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SAMMANFATTNING
Planen avser byggande av ett byggvaruhus intill E18 i ett område med 
naturmark. Under senare år har omfattande exploateringar skett väster och 
öster om planområdet. Kommunen har bedömt att planen kan medföra 
betydande miljöpåverkan och därmed ska en miljökonsekvensbeskrivning 
tas fram enligt reglerna i Miljöbalkens kapitel 6. 
När området byggs förändras stads- och landskapsbilden på platsen. Istället 
för en skogbeklädd brant kommer området att innehålla byggnader och 
växthus. En del av bostäderna högre upp kommer att ha utsikt över 
byggnadernas tak medan vissa skyddas av en trädridå. En del av 
byggnadens tak kommer att förses med sedumväxter vilket mildrar det 
bebyggda intrycket.  
 I planförslaget föreslås att befintlig bäck kulverteras. Bebyggelsen innebär 
att avrinningen ökar eftersom området idag är naturmark där vattnet till 
stora delar fördröjs. Ökningen av dagvattenmängden kan till viss del 
fördröjas i de föreslagna sedumtaken. Vatten från parkeringsplatserna ska 
passera oljeavskiljare. Med dessa åtgärder bedöms avrinnande vatten ha en 
relativt låg föroreningshalt och inte påverka bäcken negativt nedströms 
kulverteringen. 
Den miljögeotekniska provtagningen visade att det förekommer 
cancerogena PAH i en punkt i västra kanten av planområdet. Vid schakt 
bör provtagning ske för att bestämma omfattningen av föroreningen. 
För kulturmiljön gäller att inga fornlämningar hittills har påträffats inom 
planområdet. Förhållande i omgivningen indikerar dock att det kan finnas 
fornlämningar inom området. Länsstyrelsen beslutar om det krävs en 
särskild arkeologisk utredning. 
Anläggningen eller de trafikrörelser den genererar bedöms inte innebära 
några tillkommande bullerstörningar för boende. Detta förutsätter att man 
säkerställer att fläktsystem inte överskridet riktvärdena för externt 
industribuller. Detta bör vara fullt möjligt då det är ett visst avstånd mellan 
anläggningen och bostäderna. 
Den naturmiljö som finns på platsen idag kommer till stor del att försvinna. 
Naturvärdesbedömningen visar dock inte på att några omistliga natur-
värden försvinner. Planförslaget försämrar dock ytterligare möjligheterna 

för växter och djur att sprida sig, bland annat för att bäcken kulverteras.  
Vad gäller luftkvaliteten så ligger luftföroreningshalterna längs med E18 
under miljökvalitetsnormen idag. Bebyggelsen och framtida trafiksituation 
innebär ingen större förändring av halter.  
Ur risksynpunkt är risknivån sådan att man ska genomföra rimliga 
åtgärder. Därav föreslås ett antal säkerhetshöjande åtgärder:  

• Vägbanan förses med avåkningsskydd för att försvåra avåkning in 
mot planområdet. 

• Byggnadens ventilationssystem förses med funktion för 
nödavstängning (med styrning från bemannad plats). Detta 
förhindrar att människor skadas av giftig gas som läcker in i 
byggnaden. 

• Byggnaden placeras minst 20 meter från vägbanan. Utrymmet 
mellan byggnad och vägbana kan nyttjas för parkering. 

• Byggnaden samt förses med heltäckande automatisk 
vattensprinkleranläggning och brandgasventilation 

• Rutiner ska finnas för hur situationer med brand och utsläpp av 
giftig gas ska hanteras. Regelbundna övningar ska genomföras 
med personal. 

Sammanfattningsvis kommer planförslaget främst att ge negativa 
konsekvenser för stads- och landskapsbild. Det bebyggda intrycket mildras 
genom att bevara vegetation på höjden och av sedumtak på delar av 
byggnaden. Madenbäckens kulvertering ger stora negativa konsekvenser 
lokalt inom planområdet men bäcken är idag ingen viktig 
spridningskorridor för växter och djur regionalt. Befintlig naturmiljö 
försvinner men konsekvenserna bedöms som små då inga höga naturvärden 
påträffats. Risksituationen är sådan att rimliga åtgärder kan genomföras. 
Förändringarna avseende buller och luftkvalitet är små. 
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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
Hornbach planerar att bygga ett byggvaruhus i Sundbyberg intill E18-
Enköpingsvägen.  
I plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken finns krav på miljökonse-
kvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner som medger verksamheter med 
betydande miljöpåverkan. Kommunen ska ta ställning till behov av MKB i 
en behovsbedömning. Kommunen har i sin behovsbedömning bedömt att 
planen kan medföra betydande miljöpåverkan. Följande dokument är en 
miljökonsekvensbeskrivning vars syfte är att behandla miljöfrågorna 
samlat. 
Syftet med MKB:n är att lyfta fram miljöfrågorna i planprocessen så att de 
integreras i planarbetet. MKB:n ska identifiera och redovisa de konse-
kvenser för miljö och hälsa som planens genomförande medför samt vid 
behov föreslå åtgärder. MKB:n ska tydliggöra och redovisa positiva och 
negativa miljökonsekvenser av den markanvändning och de verksamheter 
som planen medger.  

1.2 AVGRÄNSNING AV MKB 
MKB:n omfattar samma område som detaljplanen. Området ligger i östra 
delen av Sundbyberg, strax söder om E 18. Se bild sidan 5. För vissa 
aspekter måste miljökonsekvensbeskrivningen dock ha ett vidare 
perspektiv. Detta gäller exempelvis buller och luft. 
Förhållandena som beskrivs i denna MKB är avsedda att spegla de som 
kan förväntas råda några år efter planens genomförande, det vill säga runt 
2012. Den planerade flytten av E 18 kommer att medföra stora förändring-
ar och därför beskrivs även trafiken och dess konsekvenser år 2015.  

1.3 KOMMUNENS PRELIMINÄRA MILJÖBEDÖMNING 
Kommunen har tagit fram en preliminär miljöbedömning där väsentliga 
miljöaspekter pekats ut. Man framhåller dagvatten, trafikbuller, 
luftkvalitet, markföroreningar, riskfrågor, naturresurser och klimat samt 
materialval och avfall.  

Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) 
om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen kunna medföra en 
betydande miljöpåverkan.  

1.4 MILJÖASPEKTER SOM INTE BEHANDLAS 
Inom området finns inga kända markföroreningar från tidigare verksam-
heter.  
Området ligger inte inom något område som är viktigt för rekreation. Ett 
grönstråk ligger en bra bit öster om det aktuella planområdet. Rekreation 
behandlas därför ej vidare. 
Materialval är en fråga som kommer efter planskedet och behandlas i 
bygglovsansökan. 
Avfallshanteringen beskrivs i planbeskrivningen och förutsätts följa 
kommunala krav. Frågan behandlas inte inom ramen för denna MKB: 

1.5 NOLLALTERNATIV  
Konsekvenserna relateras till ett nollalternativ där inte projektet är 
genomfört. I detta alternativ förutsätter vi att området inte exploateras utan 
kvarstår som idag. Om vissa konsekvenser är kopplade till att E18 byggs 
om och Enköpingsvägen får mindre trafik så nämns detta speciellt. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING OCH PLANFÖRSLAG
2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Planområdet ligger mellan Hallonbergen och E18. Hela området är idag 
naturmark delvis skogsbevuxen, genom vilken GC-vägar löper (bild 2.1). 
En GC-väg går i öst-västlig riktning genom hela området och en GC-väg 
korsar området i nord-västlig riktning i en mer slingrande form.  
Parallellt med E18 genom planområdet sträcker sig en luftledning för 220 
kV , som ägs av Fortum. 
Hela området sluttar ner mot E18. Madenbäcken sakta rinner parallellt med 
E18 i östlig riktning. Mot söder höjer sig terrängen mot Hallonbergen. 
Söder om planområdet ligger två bostadsområden i Hallonbergen där 
Rissneleden passerar emellan. I det västra bostadsområdet ligger tre 
ihopbyggda fyravåningshus närmast planområdet 
Det östra bostadsområdet ligger på andra sidan Rissneleden och består av 
flerbostadshus med fem och sex våningar. 
På andra sidan E18 ligger Lilla Ursvik som består av villabebyggelse. 

 

Bild 2.1. En del av bergslänten som den ser ut idag. 

2.2 SUNDBYBERGS ÖVERSIKTSPLAN 
Sundbyberg håller just nu på att arbeta om sin översiktsplan vilken 
kommer att färdigställas under 2009. Texten nedan är från den nu gällande 
översiktsplanen som antogs 2001. 
I planen ligger det nu aktuella området F6 –Ör, Hallonbergen och Rissne 
och är klassat som ett område som kan förändras och utvecklas. 

2.3 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN RISSNE HALLONBERGEN ÖR 
En fördjupad översiktsplan antogs 2004. I planen anges detta område som 
H3 Norra Hallonbergen. I den skogsklädda branten föreslås 
kompletteringsbebyggelse. 
Området anges som förändringsområde med användningen kontor, handel 
och i viss mån verksamheter. Vidare anges att det inom det aktuella 
området ska kunna ske en total förändring i syfte att länka ihop 
kommunens norra delar med Rissne/Hallonbergen och med 
Enköpingsvägen som den sammanhållande huvudgatan genom området. 
Skogsridån norr om Hallonbergen har ett stort värde för landskapsbilden 
och för orienteringen. 

2.4 PLANFÖRSLAGET 
Byggvaruföretaget Hornbach planerar att bygga ett varuhus mellan  
Hallonbergen och Ursvik i Sundbybergs kommun. Varuhuset är tänkt att 
ligga mellan Rissneleden och E18. Det aktuella området är idag naturmark 
med cykel- och gångvägar (GC-vägar). 
Byggvaruhuset planeras att varar 9 meter högt, närmast E18 planeras en 
parkering med 440 platser. Byggnadens yta kommer att bli 18 000 m2. 

 

 



 6 

 
 
Bild 2.2. Översikt planområde och omgivningar. Det mörkare grå avser byggnadskonturer.
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3 TRAFIK OCH TRANSPORTER
Här behandlas trafikfrågor samt gång- och cykeltrafik. Trafikens betydelse 
för buller- och luftkvalitet behandlas i avsnitten Buller respektive 
Luftkvalitet. 

3.1 NULÄGE  

Traf ik  
Idag har området ingen koppling till kringliggande vägnät, vilket medför 
att en utbyggnad av befintligt vägnät är nödvändig i samband med 
etableringen. 
På E18 färdas 32 000 fordon per dygn i dagsläget.  

Gång- och cykeltraf ik  
Utefter Enköpingsvägen finns ett regionalt gång- och cykelstråk. Strax 
efter korsning med Ursviksvägen byter gång- och cykelvägen sida från 
norra till södra sidan av Enköpingsvägen. Gång- och cykelstråket har 
anslutning till lokala gång- och cykelvägar. En leder längs med Ursviks-
vägen till Hallonbergen där det finns en tunnelbanestation. En annan följer 
Ursviksvägen söderut mot Sundbybergs centrum och en tredje leder till 
Ursvik.  

3.2 NOLLALTERNATIV 
Den nya E 18 beräknas vara färdig tidigast år 2014. En stor del av trafiken 
på Enköpingsvägen kommer därmed att flytta över till nya E 18.  
I Sundbybergs trafikplan från 2004 finns två scenarier beskrivna, I det ena 
fallet bedöms drygt 12 000 fordon per dygn färdas och i det andra 18 000 
fordon per dygn. I båda fallen innebär det en rejäl minskning av trafiken. 
Enköpingsvägen kommer därefter omvandlas till lokal huvudgata med 50 
km/h. Omfattande exploateringar längs Enköpingsvägen och i denna del av 
regionen medför emellertid att trafikmängden på sikt blir ungefär samma 
som i dag.  
Planområdet kvarstår som idag.  

3.3 PLANFÖRSLAGET 

Traf ik  
I föreslagen lösning nås fastigheten i framtiden med bil från Rissnehållet 
och Hallonbergen. En komplettering av en trevägskorsning till en 
fyrvägskorsning ger området en attraktiv tillfart direkt från 
Enköpingsvägen. Den genomgående lokalgatan medför att den nya 
tillfarten kan nyttjas även för övriga verksamhetsområden mellan Rissne 
och Hallonbergen, vilket avlastar de övriga två anslutningarna till 
Enköpingsvägen (vid Rissne respektive Hallonbergen). 
Uppskattningsvis kommer den nya verksamheten att tillföra 2500-3000 
fordon per dygn på Enköpingsvägen. 

Gång- och cykeltraf ik  
Det regionala gång- och cykelstråket längs Enköpingsvägen behålls men 
läggs om i anslutning till Råsta trafikplats så att den löper parallellt med 
Enköpingsvägen hela vägen. 
Från gång- och cykelvägen vid trafikplats Råsta och söderut, runt kullen 
och till Ursviksvägen planeras en ny gång och cykelväg från Brotorp och 
Hallonbergen, se figur 2.2. Den löper längs med befintlig väg i plan-
områdets östra kant och därefter förbi ridskolan. 
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4 STADS- OCH LANDSKAPSBILD
4.1 NULÄGE 
Det nu aktuella området består av en oexploaterad norrsluttning med 
företrädesvis barrskog samt en del närmare Enköpingsvägen som består av 
en plan gräsmark med Hallonbäcken/Madenbäcken och en kraftledning. 
Söder om området ligger två områden med flerbostadshus på hög höjd. 
Norr om området finns E18-Enköpingsvägen bostadsområden med litet 
mindre flerbostadshus och villabebyggelse.  
Från Ursvik syns detaljplaneområdet idag som en skogsbeklädd sluttning. 
Kraftledningen och Enköpingsvägen är också påtagliga inslag.  
Markplanet i kvarteret A (se bild 4.1) ligger bakom en skogsridå relativt 
E18. Från de övre våningarna av husen i kvarteret A syns Enköpingsvägen 
med kraftledningen och i bakgrunden villabebyggelsen i Ursvik.  
I markplan i kvarteret B ligger Rissneleden framför skogssluttningen och 
det gröna partiet är smalare här innan Enköpingsvägen dyker upp. Även 
här syns skogssluttningen men i övrigt är situationen likartad som i 
kvarteret A.  

4.2 NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet kvarstår området som idag och innebär ingen förändring 
av stads- och landskapsbilden jämfört med idag 

4.3 PLANFÖRSLAGET 
Planförslaget innebär att markplanet i kvarteret A fortfarande skyddas av 
en skogsridå. Även de övre våningarna skyddas av skogsridån. . Möjligen 
syns parkeringsplatserna från de översta våningarna. Skogsridån planläggs 
som ”natur” 
Mellan husen i kvarteret B och byggvaruhuset kommer det inte finnas 
någon skyddande vegetation. De boende i husen som vetter mot området 
kommer att ha full insyn över byggvaruhusets område både från markplan 
och högre upp i husen. Detta blir en klart negativ effekt av projektet. 
 

 
 
 

 
Bild 4.1 Geografiskt läge för kvarteret A och B 

4.4 ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Föreslaget sedumtak är positivt för att mildra förändringen från husen 
ovanför sluttningen. 
Befintlig vegetation sparas i den mån det är möjligt 
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Figur 4.2. . Sektion för bebyggelse i område B. Bildkälla Klots arkitekter 
 

 
Figur 4.3. Sektion för bebyggelse i område A. Bildkälla Klots arkitekter
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5 MARK OCH VATTEN
5.1 NULÄGE  

Markförhål landen 
Marknivån inom området är som lägst i dalgången åt Enköpingsvägen och 
stiger brant upp till Hallonbergen. Undergrunden karaktäriseras av lera och 
organiska jordar i dalgången och fastmark med morän och berg i dagen i 
bergslänten åt Hallonbergen. Se bild 9.1 nedan 
Grundvattenytans trycknivå ligger generellt i nivå med markytan i 
dalgången men nivåerna varierar naturligt över året och med 
nederbördsmängden. Grundvattennivån får inte sänkas utan ska behållas på 
befintlig nivå. Lägsta nivå för dränerande ingrepp är +5,5 i väster och +4 i 
öster. Nivån varierar linjärt däremellan. 

 
Bild 5.1: Geologin inom planområdet enligt Tyréns geologiska ytkartering 

Markföroreningar  
I samband med den översiktliga geotekniska undersökningen för Hornbach 
bygg- och trädgårdshandel i Hallonbergen, Sundbyberg, har även en 
översiktlig miljögeoteknisk undersökning genomförts. Enligt Länsstyrelsen 
i Stockholms län är ingen tidigare verksamhet känd på platsen. I 

undersökningen togs prover från 13 provpunkter. Yt- och fyllnadsjord 
analyserades med avseende på förekomst av metaller, alifater, aromater 
samt PAH. 
Provtagningen visar att fyllningen i en av provpunkterna innehåller halter 
av cancerogena PAH:er över riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning.  

Dagvatten 
Tyréns har genomfört en dagvattenutredning vars syfte var att översiktligt 
beskriva befintlig ytavrinning samt möjligheter till omhändertagande av 
dagvatten efter exploatering inom ett planområde i Sundbybergs kommun. 
Det aktuella området är omkring 5 hektar stort och består i nuläget till 
största delen av naturmark. Vid platsbesöket i september 2008 var 
vattennivån låg i Madenbäcken. Eftersom grundvattennivåerna enligt SGU 
var normala i området kan detta antas vara normalfallet utom vid långvarig 
eller intensiv nederbörd. Det finns inga iakttagelser om att Madenbäcken i 
området stigit så pass mycket att en översvämningssituation uppstått. Då 
det finns naturmark i området som kan översvämmas utan konsekvenser 
innebär en sådan situation i nuläget inget större problem. Bäcken är 
igenväxt med bland annat vass, vilket bidrar till en ”trög” avrinning. 
Sannolikt minskar även belastningen av näringsämnen och suspenderat 
materiel nedströms på grund av fastläggning. Det finns inga uppgifter om 
skötsel av diket. 
Ytavrinningen går huvudsakligen i nordlig riktning från skogs- och 
ängspartierna, för att slutligen nå Madenbäcken längs med E18. 
Dagvattnet från planområdet leds till Madenbäcken. Bäcken får sitt vatten 
dels från områden i Stockholm och dels från områden i Sundbyberg som 
delar av Rissne, Hallonbergen, Ör, Lilla Ursvik och delar av det framtida 
Ursvik. Bäcken rinner till Råstasjön i Solna, vars vatten avleds till 
Brunnsviken. Råstasjön är en eutrofierad sjö med mycket höga halter 
fosfor och höga halter kväve (enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder). Algblomningar förekommer. 
Det finns från Solnas sida en önskan att mildra effekterna av att 
avrinningen blir större och intensivare i Madenbäckens avrinningsområde. 
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Orsaken är att sjöns utlopp är kulvertarat och har en begränsad kapacitet. 
Även tillförseln av föroreningar bör minska. 
Ett par hundra meter öster om planområdet (nedströms) finns en mindre 
damm anlagd som Madenbäcken rinner igenom innan en kulvertering 
vidtar under ett verksamhetsområde. Det finns planer på att anlägga en 
större damm strax nedströms planområdet i anknytning till den planerade 
återvinningscentralen. ytterligare fördröjningsåtgärder är föreslagna i 
Ursviksområdet norr om E18. 
Vägverket planerar att uppströms anlägga dagvattendammar för rening och 
fördröjning av vägdagvatten. 

5.2 BEDÖMNINGSGRUNDER 
Sundbybergs miljöpolicy anger som ett av fyra prioriterade områden: God 
hushållning med mark och vatten. 
Riktlinjer för hantering av dagvatten i Sundbybergs stad anger bland annat 
att kommunen ska verka för att trafikdagvatten från större parkeringsytor 
genomgår rening före utsläpp samt att utifrån recipientens känslighet ska 
en bedömning av behovet av rening göras.  
Sundbybergs dagvattenstrategi klassar föroreningshalterna i dagvatten från 
större parkeringsplatser och terminalområden som ”måttliga -höga ” (skala: 
låga-måttliga-höga halter).  
Eftersom planområdet kommer att utnyttjas för handel uppstår ett 
omfattande trafikarbete på P-ytorna i den norra delen samt risk för spill och 
utsläpp. Spill och utsläpp kan även ske vid varuleveranser. 
Föroreningshalterna avseende flera parametrar blir därmed troligen 
”måttliga- höga”.  

5.3 NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet kvarstår situationen som idag.  

5.4 PLANFÖRSLAGET 

Markförhål landen 
En ny bergprofil skapas genom bergschaktning i slänten åt Hallonbergen.  

Markföroreningar  
Planförslaget innebär att schakt behövs i en punkt med föroreningar över 
känslig markanvändning. Punkten ligger i fyllning i den västligaste delen 
av planområdet. Om föroreningen tas bort innebär det att risken 
föroreningen sprids till omgivningen försvinner vilket är positivt.  

Dagvatten 
Ökade hårdgjorda ytor på grund av exempelvis utbyggda vägar, 
bebyggelse och parkeringsytor enligt planförslaget kommer att påverka 
avrinningen från området, både med avseende på kvalitet som kvantitet. 
Detta är en naturlig konsekvens av att naturmarken ersätts med hårdgjorda 
ytor med fordonstrafik.  
Föroreningsbelastningen ökar för de flesta ämnen beroende på bland annat 
exploateringsgrad och trafikintensitet. Belastningsökningen avseende 
föroreningar bedöms dock bli liten trots en relativt hög exploateringsgrad.  
Klimatprognoser gjorda av bland annat SMHI pekar på risken för en 
ökning av antalet tillfällen med extrem väderlek vilket gör att 
översvämningsrisken nedströms området måste beaktas redan i 
planeringsskedet. Den ökande andelen hårdgjorda ytor kommer att bidra 
till en snabbare avrinning och därmed en ökad hydraulisk belastning på 
nedströms liggande delar av avrinningssystemet. I ett naturområde sker 
avrinningen långsammare och en stor andel av vattnet avdunstar och 
infiltrerar i marken. För att på bästa sätt kunna hantera stora 
avrinningsvolymer skulle Madenbäcken behöva behållas som ett öppet 
dike/vattendrag. Detta är dock inte möjligt inom planområdet. Genom att 
omhänderta och fördröja dagvattnet kan effekten av kulverteringen minska. 
Sundbybergs dagvattenstrategi föreskriver LOD (lokalt omhändertagande 
av dagvatten) i största möjliga utsträckning. Möjligheten till LOD är dock 
begränsade i området. 
Samtliga parkeringsplatser avvattnas med dagvattenbrunnar och ett 
ledningssystem anslutet till lämpligt antal prefabricerare 
lamelloljeavskiljare (se bild 9.2). Utgående ledning från oljeavskiljarna 
ansluts till Madenbäcken som passerar området i ny kulvertering. Någon 
infiltration av vatten från parkeringsplatsen rekommenderas inte på grund 
av markens dåliga genomsläpplighet. Viss rening i mark kan åstadkommas 
om dagvattnet rinner genom en markbädd med trädplantering som kan 
etableras mellan parkeringsplatserna och därefter via ledningar till 
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oljeavskiljarna. Det är heller inte lämpligt att i hög grad fördröja 
avrinningen från parkeringsplatsen på grund av den korta rinntiden till 
kulverten. Om en fördröjning sker kan detta leda till att dagvattnet från 
parkeringsplatsen belastar kulverten samtidigt som dagvatten från områden 
med längre rinntid når fram, dels i Madenbäcken, dels via ledningar från 
Ursvik norr om E18. 
Genom att använda gröna tak kan en stor del av takavrinningen fördröjas 
och under den varma delen av året minskas på grund av avdunstningen. 
Vid långvariga regn och låga temperaturer mättas takbeklädnaden och 
fungerar då sämre som fördröjande åtgärd. Takavrinningen kan med eller 
utan gröna tak infiltreras eller ledas direkt till Madenbäcken utan 
föregående rening eller annan behandling.  
Genom att leda delar av takavvattningen till det dike som kommer att 
sprängas ut mot bergsslänten norr om byggnaden kan mängden vatten och 
utgående flöden ytterligare reduceras.  Det dagvatten som återstår efter 
passage i diket släpps till Madenbäcken efter kulverteringen (östra delen av 
takytorna). Den västra delen måste troligen ledas direkt till ny kulvertering. 
Avrinningen delas upp eftersom det inte bedöms som möjligt att få fall på 
diket åt öster längs med hela sträckningen.  
Lokalgatans avvattning kommer att ske på liknande sätt, här finns dock 
möjlighet att via diket avleda allt dagvatten till Madenbäcken efter 
kulverteringen. Rening av dagvattnet bör övervägas. Ytor under tak 
avsedda för hantering av varor avvattnas till spilledning.  
Om dagvattnet behandlas enligt ovan, med gröna tak och öppen avledning 
i diken samt rening i oljeavskiljare uppstår endast ringa eller inga negativa 
konsekvenser för miljön eller dagvattenledningsnätet. Att helt undvika 
negativa miljökonsekvenser vid ytlig avrinning är dock inte möjligt då 
ingen normalt förekommande reningsteknik för dagvatten kan reducera 
samtliga näringsämnen och föroreningar till en ”naturligt” låg nivå. 
Framför allt gäller detta lättlösta ämnen som exempelvis vägsalt.  

Anläggningsskedet 
I byggskedet är risken mycket stor för grumling i vattendrag och utsläpp av 
främst oljeprodukter från entreprenadmaskiner om man inte genomför 
skyddsåtgärder. Vid de planerade och omfattande sprängningsarbetena i 
den södra delen av området tillkommer kväve från rester av sprängmedel 
som transporteras bort med dagvattnet. Genom att redan i inledningsskedet 
ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av 

byggverksamheten dämpas eller helt utebli.  
Någon effektiv metod att avlägsna kvävet ur avrinnande byggdagvatten är 
dock inte möjlig att åstadkomma på platsen. Avrinningen kan därmed få en 
kraftigt gödande effekt på Madenbäcken och Råstasjön. Råstasjön är en 
eutrofierad sjö med mycket höga halter fosfor och höga halter kväve 
(enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder). Om det är tekniskt möjligt 
bör möjligheten att leda byggdagvatten till reningsverk via 
spillvattenledningar övervägas. Sprängmetod bör väljas som innebär en så 
låg halt som möjligt i avrinnande dagvatten. 

Konsekvensbedömning utan beaktande av åtgärder 
Planförslaget medför att ett förorenat dagvatten kommer att genereras. Den 
ökade belastningen medför negativa konsekvenser för recipienten 
Råstasjön både under byggtiden och under driftskedet. Åtgärder är därmed 
nödvändiga, se nedan, vilket är i enlighet med Sundbybergs riktliner för 
dagvatten.  

5.5 ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 

Markförhål landen 
Marknivån höjs för parkeringsytor mellan byggmarknaden och 
Enköpingsvägen. För att inte orsaka sättningar i undergrunden förstärks 
leran genom installation av exempelvis kalk-cementpelare.  
Byggnaderna är tänkta att grundläggas med fribärande golv på pålar inom 
lösjordsområdet i kombination med plintar eller sulor på nerschaktat berg 
inom fastmarksområdet.  

Markföroreningar  
En punkt med förorenad mark måste provtas ytterligare för att avgränsa 
föroreningen. 

Dagvatten 
Genom att i möjligaste mån undvika halkbekämpning med salt inom 
planområdet kan utsläpp av stora mängder vägsalt till Madenbäcken 
undvikas. Saltet är löst och lättrörligt och kan inte avlägsnas genom 
konventionell reningsteknik för dagvatten. 
Speciella platser där snö som plogats upp i området kan lagras bör 
etableras. Dessa kan placeras på sådant sätt att avrinningen från smältande 
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snöhögar kan bortledas utan problem för egna eller andra fastigheter. Snö 
kan innehålla stora mängder föroreningar relativt dagvatten. Därför är det 
en fördel om avsmältningen kan ske så att det mesta av smältvattnet 
avleds/infiltreras i speciellt för ändamålet avsett område och inte leds 
direkt till Madenbäcken utan rening 

6 KULTURMILJÖ
6.1 NULÄGE 
Enligt Sundbybergs översiktsplan från 2001 är förekomsten av kända 
fornminnen betydligt mindre i den södra delen av kommunen jämfört med 
den norra. Nya upptäckter av fornlämningar har gjorts under 1990-talet och 
inventeringsläget bör förbättras. 
Enligt Riksantikvarieämbetes register över fornlämningar (Fornsök avsökt 
2008-11-10) finns inga kända fornlämningar i närheten av det berörda 
området. Närmaste fornlämning ligger norr om E18.  

6.2 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Kulturminneslagen 
Kulturmiljöer skyddas genom lagar vilka även avser att vårda och berika 
befintliga miljöer. Kulturminneslagen (KML) skydda alla fornlämningar 
och vissa byggnader. I lagen (1988:950) om kulturminnen m.m finns 
grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga delar av kulturarvet. 
Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av fornlämningar 
och fornfynd liksom värdefulla byggnader, kyrkliga kulturminnen och 
vissa kulturföremål. 
Den som på något sätt vill ändra en fast fornlämning måste ha 
länsstyrelsens tillstånd.  

6.3 NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet kvarstår området som idag. 

6.4 PLANFÖRSLAG 
Aktuellt utredningsområde omfattar 5 hektar och är till viss del beläget på 
en norrsluttning (3-20 meter över havet) av en mindre bergshöjd. Huruvida  
Madenbäcken varit farbar under förhistorisk tid har inte klarlagts i denna 
MKB men det ä r inte otroligt. Ingen bebyggelse redovisas inom aktuellt 
utredningsområdet på häradskartan över Sollentuna från år 1901-1902. 
Sundbybergs kommun är rikt på registrerade fornlämningar. I direkt 
anslutning till aktuellt utredningsområde och i sluttningen norr 
Madenbäcken, ligger gravfält Raä nr 10 Sundbyberg som utgörs av 60 
gravar (högar och stensättningar), gravfältet ligger 20 meter över havet. 
Öster om gravfältet finns en fyndplats av en järnpilspets (Raä nr 40). 
fyndplatsen ligger 10 meter över havet.  
Fornminnesinventeringen i regionen utfördes 1980 och inom aktuellt 
utredningsområdet finns inte några fasta fornlämningar registrerade enligt 
Riksantikvarieämbetets fornsök (FMIS). Med hänsyn till 
utredningsområdets närhet till registrerade fornlämningar samt dess nivå 
över havet kan ändå med stor sannolikhet antas att fornlämningar kan 
finnas inom området.  

6.5 ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Vidare arkeologiska utredningar får visa om det finns fornlämningar i 
området. Skulle utgrävningar behövas innebär det en kostnad. Eventuell 
kostnad går idag inte att uppskatta. 
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7 RISK OCH SÄKERHET
7.1 NULÄGE 
Enköpingsvägen är en primär transportled för farligt gods. En kartläggning 
av transporter med farligt gods som Räddningsverket gjorde 1998 visar det 
passerar omkring 10-25 transporter med farligt gods på Enköpingsvägen/E 
18 varje dag.  
År 2005 har en riskanalys för farligt gods tagits fram av Tyréns för ett 
närliggande område. Förutsättningarna för detta område är mycket 
likartade. Ett PM har tagits fram som belyser de skillnader som finns och 
där aktualiseras vilka åtgärder som krävs ur riskperspektiv. Nedanstående 
text bygger på en sammanfattning av dessa dokument. 
 
Tabell 7.1. Farligt gods på aktuell del av E18 enligt mätningar från 1998. 

Klass Ämne Antal ton/år Antaget antal 
ton/transport 

Antal 
transporter/år 

1 Explosiva ämnen 40-400 2 20 – 200 * 

 *Dessa transporter förväntas ha försvunnit då den militära verksamheten i Ursvik har 
upphört. 

2 Gaser 4 000-20 000 20 200 - 1 000 

3 Brandfarliga vätskor 80 000-200 000 37 2 200 - 5 400 

4 Brandfarliga fasta 
ämnen 40-400 25 ~2 - 16 

5 Oxiderande ämnen 
och org. peroxider 2 000-10 000 25 80 - 400 

6 Giftiga ämnen 20 000-40 000 25 800 - 1 600 

7 Radioaktiva ämnen - - - 

8 Frätande ämnen 4 000-20 000 45 90 - 440 

9 Magnetiska material 
och övr. farliga ämnen 40-800 25 ~2 - 32 

Totalt  110 000-290 
000 

 3 400-9 000 

7.2 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Länsstyrelsens rekommendationer  från 2006 
För vägar med transporter av farligt gods rekommenderar länsstyrelsen 
följande: 

− Inom 150 m från transportled för farligt gods ska risksituationen 
bedömas vid en exploatering. 

− Inom detta område tillämpas zoner med olika markanvändning 
beroende på riskbilden. Som princip bör mark kunna nyttjas för 
exempelvis parkering i en zon mellan vägen och handel. 

 
Avsteg kan göras om en fördjupad riskanalys utförs som visar att den 
planerade bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till behovet av skydd mot 
olyckshändelser. 

7.3 NOLLALTERNATIV 
E18 kommer tidigast år 2014 att flyttas från sin nuvarande sträckning. Det 
innebär att tiden som E18 kommer att nyttjas som farligt gods-led 
samtidigt med verksamhet i det aktuella planområdet är omkring ca 5 år. 
Därefter förväntas transporter av farligt gods enbart ske till tre 
bensinstationer som identifierats som målpunkter. Antalet transporter 
begränsas därmed till omkring 160 stycken per år. 
Innan nya E 18 öppnar är situationen ungefär som idag. 
Riskbilden för en annan typ at exploatering beror på hur många människor 
som kommer att vistas inom området samt avstånd till Enköpingsvägen.  

7.4 PLANFÖRSLAGET 
Den planerade verksamheten innebär att ett stort antal människor kan 
komma att vistas inom planområdet vid en och samma tidpunkt. Delar av 
verksamheten planeras nära Enköpingsvägen. Byggnaden är placerad längs 
med E18 och ligger på omkring 30 meters avstånd från vägen. Mellan 
vägen och byggnaden planeras parkeringsplatser.  
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Dagens trafiksituation med E 18 kvar på Enköpingsvägen innebär att det 
passerar ett relativt stort antal transporter som vid en olycka kan medföra 
konsekvenser för människor och byggnader inom planområdet. Främst är 
det olyckor som leder till utsläpp av giftig gas samt brand som bedöms 
kunna utgöra ett hot mot människors liv och hälsa.  
När E 18 flyttas kommer situationen att förändras markant. Den huvudsak-
liga risken blir då brand som har ett mindre konsekvensområde än både 
olyckor med giftig gas eller explosion. 
Resultatet av riskanalysen visar att risknivån inom planområdet till mycket 
stor del är beroende av den trafik med farligt gods som går på Enköpings-
vägen. Utifrån antalet transporter i nuläget är risknivån hög men inte 
oacceptabel. Säkerhetshöjande åtgärder måste tillämpas. När E 18 flyttas 
kommer merparten av den farliga trafiken att försvinna och risknivån inom 
området blir då låg. Åtgärder ska fortfarande tillämpas i rimlig utsträck-
ning för att sänka risknivån. 
För att kunna uppföra den planerade bebyggelsen måste således säker-
hetshöjande åtgärder tillämpas inom planområdet. Omfattning av åtgärder 
beror på vilket trafikscenario som ska vara dimensionerande.  
I riskanalysen görs bedömningen att åtgärder som inte är allt för kost-
samma samt är lätta att genomföra ska genomföras oavsett val av dimen-
sionerande trafikscenario. Detta för att säkerheten ska bli så hög som 
möjligt. Dyra och komplicerade åtgärder anser vi inte är rimliga att kräva 
eftersom dessa enbart kommer att behövas under ett par år. 
Beträffande återvinningscentralen på tomten intill så bedöms behovet av 
skyddsavstånd bero på hur verksamheten och planområdet disponeras. 
Verksamheten innebär normalt risknivåer som är störst för personal och 
besökande till anläggningen. Skisserat avstånd med avseende på risker för 
olyckshändelser i förhållande till bygg- och trädgårdsvaruhuset bedöms 
kunna vara tillräckligt (även utan riskreducerande åtgärder i byggnaderna). 
Riskhänsyn bör visas vid utformningen av återvinningscentralen 

7.5 ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Utifrån ovanstående resonemang föreslås att krav ställs på följande 
åtgärder som anses rimliga utifrån de förhållanden som gäller: 

• Vägbanan förses med avåkningsskydd för att försvåra avåkning in 
mot planområdet. 

• Byggnadens ventilationssystem förses med 
nödavstängningsfunktion (med styrning frånbemannad plats). 
Detta förhindrar att människor skadas av giftig gas som läcker in i 
byggnaden. 

• Byggnaden placeras minst 20 meter från vägbanan. Utrymmet 
mellan byggnad och vägbana kan nyttjas för parkering. 

• Byggnaden förses med heltäckande automatisk 
vattensprinkleranläggning och brandgasventilation 

• Rutiner ska finnas för hur situationer med brand och utsläpp av 
giftig gas ska hanteras. Regelbundna övningar ska genomföras 
med personal. 



 16 

8 NATUR
8.1 NULÄGE 
Höjdskillnaden ger en tydlig olikhet i vattentillgång och vegetation. 
Området kan därför generaliserat beskrivas som två skilda delområden – 
södra delen är en norrsluttning och norra delen är en flack del med 
Madenbäcken. I följande text beskrivs delområdena som Delområde söder 
respektive Delområde norr. 
Området har inte något juridiskt områdesskydd. Skogen är inte utpekad 
som skyddsvärd ur naturmiljösynpunkt av Skogsstyrelsen 
(www.skogsstyrelsen.se, Skogens pärlor 2008-09-24). 

Delområde söder  
Delområde söder är en skogssluttning med blandskog. Sluttningen är på 
flera ställen brant och de högsta partierna ligger som sagt i söder. I de 
brantaste partierna är jordtäcket tunt eller obefintligt med berg i dagen. I 
skogen finns bara enstaka exemplar av grova träd (tall och gran) och 
relativt begränsat av döda stående eller liggande träd (död ved). 
Den östra delen av Delområde söder begränsas i söder av en GC-väg på 
terrass nedanför Rissneleden. Vissa partier domineras av tät granskog med 
enstaka asp och björk och med mycket sparsam markvegetation medan 
andra delar domineras av lövträd (sälg, björk, asp, rönn samt enstaka ek, 
lönn och hassel). I lövpartierna kommer ljus ner på marken under en större 
del av året vilket ger mer markvegetation än i barrskogspartierna. Här finns 
skogsstjärna, ekorrbär, örnbräken, vårfryle och kruståtel med bland annat 
gräshakmossa i botten. I söder är området som brantast och mossbeklädda 
berghällar (bergklomossa och björnmossa dominerar) höjer sig mot GC-
vägen i söder. I bergsskrevor har träjon flenört, träjon, skelört, skogssallad 
och kruståtel fått fäste. I skogen syns spår av röjning och på flera platser 
finns sprängsten och tippade massor. I tippmassorna växer ibland 
trädgårdsväxter. 
Den västra delen av Delområde söder – väster om korsande GC-väg – har 
generellt lägre andel lövträd än den östra delen. Området är norrsluttningen 
av en höjd. Tall och gran dominerar vid sidan om björk, asp, rönn och unga 
ekplantor. På marken dominerar blåbär och kruståtel. I övrigt växer ljung, 
lingon, stensöta, örnbräken och i botten hus- och väggmossa. I enstaka 

partier med högre lövinslag (asp) finns liljekonvalj och stenbär. 
 

 
Bild 8.1 Täta barrträdsdominerade partier… 

 
Bild 8.2 …omväxlat med mer lövträdsdominerade delar med enstaka grova 
tallar. 
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Delområde norr  
Delområde norr är ett flackt fuktigt område mellan en GC-väg och E18. 
Här finns troligen stående vatten i vissa partier under den blöta delen av 
året och näringstillgången är god. Vegetationen är på flera ställen 
ogenomträngligt tät. Pil, sälg, björk och klibbal dominerar tillsammans 
med frodiga ruggar av brännässla, älggräs, kirskål, vallört och åkertistel. I 
och kring Madenbäcken syns kaveldun, fackelblomster, björnbär, fläder 
och alm. Vid besökstillfället rann vattnet i Madenbäcken sakta mot öster. 
Sannolikt är bäcken vattenförande hela året. 
Sundbybergs kommun har inte genomfört någon inventering av 
Madenbäcken och har inte prioriterat den för åtgärder genom att den redan 
idag tar emot mycket dagvatten. Inom kommunen prioriteras Igelbäcken.  

8.2 NOLLALTERNATIV 
I nollalternativet kvarstår området som idag och naturmiljön förändras inte. 

8.3 PLANFÖRSLAGET 
Exploateringen av skogssluttningen bedöms inte innebära att några 
omistliga naturvärden förloras. Skogsområdet är ett av flera ”restområden” 
med skog som finns kring Hallonbergen och Rissne. Arter som är knutna 
till skogen finns i större mängd i närbelägna restområden samt i den större 
Ursviksskogen norr om E18. 

 
Bild 8.3 E18 till vänster, därefter Madenbäcken. Till höger stiger 
terrängen mot Hallonbergen. 

 
Bild 8.4 I det norra delområdet är terrängen på flera ställen 
ogenomträngligt tät. 
Med den planerade utbyggnaden kommer det grönstråk som idag finns 
längs Madenbäcken att brytas av. Stråket har idag en utbredning på cirka 
1,5 km – bäcken är kulverterad både i väster och öster – och värdet som 
stråket har som spridningsstråk för växter och djur är begränsat på grund 
av den relativt korta sträckan. Området är kraftigt bullerstört från E18 och 
kan enbart utnyttjas av störningståliga djur.  
Närsalter från vägen når sannolikt Madenbäcken och marken därikring 
vilket gör hela det flacka området mycket näringsrikt. Bäckens status 
försämras än mer än idag genom att den kulverteras.  

8.4 ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Ur naturmiljösynpunkt vore det bra om Madenbäcken får fortsatt gå i öppet 
läge samt att en vegetationsremsa sparas på ömse sidor om vattendraget. På 
så sätt skulle bäckens funktion som spridningsstråk inte försämras 
drastiskt. Arter knutna till vattendraget skulle sannolikt också kunna 
fortleva på platsen. 
En kulvertering av bäcken kan klassas som vattenverksamhet och kräver då 
anmälan till länsstyrelsen alternativt tillstånd från miljödomstolen. 
.
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9 LUFTKVALITET
9.1 NULÄGE 
Luftkvaliteten inom planområdet påverkas, förutom av den generella bak-
grundsluften, framför allt av trafiken på Enköpingsvägen.  
Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB-analys) har utfört kartläggningar 
av kvävedioxidhalter i Stockholmsområdet. Längs med Enköpingsvägen 
och inom planområdet ligger halterna under miljökvalitetsnormen.  
SLB-analys beräkningar av partikelhalter (PM10) i Stockholmsområdet 
2006 visar att halten längs med Enköpingsvägen och inom planområdet 
ligger under miljökvalitetsnormen.  

9.2 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Mil jökval itetsnormer för  luft  
Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter vilka ska spegla 
den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt 
befintligt vetenskapligt underlag.  
För närvarande finns miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft för kväve-
dioxid, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon  och bly. 
I trafikmiljö är framför allt kvävedioxid, partiklar och bensen relevanta att 
undersöka. SLB:s beräkningar har visat att man klarar miljökvalitets-
normens krav för bensen i hela Stockholmsregionen 2003 och därför 
behandlas inte bensen ytterligare. 
Enligt plan- och bygglagen (PBL 2 kap 2§) får planläggning inte medverka 
till att en miljökvalitetsnorm överträds.  
För kvävedioxid och partiklar är dygnsmedelvärdet det dimensionerande 
värdet och i redovisningen nedan är det alltid detta värde som åsyftas.  

Kvävedioxid 
Dygnsmedelvärdet får inte överskrida 60 µg/m3 mer än 7 dygn per år. 
Normen får inte överskridas efter den 31 december 2005.  
 

PM101  
Dygnsmedelvärdet får inte överskrida 50 µg/m3 mer än 35 dygn per år. 
Normen får inte överskridas.  

9.3 NOLLALTERNATIV 
Halterna av kvävedioxid och avgasrelaterade partiklar kommer att sjunka i 
framtiden tack vare renare bränslen och förväntad fordonsutveckling. 
Partikelhalterna längs vägar och gator beror dock i hög grad på det väg-
slitage som uppstår vid dubbdäcksanvändning. Förväntad fordonsutveck-
ling kommer därför att påverka partikelhalterna endast i begränsad om-
fattning.  
Den framtida utvecklingen av partikelhalter är mer osäker. För att få ned 
halterna krävs generella åtgärder som exempelvis halverad dubbdäcks-
användning och miljöavgifter,  
Inom ramen för Sundbybergs trafikplan har SLB-analys utfört beräkning 
av förväntade halter av kvävedioxid och partiklar för år 2015 för två 
scenarier, med eller utan RUFS och trafikplanen genomförd.  
Längs med Enköpingsvägen och inom planområdet beräknas kväve-
dioxidhalterna och partikelhalterna ligga under miljökvalitetsnormerna i 
båda scenarierna.  

9.4 PLANFÖRSLAGET 
Planförslaget kan påverka luftkvaliteten dels genom trafikalstring dels 
genom själva bebyggelsen som förändrar ventilationsförhållandena. 
Omgivningen är idag öppet med gles bebyggelse på ena sidan och branten 
drygt 50 meter in på andra sidan. Planförslaget innebär att en omkring 300 
meter lång byggnad placeras på cirka 30 meter avstånd från vägen. Detta 
innebär att ventilationsförhållandena även i planförslaget är goda. 
Kvävedioxidhalterna längs Enköpingsvägen ligger långt under miljö-
kvalitetsnormen och den ökning av trafiken som planförslaget genererar 
bedöms inte påverka möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormen för 

                                                      
1 Inandningsbara partiklar med diameter upp till 10 mikrometer. 
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kvävedioxid vare sig vid planförslagets färdigställande eller senare. 
För PM10 gäller enligt att öppna välventilerade trafikleder är det kritiska 
trafikflödet med dagens partikelalstring omkring 50 000-55 000 fordon/ 
dygn för att klara miljökvalitetsnormen för partiklar.(Källa Stockholm och 
Uppsala läns luftvårdsförbund) Under de år då Enköpingsvägen har som 
högst trafikflöde finns det således risk för höga partikelhalter, mellan 40-
50 µg/m3, men miljökvalitetsnormen bedöms inte överskridas. När de 
generella åtgärderna börjar ge effekt blir marginalen till normen större. 
Därmed görs bedömningen att planförslaget inte påverkar möjligheten att 
uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar. 
En utveckling mot minskade partikelhalter i Stockholms län är troligare än 
att dagens situation består. Osäkerheten ligger i omfattningen av minsk-
ningen och hur lång tid det kommer att ta. Med tanke på miljökvalitets-
normernas tvingande karaktär är det troligt att en viss minskning har upp-
nåtts redan till 2010.  
Den exponering för luftföroreningshalter som anställda och besökare 
utsätts för kommer att vara jämförbar med den i stora delar av Stockholm. 
Byggvaruhus ligger vanligtvis, precis som alla stormarknader, nära större 
vägar och en alternativ lokalisering skulle troligtvis inte innebära någon 
skillnad ur exponeringssynpunkt. 

Osäkerhet  i  beräkningar  
Trafiksiffror är beräkningar och innehåller alltid en viss osäkerhet. I detta 
fall finns en osäkerhet i hur snabbt planerade exploateringar, vilka 
genererar trafik, färdigställs. Det finns även en viss osäkerhet i fråga om 
när nya E 18 öppnar. Vad gäller partiklar finns även en osäkerhet om hur 
snabbt generella åtgärder kan ge effekt. 

9.5 BEHOV AV ÅTGÄRDER ELLER ANPASSNING 
Inga åtgärder föreslås. 
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10 BULLER
10.1 NULÄGE 
Området ligger alldeles intill E18 och är idag mycket bullerstört. 

10.2 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Nationel la  r iktvärden för  traf ikbul ler  
Enligt beslut av riksdagen finns riktvärden för trafikbuller som normalt inte 
bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnad eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. Vid bostadshus bör 55 dB(A) 
klaras vid fasad. 

Industr ibul ler  
Buller från fläktar ska bedömas enligt Naturvårdsverkets riktvärden för 
externt industribuller, se tabell 5.1. Riktvärden finns för nyetablering 
respektive befintlig verksamhet.  

Tabell 5.1 . Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller vid ny-
byggnation (1978:5 rev 1983). Tabellen gäller frifältsvärden utomhus. 

10.3 NOLLALTERNATIVET 
I nollalternativet kvarstår dagen situation 

10.4 PLANFÖRSLAGET 
Planförslaget innebär att en verksamhet tillkommer som dels genererar 
trafik och dels använder fläktsystem.  
Den tillkommande trafiken rör sig främst nära E18 i låg hastighet och torde 
knappast inverka störande på befintlig bebyggelse uppe på höjden eller på 
andra sidan E18.  
För fläktsystemen gäller att de måste väljas och byggas så att de klarar 
riktvärdena för bostäder. Detta borde inte innebära några svårigheter då 
byggnaden ligger en bit från befintliga bostäder. 

10.5 ANPASSNING OCH ÅTGÄRDER 
Inga åtgärder föreslås.

Ekvivalent ljudnivå i dB(A) Maximal 
ljudnivå dB(A) 

 

Dag  
kl 07-18 

Kväll kl 18-22 
samt sön- och 
helgdag  
kl 07-18 

Natt  
kl 22-07 

 Natt kl 22-07 

Arbetslokaler, ej 
bullrande verksamhet 

60 55 50 - 

Vid permanent-
bostäder, utbildnings- 
och vårdlokaler 

50 45 401  
 

55 
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11 NATURRESURSER OCH KLIMAT
Vad gäller påverkan på naturresurser är läget för byggvaruhuset bra, då det 
är nära till en väg med hög kapacitet. Därmed behöver man inte bygga ut 
det mindre vägnätet i någon större omfattning. Därtill finns redan idag 
verksamheter i närheten av planområdet vilket gör det fördelaktigt att 
samla verksamheter. Ett alternativt användande av marken skulle vara 
bostadsbebyggelse med tanke på den bostadsbrist som förekommer. Läget 
är dock inte idealiskt för bostäder eftersom bullernivåerna är höga inom 

område samt att det angränsar till andra verksamhetsområden.  
Byggvaruhusets läge nära en större väg och nära potentiella kunder är 
positiv ur klimatsynpunkt om man förutsätter att alternativet är att 
kunderna kör bil till något mer avlägset ställe. Möjligheterna att åka till 
byggvaruhuset kollektivt är begränsade men sannolikt är det för många inte 
aktuellt att ta sig till ett byggvaruhus kollektivt oavsett kollektivtrafikläge. 

12 SAMLAD BEDÖMNING
12.1 VIKTIGASTE MILJÖKONSEKVENSERNA 
När området byggs förändras stads- och landskapsbilden påtagligt lokalt. 
Istället för en skogbeklädd brant kommer området att innehålla ett 
byggvaruhus och hårdgjorda ytor (parkering) och intrycket förändras.  
Dagvattensituationen har utretts separat då ledningssystemet idag är 
överbelastat. I planförslaget kommer befintligt dike att kulverteras. Den 
ökande avrinnande dagvattenmängden kan till en del omhändertas i de 
föreslagna sedumtaken. En viss ökning av dagvattenmängden är dock 
ofrånkomlig. 
Ur risksynpunkt är risknivån sådan att man ska genomföra rimliga 
åtgärder. Därför föreslås ett antal säkerhetshöjande åtgärder.  
För kulturmiljön gäller att inga fornlämningar hittills har påträffats inom 
planområdet. Området är dock huvudsakligen oexploaterat och 
förhållandena i omgivningen är sådana att man kan misstänka att de finns. 
Länsstyrelsen beslutar om det krävs en särskild arkeologisk utredning.  
Den naturmiljö som finns på platsen idag kommer till stor del att försvinna. 
Naturvärdesbedömningen visar dock inte på att några omistliga 
naturvärden försvinner. Madenbäcken kulverteras genom planområdet. 
Bäcken är redan idag kulverterad på ömse sidor om planområdet. 
Planförslaget försämrar ytterligare möjligheterna för växter och djur att 
sprida sig.  
Vad gäller luftkvaliteten så ligger luftföroreningshalterna längs med E18 
under miljökvalitetsnormen idag. Bebyggelsen och framtida trafiksituation 

innebär ingen större förändring av halter.  
Anläggningen bedöms inte innebära några tillkommande bullerstörningar 
för boende.  

12.2 FORTSATT ARBETE 

Kraft ledning 
Innan arbetena med byggvaruhuset kan genomföras  måste tillstånd för 
flytt av kraftledning vara klart 

Kulturmil jö  
Särskild arkeologisk utredning efter beslut från länsstyrelsen behöver 
troligen göras.  

Risk och säkerhet  
I det fortsatta arbetet bör säkerställas att de beslutade säkerhetshöjande 
åtgärderna genomförs. 
Mark och vatten 
Ytterligare provtagning av förorenad mark bör genomföras. 

Kulverteringen kan kräva anmälan eller tillståndenligt 11 kap 9 § MB. Om 
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena, är dock 
verksamheten undantagen från tillståndsplikt (MB 11 kap 12 §). När det 
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gäller att bedöma om allmänna eller enskilda intressen kan skadas, har 
verksamhetsutövaren bevisbördan. 

Bul ler  
Placering och val av ventilationsanläggning behöver studeras vidare för att 
undvika bullerstörning vid bostäderna.  

13 REFERENSER
Dagvattenhantering – Hornbach Sundbyberg – Tyréns, 2008-11-12 
Fördjupad översiktsplan Rissne-Hallonbergen-Ör Utställningsförslag, 
Sundbybergs stad, november 2004 
Geoteknisk PM – Tyréns, 2008-11-06 
PM Natur - Tyréns 2008-09-24 
PM – Trafik, Tyréns, arbetsmaterial, 2008-11-17 
Riskanalys för Råsta, del av Sundbyberg 2:42, samrådshandling bilaga till 
MKB, Tyréns, 2005 
Ritningar, sektioner, perspektiv underlag detaljplan, Klots arkitekter 
2008-10-01 
Utlåtande angående Riskanalys Råsta, Tyréns, 2008-11-06 
Översiktsplan för Sundbyberg, länk, Sundbybergs stad +år 
Översiktlig miljögeoteknisk undersökning Hornbach Hallonbergen, 
Tyréns, 2007-05-30 
Internet 

Riksantikvarieämbetets Fornsök, www.raa.se , november 2008 
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, http://slb.nu/lvf/  
Muntligt 

Camilla Thunqvist, Trafik, Tyréns 


