 
och f.d. brofäste.
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Kulturhistoriska objekt
Stäkets historiska betydelse som knutpunkt för både land- och vatten-
transporter återspeglas i flera objekt inom området, i alltifrån nuva-
rande vägar och broar som i rester av äldre anläggningar (Tengbom, 
2017). Totalt har tio objekt noterats i riksantikvarieämbetets databas 
för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. En del av en 
förmodad stadsbildning (stadslager RAÄ 419:1) är belägen inom 
området. Utöver Stäketfläcken som stadslager finns kulturhistoriskt 
värdefulla lämningar i form av brofästen, minnesstenar och bebyggelse-
lämningar. Lämningar från Almare Stääks Wärdshus som fanns på 
platsen 1690, och därefter har varit bebyggd fram till 1950-talet då 
krogen revs, kan utgöra en fornlämning (Länstyrelsen Stockholm, 
2017). Denna ligger dock utanför planområdet.

Vid Stäksundet finns brofästen av sten bevarade efter 1876 års järn-
vägsdragning. Då brofästena inte är tillkomna före år 1850 har de inte 
registrerats som kulturhistoriska lämningar i FMIS, men bedöms ändå 
ha betydelse för förståelsen för Stockholmsområdets kommunikations-
leder (Tengbom, 2017). 

Den kulturhistoriska inventeringen har identifierat sex fastigheter samt 
en komplementbyggnad i området som särskilt värdefulla (rödmarke-
rade i kartan) och som omfattas av PBL 8 kap 13§. Av dessa innefattas 
Stäketsborg, som är Stäketfläckens äldsta bevarade bebyggelse, den före 
detta krogbyggnaden som uppfördes under 1800-talet, en PUB-villan 
på Stäket 79:1, Villa Pardala på Stäket 84:8 samt en mindre förråds-
byggnad på Stäket 64:1 med bebyggelse som bedöms ha synnerligen 
högt kulturhistoriskt värde (Tengbom, 2017). 

Identifierade fastigheter och byggnader med 
kulturhistoriska värden i den kulturhistoriska 
inventeringen. Röd markering = särskillt 
värdefull, blå markering = karaktärskapande, 
grön markering = visst kulturhistoriskt värde 
med positiv betydelse för områdets karaktär 
(Tengbom, 2017). Dessutom ungefärlig 
planområdesgräns i rött. 

Förrådshus med nationalromantisk karaktär 
bevarat i ursprungligt skick.
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Fem byggnader har bedömts ha karaktärsskapande värde för Stäket-
fläckens kulturhistoriska helhetsmiljö. Dessa byggnader är den gamla 
lanthandeln på Stäket 84:8, en före detta tjänstebostad på Stäket 64:1, 
Villa Myråsen, Villa Sannero och Villa Stenröset (blåmarkerade i 
kartan). Tre fastigheter har bedömts inneha bebyggelse av visst kultur-
historiskt värde med positiv betydelse för områdets karaktär (grönmar-
kerade i kartan).

Konsekvenser av föreslagen plan

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet 
och kulturhistoriska objekt

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser för kulturmiljön då planen föreslår bebyggelse i 
område registrerat som fornminne, bedömningen är dock osäker. Preliminärt bedöms 
påverkan på kulturhistoriskt landskap och landskapsbild vara förhållandevis begränsad. 
Många kulturhistoriskt värdefulla objekt skyddas i plan.

Planförslaget möjliggör att samtliga identifierade särskilt värdefulla 
byggnader inom planområdet bevaras genom q-märkning, vilket 
bedöms medföra positiva konsekvenser för kulturmiljön i Stäket-
fläcken. Bebyggelsen inom fastigheten Stäket 1:130, det vill säga den 
före detta krogen, är också identifierad som särskilt värdefull enligt kul-
turmiljöinventeringen (Tengbom, 2017) men ligger utanför planom-
rådet och kommer följaktligen inte q-märkas inom detaljplanen. 

Att bebyggelsen på fastigheterna Stäket 64:1 (förrådsbyggnad), Stäket 
79:4, 79:5, 79:6 och 84:8 (fd Stäkets lanthandel) k-märks i plankarta 
och förses med varsamhetsbestämmelser bedöms undanröja riskerna 
för negativa konskvenser på kulturhistoriska objekt. Dessa byggnader 
ska enligt detaljplanen inte ändras på ett sådant sätt att dess karaktär 
eller anpassning till omgivningen förvanskas. 

Att den gamla lanthandelns karaktär bevaras genom planbestämmelser 
för kontor och handelsverksamhet är ett positivt inslag i planen som 
bedöms underlätta läsbarheten av Stäkets historia och utveckling.

Förslaget till vattennära bebyggelse innebär dock rivning av några 
befintliga byggnader inom område registrerat som fornlämning. Det 
gäller dels den före detta tjänstebostaden inom Stäket 64:1 som kultur-
miljöinventeringen rekommenderar bör förses med k samt varsamhets-
bestämmelser i detaljplan. Tillsammans med förrådsbygganden (som 
föreslås att bevaras) är de områdets enda bevarade lämningar från 
områdets period som järnvägsstation. 

Även bebyggelsen inom Stäket 54:1 som bedöms ha visst kulturhisto-
riskt värde med positiv betydelse för områdets karaktär kommer att 
behöva tas bort. Tillsammans riskerar detta leda till negativa konse-
kvenser för Stäketfläckens kulturmiljö. 

Enligt kulturmiljöinventeringen bör vatten- och farledsmiljön med 
kulturhistoriska lämningar, äldre bebyggelsemiljöer och växtlighet 
bibehållas, vårdas och utvecklas, med rekommendationen att ytterli-
gare bebyggelse inte bör tillkomma i strandlägen. Gränsdragningen för 
strandläget är dock allmänt hållen och den tillkommande bebyggelsen 
ligger i dess gränsland.

Planförslaget bedöms preliminärt innebära att de viktigaste delarna av 
vatten- och farledsmiljön inom planområdet med kulturhistoriska läm-
ningar bevaras. Bedömningen är dock osäker då exploatering föreslås 

Villa uppförd som tjänstebostad för SJ som 
försvinner tillförmån för ny bebyggelse i 
planförslaget.

Byggnad inom Stäket 54:1 som försvinner 
tillförmån för ny bebyggelse i planförslaget.

Den gamla lanthandeln fungerar idag som 
butik.

Utsnitt av vatten- och farledsmiljön med 
växtlighet vid Stäksundet som enligt 
kulturmiljöinventeringen bör bevaras och ej 
ytterligare bebyggas i strandlägen, ljusblå 
markering (Tengbom 2017). Dessutom 
ungefärlig markering av ny bebyggselse i rött.
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inom område registerat som fornlämning Det kulturhistoriska landska-
pets läsbarhet längst söderut kommer att påverkas negativt till följd av 
att bebyggelse tas bort som bedöms ha karaktärsskapande värde för 
Stäketfläckens kulturhistoriska helhetsmiljö och ny bebyggelse till-
kommer i området. 

Ny bebyggelse i 3 våningar längs stranden påverkar landskapsbilden 
sedd från vattnet. Tre större flerfamiljsvillor och ett öppnare land-
skapsrum ersätter området som idag karaktäriseras av växtlighet.
Utblickar mot Mälaren från Enköpingsvägen döljs till stor del idag av 
vegetation men riskerar att delvis skärmas av ytterligare av hus längs 
stranden. Det största byggnadstillskottet med cirka 90 bostäder till-
kommer i 3 -4 våningar höga hus öster om Enköpingsvägen och Udd-
näsvägen. Parkmiljö med strandpromenad längs med stranden ger 
möjlighet att bevara stora delar av den värdefulla vegetation som finns 
utmed vattnet idag.

Viktiga siktlinjer och vyer bedöms i huvudsak kvarstå. Under förutsätt-
ning att bebyggelseutvecklingen sker enligt kommande kvalitetspro-
gram som avser att beakta platsens värden bedöms planförslaget ha 
begränsad påverkan på landskapets kulturhistoriska karaktär. 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Riksintresse för kulturmiljövården: Görväln [AB 32]
Planområdett ligger intill riksintresset. Förslaget innebär att mötet 
mellan vatten- och landsvägarna vid Stäket till stor del bevaras och 
bedöms därmed inte medföra påtaglig skada på riksintresset. Delar av 
området mellan Stäksundet och Enköpingsvägen planläggs som park, 
samtidigt som en stor del av området kvarstår som öppet vattenom-
råde. 

Fornlämningar och fornlämningsområden
Exploatering föreslås inom område registerat som fornlämning (stads-
lager RAÄ Järfälla 419:1). Fornlämningar skyddas enligt kulturmiljö-
lagen 2 kap. Ingrepp i fornlämningar får inte göras utan tillstånd från 
länsstyrelsen.

Särskilt värdefull bebyggelse, PBL 8 kap. 13§ och 14§
Samtliga särskilt värdefulla byggnader som omfattas av PBL 8 kap 13§ 
skyddas genom q-märkning i detaljplan. 
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 • En arkeologisk utredning (2 kap. 11 § KML) behöver göras för 
område registretat fornminne (stadslager RAÄ 419:1) inför exploate-
ring.

 • Detaljplan och kvalitetsprogram behöver säkerställa att bebyggelseut-
vecklingen anpassas till landskapets karaktär och siktlinjer i området.

 • Kulturhistoriska lämningar kan med fördel framhävas med informa-
tionstavlor, upprustning och skötsel.

 • Landskapet upplevs till stor del från vattnet av exempelvis skridskoå-
kare och människor som passerar med båt. Det är därför av betydelse 
att utformning av bebyggelse harmoniserar med landskapet sett från 
Mälaren. 

 • Den frodiga och gröna karaktären av naturlig strand bör bevaras, 
men med vissa siktluckor som medger vattenkontakt.

 • Undvik att skärma av utsikter mot fjärden från höjden och 
Enköpingsvägen. 

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet och 
kulturhistoriska objekt

-2, Märkbara negativa konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet till följd av 
exploatering inom kulturhistorisk känslig miljö vid Stäksundet. 

Mer mark i den kulturhistoriskt känsliga miljön närmast Stäksundet 
tas i anspråk än i huvudalternativet. Därtill försämras delar av den vy 
som har gett namnet Stäketfläcken, från Stäket mot Stäkets borgruin, 
till följd av föreslagen bebyggelse längs Enköpingsvägen. Framförallt 
bedöms den i kulturmiljöinventeringen utpekade värdefulla vyn från 
landsvägen mot Stäksundet och Stäksholmen/Stäksön med vatten och 
växtlighet försämras till följd av alternativt förslag. 

Konsekvenser av nollalternativ

Konsekvenser för det kulturhistoriska landskapet och 
kulturhistoriska objekt

-1 till +/- 0, Små negativa till obetydliga påvisbara effekter för det kulturhistoriska 
landskapet då inga kulturhistoriska objekt skyddas i plan, samtidigt som ingen ny 
bebyggelse förväntas påverka landskapsbilden.

Konsekvenserna av nollalternativet innebär ingen direkt påverkan på 
det kulturhistoriska landskapet. Gräsmarkerna mellan Stäksundet och 
Enköpingsvägen kommer inte att bebyggas och vyn till Stäksön 
därmed bevaras. Samtidigt skyddas inga kulturhistoriskt värdefulla 
objekt, vilket kan komma att medföra negativa konsekvenser på sär-
skilt värdefulla byggnader. Den frodiga växtlighet och de öppna gräs-
ytor som karaktäriserar strandlinjen kommer sannolikt att kvarstå men 
samtidigt finns det inget som garanterar att träd inte fälls eller övrig 
vegetation röjs närmast vattnet på Stäket 54:1 och 64;1 eftersom fastig-
heterna förblir tomtmark. 
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Vattenmiljö
Beskrivning av värden för vattenmiljö grundas på:

 • Stäketfläcken. Inventering och naturvärdesbedömning av limniska 
miljöer (Svensk Ekologikonsult, 2017)

 • Dagvattenutredning för detaljplan Stäketfläcken, Järfälla kommun 
(AFRY, 2021)

Vattenmiljön i nuläget

Ytvatten
Detaljplaneområdet ligger inom Mälarens avrinningsområde vilket 
innebär att dagvattnet från området idag leds till Mälaren. Avrinning 
från utredningsområdet sker till två ytvattenförekomster med fast-
ställda miljökvalitetsnormer: Mälaren-Görväln i söder och Mälaren-
Skarven i norr. 

Mälaren-Görvälns ekologiska status är idag måttlig och den bedöms 
inte vara påverkad av vare sig övergödning eller försurning, men 
däremot av miljögifter. Mälaren-Görvälns kemiska status bedöms som 
Ej god. Förutom de överallt överskridande ämnena kvicksilver och 
kvicksilverföreningar samt polybromerade difenyletrar (PBDE), över-
skrids halterna av kadmium och bly samt föreningar av dessa ämnen, 
samt av antracen och tributyltennföreningar. Även en rad olika PAH:er 
har uppmätts i höga halter, men dessa saknar fastställda gränsvärden. 
Tidsfrist gäller till år 2027 för att uppnå en God kemiskstatus, undan-
taget de överallt överskridande ämnena. 

Mälaren-Skarvens ekologiska status är idag måttlig och den bedöms 
inte vara påverkad av försurning men däremot av övergödning och mil-
jögifter. Mälaren-Skarvens kemiska status bedöms även den som Ej 
god. Förutom de överallt överskridande ämnena kvicksilver och kvick-
silverföreningar samt PBDE överskrids halterna av PFOS, dioxiner och 
dioxinlika PCB:er, samt av antracen och tributyltennföreningar. Miljö-
kvalitetsnormen är god ekologisk status senast år 2027 och god kemisk 
ytvattenstatus (utan överallt överskridande ämnen)

Hela planområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde vilket 
innebär att Länsstyrelsen utfärdar föreskrifter som anger hur vattnet 
ska skyddas mot föroreningar av olika slag. Generella skyddsföreskrifter 
för Östra Mälarens vattenskyddsområde säger att ny verksamhet och 
hantering som innebär risk för vattenförorening nte får ske oavsett om 
verksamheten eller hanteringen är reglerad eller inte i angivna före-
skrifter. Bland annat får hälso- och miljöfarliga kemikalier, tjärpro-
dukter, färger m.m. inte användas.

Vattenmiljöerna i planområdets närhet bedöms vara relativt kraftigt 
påverkade av exploatering, då huvuddelen av strandlinjen strax utanför 
planområdet utgörs av båtplatser och bryggor. Vidare är strandmiljön 
utsatt för fysisk påverkan från både båttrafik och vattenströmmar 
(Svensk Ekologikonsult, 2017). Naturvärdesbedömningen visade att de 
mest exploaterade delarna hyser låga naturvärden och därmed inte har 
något särskilt skyddsvärde. De sträckor som fortfarande har kvar en 
mer naturlig karaktär bedöms däremot ha ett visst naturvärde. Invente-
ringen visade inte på någon förekomst av skyddade arter eller arter som 
är ovanliga för regionen, vilket medför att ingen del av inventerings-

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för vattenmiljö
Bedömningarna utgår från:

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

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

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

• Det nationella miljömålet Ingen 
övergödning: ”Halterna av gödande 
ämnen i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.”

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

• Det nationella miljömålet Levande sjöar 
och vattendrag: ”Sjöar och vattendrag 
ska vara ekologiskt hållbara och deras 
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk 
mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhus-
hållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.” 

• Vattenmiljö som ekosystemtjänst. 
Dricksvattenförsörjning är en av våra 
viktigaste producerande ekosystem-
tjänster. Vattenrening, exempelvis 
genom en våtmark, är en reglerande 
ekosystemtjänst. Även flödesutjämning 
hör till denna kategori av ekosystem-
tjänster. 
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området kan anses vara särskilt skyddsvärd. Ur ett lokalt och kommu-
nalt perspektiv är de naturliga miljöer som finns kvar dock viktiga, 
eftersom även enstaka kvarlämnade vassruggar eller naturliga strand-
sträckor bidrar till ökad mångfald av miljötyper och livsmiljöer för vat-
enlevande arer. Ur ett större perspektiv kan sådana små spridda refugier 
bidra till att fiskar och andra organismer även fortsatt kan använda sig 
av dessa när de förflyttar sig förbi de mer hårdexploaterade delarna av 
området.

Grundvatten
Någon grundvattenförekomst finns inte inom området. 

Ytavrinning och dagvatten
Avrinningen sker både norr- och söderut varför området delats upp i 
norr (N), där dagvatten avrinner mot Mälaren-Skarven, och söder(S), 
där dagvatten avrinner mot Mälaren-Görväln. Detta på grund av att 
topografin skapar en vattendelare så att det skapas en naturlig avdelare 
för ytavrinning. Avledning i dagvattenledningar följer i princip samma 
uppdelning. Den nordöstra delen av området sluttar kraftigt mot de 
mer flacka delarna i sydväst. Fastigheter längs med Enköpingsvägen har 
infarter som sluttar mot Enköpingsvägen där dagvattenbrunnar samlar 
upp och avleder dagvatten direkt till recipient. Befintligt dagvatten-
system tar hand om vägdagvatten från Enköpingsvägen och delar av 
lokalgatorna i nordöst. Från områden belägna intill recipienten, det vill 
säga väster om Enköpingsvägen, sker ytavrinning direkt till recipienten. 
Topografin gör att även en del dagvatten från områden uppströms pla-
nområdet kan rinna in i detaljplaneområdet.

Översvämning och skyfall
Delar av området närmast stranden ligger under beräknad högsta vat-
tennivå för Mälaren. Översiktsplanen anger därför att den lägsta 
grundläggningsnivån i området ska vara +2.8 meter över nollplanet 
(Järfälla kommun, 2017).

Det finns också risk för översvämning vid skyfall. Längs planområdets 
östra gräns finns en kraftig sluttning in mot planområdet. Detta 
innebär att det finns risk för höga vattenflöden från områdets östra 
delar och från en tillkommande yta utanför planområdet till planområ-
dets centrala-/västra delarna vid mycket stora regn (Sigma Civil, 2018). 

Konsekvenser av föreslagen plan 

Konsekvenser på grund av ytavrinning och 
dagvatten

+2, Märkbara positiva konsekvenser eftersom föreslagen dagvattenhantering innebär 
minskad föroreningsbelastning på recipienterna.

Under förutsättning att förslagen i dagvattenutredningen genomförs 
uppfyller detaljplanen kraven att detaljplaneförslaget inte försämrar 
möjligheten att uppfylla MKN för vatten och att Järfälla kommuns 
riktlinjer för dagvattenhantering, med bl.a. krav på rening, riktvärden 
och flöde, uppfylls. Sammanfattningsvis är föroreningskoncentratio-
nerna och -belastningen efter exploatering med åtgärder densamma 

Översvämningsutbredning och djup vid 
beräknat högsta flöde. Planområdet markerat 
med röd linje.

Översvämningsutbredning och djup vid skyfall. 
Planområdet markerat med röd linje.

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

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

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

• Järfälla kommuns riktlinjer för dag-
vattenhantering. Fastställda av 
kommunfullmäktige 2016-12-12.
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eller mindre än koncentrationerna och belastningen i dagvattnet före 
exploatering, beräknat för det totala utredningsområdet. kommer 
planen att leda till minskad föroreningsbelastning från dagvatten. 

Med föreslagna åtgärder sker en reduktion av fosforbelastningen mot 
Mälaren-Skarven, som är drabbad av övergödning, från 0,94 kg/år idag 
till 0,76 kg/år efter exploatering. Även kvävemängderna minskar från 
9,2 kg/år till 6,4 kg/år. Totalt från utredningsområdet halveras nästan 
fosforbelastningen i dagvattnet från 2 kg/år till 1,3 kg/år medan kväve-
mängderna minskar från 18 kg/år till 15 kg/år.

Mot Mälaren-Görvälvn, som har ett överskott av bl.a. bly och kad-
mium, minskar kadmiummängderna från 2,9 g/år till 0,96 g/år och 
blymängderna minskar från 50 g/år till 9,6 g/år. Totalt från utrednings-
området minskar blybelastningen från 90 g/år till 22 g/år och kadmi-
umbelastningen från 6 g/år till 2,3 g/år.

Flödeskravet vid detaljplanegräns uppfylls med hjälp av fördröjnings-
anläggningar på allmän platsmark och kvartersmark. Total fördröj-
ningsvolym i föreslagna anläggningar är 103 m3. Dessutom ska 
fastighetsägaren fördröja 37 m3 på kvartersmark.

Framtida utformning och planerad dagvattenhantering inom detaljplaneområdet (AFRY, 2021).
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Översvämning och skyfall
Risk för översvämning tillföljd av förhöjd vattennivå i Mälaren avses hanteras med 
höjdsättning och innebär då inga konskvenser. Osäkerheter kring eventuella konsekvenser 
av skyfall i delar av planområdet.

Samtlig ny bebyggelse ligger ovanför lägsta rekommenderade grund-
läggningsnivå med hänsyn till förhöjd vattennivå i Mälaren, och 
bedöms därmed inte riskera att översvämmas vid stigande vattennivåer 
i Mälaren. Bedömning av risk vid skyfall behöver utredas vidare då 
tidigare dagvattenutredning (Sigma civil, 2018) visade på möjliga 
risker för sluttningar norr om Enköpingavägen, men uppdaterad dag-
vattenutredning (AFRY, 2021) inte innehållit en fördjupad analys. 

Befintligt underlaget till dagvattenutredningen gällande planerad 
utformning av kvartersmarken visar på vissa möjliga svårigheter att 
hantera dagvatten såvida inte höjdsättningen anpassas och komplet-
teras med avskärande diken i fastighetsgräns mot fastigheter upp-
ströms. Det behöver säkerställas att det finns möjlighet för dagvatten 
att avledas från kvartersmarken, tex genom en öppning i vissa hus-
kroppar (AFRY, 2021). 

Konsekvenser i relation till lagskydd

Vattenskyddsområde
Planen kommer att ge positiva konsekvenser för skyddet av Östra 
Mälaren som vattentäkt genom att mängden miljögifter som transpor-
teras till Mälaren från dagvatten inom planområdet kommer att 
minska om föreslagen dagvattenhantering genomförs. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Exploateringen i sig bedöms ge ökade möjligheter att uppnå miljökva-
litetsnormerna i recipienten eftersom det öppnar för att anlägga dag-
vattenanläggningar för rening och möjliggör en utformning som 
minimerar utsläpp. I detaljplanen ingår också områden med befintlig 
bebyggelse där inga ändringar planeras. För att minska miljöpåverkan 
från dessa områden föreslås istället allmänna anläggningar på allmän 
platsmark. I och med detaljplanen är det således möjligt att minska 
miljöpåverkan från befintlig villabebyggelse. Samtliga beräknade föro-
reningshalter kommer ner till befintliga nivåer respektive hamnar 
under Järfälla kommuns riktlinjer för aktuella recipienter.

Ekologiskt känsliga områden, ESKO
Planområdet ligger i anslutning till ESKO-området Mälaren. Eftersom 
föreslagen dagvattenhantering innebär att mängden föroreningar från 
dagvatten till Mälaren minskar efter exploatering, bedöms inte planför-
slaget påverka ESKO-området negativt. Förbättrad dagvattenhantering 
och sanering av förorenad mark bedöms ge positiva konsekvenser för 
ESKO-området.

Förslag till åtgärder
 • För att planen ska vara lämplig behöver förutsättningarna i enligt 
dagvattenutredningen (AFRY, 2021) säkerställas både i planen och i 
genomförandet. Om förutsättningarna ändras eller om föreslagna 
lösningar byts ut mot andra alternativ behöver de ha en likvärdig 
funktion och detta behöver verifieras med nya beräkningar.
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 • I det södra delområdet bör bebyggelsens höjdsättning säkerställas i 
förhållande till den översvämningsrisk som finns från Mälaren. 
Dagvattenutredningens rekommendationer vad gäller höjdsättning 
bör regleras tydligare i planen.

 • Dagvattenutredningen bör kompletteras med en skyfallsutredning 
för aktuellt förslag. Utformning av bebyggelse och infrastruktur för 
att minimera risken för översvämning från skyfall kan behövas 
förtydligas ytterligare i kommande planskeden och detaljprojekte-
ring.

 • Beträffande den planerade bebyggelsen inom norra delen av område 
kommer en del av fastigheterna att underbyggas med garage i delar 
av bottenvåningen. Då berget sluttar kraftigt österifrån ner mot den 
planerade bebyggelsen kommer höjdsättningen, med lutning ifrån 
husen, och avskärande diken att vara extra viktig.

 • För att säkerställa god avrinning och minskad risk för uppdämning 
av dag- och dräneringsvatten bör lägsta golvnivå i planerade byggna-
der sättas med hänsyn till lutning av intilliggande mark så att lokala 
lågpunkter, i vilka dagvatten kan ansamlas, i möjligaste mån undviks. 
Lägsta golvnivå ska vara högre än gatunivå vid förbindelsepunkt för 
dagvatten för att en tillfredsställande avledning av dag- och dräne-
ringsvatten ska kunna erhållas. Höjdsättning av mark mot byggnad 
bör sättas för att inte vatten rinner mot fasaderna och blir 
stående(Sigma Civil, 2018). 

 • Vid detaljprojektering är det viktigt att marken höjdsätts så att 
planerad bebyggelse inte riskerar att utsättas vid översvämning. 
Fastigheter i planområdets nordöstra del behöver bebyggas på ett 
sådant sätt att inte instängda områden skapas. Detta kan genomföras 
genom att innergården har en kontinuerlig lutning bort från byggna-
der eller att en öppning skapas mellan byggnaderna (Sigma Civil, 
2018). 

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag med annan 
utformning

Konsekvenser p.g.a. ytavrinning och dagvatten

-1 till +2, Små negativa konsekvenser till märkbara positiva konsekvenser beroende på hur 
dagvattenhanteringen kan lösas.

Det alternativa förslaget innebär högre exploateringsgrad och mer 
strandnära exploatering än huvudalternativet, vilket ger ökad ytavrin-
ning och därmed ökad risk för utsläpp av föroreningar från dagvatten 
till Mälaren. Dock bedöms exploateringsgraden vara så låg att det fort-
farande finns ytor för attmöjliggöra en god dagvattenhantering. 
Eftersom ingen dagvattenutredning gjorts för det alternativa förslaget 
är det dock svårt att bedöma konsekvenserna av ytavrinning och dag-
vatten. 

Översvämningar

+/- 0, Inga eller obetydliga konsekvenser vad gäller översvämning under förutsättning att 
höjdsättning säkerställer sekundära avrinningsvägar vid skyfall.

Även i det alternativa förslaget ligger ny bebyggelse ovanför lägsta 
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rekommenderade grundläggningsnivå i anslutning till Mälaren, och 
bedöms därmed inte riskera att översvämmas till följd av stigande vat-
tennivåer i Mälaren. Det bedöms vara möjligt att höjdsätta och 
utforma bebyggelsen så att sekundära avrinningsvägar för skyfall skapas 
och risken för översvämning minimeras. Eftersom ingen dagvattenut-
redning tagits fram för det alternativa förslaget är dock denna bedöm-
ning osäker. 

Konsekvenser av nollalternativet

Konsekvenser p.g.a. ytavrinning och dagvatten

-1, Små negativa konsekvenser till följd av fortsatt spridning av miljögifter från förorenad 
mark vid den f.d. båtuppläggningsplatsen.

Även nollalternativet innebär att sanering av sjömacken sker. Sanering 
av den f.d. båtuppläggningsplatsen är dock beroende av ändrad mark-
användning och kommer inte att ske i nollalternativet, vilket medför 
risk för negativa konsekvenser till följd av spridning av miljögifter. 

Översvämningar

+/- 0, Inga konsekvenser vad gäller översvämning.

Nollalternativet bedöms inte innebära någon förändring av översväm-
ningsrisken i förhållande till nuläget. 
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Övriga miljöaspekter
Under detta avsnitt samlas bedömningar av miljöaspekter som inte 
bedöms vara betydande efter planens minskade omfattning, men som 
fortsatt är aktuella att belysa, men inte behandlas lika ingående.

Rekreation och friluftsliv 
Beskrivning av värden för rekreation och friluftsliv grundas på:

 • Fältbesök 2018
 • Tillgång till bostadsnära natur i Järfälla (Järfälla kommun, 2012)
 • Bostadsnära natur och offentliga platser i Järfälla (2018)
 • Behovsbedömning Detaljplan för Stäketfläcken i Järfälla kommun 
(Järfälla kommun, 2017), planens tidigare utformning.

 • Kulturstigar Kalhäll-Stäket (Järfälla kommun, 1996) 

I anslutning till planområdet går Mälarpromenaden som leder besö-
kare genom kultur- och olika typer av skogslandskap. Området ingår i 
ett rekreationsstråk längs Mälaren mellan Ängsjö friluftsgård och Gåse-
borg. Allmänhetens tillträde till delar av strandområdet är otydlig på 
grund av privata tomter och idag saknas strandpromenad förutom 
längs allmänningen. Den lummiga karaktären och utsikten över 
vattnet skapar upplevelsevärden för dem som nyttjar platsen idag och 
goda förutsättningar för höga rekreativa värden om området tillgäng-
liggörs för fler. Området ingår i kulturstigen Stäketturen. Ca 4 km norr 
om Stäket ligger Ängsjö friluftsområde, ett omtyckt utflyktsmål. 

Stäketskogen naturreservat på västra sidan av Stäksön utgör ett grön 
värdekärna i Stockholms regionala utvecklingsplan (RUFS 2050), och 
kopplingen Kallhäll-Stäksön-Kungsängen utgör ett svagt grönt sam-
band. Området har därför betydelse för den regionala grönstrukturen 
gällande såväl natur som rekreation eftersom rekreationsvärden hänger 
samman med biologisk mångfald och spridningsvägar. 

Enköpingsvägen är bullerstörd och har bristande trafiksäkerhet, vilket 
ger dåliga förutsättningar för fotgängare och cyklister att röra sig inom 
och genom området till omkringliggande rekreationsområden. Cykel-
vägen längs med Enköpingsvägen utgör del av ett regionalt cykelstråk.

Konsekvenser av föreslagen plan
Själva planförslaget bedöms medföra positiva konsekvenser för struk-
turer och tillgänglighet eftersom ny stig längs stranden tillförs området. 
Om de förslag till utveckling av rekreationsytor, småbåtshamn med 
mera som låg med i tidigare förslag genomförs inom Bygg- och miljö-
förvaltningens arbete finns möjligheter till än större positiva konse-
kvenser. Cykelmöjligheter förbättras vid den nya bron över 
Almarestäket och utmed Uddnäsvägen vilket medför ytterligare posi-
tiva konsekvenser. 

Mer boende och bebyggelse längs med Enköpingsvägen bidrar till mer 
folk i rörelse och ögon mot gatan vilket kan ge ökad upplevd trygghet. 
Det är positivt ur rekreationsaspekt i och med att strandpromenaden 
kan nyttjas under fler delar av året och dygnet. 

Att strandpromenaden planeras att utvecklas med bevarad växtlighet 
bedöms minska riskerna för negativ påverkan på naturmiljö och arter 

Mälarpromenad sträcker sig i princip utefter 
hela Järfällas strandområde utmed Mälaren. 
Stäketfläcken (markerat i gult) är beläget 
längst upp i norr och är sista pusselbiten i ett 
12 km långt promenadstråk.
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vilket även medför positiva konsekvenser för rekreation och upplevelse-
värden i området. 

Planområdet omfattas av riksintresset ”Mälaren med öar och strand-
områden” enligt miljöbalkens 4 kap 1-2 §. Riksintresset innebär att fri-
luftslivets och turismens behov särskilt ska beaktas. De delar som är 
attraktiva för turism och friluftsliv bör användas så att de blir allsidigt 
tillgängliga och utnyttjade. Exploateringsgrad, privatisering och natur-
geografiska förutsättningar är grundläggande faktorer som avgör i 
vilken utsträckning strandområden är tillgängliga för friluftslivet. 

Den nya lilla strandpromenaden ger allmänheten viss ökad tillgång till 
området i delar som tidigare varit otillgängliga för allmänheten, vilket 
medför vissa positiva konsekvenser i relation till det rörliga friluftslivet. 
Den nya strandpromenaden kommer att utgöra en del av Mälarprome-
naden, ett 12 km långt sammanhängande rekreativt stråk längs vattnet. 

Till följd av ovan nämnda åtgärder bedöms planförslaget säkerställa att 
friluftslivets och turismens behov beaktas. Planförslaget bedöms inte 
medföra påtaglig skada på riksintressets natur- och kulturvärden.

Inom100 meter från Mälaren råder strandskydd. Strandskyddet syftar 
till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strand-
områden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. Eftersom delar av strandremsan är otillgängliga för allmän-
heten idag på grund av privata fastigheter bedöms genomförandet av 
planen vara positivt för allmänhetens tillgång till strandområdet. Gäl-
lande livsvillkor för djur- och växtlivet bedöms planen sammantaget ha 
en låg påverkan, förutsatt att naturlig strandvegetatiopn bibehålls 
utmed strandpromenad och vattenlinje.

Förslag till åtgärder
 • Eventuell röjning av vegetation som buskage och vass i södra delom-
rådet bör göras varsamt och inte på ett sätt som riskerar att försämra 
förutsättningarna för djurliv längs strandkanten. För att rekreations-
möjligheter inte ska ske på bekostnad av djurlivet utan istället 
främjas av det, är det av betydelse även ur rekreationssynpunkt att 
bevara en naturlig strandlinje med varierad vegetation. 

 • Säkerställ att befintliga gröna och rekreativa värden längs strandmil-
jön bevaras genom att inte understiga avståndet 5 meter mellan 
promenadvägen och strandkanten. 

 • Säkerställ genomförande av utveckling av rekreationsytor, småbåts-
hamn med mera som låg med i tidigare förslag, som istället ska ske 
inom Bygg- och miljöförvaltningens arbete. 

 • Tydlig zonering mellan privat och offentlig mark längs strandprome-
naden bör säkerställas.

Allmänhetens tillträde till delar av strandom-
rådet är otydlig på grund av privata tomter 
och idag saknas strandpromenad förutom 
längs allmänningen.
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Naturmiljö
Beskrivning av värden för naturmiljö grundas på:

 • Behovsbedömning Detaljplan för Stäketfläcken i Järfälla kommun 
(Järfälla kommun, 2017)

 • Ekologiskt särskilt känsliga områden i Järfälla kommun. (Ekologi-
gruppen, 2018)

 • Naturvärdesinventering Stäketfläcken, Järfälla kommun (Sweco, 
2017)

Inom planområdet finns inga skyddade områden såsom naturreservat, 
Natura 2000-områden, biotopskyddsområden eller andra skyddade 
objekt som till exempel naturminnen eller generella biotopskydd 
(Sweco, 2017).

Strandremsan inom och intill planområdet består mestadels av delvis 
klippt gräsmark med en del buskvegetation och enstaka träd. Inom 
planområdet finns villatomter med lummiga trädgårdar med blom-
mande busk- och trädskikt. I den gamla banvallen som finns kvar från 
Stäkets stationsbruk finns inslag av hävdgynnade arter och arter typiska 
för ruderatmarker. Utmed mälarstranden finns en del al och även tall 
lite längre upp på land (Sweco, 2017). Över planområdet löper ett 
spridningssamband för ädellöv samt utgör en förbindelse i den regio-
nala grönstrukturen (Järfälla kommun, 2016 & 2018). 

Enligt föreliggande naturvärdesinventering (Sweco, 2017) finns två 
områden med påtagligt naturvärde intill samt fyra områden med visst 
naturvärde inom det tidigare planområdet. Aktuellt, minskat planom-
råde berör enbart mark utan naturvärden eller med visst naturvärde, 
klass 4 (objekt 6 och 7, samt del av 5), samt kanten av ett objekt med 
påtagligt värde (objekt 3), klass 3.

Naturvärdesobjekt tre utgörs av området kring den gamla banvallen 
vars biotopvärde främst består av blottade grusiga och torra ytor samt 
blommande kärlväxter, vilka ger goda förusättningar för pollinerare 
(Sweco, 2017). I ett avgränsat så kallat landskapsobjekt ingår äldre vil-
laträdgårdar med rika busk- och trädskikt samt örtrika rabatter och 
slänter av värde för fåglar och insekter. Mellan tomterna finns natur-
områden med inslag av hävdgynnade arter samt grova och vidkroniga 
träd, i form av odlad tall, stående död ved, ek, slån och fruktträd. 
Under naturvärdesinventeringen registrerades en gammal ek på en vil-
latomt öster om Enköpingsvägen som särskilt skyddsvärt träd enligt 

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

livet i Järfälla, effektmål 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.”

• Översiktsplanens mål för ett hållbart 
Järfälla Levande natur och kultur med 
nyckeltal. Areal biologisk värdefull 
mark** och fungerande ekologiska 
landskapssamband. Biologisk värdefull 
mark definieras som mark som enligt 
kommunens naturkartering bedöms ha 
mycket höga värden.

Trädgrupp i norra delen av planområdet.
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Naturvårdsverkets definition. Enligt standarden klassas särskilt skydds-
värda träd som naturvärdesklass 2 (Sweco, 2017).

De områden som bedöms som mest värdefullt för fågellivet är branten 
längs med Enköpingsvägen samt området väster om Enköpingsvägen 
och ut mot vattnet, vilket är varierat med öppna gräsytor, täta större 
buskskikt samt dungar med lövträd. 

Planområdet ligger i stor utsträckning inom ESKO-området Mälaren-
Görväln. Mälarstranden är i översiktsplanen ett utpekat ekologiskt sär-
skilt känsligt område som innehåller värdefulla naturtyper och 
upplevelsevärden. Stranden utgör en spridningskorridor och är viktig 
för den biologiska mångfalden (Järfälla kommun, 2014). 

Baserat på utförd naturvärdesinventering (Sweco, 2017) bedöms 2 röd-
listade fågelarter troligen häcka i området; stare (VU, sårbar), sävsparv 
(NT, nära hotad), (dock troligen utanför aktuellt minskat planområde) 
Möjligtvis häckar även fisktärna i anslutning till planen, som ingår i 
fågeldirektivets bilaga 1, i närområdet (Sweco, 2017). Gröngöling har 
också registrerats, men är inte rödlistad.

En uppdaterad sökning på Artportalen åren 2000-2021 visar på före-
komst av arter som lever i vattenmiljöer eller Stäksöns strandmiljöer 
mitt emot, och som inte direkt berörs av aktuell plan. Exempel på 
rölistade arter som noterats är kungsfiskare (VU, sårbar), fiskmås (NT, 
nära hotad), smådopping (NT, nära hotad), gråtrut (VU, sårbar)

Grönfink (Starkt hotad, EN, till följd av en sjukdom), björktrast (NT, 
nära hotad), kråka (NT, nära hotad), entita (NT, nära hotad) noteras i 
området kring planområdet vid flera tillfällen, samt enstaka ärtsångare 
(NT, nära hotad). Ett par fynd av mindre hackspett har noterats under 
de 20 åren, men detta är en art som lever i lövskogar med rklig tillgång 
på död ved, och troligen mest uppehålller sig på Stäksön och utmed 
stranden bort mot Kallhäll. 

Konsekvenser av föreslagen plan
Planförslaget nyttjar främst mark som redan är ianspråktagen, men 
påverkar även en del natur- och trädgårdsmiljöer som har bedömts ha 
visst naturvärde, på ömsom sida av Enköpingsvägen. Förutsatt att 
strandnära naturmiljöer, samt villatomternas värdefulla träd, i 
huvudsak kan bevaras bedöms konsekevserna som små och lokala. Att 
det närmast vattnet skall avsättas en strandpromenad med bevarad 
växtlighet bedöms minska riskerna för negativ påverkan på skyddsvärda 
arters livsmiljöer. 

Inga fördjupade artinventeringar av fåglar, fladdermöss eller groddjur 
har utförs.

Inga särkilt skyddsvärda träd påverkas av planförslaget, men möjligvis 
påverkas andra skyddsvärda träd av vissa husplaceringar.

Påtagliga naturvärden inom området för den gamla järnvägsbanken 
kommer att påverkas av Trafikverkets planer på att lägga om Enkö-
pingsvägen till ny bro över Almarestäket. Trafikverkets planer på ny väg 
bedöms i separat plan- och miljökonsekvensbeskrivning 

Ekologiskt särskilt känsliga områden, ESKO, 3 kap. 4 § MB

Se bedömning av planens konsekvenser på ESKO-området under 
kapitel Vattenmiljö.
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Artskyddsförordningen
Under förutsättning att skyddsvärda träd, vass och buskar längs med 
strandremsan, samt de öppna gräsmarkerna mellan Enköpingsvägen 
och Stäksundet, bevaras, bedöms arter som omfattas av artskyddsför-
ordningen inte påverkas negativt av exploateringen.

Strandskydd
För bedömning av planens konsekvenser i förhållande till strand-
skyddet, se kapitel Rekreation och friluftsliv.

Riksintresse för naturvård, Miljöbalken 3 kap. §6
Planförslaget bedöms inte medföra konsekvenser som kan skada natur-
reservatet Stäketskogens naturvärden, kulturvärden eller friluftsliv. 

Förslag till åtgärder
 • Säkerställ en fortsatt grön strandremsa - spara och skydda träd längs 
med strandlinjen. 

 • Mät in och beakta skyddsvärda träd vid exploatering. Planen bör 
säkerställa att äldre tallar samt liggande och stående död ved bevaras 
inom villatomter, naturvärdesobjekt 7. Gamla träd har särsklit höga 
ekologiska värden, t.ex träd med hål som kan utgöra bostäder åt 
gröngöling och stare såväl som för trädhålslevande bin och äggläg-
gande fjärilar. 

 • Nedtagning av träd måste ske utanför fåglars häckningstid, dvs 
utföras under höst och vinter, för att inte riskera döda eller skada 
arter som omfatttas av artskyddsförordningen.

 • Innan byggnader rivs måste det fastställas att det inte finns skyddade 
arter som övervintrande fladdermöss i husen. 

 • Anpassa växtval på gårdsmiljöer och allmän platsmark till omgivande 
vegetation och områdets position i spridningssamband för ädellöv-
skog och mälarens gröna stränder.

 • Skydda strandnära vassområden och spara stora och täta buskskikt 
samt befintliga träddungar där fåglar kan hitta skydd, föda och 
boplatser. 

 • Belysning utmed stranden bör vara faunaanpassad vad gäller val av 
armatur och belysningskälla.

 • I anslutning till planområdet: säkerställ åtgärder för områdets biolo-
giska mångfald, enligt tidigare förslag till kvalitetsprogram 
(Landskapslaget, 2018-06-27), samt i anslutande parkområdet i 
samband med dess utveckling. 

Buller och vibrationer 

Beskrivning av risk för buller och vibrationer grundas på:

 • Behovsbedömning Detaljplan för Stäketfläcken i Järfälla kommun 
(Järfälla kommun, 2017)

 • Ljudutredning inför detaljplan. Stäketfläcken, Järfälla kommun 
(Akustikkonsulten i Sverige AB, 2021)

Planområdet påverkas på nära håll av vägtrafikbuller från Uddnäsvägen 
och Enköpingsvägen samt spårtrafik från Mälarbanan. Ett visst flöde av 
bussar trafikerar de aktuella vägarna dag, kväll och natt. På längre 
avstånd påverkas området av vägtrafik från E18 i norr. Detaljplaneom-

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

livet i Järfälla, effektmål ”Andelen 
boende som är bullerstörda av väg- 
och spårtrafik ska till 2020 minska med 
20 procent jämfört med 2009.”

• Översiktsplanens mål för ett hållbart 
Järfälla Levande natur och kultur med 
nyckeltal. 
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rådet ligger i nära anslutning till en småbåtshamn. Från småbåts-
hamnen kan buller av olika slag uppkomma. 

De främsta bullerkällorna inom planområdet utgörs av Uddnäsvägen, 
Enköpingsvägen och spårtrafik från Mälarbanan. Bussar trafikerar de 
aktuella vägarna var 30:e minut dagtid, samt mer sällan kväll och natt. 
Andel tung trafik på Enköpingsvägen och Uddnäsvägen beräknas 
utgöra 9,5 % respektive 15 % av trafiken år 2040. På längre avstånd 
påverkas området av vägtrafik från E18 i norr (Akustikkonsulten i Sve-
rige AB, 2018).

Delar av området är beläget nära inpå den tågtunnel till Mälarbanan 
som är insprängd i berget. Stomljud från spåret kan förekomma. Vägar 
som trafikeras av bussar och annan tung trafik utgör en källa för vibra-
tioner.

Konsekvenser av föreslagen plan 

En majoritet av planerade bostadsbyggnader inom den aktuella planen 
klarar högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad från trafik. I de fyra 
fall där det inte gör det går det antingen att planera små lägenheter 
(högst 35 kvm) enligt 3§ i SFS 2015:2016 eller genomgående lägen-
heter där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot sida med ekvi-
valent ljudnivå högst 55 dBA och maximal ljudnivå högst 70 dBA 
nattetid enligt 4§ i SFS 2015:2016. 

Samtliga planerade bostadshus har tillgång till en sida med möjlig pla-
cering av uteplats, antingen i gemensam eller i enskild form, som i 
anslutning till den egna byggnaden uppfyller högst 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå enligt 3§ i SFS 2015:216.  

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler 
finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god ljudmiljö 
inomhus i planerade bostäder. 

Med anledning av att Enköpingsvägen flyttas och en ny broförbindelse 
uppförs är det en fastighet, Stäket 65:1, som får kraftigt ökat infall av 
buller söderifrån. Omläggningen av vägen kan betraktas som väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur och därför bör riktvärden enligt 
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 vara gällande i den grad det är 
tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att kunna klara dessa. I fram-
tagen akustikutredning föreslås att en 3 m hög (relativt vägbanans 
höjd) bullerskyddsskärm uppförs utmed Enköpingsvägen. Med denna 
lösning klaras högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå på fasad i markplan på 
den södra och västra sidan av fastigheten och 70 dBA maximal ljudnivå 
vid uteplats i söderläge. Med ett schablonmässigt antagande om 
åtminstone 25 dBA fasadisolering mot trafikbuller bedöms inomhus-
riktvärdena, högst 30 dBA ekvivalent ljudnivå och 45 dBA maximal 
ljudnivå natt, kunna klaras. (Akustikkonsulten i Sverige AB, 2021)

I anslutning till planområdet ligger en vänt-/hållplats för bussar. Nor-
malt görs ingen särskild bedömning gällande busshållplatser, utan 
buller från dessa ingår i beräknade trafikbullernivåer och bedöms 
därmed som trafikbuller. Akustikkonsultens uppfattning är att detta 
bedömningssätt är riktigt och bör gälla vidare i planen. Beräkningar 
visar också att buller kopplat till busshållplatsen är betydligt lägre än 
trafikbullernivåerna i övrigt. Dock ska utformning av fasader till bostä-
derna närmast busshållplatsen ta i beaktande att bussar avger buller av 
lågfrekvent karaktär vid tomgångskörning.

Närheten till småbåtshamn är svårt att bedöma konsekvenserna av.

Buller och hälsa
Enligt Boverket är buller den 
miljöstörning som berör flest 
människor i Sverige (Boverket, 2016) 
och hälsoeffekter av buller inkluderar 
hjärt- och kärlsjukdomar, stress, 
mental hälsa, sömnsvårigheter och 
direkta hörselskador (Folkhälsomyn-
digheten, 2016). Forskning visar att 
även relativt låga konstanta bullerni-
våer under WHO:s riktlinje om 65 
dBA kan ge negativa hälsoeffekter 
(WHO Europe, 2011; Tobias et al., 
2015). Enligt Socialstyrelsen (2011) 
ökar sömnsvårigheter markant när 
ljudnivån utanför fönstret är högre än 
50 dBA.

En dansk studie har även visat att de 
som själva upplever att de är störda 
av buller oberoende faktisk bullernivå 
har större problem med mental hälsa 
och stress än de som inte upplever 
bullerstörning (Jensen et al., 2018).

Särskilt känsliga är barn. Forskning 
visar att skolor i trafik- och flygbuller-
utsatta lägen redovisar sämre 
läsförståelse och minneskapacitet 
hos eleverna redan i medianljudni-
våer runt 45 dBA.
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Normalt tas inte hänsyn till denna typ av ljud i akustikberäkningar. 
Det behöver dock tydliggöras för de som flyttar till området att i nära 
anslutning till en småbåtshamn, som det är i detta fall, kan olika typer 
av ljud kan förekomma.  

Delar av den föreslagna bebyggelsen ligger nära Mälarbanan som är 
insprängd i en tunnel i berget. Bebyggelse som anläggs direkt på berg 
riskerar därför att påverkas att stomljud från spåret. Byggnader ska 
därför grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå i 
bostadsrum inte överskrider 32 dB(A) FAST vid tågpassage. 

Vid grundläggning på lösa markförhållanden i nära anslutning till väg 
med tunga fordon finns risk för kännbara vibrationer. Byggnader ska 
därför grundläggas och utformas så att 0,4 mm/s vägd RMS-nivå för 
vibrationer inte överskrids (Akustikkonsulten i Sverige AB, 2021). 

Planförslagets syfte innebär, förutom tillskapandet av bostäder, att öka 
allmänhetens tillgång till planområdet genom att skapa en samman-
hängande strandmiljö. Forskning visar att det krävs nivåer under 50 
dBA för att en miljö ska kunna klassificeras som rekreativ (WHO, 
2000), vilket kommer att uppnås i strandnära delar av det planerade 
parkområdet. Genom tillförsel av bostadsnära rekreativa miljöer med 
ljudnivåer under 50 dBA bedöms planförslaget medföra positiva kon-
sekvenser för människors hälsa, återhämtning och välmående. 

Förslag till åtgärder
För de byggnader som planeras bli bostäder bör minst hälften av 
bostadsrummen förläggas mot sida med ekvivalent ljudnivå högst 55 
dBA och maximal ljudnivå högst 70 dBA nattetid. Enligt Socialsty-
relsen (2011) ökar sömnsvårigheter markant när ljudnivån utanför 
fönstret är högre än 50 dBA. Sovrum bör därför planeras vända bort 
från trafik. I övrigt bör följande förslag till åtgärder tas i beaktning, 
framtagna av Akustikkonsulten i Sverige AB (2021) i föreliggande bul-
lerutredning:

 • Bostäders storlek och disposition, t.ex genomgående lägenheter, 
anpassas till akustikutredningens rekommendationer för att klara 
riktlinjer för buller vid fasad.

 • Val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler ska göras så att 
det finns goda möjligheter att kunna åstadkomma en god ljudmiljö 
inomhus i planerade bostäder.

 • Utformning av fasader till bostäderna närmast busshållplatsen ska ta 
i beaktande att bussar avger buller av lågfrekvent karaktär vid 
tomgångskörning. 

 • Generellt för hus som ligger i direkt anslutning till bussgata rekom-
menderas att bostäder, i så stor utsträckning som möjligt, planeras så 
att sovrum vänds bort från gatan, även om 3§ enligt Trafikbullerför-
ordningen klaras. 

 • Vid grundläggning på lösa markförhållanden i nära anslutning till 
väg med tunga fordon finns risk för kännbara vibrationer. Byggnader 
ska därför grundläggas och utformas så att 0,4 mm/s vägd RMS-nivå 
vibrationer inte överskrids. 

 • Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljuds-
nivå i bostadsrum inte överskrider 32 dB(A) FAST vid tågpassage. 

 • Akustikutredningen föreslår att en 3 m hög (relativt vägbanans höjd) 
bullerskyddsskärm uppförs utmed Enköpingsvägen för bullerminsk-
ning av fastighet Stäket 65:1. 
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 • Konkreta åtgärder för en småbåtshamn är svåra att införa, men ett 
ansvar vilar på båtägare/båtklubben att informera sina medlemmar 
om störningsrisken med deras verksamhet. Förhållningsregler kring 
vilka tider vissa arbeten får ske, egenkontroll av täckning och säkring 
av riggar inför vintern kan motverka risken för störning.

Trafik och kommunikation
Beskrivning av risk för trafik och kommunikationer grundas på:

 • Behovsbedömning Detaljplan för Stäketfläcken i Järfälla kommun 
(Järfälla kommun, 2017)

 • PM Trafik. Stäketfläcken förprojektering (Sigma Civil AB, 2018-10-
12)

 • Fastställelsehandling: Väg 841 ny bro Stäket (Trafikverket, 2018) 

Gyllenstiernas väg och delar av Enköpingsvägen och Uddnäsvägen 
ingår i planområdet. Området trafikeras av två busslinjer: 548 och 591. 
I högtrafik går linje 548 var 30:e minut. Linje 591 är nattbuss som tra-
fikerar Enköpingsvägen. I norra delen av planområdet finns en buss-
hållplats ”Kajsas hof” där linje 548 oftast vänder. Vissa turer går dock 
vidare mot Ängsjö friluftsgård. I översiktsplanen märks Stäketfläcken 
ut som ett läge för färjeläge för persontrafik.

Ett cykelstråk med regional funktion sträcker sig genom området. 
Enligt översiktsplanen ska en genomgående uppgradering ske av alla 
regionala och kommunala huvudcykelstråk till god standard. Uddnäs-
vägen saknar i nuläget gångbana. En gång- och cykelbana bör till-
komma utmed Uddnäsvägen enligt översiktsplanen. 

Ny vägplan för väg 841

Planförslaget ansluter till vägplanen ”Väg 841, byte av öppningsbar bro 
över Almarestäket” som Trafikverket driver för ombyggnationen av 
befintlig bro.Vägplanen, som är inlämnad för fastställelse, anger ett 
nytt sydligare läge för bron. Detta innebär att Uddnäsvägen får ny 
anslutning till Enköpingsvägen som får en ny sträckning söder om 
Stäketsborg, på den gamla järnvägsbanken. Den nya bron kommer att 
klara högre belastning än den nuvarande.Trafiksäkerheten för fordons-
förare och oskyddade trafikanter kommer att förbättras genom att de 
två körfälten för motortrafik breddas samt att en gång- och cykelbana 
inrättas. 

Väg 841, Enköpingsvägen, utgör huvudgata genom området och 
nyttjas framförallt som lokalväg för boende inom området. Referens-
hastigheten på vägen är 50 km/h. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) 
uppmättes år 2015 till 2370 fordonsrörelser/dygn (Trafikverket, 2018). 
Prognosen för år 2040 är cirka 6370 ÅDT varav andelen tungtrafik är 
cirka 10 procent (Ibid). Trafikverket har i sin trafikprognos tagit 
hänsyn till ett ökat transportbehov från en förväntad befolkningsut-
veckling. 
På Uddnäsvägen är referenshastigheten 30 km/h. År 2013 uppmättes 
här 1125 fordonsrörelser/dygn och prognosen för år 2040 är 1895 
ÅDT, varav tung trafik utgör cirka 15 procent (Trafikverket, 2018). 

På Värdshusvägen, där referenshastigheten i nuläget 50 km/h, har inga 
trafikmätningar skett men trafikflödet bedöms som ringa (Sigma Civil 
AB, 2018). 
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Eventuella mobilitetsåtgärder för att minska bilanvändning finns inte 
klarlagda.

Konsekvenser av föreslagen plan

En uppskattning av trafikalstringen som är ett resultat av planförslaget 
har tagits fram med hjälp av trafikverkets trafikalstringsverktyg. Plan-
förslagets bebyggelse uppskattas ge upphov till ytterligare 300 ÅDT 
(fordon per dygn) i relation till dagens trafiksiffror som på Enköpings-
vägen ligger på 1 500 fordon per dygn i närheten av planområdet. 
Enköpingsvägen och omgivande lokalgator är utformade för att klara 
en betydligt högre belastning och därför anses inte detaljplanen utgöra 
någon fara för det lokala vägnätet. 

Den norra delen av planområdet förväntas bidra med cirka 200 fordon 
per dygn som tar sig till Enköpingsvägen via Uddnäsvägen. Den södra 
delen av planområdet bidrar med resterande 100 fordon per dygn och 
dessa tar sig ut på Enköpingsvägen via en ny väganslutning. Tillkom-
mande anslutningsväg ansluter till Enköpingsvägen i en ny in- och 
utfart. Denna utfart korsar befintligt regionalt gång- och cykelstråk och 
därför ställs krav på utformningen. In-och utfarten ska hastighetssäkras 
och tillräckligt med utrymme ska finnas mellan gång- och cykelbanan 
och Enköpingsvägen ska ha tillräckligt utrymme för en personbil att 
rymmas.

Planförslaget bedöms medföra märkbara positiva konsekvenser för 
framkomligheten och tillgängligheten på väg 841 för samtliga trafi-
kantslag. Att de oskyddade trafikanterna får en bredare gångbana på 
Uddnäsvägen än idag, samt en ny regional gång- och cykelbana på 
södra sidan av Enköpingsvägen och en gångbana på norra sidan, 
bedöms som särskilt positivt. 

Att Värdshusvägen dimensioneras för busstrafik bedöms medföra posi-
tiva konsekvenser för hållbara transportval. Att parkeringsplatserna vid 
Kajsa hof flyttas från vändplan till Uddnäsvägen kan dessutom möjlig-
göra en ny, tryggare utformning av busshållplatsen som kan fungera 
som mötesplats. 

Risk - farligt gods och miljöfarlig 
verksamhet
Beskrivning av risk kopplat till farligt gods och miljöfarlig verksamhet-
grundas på:

 • Behovsbedömning Detaljplan för Stäketfläcken i Järfälla kommun 
(Järfälla kommun, 2017)

 • Riskbedömning Detaljplan Stäketfläcken, Järfälla kommun (Bengt 
Dahlgren Brand & Risk AB, 2018)

Området ligger i anslutning till Mälarbanan, som utgör en transportled 
för farligt gods. Järnvägen passerar i stor del i en tunnel under mark 
utanför området. Tunneln utgör ett effektivt skydd mot att urspår-
ningar eller olyckor drabbar området, och kommer att minska både 
sannolikheten för och konsekvensen av en olycka. Ytterligare 350 
meter norr om området passerar E18 Stäksundet på bro. Inga av övriga 
vägar som berör eller angränsar mot området (<150 meter) utgör 
rekommenderade vägar för transport av farligt gods. 

Genom sundet passerar båttrafik främst i form av privatbåtar och 
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enstaka turbåtar. Inga verksamheter som kan ge upphov till lokala 
transporter av farligt gods har identifierats i området. Det har inte 
heller identifierats några verksamheter som utgör riskfylld verksamhet 
eller drivmedelsstationer i närheten av området. Ny vägplan för väg 
841 innebär en ny bro som kommer att klara högre belastning än den 
nuvarande. Den nya bron kan komma att tillåta transporter av farligt 
gods. Trafikverkets planer på ny väg bedöms i separat miljökonsekvens-
beskrivning (se Trafikverket, 2018).

Risknivån i området bedöms vara låg då såväl individrisken som sam-
hällsrisken understiger acceptanskriterierna. Bebyggelse närmre än 30 
meter från järnvägen rekommenderas generellt inte. Inom aktuellt 
detaljplaneområde är det minsta avståndet mellan järnvägen och 
bebyggelse cirka 50 meter. Risken för människors hälsa och säkerhet 
kopplad till farligt gods bedöms därmed som acceptabel. Område 
inom 30 meter från järnvägen rekommenderas dock att utformas på ett 
sådant sätt att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse (Bengt 
Dahlgren Brand & Risk AB, 2018).

Markföroreningar
Beskrivning av risk för markföroreningar grundas på:

 • Behovsbedömning Detaljplan för Stäketfläcken i Järfälla kommun 
(Järfälla kommun, 2017)

 • Översiktlig miljöteknisk markundersökning Stäketfläcken, Järfälla 
(Geosigma AB, 2017)

 • Kompletterande miljöteknisk markundersökning - delområde 
sjömacken och f.d. båtuppställningsyta. Stäketfläcken, Järfälla 
kommun (Geosigma AB, 2018)

Inom planområdet har ingen förorenad mark påträffats. Miljötekniska 
utredningar som har utförts för området i tidigare skede visar att det 
finns två delområden utanför, men i anslutning till planområdet, med 
förhöjda föroreningshalter i jord (Geosigma, 2017 & 2018), kopplat 
till båtverksamhet. I samband med fortsatt utveckling av strandom-
rådet utanför planområdet kommer marken rimligen att behöva 
saneras.

Geoteknik och risk för skred
Översiktsplanen pekar ut området som känsligt för ras och skred, då 
marken utmed Mälarens strandlinje delvis består av finsediment. Den 
marktekniska undersökningen (Sigma civil, 2017) visar att delar av det 
tidigare planområdet, främst dess nordvästra del är instabilt på grund 
av förekomst av kvicklera. Inom aktuellt, minskat planområde bedöms 
stabiliteten generellt vara god.

Åtgärder

 • Se över behov av eventuella ytterligare undersökningar av de 
marktekniska förutsättningarna i enlighet med rekommendationerna 
i den marktekniska undersökningen (Sigma Civil, 2017). I områdets 
centrala del behöver eventuellt ytterligare undersökningar genom-
föras för att avgränsa utbredningen av kvicklera.
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Barnkonsekvensanalys
Beskrivning av barnkonsekvensanalysen grundas på:

 • Fältbesök oktober 2018
 • Lek- och aktivitetsplan (Järfälla kommun 2017)
 • Tillgång till bostadsnära natur i Järfälla (Järfälla kommun 2012)
 • Bostadsnära natur och offentliga platser i Järfälla (Järfälla kommun 
2018)

Barns livsmiljö i nuläget

Befintliga kvaliteter
Inga skolor eller förskolor finns inom planområdet. Närmaste förskola 
är Almarevägens förskola ca 400 meter från planområdet. Teknikvä-
gens förskola, Cylinderns förskola och Iljansbodaskolans förskola finns 
inom en kilometer från planområdet. Iljansbodaskolan och Kolarängs-
skolan är de grundskolor som ligger närmast planområdet.

Planområdet utsätts för buller från järnvägstrafiken på Mälarbanan 
samt från vägtrafik på Enköpingsvägen och Uddnäsvägen. De sam-
manlagda bullernivåerna från trafik varierar mellan 50-75 dB(A) ekvi-
valent ljudnivå. 

Jämfört med Jakobsberg, Kallhäll och Viksjö som byggdes ut under 
1960- och 1970-talet har de äldre villaområdena, Stäket, Barkarby och 
Skälby ett betydligt mindre utbud av lekmiljöer.

Brister
I Järfällas lek- och aktivitetsplan (2017) pekas Stäketfläcken ut som 
bristområde för närlek (åldrarna 0-9 år) på grund av litet utbud av lek-
platser och trafikbarriärer. Enköpingsvägen inklusive bron har bris-
tande trafiksäkerhet och är varken promenad- eller cykelvänlig vilket 
begränsar barns säkerhet och rörlighet i området. Delar av Enköping-
vägen saknar trottoar och andra delar har en mycket smal sådan så att 
två personer inte kan gå i bredd. Vid korsningen Uddnäsvägen-Enkö-

I Järfällas lek- och aktivitetsplan (2017) pekas 
Stäketfläcken ut som bristområde (streckat 
område) för närlek (åldrarna 0-9 år) på grund 
av litet utbud av lekplatser och trafikbarriärer.

Kriterier för bedömning av 
konsekvenser för barns 
livsmiljö
Bedömningarna utgår från:

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

• Det nationella folkhälsomålet Ökad 
fysisk aktivitetet. Målet för de samlade 
insatserna inom detta område ska vara 
att samhället utformas så att det ger 
förutsättningar för en ökad fysisk 
aktivitet för hela befolkningen.

• Det nationella folkhälsomålet Trygga 
och goda uppväxtvillkor.

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

• Naturvårdsverket 2017 Vägledning och 
riktvärden för buller på skolgård från 
väg- och spårtrafik”
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pingsvägen uppstår ljudnivåer nära och över 60 dBA vilket kan påverka 
barns hälsa negativt (WHO Europe, 2011;Tobias et al., 2015). Strand-
promenad utmed Mälaren saknas och sträckor längs vattnet saknar 
belysning vilket kan medföra upplevd otrygghet under mörka delar av 
dygnet och året. Stora delar av planområdet saknar värden för barns 
livsmiljö.

Konsekvenser av föreslagen plan

+ 2, Märkbara positiva konsekvenser för barn till följd av förlängd strandpromenad med nya 
mötesplatser samt förbättrad trafiksituation som medför positiva konsekvenser för barns 
rörlighet, hälsa och tillgång till naturrekreation. 

Planförslaget medför positiva konsekvenser för barn och unga då 
strandpromenaden förlängs och nya mötesplatser skapas.

Planen medför behov av enbart cirka 20 förskole- och skolplatser, 
vilket inte föranleder att några nya förskolor eller skolor byggs. Trygga 
skolvägar behöver dock säkras för att värna dessa barns rörelsefrihet, 
trygghet och säkerhet. En bredare gångbana på Uddnäsvägen, en ny 
regional gång- och cykelbana på södra sidan av Enköpingsvägen och en 
gångbana på norra sidan medför positiva konsekvenser, likaså ett has-
tighetssäkrat övergångsställe i anslutning till Uddnäsvägen. En ny, tryg-
gare utformning av busshållplatsen är också positivt för unga som reser 
kollektivt i högre utsträckning än vuxna och därmed spenderar tid vid 
busshållplatser. 

-1, Små negativa konsekvenser för barns livsmiljö till följd av ökade trafikmängder och 
bullernivåer. 

Om bullerdämpande åtgärder inte genomförs finns risk för negativa 
konsekvenser kopplat till barns hälsa. 

Förslag till åtgärder
 • Orienterbarheten är viktig och det bör vara tydligt hur man kan röra 
sig tryggt mellan målpunkter såsom bad, lek och skola. 

 • Placera övergångsställen så gent som möjligt och prioritera platser 
där barn passerar till och från skolor samt lek- och aktivitetsplatser

 • Säkerställ god sikt för bilister för att värna barns trafiksäkerhet. 
 • Skapa mötesplatser som också vänder sig till barn och barnfamiljer 
vid strandpromenaden.

Konsekvenser av alternativa förslag

Konsekvenser av alternativt förslag
+2, Märkbara positiva konsekvenser för barns rörelsefrihet och säkerhet till följd av bättre 
förutsättningar för gång och cykling samt sanering av markföroreningar.

Liksom i huvudalternativet skapas bättre förutsättningar för gång och 
cykling, vilket har positiva konsekvenser för barns säkerhet och rörelse-
frihet. Dessutom saneras marken.

-1, Små negativa konsekvenser för barns livsmiljö, rörelsefrihet och säkerhet till följd av 
ökade trafikmängder och bullernivåer samt utebliven parkmiljö. 

Alternativt förslag innebär att fler bostäder byggs längs Enköpings-
vägen vilket skapar ökade trafikmängder och därmed ökade bullerni-
våer i området. 
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Konsekvenser av nollalternativet

Barns rörelsefrihet, trygghet och säkerhet 

+/- 0 till -1, Inga till små negativa konsekvenser för barns livsmiljö, rörelsefrihet och 
säkerhet. 

Nollalternativet medför inga till små negativa konsekvenser för barns 
livsmiljö, rörelsefrihet, trygghet eller säkerhet. Inga lekytor tillskapas i 
ett område som analyserats som ett bristområde och delar av området 
förblir otillgängligt för allmänheten.
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Under planens byggskede utförs arbetsmoment som kan medföra 
påverkan på hälsa och miljö. I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna till 
följd av byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas i 
byggskedet kan sammanfattas och regleras i ett kontrollprogram, eller 
på annat samlat sätt. Byggnationen kan medföra störningar i omgiv-
ningen såsom buller, vibrationer och damning. Det finns också risk att 
störning och skador uppkommer på natur- och rekreationsvärden i 
intilliggande naturmark. Det kan finnas behov av trafikomläggningar 
som kan medföra ökad trafik på andra vägar och därmed ökade stör-
ningar kring dessa.

Påverkan och konsekvenser

Byggtrafik, tillfälliga upplag, markförstärkning och etableringsom-
råden
För att kunna bygga i planområdet kan möjligen markförstärkningar, 
tillfälliga upplags- och etableringsområden och ev. byggvägar komma 
att behövas. Dessa områden kan utsättas för markpackning och förore-
ningar (exempelvis spill från arbetsmaskiner), störning, m.m.

Angränsande delar till området innehåller kvicklera och det finns 
därför risk för att markstabiliteten påverkas under byggskedet. För att 
förhindra detta är det viktigt att geotekniker medverkar i planering och 
genomförande av arbeten under byggskedet.

Föroreningar
Under byggskedet finns det risk att förorenat dagvatten kan nå 
Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln. För att inte påverka MKN i 
dessa vattenförekomster, och för att följa skyddsföreskrifterna för Östra 
Mälarens vattenskyddsområde, är det viktigt att i byggskedet vidta 
åtgärder för att förhindra utsläpp till dagvatten. 

I anläggningsskedet ökar risken att förorenat dagvatten och länshåll-
ningsvatten sprids till omgivande mark samt yt- och grundvatten. Risk 
finns för att olika typer av miljöolyckor kan ske i samband med anlägg-
ningsarbeten. Den huvudsakliga risken bedöms vara att arbetsmaskiner 
eller fordon skadas och utsläpp sker av drivmedel och hydrauloljor 
samt överfyllning av cisterner och maskiner. Förutsatt att skyddsutrust-
ning och saneringsutrustning finns att tillgå kan tillbud hanteras 
snabbt vilket minskar risk för negativ påverkan. 

Buller
Bullrande verksamhet kommer att pågå under byggtiden. Exempel på 
sådan verksamhet är schaktning, masshantering, transporter, bergborr-
ning och sprängning. Byggskedet kommer att ge kortvariga bullerstör-
ningar för boende i området. Byggbuller hanteras enligt 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 
2004:15). I dessa allmänna råd finns riktvärden som entreprenören ska 
kunna visa uppfylls i miljöplan samt i det löpande arbetet. Om riktvär-
dena för buller utomhus inte kan klaras med realistiska åtgärder kan 
riktvärdena för buller inomhus användas. Förutsatt att riktvärden 
beaktas, bedöms temporära konsekvenser avseende byggbuller som 
små.
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Luft 
Under byggtiden kan utsläpp från arbetsmaskiner och tunga trans-
porter tillfälligt och lokalt försämra luftkvaliteten. I samband med riv-
ning och masshantering finns också risk för dammning. 

Övriga miljöaspekter 
Maskiner, eventuella temporära bullerskydd etc., påverkar landskaps-
bilden och områdets upplevelsevärden temporärt. Nedtagning av träd 
och annan vegetation påverkar livsmiljöer för fauna och flora. Buller 
kan även störa djur- och fågelliv i angränsande naturområden. Kraftigt, 
plötsligt buller som till exempel sprängning är troligen mest störande. 
Fåglar är känsligast för denna typ av störning under häckningstiden vår 
och sommar. Förutsatt att naturvärden i intilliggande naturmark 
beaktas vid upplag, temporära arbetsvägar, e.t.c. samt att skyddsåt-
gärder vidtas för att minimera buller, olycksrisker och påverkan på 
vatten- och kultur/naturmiljö, bedöms de negativa konsekvenserna av 
tillkommande byggtrafik, arbeten och upplag som måttliga och av 
övergående karaktär.

Åtgärder
Upplagsplatser och etableringsområden lokaliseras lämpligast med 
hänsyn till såväl irisk för påverkan på naturomården som mark-och 
vattenförhållanden samt lämpliga transportvägar. 

Värdefull natur och skyddsvärda träd, inklusive deras rotsystem, bör 
avgränsas tydligt med byggstaket för att undvika skador på rötter och 
kompaktering av jord.

Enligt artskyddsförordningen får medveten skada eller störning av 
fåglar och fladdermöss inte ske, varför trädfällning behöver ske på 
hösten/vintern innan vårens häckningssäsong börjar. Detta minskar 
risken att skada vuxna djur som påbörjat bobygge, bon och ungar.

Byggaktörer och entreprenörer och ska ta fram miljöplaner och egen-
kontrollprogram inom vilket bland annat hantering av ev. förorenande 
ämnen under byggskedet hanteras (förvaring av kemikalier, lagring av 
avfall, miljöanpassade drivmedel etc.). I detta ingår även att ta fram 
handlingsplan för buller; information till boende, etc. 

I det fall det är tillämpligt ska provtagningsplaner och åtgärdsplaner av 
eventuellt förorenade massor och/eller grundvatten beslutas i samråd 
med avsedd miljöförvaltning.
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Nationella miljömål
De nationella miljömålen och dess etappmål utgör bedömnings-
grunder för denna miljökonsekvensbeskrivning. Detta kapitel rymmer 
en sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation till 
relevanta miljömål, om planen motverkar eller medverkar till att miljö-
målen uppnås. För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen, 
se miljomal.se.

Kommunala miljömål
I Järfälla kommuns miljöplan (2010) finns miljömål sorterade under 
de tre fokusområdena ”Det klimatsmarta Järfälla”, ”Det miljömedvetna 
Järfälla” och ”Det goda livet”. Nedan görs en bedömning över hur vida 
planförslaget är förenligt med miljömålen.

Sammanfattande tabell över planens relation till miljömål. Miljömålen Säker strålmiljö, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen 
fjällmiljö och Myllrande våtmarker är inte med i tabellen eftersom de inte berörs av planen.

I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

Begränsad klimatpåverkan, frisk 
luft, bara naturlig försurning

Förbättrade gång- och cykelvägar inom planen ökar 
incitament till transporter med låga eller inga 
utsläpp av växthusgaser, skadliga partiklar eller 
försurande ämnen.

Viss negativ påverkan riskerar att uppstå eftersom 
bostäder byggs i ett läge med bristfällig kollektivtrafik 
vilket riskerar medföra ett bilberoende med ökade 
utsläpp till följd.

Ingen övergödning, Levande sjöar 
och vattendrag, Hav i balans samt 
levande kust och skärgård

Förbättrad dagvattenhantering leder till minskade 
utsläpp av gödande ämnen och miljögifter.

Grundvatten av god kvalitet
Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom 
förorenad mark saneras vilket minskar risken för 
läckage av miljögifter till grundvattnet.

God bebyggd miljö

Planen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom 
kulturmiljöer och grönområden inom planområdet 
tas tillvara och utvecklas för rekreation. Vattenmiljön 
tillgängliggörs för fler människor än i dag. 
Huvuddelen av boendemiljöerna kommer att bli 
hälsosamma med god ljudmiljö och tillgång till 
attraktiv parkmiljö.

Trots relativ närhet till kolllektivtrafik kommer 
människor sannorlikt använda fortsätta använda bil. 
Bostäder i bullerutsatt läge, främst vid korsningen 
Uddnäsvägen-Enköpingsvägen, bedöms inte verka i 
miljömålets riktning. 

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. 

Skyddande ozonskikt
Inga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen väntas 
komma av planen, som därmed bedöms verka i 
miljömålets riktning.

Ett rikt växt- och djurliv
Under förutsättning att livsmiljöer av betydelse för 
biologisk mångfald skyddas och/eller kompenseras 
i plan bedöms planen verka i miljömålets riktning.

Viss negativ påverkan uppstår på arters livsmiljöer till 
följd av nya vägar och  bebyggelse.

Miljömål I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

Det klimatsmarta Järfälla
Förbättrade gång- och cykelvägar inom planen ökar 
incitament till transporter med låga eller inga utsläpp av 
växthusgaser.

Trots relativ närhet till kolllektivtrafik kommer människor 
sannorlikt använda fortsätta använda bil.

Det miljömedvetna Järfälla
Förbättrade gång- och cykelvägar inom planen ökar 
incitament till transporter med låga eller inga utsläpp av 
växthusgaser, skadliga partiklar eller försurande ämnen. 

Det är osäkert vilka möjligheter planen ger för att till 
exempel skapa incitament för sopsortering då detta inte 
diskuterats i underlagsmaterialet.

Det goda livet i Järfälla
Planen bedöms verka i miljömålets riktning i de fall 
boendemiljöer utformas så att de blir hälsosamma med 
god ljudmiljö och tillgång till attraktiv parkmiljö.

Bostäder i bullerutsatt läge, främst vid korsningen 
Uddnäsvägen-Enköpingsvägen, bedöms inte verka i 
miljömålets riktning.
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Kumulativa konsekvenser
Vad gäller kumulativa är det främst Trafikverkets pågående ombyggna-
tion av vägbro, samt Upplands Bro kommuns planer på Norra 
Stäksön, strax väster om kommungränsen, som bedöms relevanta att 
belysa.

Vägplanen omfattar anläggande av ny öppningsbar bro med tillhö-
rande ledverk vid Stäket. Bron anläggs bredvid en befintlig bro, vilken 
avses rivas. Väg 841 anpassas till det nya broläget med ny sträckning 
cirka 220 meter väster och ca 250 meter öster om den nya bron. Gång- 
och cykelbana anläggs längs den nya vägsträckningen. Bron och delar 
av den gamla vägen avses rivas, medan andra delar av vägen föreslås 
kunna användas som enskild väg. 

Den nya brons spännvidd blir 54,5 meter, med en öppningsbar brodel 
på 38,5 meter fördelade på två brofack. Den fria höjden över farleden 
vid Stäket blir minst 2,7 meter över medelvattenytan och den fria öpp-
ningen i ledverket blir minst lika som för den befintliga anläggningen, 
d.v.s. 8,7 meter. Brons vägbredd blir 12,6 meter, fördelade på två kör-
fält och en gång- och cykelbana. Bron förses med vägbelysning och 
brons manöverhus placeras vid det östra landfästet (Trafikverket, 2019)

Vägplanen berör område som är av riksintresse för naturvården, kultur-
miljövården, det rörliga friluftslivet och yrkesfisket. Planen kommer 
enligt framtagen plan- och miljöbeskrivning inte medföra någon 
påverkan av betydelse för dessa riksintressen. Miljökvalitetsnormer för 
vatten kommer inte att påverkas negativt av vägplanen. Beräknad tra-
fikökning medför ökat trafikbuller. Det förändrade broläget innebär 
ändrad bullerspridning. Bullerskyddsåtgärder kommer att ingå i väg-
planen för bostäder där gällande riktvärden överskrids. Om utomhus-
riktvärdena inte kan uppnås erbjuds fastighetsnära åtgärder; fönster-/
fasadåtgärder och eventuellt skyddad uteplats. Tre av de nationella mil-

Flygbild över befintligt läge för ombyggnation 
av vägbro. Trafikverket/ÅF, 2018.

Förslag disponering av trafikytor vid ombyggnation av vägbro. Trafikverket/ÅF, 2018.
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jökvalitetsmålen berörs av planen: Levande sjöar och vattendrag, God 
bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv. Bortsett från vissas stör-
ningar under byggperioden kommer målen att påverkas positivt. Ett 
gestaltningsprogram har tagits fram. Skyddsåtgärder utförs för växter, 
djur och det rörliga friluftslivet. Rening av vägdagvatten kommer att 
ske i vegetationsklädda diken med semitäta vallar tvärs vattenflödet, 
vilket också ökar möjligheten att förhindra utsläpp till Mälaren vid 
olycka (Trafikverket och ÅF, 2018)

Vidare planerar Upplands-Bro kommun för ett större antal bostäder på 
Norra Stäksön, och ett planprogram är under framtagande. Planarbetet 
är (hösten 2020) vilande. Detta bland annat till följd av att frågan om 
strandskyddet inte är löst. Norra Stäksön är utpekat som utrednings-
område i kommunens Översiktsplan ÖP 2010 (antagen 2011-12-15, 
§162) och behandlas även i Fördjupade översiktsplaner för Bro och 
Kungsängen i Upplands-Bro, Planeringsförutsättningar, samrådshand-
ling 2020-06-09. FÖP Bro 2040 och FÖP Kungsängen 2040. Den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsängens tätort avviker från den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 
genom att peka ut Norra Stäksön för bebyggelse. Detta finns inte 
utpekat i RUFS:en. 

På norra Stäksön finn en aktiv täkt som inte redovisats i planpro-
grammet men som finns med i underlaget om planeringsförutsätt-
ningar för FÖP (Upplands-Bro kommun, 2020).

Trafikverket framhåller i vägplanen att det kan finnas framtida syner-
gier som bör beaktas vid bytet av bro och anläggande av ny väg, i för-

Aktiv täkt på Norra Stäksön, cirka 2 km 
nordväst om planområdet enligt planeringsför-
utsättningar, Upplands-Bro kommun, 2020-

Norra Stäket planprogram, Upplands-Bro 
kommun, 2015.

Norra Stäket planprogram, Upplands-Bro 
kommun, 2015.

Norra Stäket planprogram, Upplands-Bro kommun, 2015.
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hållande till Norra Stäksöns planering. Angöring till Norra Stäksön är 
tänkt att ske mot väg 841 i öster och väster på ön. Beräknad ÅDT (års-
medeldygnstrafik) för fullt utbyggt område beräknas bli ca 6 500 
fordon varav ca hälften beräknas köra österut och därmed passera över 
bron vid Stäket, mot aktuellt planområde.

Konsekvenser
Kumulativa konsekvenser av ny vägbro bedöms främst kunna upp-
komma under byggtid, då arbetet med vägbro pågår för närvarande 
och kommer pågå även framåt. Trafiken kommer att kunna passera 
arbetsplatsen under byggtiden. Vissa störningar kan komma att ske, 
såsom buller, vibrationer och transporter med tunga fordon. Påverkan 
på kulturmiljö och vattenmiljö, samt övriga miljöaspekter bedöms vara 
hanterade enligt Trafikverkets beskrivna skyddsåtgärder i styrdokument 
och kontrollprogram, till exempel vad gäller dagvattenhantering.

Det är svårt att bedöma kumulativa konsekvenser av planprogrammet 
för Norra Stäksön i Upplands-Bro, till exempel vad gäller kulturmiljöer 
och vattenmiljö, då det till sin utformning och utbredning berör 
väsentligt större område än aktuell detaljplan. Ökade trafikmängder 
och buller kan medföra negativa konsekvenser, medan utvecklandet av 
fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön kan komma att 
fungera som ett positivt tillskott även för de boende i Stäket och när-
liggande delar av Järfälla.
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Möjligheten att anpassa planförslaget efter förslag på åtgärder som 
framkommer i denna MKB bör följas upp för att säkerställa att inten-
tioner och ambitioner i arbetet med detaljplanen också förverkligas i 
kommande skeden. Vad gäller planer och program, ska uppföljning i 
miljöbedömningen beskrivas så pass utförligt att avsnittet kan ligga till 
grund för en s.k. särskild sammanställning som ska finnas i planen. I 
planen ska finnas beskrivet förslag på uppföljning som behöver vidtas 
för att följa miljöutvecklingen inom planen. Detta tas vanligen fram 
till antagandeskedet längre fram i planprocessen. 

Nedan ges översiktliga förslag till hur planens påverkan skulle kunna 
följas upp, d.v.s. vilka aspekter och ibland arbetssätt som kan användas 
för uppföljning och vilka åtgärder som kan vidtas för att skador inte 
ska uppstå. Förslag på uppföljning kan komma att anpassas och 
utvecklas till granskningsskede

Kulturmiljö och landskapsbild
Kommunen ska bevaka att bebyggelseutvecklingen anpassas till land-
skapets kulturhistoriska karaktär, närhet till riksintresse och siktlinjer i 
området. 

Uppföljning bör ske efter arkeologisk utredning och framtaget kvali-
tetsprogram.

Vattenmiljö
Det är viktigt att detaljprojekteringen säkerställer höjdsättning i 
enlighet med rekommendationerna i dagvattenutredningar (AFRY 
2021, Sigma Civil, 2018). Rekommendationerna gäller i första hand 
kvartersmark och höjdsättningen av byggnader och kvartersmark 
behöver därför följas upp i bygglovsskedet. 

Uppföljning bör ske av planering och projektering av dagvattenanlägg-
ningar för att säkerställa att de byggs och fungerar som avsett, så att 
valda dagvattenlösningar får önskad effekt. Fördröjningsåtgärder 
behöver också följas upp.

Det är vidare viktigt att hitta former för kontroll av dagvattenanlägg-
ningarnas funktion över längre tid. Upprättande och uppföljning av 
skötselplaner för samtliga allmänna dagvattenanläggningar, inklusive 
växtbäddar, för att säkerställa att drift och underhåll genomförs på ett 
sätt som säkerställer anläggningarnas långsiktiga funktion. Former för 
uppföljning av skötsel av dagvattenanläggningar bör tas fram.

Utformning av bebyggelse och infrastruktur för att minimera risken för 
översvämning från skyfall bör förtydligas i kommande planskeden och 
detaljprojektering.

Rekreation
Kommunen ska följa upp att en strandpromenad med god kvalitet 
anläggs enligt planbeskrivningen. Kommunen ska bevaka god fram-
komlighet för rekreationsstråk under byggskedet.

Uppföljning bör ske efter arkeologisk utredning och framtaget kvali-
tetsprogram.
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Naturmiljö
Uppföljning av att kunskapsöverföring sker i de olika skedena, och 
mellan olika aktörer och underentreprenörer, vad gäller hantering av 
strandnära naturmark och skyddsvärda träd bör ingå i fortsatt detalj-
planering, projektering och byggledning. 

Uppföljning av byggtider. Enligt artskyddsförordningen får medveten 
skada eller störning av fåglar och fladdermöss inte ske, varför trädfäll-
ning behöver ske på hösten/vintern innan vårens häckningssäsong 
börjar. Detta minskar risken att skada vuxna djur som påbörjat 
bobygge, bon och ungar.

Uppföljning bör ske så att områden planlagda som natur eller park inte 
påverkas negativt vid byggskede, till exempel genom oaktsamhet vid 
schakt eller etablering. Värdefull vegetation kan behöva hägnas in 
under byggtiden för att undvika skador. Såväl trädens kronutbredning 
som rotutbredning är viktiga att ta hänsyn till.

Uppföljning av belysning i strandnära naturmark där fauna-anpassad 
armatur, ljuskällor och placering, ev tillsammans med tids- eller 
behovsstyrd belysning bör övervägas.

Buller
Byggnadernas utförande måste följas upp så att god ljudnivå kan 
uppnås enligt bullerutredningens (Akustikkonsulten i Sverige AB, 
2021) förslag till åtgärder. Kommunen ska följa upp att bullernivåerna 
inom planområdet ligger under hälsoskadliga nivåer. 

Uppkomsten av buller under byggskedet behöver följas upp så att 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller under byggskedet inte över-
skrids.

Skred

Geotekniker behöver vara delaktig i kommande planerings- och 
projekteringsskeden för att säkerställa att rätt åtgärder för att hantera 
kvicklera genomförs. 

Markföroreningar
In om aktuell minskat planområde har inga kända föroreingar påträf-
fats. I det fall okända föroreningar påträffas under fortsatt planering 
och genomförande ska dessa hanteras och följas upp enligt tillsynsmyn-
dighetens riktlinjer.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten inom planområdet bör följas upp i projekteringsskede 
och anläggningsskede, samt när området är byggt.
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