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Sammanfattning
Stora Ursvik är nästa årsring i Sundbyberg. Den utbyggnad som skett och som pågår i området
har hittills skett i de östra och centrala delarna av Stora Ursvik och detaljplanerna har upprättats
med vägledning av den antagna fördjupade översiktsplanen. Till följd av förändrade
förutsättningar i omgivning och marknad har det bedömts som olämpligt att bygga de stora
mängder kontor i Stora Ursvik som ursprungligen planerades. Med detta som bakgrund har ett
förslag till planprogram för Ursviks västra delar tagits fram. I dessa delar frångås därmed den
fördjupade översiktsplanen.
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Syftet med planprogrammet är att skapa ett område med mer stadskvalitet, en större andel
bostäder i förhållande till kontor och större variation (t.ex. i byggnadshöjd och gatustruktur) än
vad den fördjupade översiktsplanen syftade till. Planprogrammet syftar också till att skapa en
intimare stadsdel med bl.a. mindre gårdsstorlek och där offentliga platser är mindre och upplevs
mer intima. Programförslaget innefattar ca 3 500 bostäder, skolor, service, idrott, kultur och
handel. Kontor föreslås i ett läge vid entrén till området i norr, i sydväst och möjligen i
anslutning till stadsdelens centrum. Sammantaget innefattar programförslaget ca 1000
arbetsplatser.
Programmet för Ursviks västra delar ligger till grund för kommande detaljplaner och dessa
bedöms
sammantaget
medföra
betydande
miljöpåverkan.
En
fullständig
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken tas därför fram för programmet.
Sundbybergs stad har beslutat att även ta fram en hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) till
programmet. Ett viktigt syfte med hälsokonsekvensbeskrivningen är att den ska spegla både
social och miljömässig hållbarhet samt komplettera miljökonsekvensbeskrivningar och
miljöbedömningar. Med anledning av detta samt genom att frågor kring miljö och hälsa är så
nära sammankopplade har Sundbybergs stad beslutat att ta fram en gemensam miljö- och
hälsokonsekvensbeskrivning (MHKB).
I MHKB:n görs en bedömning av miljö- och hälsokonsekvenserna av programförslaget och av
ett nollalternativ. Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte planprogrammet
genomförs. Ett rimligt nollalternativ har bedömts vara att den del av den fördjupade
översiktsplanen som omfattar bostäder genomförs. Sammantaget innebär nollalternativet att
bostäder byggs inom programområdet men i mindre omfattning än vad programförslaget anger.
Någon omfattande kontorsbebyggelse i området närmast den nya sträckningen av E18 byggs
inte.
Programförslaget innebär att huvudsakligen redan ianspråktagen mark exploateras men även
delar som består av öppna gräsmarker och skogspartier tas i anspråk och omvandlas till
bebyggelse, gator och andra hårdgjorda ytor.
Programförslaget medför framförallt miljökonsekvenser för vatten- och naturmiljö. Ökad andel
hårdgjorda ytor medför en ökad mängd dagvatten som även kan medföra en ökad
föroreningsbelastning på recipienterna. En av recipienterna är Igelbäcken som har höga
bevarandevärden och är ett av Stockholmsområdets mest skyddsvärda vattendrag. Andra
recipienter för dagvattnet från programområdet är Norra Råstabäcken/Råstajön. De slutliga
recipienterna är Edsviken (för Igelbäcken) respektive Brunnsviken (för Norra
Råstabäcken/Råstasjön) vilka omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. För att säkerställa
att det dagvatten som når recipienterna är av god kvalitet behöver dagvattenfrågan utredas
närmare under det fortsatta planarbetet.
Stora delar av programområdet har idag låga naturvärden och är påverkade av de verksamheter
och arbeten som pågår inom och i anslutning till programområdet. Programförslaget innebär
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dock negativa konsekvenser genom att viss naturmark med värden som sumpskogar, före detta
åkerholmar med äldre tallar och död ved samt skogsmark med gammal skog tas i anspråk.
Programområdet ligger också i anslutning till en sårbar punkt i Järvakilen, som är en viktig
spridningslänk för flora och fauna. För att stärka naturvärdena inom området samt
spridningsmöjligheterna mellan området och Järvakilen bör det generellt eftersträvas att spara
värdefulla naturområden och studera om områdena kan utnyttjas i områdets planering, t.ex. i
dagvattenhanteringen. Vid utformning av kopplingen mot Kista är det viktigt att tillse att de
gröna sambanden inom Järvakilen inte försämras.
Programförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på områdets kulturmiljöer.
Ur landskapsbildsynpunkt medför programförslaget att landskapsbilden förändras och visuellt
kommer planerad bebyggelse att vara mer eller mindre synlig från omgivningen. Eftersom
landskapsbilden i området idag domineras av pågående byggen bedöms dock konsekvenserna
för landskapsbilden sammantaget bli positiva.
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Exploateringen medför en möjlighet att hantera eventuella markföroreningar på ett kontrollerat
sätt så att risken för spridning av föroreningar till omgivningen minskar på längre sikt. I det
fortsatta arbetet bör behovet av kompletterande markundersökningar utredas.
En ny framväxande stadsdel medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp,
ökad energianvändning med mera. Programförslaget innebär dock goda möjligheter att utforma
stadsdelen med klimateffektiva lösningar, bland annat kopplat till planerad kollektivtrafik, gångoch cykelstråk. Genomtänkt dagvattenhantering och plantering av vegetationsytor och träd i
området innebär ytterligare goda möjligheter att möta och hantera framtida klimatförändringar.
Programområdet är beläget i närheten av trafikerade vägar som innebär höga ljudnivåer, utsläpp
till luft samt risker med hänsyn till transporter av farligt gods. Både buller, höga halter av
luftföroreningar samt olyckor med farligt gods kan påverka hälsan negativt hos boende i
programområdet. Dessa frågor, framförallt med avseende buller och risker, behöver därför
studeras vidare i det fortsatta arbetet.
Inom programområdet planeras det bl.a. för parker av olika storlek, mindre grönrum och ett
parkstråk från programområdets södra delar till naturområdet i norra delen och vidare upp mot
MILO-området och Igelbäckens naturreservat. Detta medför positiva konsekvenser för
människors hälsa, då tillgången och tillgängligheten till både större och mindre natur- och
rekreationsområden inom och utanför programområdet kommer att öka.
Programförslaget innebär att tillgängligheten till och från Stora Ursvik ökar, detta genom
tillkomsten av tvärbanan, nya busshållplatser, gång- och cykelstråk till och från området m.m.
En blandad bebyggelse med både bostäder, kontor, caféer /restauranger och affärer bidrar till
rörelse vid olika tider på dygnet och ökar också tryggheten i området. Kvarteren med tillhörande
gränder samt parker och grönytor behöver dock utformas på ett sätt så att de inte riskerar att
uppfattas som otrygga. Drift och underhåll av gång- och cykelvägar, bostadsnära grönytor,
lekplatser, belysning m.m. är också viktigt att säkerställa i det fortsatta arbetet för att bibehålla
både tillgänglighet och trygghet.
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1
1.1

Inledning
Sundbyberg regionalt och lokalt

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Stockholm är Sveriges största län med mer än en femtedel av landets befolkning. Länet svarar
för närmare hälften av landets befolkningsökning med inflyttning från övriga Sverige och
utlandet. Den senaste tioårsperioden har länets befolkning ökat med närmare 200 000 personer.
Stockholms län är Sveriges största arbetsmarknad med över en miljon människor i arbetskraften
och länet är också arbetsplats för nära 90 000 människor som bor i andra delar av landet och
denna inpendling till länet ökar ständigt. Utmärkande för regionen är också den omfattande
pendlingen mellan länets kommuner.1
Sundbybergs stad är en del av Stockholms storstadsregion. Sundbybergs stad är Sveriges till
ytan minsta kommun och den kommun som befolkningsmässigt växer snabbast. Stora
förändringar har skett i Sundbyberg de senaste åren, där invånarantalet har ökat till 40 000,
antalet bostäder har blivit fler, kontor har byggts och många nya företag har etablerat sig.
Befolkningsprognosen visar att antalet invånare ökar kraftigt och befolkningen beräknas uppgå
till ca 67 000 år 2027, vilket motsvarar en ökning på 66 procent från år 2012.2 Den största
ökningen förväntas ske i stadsdelen Stora Ursvik med upp till 15 000 personer år 2027.

Figur 1. Sundbybergs läge i stockholmsregionen.

Den framtida befolkningsökningen innebär ökade behov av bostäder, arbetsplatser, service,
rekreation och inte minst av infrastruktur. För att tillfredsställa dessa behov behöver mark tas i
anspråk.
Stora Ursvik är nästa årsring i Sundbyberg och är beläget i kommunens norra del, ca 2,5 km
nordväst om centrala Sundbyberg (se figur 2). Större delen av området har tidigare varit
inhägnat då FOI (Försvarets Forskningsinstitut) bedrivit skyddsklassad verksamhet inom
området. Mot bakgrund av att FOI successivt omlokaliserade sin verksamhet såg staden
möjlighet att nyttja området för andra ändamål.

1
2

Sundbybergs stads översiktsplan. Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013.
Rapport. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad 2013-2027. WSP Sverige AB 2013-03-25.
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Figur 2. Sundbybergs stadsdelar.

1.2

Fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik

I samband med beslutet att anta Sundbybergs förra översiktsplan i januari 2001 påbörjades
arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik. Detta med syfte att utreda
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för Stora Ursvik och med den övergripande
målsättningen att utveckla Stora Ursvik till en levande stadsdel med en blandning av bostäder,
arbetsplatser, verksamheter och service. Den fördjupade översiktsplanen antogs 2003.3
Ambitionen för exploateringen av Stora Ursvik var, vid upprättande av den fördjupade
översiktsplanen, omkring 3 000 – 4 000 bostäder och lika många arbetsplatser. En etappvis
utbyggnad av Stora Ursvik planerades och beräknades fortsätta fram till 2022.

3

Fördjupad översiktsplan för Sundbyberg stad, fördjupning av delen Stora Ursvik. Antagen av kommunfullmäktige
juni 2003.
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Som grund till de övergripande planeringsmål som togs fram för Stora Ursvik låg såväl
övergripande kommunala och regionala som nationella måldokument. De övergripande
planeringsmålen var följande:
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Skapa balans och goda samband inom regiondelen.
Utnyttja Stora Ursviks centrala läge i regiondelen för bostäder och arbetsplatser.
Minimera buller.
Stora Ursvik ska utvecklas till en stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder
och grönytor.
Möjligheten att göra boendekarriär inom kommunen ska öka genom att i Stora Ursvik
skapa förutsättningar för olika boendeformer.
Stora Ursvik ska ge förutsättningar för en trygg boendemiljö.
Stora Ursvik ska integreras med övriga delar av kommunen. Den framtida utformningen
av Enköpingsvägen är i detta sammanhang en central fråga.
Skapa förutsättningar för en mycket god kollektivtrafikförsörjning.
Hävda grönstråket utmed Igelbäckens dalgång. Värna natur- och landskapsvärden som
finns inom Stora Ursviks närområde.
En god tillgänglighet och utformning av grönytor inom området.

I Sundbybergs stads nya översiktsplan från 2013 fastställs att planeringsmål och innehåll i den
fördjupade översiktsplanen fortfarande är aktuella och att planen gäller i sin helhet. Det finns
dock förändrade planeringsförutsättningar som har inverkan på den fortsatta planeringen av
stadsdelen (se vidare avsnitt 6.3)
Inför den fortsatta planeringen av Stora Ursvik togs också ett miljö- och gestaltningsprogram
fram för stadsdelen. Syftet med den handlingen var att konkretisera den vision som fanns för
området och att vara vägledande för alla inblandade framtida aktörer. Avsikten med miljö- och
gestaltningsprogrammet var också att kunna fungera som information till enskilda byggherrar
inför detaljplanering och exploatering.
Den första detaljplanen i Stora Ursvik (etapp 1A) vann laga kraft 2005 och etappvis utbyggnad
har pågått sedan dess. Första inflyttning i området var år 2007 och har därefter fortsatt i och med
att ytterligare planer vunnit laga kraft och bebyggelse färdigställts.

1.3

Planprogram för Ursviks västra delar

Den utbyggnad som skett och som pågår har hittills skett i de östra och centrala delarna av Stora
Ursvik och de detaljplaner som arbetats fram har upprättats med vägledning av den antagna
fördjupade översiktsplanen. I och med tidigare sträckning av Kymlingelänken så har
exploatering av Ursviks västra delar inte varit möjlig. E18:s nya sträckning, där
Kymlingelänken införlivas som en del, kommer dock att vara helt färdigbyggd 20144, vilket
medför att mark frigörs och att en utveckling av Ursviks västra delar kan inledas. Inför detta har
ett antal frågor uppmärksammats som måste hanteras på nytt och där sannolikt vissa omtag
behöver göras. Dessa frågor uppmärksammades även i Sundbybergs stads nya översiktsplan.
Dessa frågor rör bl.a:




4

Hur säkras den kollektivtrafik som behövs?
Hur hanteras frågan om kontorsskärmens vara eller inte vara med hänsyn till
marknadsförutsättningar och bullerfrågor?
Hur tar man ställning till mötet med Rinkeby?
Hur ska handel och service omfattning och placering vara?

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/E18-HjulstaKista 2014-03-27.
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Hur ska exploateringsgraden för bostäderna höjas?

Hur dessa frågor ska hanteras har arbetats igenom i en visionsstudie/förstudie5 som togs fram
under 2010 med mål att tillsammans med inblandade aktörer forma en gemensam bild av varför
och hur Ursviks västra delar ska planeras och formas framgent. Vidare hade förstudien som mål
att studera ett omtag av liggande lösning (den fördjupade översiktsplanen) i syfte att pröva nya
grepp, förhållningssätt och lösningar till ovanstående frågor.
I arbetet med förstudien framkom bl.a. att förändrade förutsättningar i omgivning och marknad
medför att omarbetningar behövs i den fördjupade översiktsplanen. Ett exempel på detta är att
markägarna i området insett att det saknas marknad för en sådan omfattande kommersiell
bebyggelse som planeras i Ursviks västra delar enligt den fördjupade översiktsplanen6. Det har
med anledning av detta bedömts som olämpligt att bygga stora mängder kontor i Stora Ursvik.
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Med detta som bakgrund har markägarna tillsammans med Sundbybergs stad tagit fram ett
förslag till planprogram för Ursviks västra delar. I dessa delar frångås därmed den fördjupade
översiktsplanen.

1.4

Syfte planprogram för Ursviks västra delar

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Stora Urvsik var att skapa en stadsdel med stor
mångfald avseende bland annat bostäder och arbetsplatser. Syftet med att upprätta ett
planprogram för Ursviks västra delar är att skapa ett område med mer stadskvalitet, en större
andel bostäder i förhållande till kontor och större variation (t.ex. i byggnadshöjd och
gatustruktur) än vad den fördjupade översiktsplanen syftade till. Planprogrammet syftar också
till att skapa en intimare stadsdel med bl.a. mindre gårdsstorlek och där offentliga platser är
mindre och upplevs mer intima. Målen från den fördjupade översiktsplanen har med utgångspunkt i de nya planeringsförutsättningarna vidareutvecklats, preciserats och kompletterats och
syftar till att ge kommande detaljplaner en tydlig grund att stå på.

5
6

Stadsutveckling av Ursviks västra delar. Niras och Strategisk Arkitektur, 2010.
Marknadsanalys: Nyproduktion av kontor i Ursvik. Arbetsmaterial 2010-04-13. evidens.
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Områdesbeskrivning
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I detta kapitel ges en översikt av programområdet. Mer detaljerade beskrivningar av områdets
förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö, buller etc. ges i kapitel 7.

Figur 3. Flygfoto över Stora Ursvik och närområde (flygfoto taget april 2013). Ungefärlig utsträckning
av programområdet Ursviks västra delar är markerat i rött.

2.1

Nuvarande markanvändning

Stora delar av programområdet utgörs idag av öppna ytor, arbets- och etableringsområden samt
provisoriska vägytor för utbyggnaden av de delar av Stora Ursvik som är beläget öster om
programområdet (se figur 3 och 4). Arbeten pågår för att återställa mark som nyttjats för
etableringsområden och provisoriska vägar i samband med utbyggnaden av nya E18.
Provisoriska gång- och cykelvägar till Rinkeby och Kista ska lämnas över orörda till
utvecklingen av Ursviks västra delar.
I programområdets sydvästra del finns en tillfällig återvinningscentral (ÅVC). De naturområden
som finns i området är till stora delar insprängda i arbetsområden och belägna mellan
upplagsområden, vägar, återvinningscentralen m.m.
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Figur 4. Flygfoto över nuvarande markanvändning, flygfotot är dock från april 2013 varför det inte
riktigt stämmer överens med verkligheten april 2014. Trafiken har numera letts över till nya E18 från den
tillfälliga trafiklösningen och återställning av mark som använts för etableringsområden och provisoriska
vägar håller på att återställas.

I programområdets norra delar, som angränsar till det s.k. MILO-området (ett före detta
militärområde som kommunen har köpt av Fortifikationsverket), finns det till ytan största mer
opåverkade naturområdet inom programområdet. I södra delen av programområdet ligger
Kvarnkullen, även den ett relativt opåverkat naturområde. Området mellan trafiklederna och
pågående byggnadsarbeten inom Stora Ursvik, som syns i figur 4, domineras av öppen mark
som tidigare var en golfrange.

2.2

Omgivning

Programområdet angränsar i öster till övriga utbyggnadsområden inom Stora Ursvik. De första
invånarna i Stora Ursvik flyttade in 2007. Vid årsskiftet 2013/2014 hade omkring 2 400
personer flyttat in i ditintills cirka 1 000 färdigställda bostäder. När hela den östra delen av Stora
Ursvik är färdigutbyggd väntas den bestå av omkring 3 000 bostäder och drygt 7 000 invånare.
Bostäderna utgörs i de norra och östra delarna av Stora Ursvik av både lägenhetshus med 1-3
våningar samt småhus (radhus, parhus och villor). De senaste utbyggnadsetapperna, i Stora
Ursviks centrala delar, består av mer stadslik bebyggelse med flerbostadshus. I Stora Ursvik
finns två förskolor och i de centrala delarna, väster om Ursviks holme, byggs en ny gemensam
skola och förskola som beräknas vara klar till höstterminen 2014. Ytterligare förskolor och
skolor planeras.
Programområdet angränsar till ett flertal vägar, se figur 3 och 4. Ombyggnation har under en
längre tid pågått av Kymlingelänken, och E18 ges genom detta en ny sträckning via HjulstaRinkeby-Kista, se figur 5. Byggnationen väntas vara helt klar under 2014, sträckan förbi
programområdet är färdigbyggd. I samband med detta går Enköpingsvägen över i kommunalt
huvudmannaskap. Ambitionen är att sänka hastigheten (i dagsläget är hastighetsbegränsningen
70 km/h) och minska barriärkänslan genom att vägen byggs om. Det innebär att så många kors-
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ningar som möjligt byggs om till cirkulationsplatser som ansluter till angränsande vägar. Vägen
behåller två körfält i båda riktningarna men görs smalare.

Figur 5. Ny sträckning av E187.

Nordöst om området ligger MILO-området (som är en del av stadsdelen Stora Ursvik). Genom
MILO-området finns en nyanlagd cykelväg. På andra sidan cykelvägen ligger Igelbäckens
naturreservat. MILO-området har ett för staden strategiskt läge mellan den nya stadsdelen i
Ursvik och Igelbäckens naturreservat. Områdets framtida användning prövas i en pågående
parallell planeringsprocess. Inriktningen för framtida markanvändning är sport och rekreation
samt olika servicefunktioner. Inom området föreslås bland annat en ridanläggning, motionsgård,
fotbollsplan och smådjursgård. I anslutning till, och delvis inom, MILO-området finns ett
bergrum som troligen kommer att användas som förråd eller lager.
Söder om programområdet och Enköpingsvägen ligger Madenområdet med bl.a. ett större
byggvaruhus och två livsmedelsbutiker. Väster om programområdet och Ulvsundaleden ligger
Rinkeby, en stadsdel belägen inom Stockholms stad och som företrädesvis består av
flerbostadshus. Närmast Ulvsundaleden finns också verksamheter, bl.a. en bensinstation och en
vårdcentral.

2.3

Planförhållanden

2.3.1 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan
För beskrivning av vad som anges för Ursviks västra delar i Sundbybergs stads gällande
översiktsplan från 2013 samt den fördjupade översiktsplanen som gäller för Stora Ursvik, se
avsnitt 1.2.

7
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2.3.2 Detaljplaner
Delar av programområdet regleras av ett antal detaljplaner. Detaljplan C 209 från 1973 i
områdets norra del reglerar vägområdet för tidigare Inre Tvärleden, nuvarande Kymlingelänken.
Genom Kymlingelänkens omdragning och vägbanornas omläggning frigörs markområdet för
annan exploatering. I direkt anslutning till C209, sydlig riktning, reglerar C194 från 1967
vägområdet för del av Hjulstavägen. Även här gäller att mark inom Sundbybergs stad frigörs för
annan exploatering i och med vägbanornas omförläggning. Mark tidigare förvaltad av
Stockholms stad faller inom Dp 1999-08897-54 (Stockholms stad, laga kraft 2006-03-08) vilken
reglerar markanvändning för Hjulstavägen och Kymlingelänken. Denna plan medger
huvudsakligen gatumark (huvudgata, genomfart, lokalgata).
För den planerade bron över Ulvsundaleden som avser att koppla samman Rinkeby med Ursviks
västra delar finns en separat detaljplan, Dp 2011-19307-54 (Stockholms stad, laga kraft 201304-12).
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Övrig mark är ej detaljplanelagd och inga områdesbestämmelser gäller. Programområdet
angränsar i öster till tidigare utbyggnadsetapper inom Stora Ursvik (detaljplaner för etapp 2A,
2C, 2D och 1B).

3
3.1

Miljöbedömning för planer
Behovsbedömning

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
Kommunen ska göra sin bedömning utifrån de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen.
Vid en behovsbedömning ska hänsyn tas till:
1. Planens/projektets karaktäristiska egenskaper
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
Enligt lagstiftningen behöver inte en komplett miljöbedömning genomföras för ett program utan
normalt redovisas endast behovsbedömningen och eventuellt förslag till avgränsning av MKB
för kommande detaljplan. Programmet för Ursviks västra delar ligger till grund för flera
kommande detaljplaner och Sundbybergs stad har gjort bedömningen att dessa sammantaget
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen utgår från en checklista som staden
upprättat utifrån kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen.
I stadens behovsbedömning anges att ställningstagandet främst grundar sig på att programmet
lägger fast förutsättningar för tre infrastrukturprojekt som anges i bilaga 3 till MKBförordningen; projekt för tätortsbebyggelse, dammar (föreslagna dagvattendammar) samt
spårväg (tvärbanan). En annan viktig orsak till bedömningen är den planerade kopplingen till
Kista där en lokalgata planeras från programområdets norra delar mot Ärvinge trafikplats och
Kista. Lokalgatan kommer att passera Igelbäcken på bro och kommer att angränsa till
Igelbäckens naturreservat. Lokalgatan kommer också att gå igenom Järvakilen.
Ställningstagandet grundar sig vidare på programområdets i sig direkta närhet till såväl
Igelbäckens naturreservat i Sundbyberg som Igelbäckens kulturreservat i Stockholm.
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Programområdets direkta närhet till och risk för påverkan på Igelbäcken, ett av
Stockholmsområdets mest skyddsvärda vattendrag, liksom programområdets närhet till
E18/Kymlingelänken samt Enköpingsvägen påverkar också bedömningen.
Sundbybergs stad har därför valt att ta fram en fullständig miljökonsekvensbeskrivning enligt 6
kap miljöbalken för programmet för att på så sätt kunna belysa miljökonsekvenser för området
ur ett helhetsperspektiv och tidigt i planprocessen.
Samråd ska alltid ske med berörda länsstyrelser och kommuner om behovsbedömningen.
Samråd om stadens behovsbedömning och ställningstagande har hållits skriftligt genom att
Sundbybergs stad 2013-06-25 översände behovsbedömning och förslag på struktur för miljöoch hälsokonsekvensbedömningen till Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad.
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3.2

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, innefattar analys
och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö,
hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska
integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan
identifieras och så att möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar.
Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs, en
beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt
och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska också
innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i
planen eller programmet.
Syftet med att ta fram en MKB för hela programområdet är, förutom att redovisa
miljökonsekvenser av programförslaget, att den ska fungera som underlag för fortsatt
detaljplanering. Inom ramen för arbetet med denna MKB kommer därför miljöaspekter som
behöver studeras ytterligare i det fortsatta planarbetet att identifieras. De frågor som identifieras
för fortsatta studier/utredningar kan i detaljplaneskedet sammanställas i separata ”fördjupningar
av MKB:n” som biläggs varje enskild detaljplan där det bedömts att planen kan medföra
betydande miljöpåverkan. Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan
frågorna redovisas direkt i planbeskrivningen. Detta innebär att en mer detaljerad
behovsbedömning utförs inför upprättande av varje enskild detaljplan.

4

Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB)

Utöver att ta fram en MKB för Ursviks västra delar har Sundbybergs stad beslutat att även ta
fram en hälsokonsekvensbeskrivning (HKB) till programmet.
Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag att utveckla metoder för
hälsokonsekvensbedömningar inom några strategiskt viktiga områden samt att stödja
tillämpningen av HKB på central, regional och lokal nivå. Med anledning av detta har de, i nära
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samverkan med representanter för centrala myndigheter, landsting och kommuner, tagit fram en
generell vägledning för HKB.8
Det övergripande syftet med en HKB är att ge planerare och beslutsfattare kunskap om de
samlade hälsoeffekterna inför ett politiskt beslut som rör t.ex. ett projekt, planer, program
och/eller verksamheter. En HKB ska bidra till ett bättre beslutsunderlag och också kunna
användas för att påverka besluten till förmån för hälsoaspekterna.
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Mål för den sociala dimensionen i hållbar utveckling har konkretiserats i Mål för folkhälsan som
består av elva målområden och som beslutades av riksdagen våren 2003 enligt propositionen
2002/03:35. De elva målområdena innehåller viktiga faktorer som påverkar människors hälsa.
Det övergripande målet för folkhälsan är att utjämna skillnader i hälsa mellan olika grupper.
Därför ska bedömningar av hälsopåverkande faktorer i en HKB innehålla en beskrivning av hur
olika grupper påverkas.
Ett viktigt syfte med hälsokonsekvensbeskrivningen är att den ska spegla både social
och miljömässig hållbarhet, samt att den lätt ska kunna komplettera
miljökonsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar av planer och program. Med
anledning av detta samt genom att frågor kring miljö och hälsa är så nära
sammankopplade har Sundbybergs stad beslutat att ta fram en gemensam miljö- och
hälsokonsekvensbeskrivning (MHKB).

5

Avgränsning

Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på
de faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. En avgränsning ska också göras för en
HKB. Innan omfattning och detaljeringsgrad bestäms ska samråd hållas med de kommuner och
länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13 § andra stycket miljöbalken).
Samråd avseende avgränsning skedde genom att Sundbybergs stad skickade över ett förslag på
struktur för miljö- och hälsokonsekvensbedömningen, inklusive förslag på avgränsningar, till
Länsstyrelsen i Stockholms län samt Stockholms stad.
Stockholms stad ansåg att den föreslagna avgränsningen var bra men tryckte på att det för
Stockholms del är viktigt att eventuella konsekvenser för Rinkeby (t.ex. när det gäller
landskapsbilden) och för östra delen av Igelbäckens kulturreservat med Skogvaktarkärret
beskrivs.
Länsstyrelsen i Stockholms län har valt att inte svara på kommunens förslag till avgränsning i
detta tidiga skede varför samråd avseende avgränsningen har för avsikt att tas i samband med
programsamrådet.
Konsekvenserna för en utbyggnad av hela programområdet beskrivs på ett övergripande sätt
eftersom planarbetet befinner sig i ett tidigt skede och någon detaljutformning av området ännu
inte är fastlagd. I det efterföljande detaljplanearbetet kommer, som nämnts tidigare, vissa
aspekter att behöva studeras mer ingående. För efterföljande detaljplaner kommer således
fördjupade studier att genomföras för de aspekter som uppmärksammas i detta dokument.

8

Vägledning för hälsokonsekvensbedömningar. Med fokus på social och miljömässig hållbarhet. Statens
Folkhälsoinstitut r 2005:39.
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5.1

Geografisk

Geografiskt omfattar miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningen primärt programområdet och
konsekvenserna för väsentliga aspekter beskrivs på en övergripande strategiskt nivå. För vissa
aspekter som t.ex. vattenmiljö, naturmiljö, grönstruktur, tillgänglighet och landskapsbild är det
aktuellt att ha ett större geografiskt perspektiv än endast programområdet. Konsekvenserna
beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför programområdesgränsen, t.ex. för närbelägna
bostadsområden, grönstruktur, naturområden, vatten och infrastruktur. För planens
konsekvenser med avseende på hållbar utveckling kopplat till t.ex. klimat förs även ett
resonemang ur ett mer regionalt perspektiv.

5.2

Saklig

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

5.2.1 Miljö- och hälsoaspekter
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet
med denna miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning:
Buller
Programområdet är beläget i närheten av E18:s nya sträckning samt Enköpingsvägen.
Utbyggnaden av Stora Ursvik (inklusive programområdet) innebär trafikalstring. Genom
programområdet kommer tvärbanan att dras. Detta medför att ett antal ljudkällor finns i och i
närheten av området som kan innebära ljudstörningar för boende i området. För att säkerställa
att områdets utveckling är förenligt med de ljudnivåer som uppkommer från omgivande
infrastruktur beskrivs och bedöms konsekvenserna med avseende på buller i MHKB:n.
Luftkvalitet
De lokala utsläppskällor som framförallt påverkar halterna i området utgörs av vägtrafiken inom
och i närheten av programområdet. Luftsituationen i området kan komma att förändras i och
med planerad exploatering då ny bebyggelse kan öka behovet av transporter till och från
området. Hur en utbyggnad av programområdet påverkas och påverkar luftsituationen beskrivs
och bedöms i MHKB:n.
Risk och säkerhet
Längs med omgivande vägnät sker transporter av farligt gods. Detta kan medföra
olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella programområdet. I Rinkeby, på
motstående sida om Ulvsundaleden, ligger en bensinstation där det sker försäljning av
drivmedel i form av bensin, diesel och E85. Närheten till omgivande vägnät samt
bensinstationen innebär att risker behöver beaktas med avseende på exploateringen i Ursviks
västra delar. Detta beskrivs och bedöms i MHKB:n.
Vattenmiljö
Planerad exploatering innebär en ökad andel hårdgjorda ytor inom programområdet. Detta kan
medföra en ökad kvantitet och kvalitet på dagvattnet som uppkommer. En stor del av
programområdet avvattnas mot Igelbäcken (och slutligen Edsviken). Igelbäcken är naturreservat
och här lever flera skyddsvärda arter som t.ex. den sällsynta fisken grönling. Edsviken omfattas
av miljökvalitetsnormer för vatten. Principer för tänkt dagvattenhantering samt bedömning av
eventuell påverkan på recipienter till följd av planerad exploatering beskrivs i MHKB:n.
Naturmiljö
Stora delar av programområdet utgörs idag av öppna ytor, vägytor samt arbets- och
etableringsområden. De naturområden som finns i området är till stora delar insprängda i
arbetsområden och belägna mellan upplagsområden, återvinningscentralen m.m. I
programområdets norra delar finns det till ytan största mer opåverkade naturområdet inom
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programområdet. Norr om programområdet ligger Igelbäckens naturreservat. Hur planerad
exploatering påverkar naturmiljö inom programområdet samt spridningsmöjligheter till och från
intilliggande naturområden beskrivs och bedöms i MHKB:n.
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Rekreation och grönstruktur
Inom programområdet finns ett antal mindre naturområden som till stora delar är insprängda i
arbets- och etableringsområden. Möjligheter till rekreation är begränsade inom
programområdet. Dock är området beläget i direkt anslutning till Igelbäckens naturreservat med
bl.a. Ursviks motionsområde. Vidare är programområdet
omkringskuret av
E18/Kymlingelänken samt Enköpingsvägen. Hur planerad exploatering och dess utformning
påverkar möjligheten till rekreation och tillgången till grönstruktur inom och utanför
programområdet beskrivs och bedöms i MHKB:n.
Kulturmiljö och landskapsbild
Inom programområdet finns uppgift om en fornlämning (utgörs av en torpgrund) och en övrig
kulturhistorisk lämning (Rinkebykvarn på Kvarnkullen). I övrigt finns inga kulturhistoriskt
värdefulla lämningar eller byggnader inom programområdet. Ny bebyggelse i programområdet
kommer väsentligen att förändra landskapsbilden och in- och utblickar från omgivningen. Även
den lokala stadsbilden kommer att påverkas av planerad exploatering. Hur områdets
kulturhistoriska lämningar samt kopplingar till omgivande kulturmiljöer påverkas av planerad
exploatering beskrivs och bedöms i MHKB:n. Även den omvandling ur ett stadsbildsperspektiv
som planeras inom programområdet och hur den nya bebyggelsen kommer att upplevas från sin
omgivning beskrivs och bedöms.
Tillgänglighet och trygghet
Programområdet utgörs idag av öppna ytor, vägytor samt arbets- och etableringsområden och
kan i stort upplevas som en otillgänglig och otrygg miljö. I programområdet planeras
huvudsakligen för bostäder men även skolor, service, idrott, kultur och handel planeras. Kontor
föreslås i ett fåtal lägen. En blandad bebyggelse kan upplevas som tryggare än en stadsdel med
bara en form av bebyggelse. Hur planerad exploatering och dess utformning påverkar
tillgänglighet och trygghet beskrivs och bedöms i MHKB:n.
Föroreningar i mark
Delar av programområdet har tidigare nyttjats av försvaret, dessa delar av marken är undersökta
och sanerade från markföroreningar. Området har under de senaste åren använts för arbets- och
etableringsytor samt provisoriska vägar i samband med utbyggnad av E18 och Stora Ursviks
övriga delar. Återställning av mark pågår efter utbyggnaden av E18. Dessutom finns en tillfällig
ÅVC inom programområdet. Med anledning av de verksamheter som har bedrivits och som
bedrivs i programområdet beskrivs och bedöms markföroreningssituationen i MHKB:n.
Klimat och energi
Programområdet ingår i ett större stadsutvecklingsområde med en stor andel nya bostäder,
skolor, service, idrott, kultur, handel och kontor. En ny framväxande stadsdel medför påverkan
på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning, ökad användning av
varor och byggnadsmaterial samt ökad andel hårdgjorda ytor. Framtida klimatscenarier visar att
klimatförändringen för Stockholms del bl.a. kan innebära varmare vintrar, mer nederbörd,
torrare somrar och blötare vintrar samt fler stormar och skyfall. Med anledning av detta beskrivs
och bedöms planerad exploatering i förhållande till frågor kopplade till klimat och energi.
5.2.2 Miljö- och folkhälsomål
En MKB bl.a. innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra
miljöhänsyn beaktats i planen. Det nationella miljömålssystemet med miljökvalitetsmål
inrättades år 1999. Under år 2010 fattade regering och riksdag beslut om förändringar i
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miljömålssystemet och idag består det svenska miljömålssystemet av ett generationsmål, sexton
miljökvalitetsmål samt fjorton etappmål. Miljökvalitetsmålen har tagits fram för att göra de
miljöpolitiska målen tydligare och för att effektivisera arbetet mot en hållbar utveckling.
I april 2003 biföll riksdagen regeringens proposition Mål för folkhälsan. Det övergripande målet
för svensk folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela
befolkningen. Den svenska folkhälsopolitiken utgår från elva målområden, där man för varje
målområde har tagit fram vetenskapligt baserade bestämningsfaktorer (evidensbaserade) som
har stor betydelse för folkhälsan. Det övergripande syftet är att förbättra hela befolkningens
hälsa och skapa förutsättningar för en jämlik och jämställd hälsa.
I tabell 1 nedan ges en översikt av de elva målområdena för folkhälsa och de 16
miljökvalitetsmålen. De mål som bedömts vara relevanta för denna MHKB har markerats med
fet stil.
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Tabell 1. Folkhälsomål och miljömål

MÅL FÖR FOLKHÄLSAN
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomisk och social trygghet
3. Trygga och goda uppväxtvillkor
4. Ökad hälsa i arbetslivet
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
6. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Gott skydd mot smittspridning
8. Trygg och säker sexualitet och en god
reproduktiv hälsa
9. Ökad fysisk aktivitet
10. Goda matvanor och säkra livsmedel
11. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett
samhälle fritt från narkotika och dopning samt
minskade skadeverkningar av överdrivet
spelande

MILJÖMÅL
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
3 9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

5.2.3 Prioriterade grupper
I denna MHKB kommer konsekvenserna angående hälsa att redovisas i förhållande till olika
prioriterade grupper. Nedan framgår de prioriterade grupper som är särskilt viktiga att belysa
konsekvenserna för när det gäller Ursviks västra delar:
Barn
Barn och ungdomar är mer känsliga än vuxna för t.ex. luftföroreningar, buller och andra
miljöfaktorer. Vidare är säkra och trygga bostads- och fritidsmiljöer viktiga för barn, liksom
miljöer som främjar fysisk aktivitet. I Stora Ursvik, och därmed i programområdet, finns en hög
andel barn. År 2027 beräknas 12 % av befolkningen i Stora Ursvik vara under 6 år och 25 % av
befolkningen vara under 18 år9. En separat barnkonsekvensanalys för programmets
genomförande har tagits fram.10

9

Rapport. Befolkningsprognos för Sundbybergs stad 2013-2027. WSP Sverige AB 2013-03-25.

10

Västra Ursvik. Friyteanalys. Tillgång på friområden, sociotopanalys & barnkonsekvensanalys.
Spacescape, 2014-04-08.
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Äldre
Äldre utgör en mycket skiftande grupp när det gäller behov och möjligheter att röra sig i
samhället. Med stigande ålder avtar snabbhet och reaktionsförmåga. Äldre med nedsatt hörsel
kan ha svårigheter att kommunicera i bullriga miljöer. Även känsligheten för luftföroreningar
ökar med ökande ålder. Äldre är överrepresenterade bland befolkningen när det gäller olyckor
bland cyklister och fotgängare. Närheten till grönområden är särskilt viktig för äldre som har
svårt att röra sig.
Funktionshindrade
Personer med fysiska funktionshinder har rätt till höga krav på tillgänglighet i bostads-, trafikoch arbetsmiljö. Det innebär exempelvis att man underlättar för personer med behov av
rullstolar och rullatorer. Nedsatt syn och hörsel kan innebära förhöjd risk för olycksfall.

5.3

Tidsmässig
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Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då
programområdet beräknas vara fullt utbyggt, år 2025. I och med att byggskedet kommer att
pågå under ett flertal år så beskrivs även konsekvenserna för byggskedet.

6

Alternativredovisning

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”. Att beskriva olika
alternativ är även relevant för en hälsokonsekvensbeskrivning. Stadsdelens utveckling har
studerats och diskuterats under lång tid. Vid avgränsning och val av rimliga alternativ för denna
MHKB har de ställningstaganden som anges i översiktsplanen och i den fördjupade
översiktsplanen om att utveckla Stora Ursvik till en levande stadsdel med en blandning av
bostäder, arbetsplatser, verksamheter och service beaktats. Utifrån dessa ställningstaganden görs
bedömningen att några alternativa lokaliseringar eller andra markanvändningsalternativ, utöver
programförslagets övergripande syfte om att tillskapa en stadsdel med blandad bebyggelse, inte
är rimligt att beskriva i denna miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

6.1

Programförslag

Programförslaget innefattar ca 3 500 bostäder, skolor, service, idrott, kultur och handel. Kontor
föreslås i ett läge vid entrén till området i norr, i sydväst och möjligen i anslutning till
stadsdelens centrum. Sammantaget innefattar programförslaget ca 1 000 arbetsplatser. Den
kvartersstruktur som föreslås innefattar små kvarter med finmaskig gatustruktur och varierande
bebyggelse. Kvarteren är huvudsakligen i sin grundform halvslutna stadskvarter medan de blir
mer uppbrutna och öppna mot grönområdena (gäller främst i de norra delarna, i söder är
bebyggelsen mer sluten av bullerskäl). Den bebyggda ytan utgör 26 ha medan 6 ha utgör park.
För avgränsning av programområde och illustration av programförslag, se figur 6 och 7.
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Figur 6. Avgränsning av programområdet för Ursviks västra delar.

I området ska gående, cyklar och kollektivtrafik prioriteras före biltrafik och övriga
transportfordon. Gatustrukturen kommer att bestå av tre huvudsakliga gatutyper: huvudgator,
lokalgator och gränder. Huvudgatan är en trädplanterad esplanad för gående, cyklister, bil, buss
och spårväg. Lokalgator är huvudsakligen de gator som planeras omge grupper av små kvarter.
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Gränderna varierar mycket i bredd och är inte avsedda för genomfart med bil. Gränderna ska
sammanstråla i mitten av de små grupperna av kvarter där små torgrum eller fickparker bildas.
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Tvärbanans Kistagren planeras att dras från Alvik till Helenelund via Ursvik. Ursviks torg,
centralt i korsningen mellan huvudgatorna och i anslutning till tvärbanans hållplats, ska bli ett
tydligt centrum i området. Ytterligare en spårvägshållplats möjliggörs i programområdets norra
del. En spårvagnsbro planeras över Enköpingsvägen samt en bro för gång- och cykeltrafik
(separat eller gemensam med spårvagnsbron). En bro över Ulvsundaleden för gång- och
cykeltrafik samt kollektivtrafik ska koppla ihop Ursvik med Rinkeby. I mötet med
Ulvsundaleden/E18 förslås en vall vars bullerdämpande funktion ska kombineras med
funktionen som rekreativt parkstråk från norr till söder som ska kunna nyttjas av såväl boende
inom programområdet som i omgivande delar. Inuti vallen, under rekreationsytan, föreslås även
parkering.

Figur 7. Illustration av programförslag med gatunamn och målpunkter i omgivning.
Parkeringsnormen för Sundbybergs stad varierar beroende på tillgång till kollektivtrafik och
kommunen har delats in i tre zoner utifrån god, medelgod och mindre god
kollektivtrafikstandard. I Ursviks västra delar är det i huvudsak god kollektivtrafikstandard,
förutom i den norra delen där det är medelgod. För bostäder är den generella parkeringsnormen
11 respektive 13 bilplatser per 1 000 kvadratmeter BTA (bruttoarea) för god respektive
medelgod kollektivtrafikstandard.11
Angöring med bil till och från Ursviks västra delar sker främst via infarten i söder från
Enköpingsvägen. I norr föreslås en lokalgata mot Kista för buss-, gång- och cykeltrafik samt
eventuellt biltrafik. Bussar föreslås gå på huvudgatorna som kopplar ihop området. Bussväg är

11

Trafikplan för Sundbyberg, godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012
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också planerad över Rinkebybron. Cykelbanor planeras för att koppla ihop programområdet
med omgivande stadsdelar. Gränderna ska vara framkomliga med cykel.

Figur 8. Illustrationsplan över gång- och cykelbanor.

Programområdet är placerat vid en av Stockholms gröna kilar, Järvakilen, vilken når Ursviks
västra delar via Igelbäckens naturreservat och skogen vid MILO-området i norr som planeras
nyttjas som en naturnära rekreationspark. En sekvens av grönrum planeras utmed huvudgatan
och en grön vall som begränsar trafikbuller från intilliggande trafikleder och också ska fungera
som rekreationsstråk. Denna planeras utgöra ett grönt stråk för att koppla ihop grönstrukturen i
norr med de befintliga gröna kullarna i söder. Trädbevuxna alléer och fickparker utgör
komplement i grönstrukturen.
Vid spårvagnshållplatserna planeras kommersiell service med tyngdpunkt vid Ursviks torg. Vid
torget planeras butiker, caféer, restauranger samt vårdcentral. Vid torget, liksom vid bron mot
Rinkeby, planeras publika lokaler för kulturell verksamhet, t.ex. bibliotek och samlingslokaler,
och idrottsverksamhet. Förskolor förelås främst i lägen i anslutning till natur för att möjliggöra
större gårdar. Även grundskola planeras inom området.
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Figur 9. Illustration över föreslagen bebyggelse inom programområdet. I väster föreslås en grön vall som
begränsar trafikbuller från intilliggande trafikleder och som också ska fungera som rekreationsstråk.

6.2

Övriga alternativ

6.2.1 Gällande fördjupad översiktsplan för Stora Ursvik
Ett alternativ som övervägts för utvecklingen i Ursviks västra delar beskrivs i den gällande
fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik. Den fördjupade översiktsplanen omfattar i Ursviks
västra delar ca 2 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser. Detta alternativ innefattar därmed färre
bostäder men betydligt fler arbetsplatser och kontor jämfört med programförslaget. Förändrade
förutsättningar i omgivning och marknad har medfört att den fördjupade översiktsplanen har
omvärderats. Markägarna i området har insett att det saknas marknad för en sådan omfattande
kommersiell bebyggelse som planerades i Ursviks västra delar. Med detta som bakgrund har det
bedömts som olämpligt att bygga stora mängder kontor i Stora Ursvik. Detta alternativ bedöms
därför inte längre vara ett rimligt alternativ för den fortsatta utvecklingen av Stora Ursvik.
Alternativet beskrivs därför inte närmare i denna MHKB.
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Figur 10. Illustration över hela Stora Ursvik från Miljö- och gestaltningsprogrammet tillhörande den
fördjupade översiktsplanen. Programområdet för Ursviks västra delar omfattar i huvudsak de två
västligaste kvarteren i rutnätsstrukturen (i brunt) samt kontoren och verksamheterna i 4-5 våningar
(violetta) mot trafiklederna i väster.

6.2.2 Lokalgata Kista - Ursvik
Läget för den nya lokalgatan mot Kista begränsas av E18 och planerad tvärbana i väster och
Igelbäckens naturreservat i öster. Det medför att möjligheten till alternativa sträckningar är
begränsad. Den nya lokalgatan kommer att korsa Igelbäcken och Järvakilen. I denna del har tre
alternativa utformningar av lokalgatan diskuterats:12




Markförlagd koppling
Gemensam bro med tvärbanan
Egen bro

Genom trafikverkets ombyggnad av Kymlingelänken till nya E18 har barriäreffekten av E18
över Järvakilen minskat. Ett bredare släpp över Igelbäcken har gjort passagen under broarna
bredare och öppnare än tidigare vilket har förbättrat möjligheterna för människor och djur att
kunna röra sig längs Igelbäcken. Att också anlägga den nya lokalgatan på en bro, som följer
E18:s broar och fundament/pelare, har därför bedömts vara lämpligt för att så långt som möjligt
minska barriäreffekten av lokalgatan över Igelbäcken och naturreservatet. Detta utgör därför
utgångspunkt för programförslaget varför övriga alternativ inte beskrivs närmare i denna
MHKB.

12

PM Lokalgata Kista-Ursvik, Structor Mark Stockholm AB, 2014-03-14
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Figur 11. Läget för den nya lokalgatan mellan Kista och Ursvik begränsas av E18 och planerad tvärbana
i väster och Igelbäckens naturreservat i öster. Det medför att möjligheten till alternativa sträckningar är
begränsad.

6.3

Nollalternativ

Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte planprogrammet genomförs. I
översiktsplanen för Sundbybergs stad (2013) anges att planeringsmålen för Stora Ursvik bland
annat innefattar att utnyttja områdets centrala läge i regiondelen för bostäder och arbetsplatser
samt att utveckla Stora Ursvik till en stadsdel med en blandning av arbetsplatser, bostäder och
grönytor.
E18:s nya sträckning via Hjulsta-Rinkeby-Kista medför att markytor frigörs i Stora Ursvik. Det
betyder att markytor som tidigare använts som vägområde och som etableringsområde vid
ombyggnaden av E18, kommer att bli tillgängliga för andra ändamål. En förstudie har
genomförts och beslut har tagits avseende tvärbanans utbyggnad och sträckning genom Ursvik
varför det är en förutsättning även i nollalternativet. Ett rimligt nollalternativ bedöms därför
utifrån detta vara att området exploateras i någon utsträckning oavsett om aktuellt
programförslag genomförs eller ej.
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Ett annat tänkbart scenario skulle kunna vara att hela programområdet lämnas oexploaterat.
Med hänsyn till gällande planer och områdets centrala läge bedöms detta dock inte vara en
trolig utveckling. Detta alternativ beskrivs därför inte närmare i denna MHKB.
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Den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik är antagen men som tidigare nämnts har
förslaget omvärderats och att bebygga området med kontor och verksamheter utmed
Ulvsundaleden och E18 är ej längre aktuellt. Ett rimligt nollalternativ bedöms därför vara att
den del av den fördjupade översiktsplanen som omfattar bostäder genomförs. Området är dock
bullerutsatt och avsikten var att kontoren och verksamheterna skulle skärma av trafikbuller mot
bakomliggande bostadsbebyggelse. I vilken omfattning som bostäder kan byggas styrs i
huvudsak av om riktvärden för trafikbuller (inklusive tillämpliga avstegsfall) kan uppfyllas och
vilken typ av bullerskyddsåtgärder som genomförs. I nollalternativet förutsätts att tvärbanan
dras via Ursvik i sin nya sträckning, dock blir underlaget för kollektivtrafiken lägre vilket kan
innebära lägre turtäthet och färre hållplatser.
Sammantaget innebär nollalternativet att bostäder byggs inom programområdet men i mindre
omfattning än vad programförslaget anger. Någon omfattande kontorsbebyggelse i den västra
delen närmast trafiklederna byggs således inte.
En konsekvensbedömning av nollalternativet finns i kapitel 8.
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7

Miljö- och hälsokonsekvenser

I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planprogrammets genomförande.
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom programområdet och dess
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med programförslaget. Både positiva
och negativa konsekvenser beskrivs.

7.1

Buller
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Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. Ljud mäts oftast i
decibel A, där A står för att mätetalet anpassats till hur människan uppfattar ljud med olika
frekvenser. Den logaritmiska enheten dBA är sådan att en ändring med 8-10 dBA upplevs som
en halvering/dubblering av styrkeupplevelsen av ljudet. Den minsta förändring som normalt kan
uppfattas är 2-3 dBA. I figur 12 ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är
ungefärliga. Ljudnivåerna varierar mycket och beror bl.a. på avståndet till bullerkällan.

Figur 12. Figuren visar exempel på vilken ljudnivå som vanligen förekommer i olika sammanhang.

De vanligaste effekterna av trafikbuller är samtalsstörning, sömnstörningar och effekter på vila
och avkoppling. Bullret ger upphov till psykologiska och fysiologiska stressrelaterade symptom
och påverkar därmed det allmänna välbefinnandet. Såväl svenska som internationella studier
tyder på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar.
Ytterligare forskning krävs dock för att ett orsakssamband ska kunna säkerställas. Mätbara
effekter på sömnen kan uppstå vid en ekvivalent ljudnivå på 30 dBA i sovrummet. Risk för
väckning har påvisats vid maximala ljudnivåer inomhus från 45 dBA.
7.1.1 Bedömningsgrunder
Riksdagsbeslut
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53 som antogs 1997-03-20, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i
tabell 2.
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Tabell 2. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.13

Utrymme
Inomhus
Utomhus
(frifältsvärde), vid
fasad
Utomhus, på uteplats

Högsta trafikbullernivå, Högsta trafikbullernivå,
dBA, ekvivalentnivå
dBA, maximalnivå
30
45 (nattetid)1
55
702

1) Värdet får enligt SS25267 överskridas med 10 dB fem gånger per natt, 22-06.
2) Värdet får enligt SS 25267 överskridas tre gånger per timme.
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I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden
göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av boningsrummen i
varje lägenhet.
Trafikbuller och planering
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans med Stockholms stadsbyggnadskontor och
miljöförvaltning samt Ingemansson utarbetat en programskrift avseende trafikbuller
”Trafikbuller och planering”.14 I denna skrift anges förslag till kvalitetsmål för trafikbuller samt
två avstegsfall.
Kvalitetsmål
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dBA maximal ljudnivå inomhus
55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i
tätbebyggelse (frifältsvärde)
40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde)
70 dBA maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde)
Avstegsfall A
Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dBA maximal ljudnivå och
55 dBA ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för minst
hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55 dBA. Tyst uteplats kan ordnas i
anslutning till bostaden.
Avstegsfall B
Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den
tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till bullerdämpad sida om högst 55 dBA
för minst hälften av boningsrummen.
7.1.2 Förutsättningar
Programområdet är i dagsläget omgivet av vägar, Enköpingsvägen, Ulvsundaleden och
Kymlingelänken. Detta medför att området är påverkat av buller från vägtrafik.
År 2011 gjordes en bullerkartläggning för Sundbybergs stad15. I denna har buller från väg och
järnväg kartlagts. Denna visar att ljudnivåerna längs med de mest trafikerade vägarna,
Enköpingsvägen (tidigare E18) och Ulvsundaleden, ligger mellan 55-70 dBA. I området
närmast vägarna överskrids därmed riktvärdet för bostäder, 55 dBA. Längs med Milstensvägen
och Marieborgsvägen i Stora Ursvik ligger ljudnivåerna kring 55-60 dBA.
13

Infrastrukturpropositionen 1996/97:53.
Trafikbuller och Planering. Länsstyrelsen i Stockholms Län – Miljöförvaltningen i Stockholm –
Stockholms Stadsbyggnadskontor. Stockholm januari 2000.
15
PM. Bullerkartläggning för Sundbybergs stad. Vectura 2011-05-13.
14
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För den del av Kymlingelänken som är belägen i Stockholms stad visar bullerkartor att
ljudnivåerna även längs med Kymlingelänken ligger mellan 55-70 dBA.16

Figur 13. Bullerkartläggning Sundbybergs stad, vägtrafik, 2 meter ovan mark.17

16

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och
miljo/Trafikbuller/Bullerkartor/ 2013-07-03.
17
PM. Bullerkartläggning för Sundbybergs stad. Vectura, 2011-05-13.
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Enligt Sundbybergs stad upplever boende inom redan bebyggda områden i Stora Ursvik att
ljudnivån från vägtrafiken är störande på uteplatser. Förfrågningar om inglasade uteplatser har
därför inkommit till staden.18
7.1.3 Konsekvenser programförslag
Programförslaget innebär att bostäder anläggs i närheten av större vägar där trafiken alstrar höga
ljudnivåer. Redan i dagsläget överskrids riktvärden för bostäder i delar av området, framförallt i
närheten av Enköpingsvägen, Ulvsundaleden och Kymlingelänken. Programförslaget innebär
därmed att ett ökat antal människor kan bli berörda av höga ljudnivåer och bullerstörningar.
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Programförslaget medför också fler trafikrörelser inom samt till och från programområdet. I och
med att programområdet bebyggs med bostäder kommer ett ökat antal människor att bo och röra
sig inom området och därmed behöva ta sig till och från sina hem.
Med anledning av att bostäder planeras i ett område i närheten av större vägar där delar av
området har ljudnivåer över gällande riktvärden har bullerfrågan studerats i ett antal
bullerutredningar. I dessa har ljudnivåerna beräknats och möjliga bullerskyddsåtgärder
studerats. Detta för att ljudnivåerna inte ska överskrida gällande riktvärden för bostäder. I en
trafikbullerutredning från 201019 gjordes en genomgång, med avseende på trafikbuller, av
förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i programområdet, med och utan en skyddande
kontorsskärm mellan trafiklederna och bostadsbebyggelsen. Utredningen visade att
bostadsbebyggelsen utsätts för mycket höga bullernivåer från omgivande vägtrafik. Vid
fasaderna mot E18 blir den ekvivalenta ljudnivån upp mot 70 dBA utan kontorsbebyggelse eller
andra bullerskyddsdämpande åtgärder. I utredningen studerades olika typer av
bullerskyddsåtgärder så som bulleravskärmande bebyggelse, vallar, skärmar, slutna kvarter
m.m.
Med resultatet från bullerutredningen som bakgrund omarbetades utformningen av
bostadsbebyggelsen i programområdet och kvartersstrukturen blev mer sluten. Dessutom
planeras en bullerbegränsande vall med en bakomliggande aktivitetspark utmed
Ulvsundaleden/E18, se figur 9 (avsnitt 6.1). Med den nya utformningen som grund har nya
bullerberäkningar utförts för ljudnivåer från vägtrafik och spårväg.20 Planerad vall sträcker sig
från programområdets södra delar (täcker dock inte de mest sydliga delarna vid Kvarnkullen
och där Enköpingsvägen korsar Ulvsundaleden) till områdets norra delar där Kymlingelänken
går på broar (dock inte de mest norra delarna mot Järvafältet). En förutsättning i
bullerutredningen är att vallen har en höjd av cirka 10 meter och att den är placerad cirka 3,5 m
från vägkant/vägräcke. Vallen har två sidor och sidan mot E18/Ulvsundaleden gestaltas som en
stödmur av gabioner21. Rekreationsparken är huvudsakligen dold mot Ulvsundaleden.
Bullerberäkningar gjorda utifrån den nya utformningen visar att riktvärdet, högst 55 dBA
ekvivalent ljudnivå vid fasad, innehålls för mer än hälften av bostäderna, se figur 14. För
bostäder mot trafikerade gator kommer dock den ekvivalenta ljudnivån vid fasad att överstiga
55 dBA. För att dessa bostäder ska innehålla högst 55 dBA vid fasad krävs mycket höga
bullerskydd utmed gatorna samt begränsad trafik på E18. Då detta inte bedöms som rimligt
behöver avstegsfall B tillämpas. Avstegsfall B, högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad för
minst hälften av boningsrummen, kan erhållas med föreslagen bostadsutformning och
genomgående lämplig planlösning. Med lämpligt val av yttervägg, och fönster med hög
18

Mailkontakt med Linda Elmqvist, Sundbybergs stad, 2013-10-15.
Stora Ursvik, Sundbybergs kommun. Trafikbullerutredning bostäder. Ingemansson, 2010-07-08.
20
Stora Ursvik, Sundbybergs kommun. Trafikbullerutredning. ÅF 2014.
21
Gabioner är "burar" som ofta är formade som cylindrar eller boxar, vilka fylls med sten, cement eller
ibland sand och jord. De används bl.a. vid markanläggning, vägkonstruktion och som erosionsskydd.
19
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ljudreduktion kan gällande riktvärden för ljudnivåer inomhus innehållas.
Tillgång till uteplatser med högst 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå finns på
gårdarna. Vissa av gårdarna erhåller ekvivalenta ljudnivåer som understiger 50 dBA.
Den första bullerutredningen visade vidare att för att bostäderna i områdets sydligaste del ska
innehålla avstegsfall B krävs en avskärmande byggnadsdel närmast Enköpingsvägen.
Bebyggelsestrukturen i denna del har därför bearbetats och kvarteren har gjorts ännu mer slutna.
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Ekvivalent ljudnivå i aktivitetsparken varierar mellan 50-60 dBA.

Figur 14. Ljudutbredning för ekvivalent ljudnivå 2 m över mark från väg- och spårtrafik.22

7.1.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Detaljerat utseende, höjd och utformning på planerad vall längs med E18 behöver studeras
vidare under det fortsatta arbetet så att den kan ge önskad effekt ur bullersynpunkt.
Norra delen av programområdet mot Järvafältet samt den sydvästra delen av programområdet
skyddas inte av den bullerbegränsande vallen och är särskilt utsatta för buller. Hur områdena
närmast vägarna ska utformas i dessa delar för att riktvärden för buller inte ska överskridas
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Exempel på lösningar kan t.ex. vara loftgångar
eller dubbelglasfasader. Mot Järvafältet är högre bebyggelse på i snitt åtta våningar planerad.
Här ligger dock Kymlingelänken högt, vilket medför att det kan bli svårt att få tillfredställande
22

Stora Ursvik, Sundbybergs kommun. Trafikbullerutredning, ÅF, 2014
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ljudnivåer vid bostadsbebyggelsen. Högre byggnadsvolymer närmast vägen bildar högre
skärmar och reducerar ljud till de inre kvarteren. Även utformning av uteplatser inom
programområdet bör studeras särskilt redan i ett tidigt skede.

7.2

Luftkvalitet
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Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och negativa effekter på människors hälsa.
Effekter har konstaterats även om luftföroreningshalterna underskrider miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalken. Att bo vid en väg eller gata med mycket trafik ökar risken för att drabbas av
luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Människor som redan har sjukdomar i
hjärta, kärl och lungor riskerar att bli sjukare av luftföroreningar. Luftföroreningar kan utlösa
astmaanfall hos både barn och vuxna. Studier visar även att luftföroreningar (framförallt små
partiklar) kan påverka foster och risken för att barn föds underviktiga.
7.2.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för luft
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft,
Luftkvalitetsförordning (2010:477). Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa
och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter som har utarbetats i anslutning
till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på gemensamma direktiv inom EU och ska
spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt
vetenskapligt underlag. Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter ta
hänsyn till miljökvalitetsnormerna. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får
medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. I förordningen framgår att
miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft med undantag av arbetsplatser samt väg- och
tunnelbanetunnlar.
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5),
bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly.
Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly
är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen. Den kartläggning av
halter av partiklar, PM2,5 som genomfördes av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
(SLB-analys) under 2010 visar att även miljökvalitetsnormen för partiklar, PM2,5 klaras i hela
regionen.23 Generellt är det normerna för kvävedioxid (dygnsmedelvärdet) och PM10
(dygnsmedelvärdet) som är svårast att klara i Stockholmsregionen.
Miljökvalitetsnormer för luft gäller utomhus där människor vistas och ska uppfyllas så snart
som möjligt, dock senast till den tidpunkt som fastställts av regeringen för varje specifikt ämne.
Tabell 3. Miljökvalitetsnormer för PM10 och kvävedioxid.
Parameter
Miljökvalitetsnorm (μg/m3)
40 μg/m3 (årsmedelvärde)
Kvävedioxid, NO2
60 μg/m3 (dygnsmedelvärde)
90 μg/m3 (timmedelvärde)
Partiklar, PM10

40 μg/m3 (årsmedelvärde)
50 μg/m3 (dygnsmedelvärde)

Anmärkning
Får ej överskridas
Får ej överskridas mer än 7
dygn per år.
Får ej överskridas mer än 175
timmar per år*
Får ej överskridas
Får ej överskridas mer än 35
dygn per år

* Förutsatt att halten inte överskrider 200 μg/m3 under en timme mer än 18 gånger per kalenderår.
23

Västra Ursvik, Sundbyberg. Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid
(No2). SLB-analys, april 2013.
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7.2.2 Förutsättningar
Som nämnts tidigare är de luftföroreningar som tätbebyggda områden har störst problem med
idag kvävedioxid och PM10. De lokala utsläppskällor som framförallt påverkar halterna inom
och i anslutning till programområdet utgörs av vägtrafiken.
Enligt SLB-analys underskrids i dagsläget miljökvalitetsnormen (dygnsmedelvärdet) för
kvävedioxid inom samt i programområdets närhet24. Längs med de trafikerade vägarna är
halterna som högst, närmast vägarna ligger nivåerna mellan 36-48 μg/m3 vilket kan jämföras
med MKN som ligger på 60 μg/m3. I större delen av programområdet ligger halterna mellan 2436 μg/m3.
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Partikelhalterna (PM10) ligger i dagsläget på 22-25 μg/m3 i stora delar av programområdet,
vilket är under MKN för dygnsmedelvärdet som ligger på 50 μg/m3. Högst partikelhalter är det
längs med Ulvsundaleden och där Ulvsundaleden korsar E18, här ligger halterna strax under
MKN, 35 -50 μg/m3.
7.2.3 Konsekvenser programförslag
Programförslaget innebär att ny bebyggelse anläggs intill befintliga trafikleder samt att ett antal
mindre vägar anläggs inom programområdet. Programförslaget medför fler trafikrörelser inom
samt till och från programområdet. I och med att programområdet bebyggs med bostäder
kommer ett ökat antal människor att bo och röra sig inom samt till och från området. Gatorna
inom området kommer huvudsakligen att vara bebyggda på båda sidor och den planerade
bebyggelsen är av varierande höjd. Den kommande bebyggelsen kan medföra att utvädringen av
luftföroreningar försvåras.
Med anledning av ovanstående har SLB-analys genomfört beräkningar för luftföroreningshalter
av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) vid en utbyggnad av programområdet. Syftet är att
kartlägga framtida luftkvalitet i Ursviks västra delar. Beräkningarna utfördes för en tidigare
kvartersstruktur men har bedömts vara tillämpliga även för den nya kvartersstrukturen. Utöver
att de lagreglerade miljökvalitetsnormerna ska klaras är det viktigt att se till att människor
utsätts för så låga luftföroreningshalter som möjligt. Beräkningar har gjorts för ett
utbyggnadsalternativ år 2025 med prognostiserade trafikflöden och sammansättning av
fordonsparken.25 Fordonens utsläpp av avgaspartiklar och kväveoxider kommer t.ex. att minska
i framtiden beroende på kommande skärpta avgaskrav som beslutats inom EU. Utöver detta har
Regeringen beslutat om åtgärder för att minska partikelutsläppen från vägtrafiken. För länet har
antagits ett åtgärdsprogram för att minska halten av partiklar och kvävedioxid och utöver
åtgärder som dammbindning och städning har Länsstyrelsen tillskrivit regeringen att se över
möjligheterna till ekonomiska styrmedel (i form av avgifter eller skatter) för att minska antalet
bilar med dubbade däck.
SLB-analys och Trafikverkets mätningar av trafikens dubbdäckandelar i Stockholmsregionen
visar en generellt minskande trend de senaste åren och bedömningen är att dubbandelen
kommer att fortsätta att minska. I SLB:s beräkningar för Ursviks västra delar har det både
använts en dubbdäcksandel på 60-70 % (nuvarande andel vintertid) och 40-50 % för år 2025.
Vidare antas en utsläppsminskning av PM10 på cirka 15 % år 2025 jämfört med år 2010.26

24

http://slb.nu/lvf/Luftfororeningskartor/webkartaNO2_PM10/ 2013-09-03.
Västra Ursvik, Sundbyberg. Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid
(No2). SLB-analys, april 2013.
26
Västra Ursvik, Sundbyberg. Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid
(No2). SLB-analys, april 2013.
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Beräkningarna visar att MKN för PM10 (med 60-70 % dubbdäck) klaras i hela
programområdet. Halterna är högst längs trafikleden väster om programområdet, se figur 15.
Vid den dubbelsidiga bebyggelsen inom planområdet på Kvarngatan (Kvarnvägen i figur 15) fås
förhöjda halter på grund av den försämrade utvädringen som den nya bebyggelsen medför.
Halterna PM10 är dock en bra bit under MKN då trafikflödet på Kvarngatan är relativt lågt.

Figur 15. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar (figur enligt tidigare kvartersstruktur), PM10 (μg/m3)
under det 36:e värsta dygnet för programförslaget år 2025 med 60-70% dubbdäcksanvändning. MKN är
50 μg/m3. Notera att Kvarnvägen numera benämns Kvarngatan samt att trafikleden som här benämns
Kymlingelänken egentligen heter Ulvsundaleden. Kymlingelänken är belägen längre norrut (se figur 17).

En lägre dubbandel på 40-50% minskar andelen slitagepartiklar och ger ett lägre totalt
haltbidrag inom hela programområdet. Miljökvalitetsnormen 50 μg/m3 klaras. Den minskade
andelen dubbdäck medför en reduktion med cirka 10 μg av den totala PM10-dygnsmedelhalten
längs trafikleden väster om programområdet jämfört med dagens dubbandel (60-70 %). Även
med en dubbandel på 40-50 % fås förhöjda halter på Kvarngatan på grund av den försämrade
utvädringen som den nya bebyggelsen medför. Även dessa halter gynnas dock av en reducerad
dubbdäcksandel. Halterna PM10 är väl under norm då trafikflödet på Kvarngatan är relativt lågt.
För kvävedioxid visar beräkningarna att MKN klaras i hela programområdet (se figur 16).
Liksom för PM10 är halterna högst längs med trafikleden väster om programområdet. Även för
kvävedioxid blir det förhöjda halter längs Kvarngatan. Halterna är dock väl under MKN.
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Figur 16. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid (figur enligt tidigare kvartersstruktur), NO2 (μg/m3)
under det 8:e värsta dygnet för programförslaget år 2025. Normen som ska klaras är 60 μg/m 3. Notera
att Kvarnvägen numera benämns Kvarngatan samt att trafikleden som här benämns Kymlingelänken
egentligen heter Ulvsundaleden. Kymlingelänken är belägen längre norrut (se figur 17).

7.2.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Programförslaget bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. Eftersom det
inte finns någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer är det dock en
fördel med så låga luftföroreningshalter som möjligt där folk vistas. En vall planeras utmed
Ulvsundaleden, från korsningen med Enköpingsvägen fram till anslutningsramperna mot
Kymlingelänken. Det finns ett flertal vetenskapliga publikationer som innehåller utvärderingar
av vallars effekt på luftföroreningsnivåerna. Vindriktning och höjden på barriären är t.ex. två
nyckelvariabler som inverkar på luftkvaliteten vid vägen. Generellt har en vall mellan väg och
bostadsområde en positiv effekt ur exponeringssynpunkt, och en hög vall ger en bättre effekt än
en låg. Det bör dock undvikas att bygga ytor som planeras för aktiviteter högt upp vid vallen i
och med att vallen skapar luftvirvlar som kan medföra högre halter med vall än utan vall på
några meters höjd. Vid vallens ändar kan halterna vara högre med vall än utan vall och därför
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kan hellre kontorsbyggnader än bostäder och skolor placeras där.27 Bebyggelse som inte
skyddas av vallen (t.ex. i den nordöstra och sydvästra delen av programområdet) kan med fördel
vändas så att eventuella innergårdar blir mindre utsatta för luftföroreningarna från vägarna. Om
man önskar sörja för en så god luftmiljö som möjligt i området är det en fördel att tilluften för
ventilation tas från taknivå eller från den sidan av de planerade byggnaderna som är längre från
angränsande trafikleder.
Hur planerad bebyggelse och vall utformas med avseende på att erhålla så god luftmiljö som
möjligt bör studeras i det fortsatta arbetet.

7.3

Risk och säkerhet
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I samband med fysisk planering nära större vägar behöver ofta risker som är kopplade till
transporter av farligt gods beaktas. Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska
eller fysikaliska egenskaper att de i sig själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller
vatten, kan orsaka skada på människor, djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra
framförande. Farligt gods delas in i klasser (riskkategorier) utefter de egenskaper ämnet har.
Med hänsyn till riskerna som förknippas med transporter av farligt gods finns det särskilda
anvisningar kring vilka vägar som först och främst ska användas för dessa transporter. Det
rekommenderade vägnätet för transporter av farligt gods delas upp i primära och sekundära
transportleder. De primära vägarna bildar stommen i det rekommenderade vägnätet och ska
användas för genomfartstransporter. På dessa vägar går det ofta stora mängder av farligt gods
och det kan normalt förekomma transporter av flera olika typer. De sekundära transportlederna
är avsedda för lokala transporter från och till avnämare för farligt gods. De sekundära
transportlederna ska normalt inte användas för genomfartstrafik.
7.3.1 Bedömningsgrunder
Skyddsavstånd farligt gods
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” 28 att
om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från väg för transport av farligt
gods, järnväg eller bensinstation så ska en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i
planärendet. För att undvika risker förknippade med urspårning och olyckor med
petroleumprodukter rekommenderas att 25 meter närmast järnväg och väg med transport av
farligt gods lämnas byggnadsfritt.
Tabell 4. Av Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderade skyddsavstånd till infrastruktur med transporter
av farligt gods samt bensinstationer.
Typ av bebyggelse
Skyddsavstånd
Vägar med transport
Järnvägar
Bensinstationer
av farligt gods
Bebyggelsefritt område 25 m
25 m
25 m
Tät kontorsbebyggelse
40 m
25 m
25 m
Sammanhållen
75 m
50 m
50 m
bostadsbebyggelse
Personintensiv
75 m
50 m
50 m
verksamhet

De rekommenderade skyddsavstånden anger det minsta avstånd som bör hållas mellan
bebyggelse och riskobjekt. Avstånden avser markområden som ej är skymda av topografi eller
27

Västra Ursvik, Sundbyberg. Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid
(No2). SLB-analys, april 2013.
28
Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt
bensinstationer, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01.
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annan bebyggelse. Dessa parametrar kan påverka, både öka och minska, behovet av
skyddsavstånd. I en rapport från Länsstyrelsen som var på remiss under hösten 201229 tydliggör
Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och olika
verksamheter. Här anges att riskerna ska analyseras vid planläggning inom 150 meter från väg
eller järnväg med transport av farligt gods.
I Handbok för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer30 anges ytterligare
riktvärden för avstånd till riskkällor på en bensinstation förknippade med hantering av
drivmedel. Med avseende på avstånd till bostads- och kontorsbebyggelse (A-byggnad) anges
följande rekommenderade avstånd till riskkällorna:
Lossningsplats för bensintankfordon:
Avluftningsrörs mynning till bensincistern:
Mätarskåp för bensin:
Pejlförskruvning till bensincistern:

25 m
12 m
18 m
6m
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I tabell 5 redovisas rekommenderade avstånd för gasdispenser samt gaslager (förutsatt > 4 000
liter gas). 31,32
Tabell 5. Avstånd mellan tankstation och verksamhet utanför anläggningen.
Anläggningsdel
Byggnader i allmänhet,
Stor brandbelastning
antändbart material eller
brandfarlig verksamhet

Utgången till
svårutrymda lokaler

Dispenser
Gaslager (liter)

100 m
100 m

6m
25 m

25 m
50 m

Elektromagnetisk strålning
För elektromagnetisk strålning finns inga nationellt bindande riktvärden. Däremot tillämpas
försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3§. miljöbalken. Rekommendationer från de fem
myndigheter vars ansvar har anknytning till magnetfält säger att en begränsning av magnetfält
”som starkt avviker från vad som kan anses normalt” ska eftersträvas för arbetsmiljöer.33 Enligt
information från strålsäkerhetsmyndigheten kan ett starkt avvikande (från normalt) magnetfält i
en storstad anses ligga över 1 μT. Vidare rekommenderas att placeringen av bostäder, förskolor
och skolor ska undvikas nära elanläggningar som kan ge förhöjda magnetfält. Socialstyrelsens
bedömning är att nya byggnader där människor vistas mer än tillfälligt inte bör byggas om 0,4
μT (årsmedelvärde) överskrids.34
Sundbybergs
stad
har
inte
några
lokala
riktvärden/skyddsavstånd
gällande
kraftledningar/elektromagnetiska fält utan utgår från myndigheternas rekommendationer.35
Enligt en miljökonsekvensbeskrivning som upprättats inför tvärbanans utbyggnad, delen Alvik29

Riskhänsyn vid planläggning av bebyggelse, människors säkerhet intill vägar och järnvägar med
transporter av farligt gods, Länsstyrelsen i Stockholms län, remiss september 2012.
30
Handbok – Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer. Räddningsverket, maj 2008.
31
TSA 2010 – Anvisningar för tankstationer. Energigas Sverige, 2010.
32
SÄIFS 1998:7 – Spränginspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i
SÄIFS 2000:3 och allmänna råd till föreskrifter. Sprängämnesinspektionen, december 1998.
33
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten.
”Magnetfält och hälsorisker”.
34
Stockholm stad – Miljöförvaltningen, 2011. ”Hjälpreda för miljöfrågor i stadens planering”.
35
Mailkontakt med Pia Ekström, Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbybergs Stad. 2013-0904.
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Solna anges att tvärbanan drivs med likström vilket inte ger upphov till växlande magnetfält.36
För omvandling av växelström till likström kommer dock likriktarstationer att behöva byggas
och dessa ger upphov till magnetfält. För växlande magnetfält har Stockholms stad angett att
årsmedelvärdet 0,2 μT ska vara vägledande vid bedömning av erforderligt avstånd mellan
bostäder och bl.a. spårvägar. För spårväg gäller det ett försiktighetsavstånd på cirka 10-15 m
från kontaktledningarna. Skyddsavståndet till de vanligaste typerna av likriktarstationer ska vara
minst 5 m för att planeringsmålet om 0,2 μT ej ska överskridas.37
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7.3.2 Förutsättningar
Programområdet angränsar till ett flertal vägar, Ulvsundaleden, Enköpingsvägen och
Kymlingelänken/E18, se figur 17 nedan. Programområdet är kuperat och det råder en relativt
stor nivåskillnad mellan området och Ulvsundaleden. I höjd med korsningen mellan
Ulvsundaleden och Enköpingsvägen ligger området cirka 10-15 meter högre än vägarna. Norrut
minskar nivåskillnaden. Samtliga vägar är i dagsläget klassade som primära transportleder för
farligt gods. De aktuella sträckorna trafikeras av både genomfartstransporter på E18 och
transporter till och från lokala avnämare utmed väg 279 i Bromma och Spånga m.m.
Utifrån kartläggningar gjorda av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (från
1998 respektive 2006) uppskattas den totala transportmängden farligt gods på Ulvsundaleden
och Enköpingsvägen vara cirka 110 000 - 805 000 ton per år. Detta bedöms motsvara cirka
3 500 - 25 000 transporter per år. Majoriteten av farligt gods transporterna, cirka 75-80 %,
utgörs av klass 2.2 (icke brandfarliga, icke giftiga gaser), klass 3 (brandfarliga vätskor) samt
klass 8 (frätande ämnen) och klass 9 (övriga farliga ämnen).38
År 1998 utförde Vägverket (numera Trafikverket) en kompletterande kartläggning av farligt
godstransporter på vägar i Stockholms län som inte utgör genomfartsleder. E18 omfattas inte av
Vägverkets kartläggning eftersom den utgör genomfartsled. Däremot redovisar kartläggningen
antalet farligt godstransporter på Ulvsundaleden söder om korsningen med Enköpingsvägen
samt på Kymlingelänken. Enligt kartläggningen går cirka 5 000 - 20 000 transporter per år på
Ulvsundaleden respektive cirka 250 - 1 000 transporter per år på Kymlingelänken.
Som nämnts tidigare har Kymlingelänken/E18 genomgått en omfattande ombyggnad och fått en
ny sträckning. Vägen var tidigare både olycksdrabbad och underdimensionerad för det höga
trafikflödet. För att minska dessa problem har E18 fått motorvägsstandard utan plankorsningar.
E18:s nya sträckning innebär en ökning av trafiken på Kymlingelänken (en stor del av trafiken
från Enköpingsvägen förväntas istället gå på Kymlingelänken). Trafiken på Enköpingsvägen,
som tidigare utgjorde en del av E18, förväntas däremot minska. Majoriteten av farligt
godstransporterna bedöms följa E18, vilket innebär en markant minskning av antalet farligt
godstransporter på Enköpingsvägen och den aktuella sträckan av Ulvsundaleden. I och med att
E18 får ny sträckning finns önskemål från staden att Enköpingsvägen omvandlas till gata med
tätare gaturum och lägre hastighet och därmed klassa om vägen när det gäller farligt
godstransporter för att möjliggöra förtätning utmed vägen. En utredning kring Enköpingsvägen
och dess klassning pågår. Omklassningen innebär att det fortfarande kommer att förekomma
farligt godstransporter på Enköpingsvägen, men i betydligt mindre omfattning än tidigare. De
målpunkter för farligt gods som har identifierats utmed Ulvsundaleden och Enköpingsvägen
utgör huvudsakligen bensinstationer, vilket innebär att den absolut största andelen av
transporterna kommer att utgöra brandfarliga vätskor (klass 3).
36

Miljökonsekvensbeskrivning för järnvägsplan. Tvärbana Norr delen Alvik-Solna station. Ramböll
2008-01-18.
37
Stockholm stad – Miljöförvaltningen, 2011. ”Hjälpreda för miljöfrågor i stadens planering”.
38
Stora Ursvik - delområde 2, Sundbyberg stad. Inledande riskanalys avseende transporter och hantering
av farligt gods. Underlag till miljökonsekvensbeskrivning. 2014-04-01. Brandskyddslaget.
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I Rinkeby, på motstående sida om Ulvsundaleden ligger en bensinstation, OKQ8 (se figur 17).
Vid stationen sker försäljning av drivmedel i form av bensin, diesel och E85 (brandfarliga
vätskor) samt fordonsgas (brandfarlig gas). De brandfarliga vätskorna förvaras i cisterner under
mark. Stationen säljer även gasolflaskor och lösa behållare med olika brandfarliga vätskor (t.ex.
spolarvätska). Avståndet mellan bensinstationens tomtgräns och programområdet är cirka 40
meter. Riskobjekt förknippade med hanteringen av brandfarliga varor är dock inte placerade
direkt mot Ulvsundaleden. De närmaste riskobjekten utgörs av bensinpumpar som är placerade
cirka 15 meter från bensinstationens tomtgräns. Även i Rinkeby pågår exploateringsarbeten. I
figur 17 visas planerad utveckling av området närmast vägen i Rinkeby. Planerad exploatering i
Rinkeby kan innebära att befintlig bensinstation (OKQ8) avvecklas.
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Längs med Enköpingsvägen går en luftledning på 220 kW. Denna kommer att försvinna år
2014. Det går också en 70 kV luftledning genom programområdets norra delar. Enligt planering
så kommer denna luftledning att markförläggas (genom Ursviks västra delar och under E18broarna). När detta kommer att ske är ännu inte fastställt.39
7.3.3 Konsekvenser
Programförslaget innebär att flerbostadsbebyggelse anläggs intill riskkällor såsom transportleder
för farligt gods samt en bensinstation. Närmast Ulvsundaleden respektive Kymlingelänken kan
det även bli aktuellt med kontorsbyggnader. Utöver detta finns det en kraftledning i
programområdet som under en övergångsperiod kan finnas kvar i området samtidigt som detta
bebyggs och inflyttning sker. När området är utbyggt kommer även tvärbanan att gå genom
programområdet. Ovanstående medför att de som flyttar in i området kan utsättas för risker,
t.ex. exponering för elektromagnetisk strålning eller om en olycka med farligt gods sker på
omgivande vägnät.
Transporter och hantering av farligt gods
Avståndet mellan Ulvsundaleden, Enköpingsvägen och Kymlingelänken/E18 och ny
bostadsbebyggelse är ca 50 meter mätt från närmaste vägkant. Kontorsbyggnader planeras ca
20-25 meter från Ulvsundaleden och Kymlingelänken samt ca 30 meter från Enköpingsvägen.
En vall planeras mellan väg och bostadsbebyggelse. Vallen planeras att utformas med bl.a.
parkmark ovanpå och utmed vallen samt med parkeringshus inuti själva vallen. Föreslagna
kontorsbyggnader placeras ovanpå vallen. Vallen kommer att löpa utmed Ulvsundaleden från
korsningen med Enköpingsvägen fram till anslutningsramperna mot Kymlingelänken. Utmed
ramperna sjunker vallen och det planeras bl.a. en anslutning under ramperna mellan Järvafältet
och programområdet. Vallen stiger sedan och löper vidare norrut utmed Kymlingelänken.
En inledande riskanalys avseende transporter och hantering av farligt gods har tagits fram.40 I
avsnittet nedan sammanfattas resultatet från denna, för mer detaljerad information kring risker
hänvisas till riskanalysen. För förslag till säkerhetshöjande åtgärder, se avsnitt 7.3.4. I
riskanalysen har hänsyn tagits till nivåskillnader samt den planerade vallen (se avsnitt 7.1) inom
det aktuella programområdet och hur detta påverkar konsekvenserna.
I den inledande riskanalysen görs bedömningen att följande scenarier/riskkällor kan medföra
olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella programområdet och som därför är
relevanta att beakta vad gäller risknivån för området:
Scenario 1. Olycka med farligt gods
39

Mailkontakt med Anders Lindberg, Stora Ursvik KB, 2013-09-05.
Stora Ursvik, delområde 2. Sundbybergs stad. Inledande riskanalys avseende transporter och hantering
av farligt gods. Underlag till miljökonsekvensbeskrivning. 2014-04-01. Brandskyddslaget.
40
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 på Ulvsundaleden
 på Kymlingelänken
 på Enköpingsvägen
Scenario 2. Olycka med brandfarlig vara inom OKQ8

Figur 17. Ursviks västra delar samt de riskkällor som omgivande vägar och bensinstation utgör 41.

För Ulvsundaleden bedöms avståndet mellan väg och planerad bostadsbebyggelse (som minst
cirka 40-50 m) i kombination med vallen vara så stort att risknivån är acceptabel med avseende
på samtliga olycksrisker förknippade med trafiken på Ulvsundaleden. Krav på ytterligare
säkerhetshöjande åtgärder bedöms därför inte vara nödvändiga för planerad bostadsbebyggelse.
För bebyggelse eller planering, ovanpå eller inuti vallen (t.ex. planerat parkeringshus), bedöms
konsekvenserna av olycka med farligt gods kunna bli så omfattande att risknivån blir
oacceptabel. För denna bebyggelse kan det bli aktuellt med ytterligare säkerhetshöjande
åtgärder. Detta behöver studeras och säkerställas i en mer detaljerad riskanalys.
Den planerade vallen kommer även att sträcka sig utmed Kymlingelänken, dock inte utmed
anslutningsramperna till och från Ulvsundaleden. Avståndet mellan bebyggelse och
Kymlingelänkens huvudkörfält är ca 90 meter utmed sträckan där det saknas vall (avståndet till
närmaste anslutningsramp är dock ca 50 meter). Den nya dragningen av E18 bedöms medföra
en ökning av farligt godstransporterna på Kymlingelänken och enligt riskanalysen finns ett antal
41

Stora Ursvik - delområde 2, Sundbyberg stad. Inledande riskanalys avseende transporter och hantering
av farligt gods. Underlag till miljökonsekvensbeskrivning. 2014-04-01. Brandskyddslaget.
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olyckor som kan innebära risk för att människor skadas allvarligt eller omkommer. Ny
bebyggelse utmed Kymlingelänken bedöms därför kunna medföra krav på säkerhetshöjande
åtgärder. Detta behöver studeras i en mer detaljerad riskanalys.
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Avståndet mellan Enköpingsvägen och ny bebyggelse inom programområdet är cirka 30 meter.
Bebyggelsen ligger dessutom betydligt högre än vägen, vilket begränsar risken för att ett utsläpp
på vägen skulle spridas mot byggnaderna. Krav på ytterligare säkerhetshöjande åtgärder kan
dock bli aktuellt och behöver därför studeras i en mer detaljerad riskanalys. Om vägen klassas
om reduceras risknivån relativt kraftigt i områdena utmed Enköpingsvägen.
Riskuppskattningen för OKQ8 delas in avseende hantering av brandfarliga vätskor (bensin,
diesel och E85) respektive brännbara gaser (fordonsgas och gasol). Med avseende på
hanteringen av brandfarlig vätska bedöms avståndet till planerad bebyggelse innebära
betryggande avstånd. Den sammanvägda risken för personer inom ny bebyggelse bedöms därför
vara acceptabel. När det gäller brännbara gaser överstiger avståndet mellan bensinstationen och
programområdet rekommenderade avstånd. Med avseende på planerad bebyggelse bedöms
därför föreslagen placering innebära ett avstånd som ger betryggande skydd och den
sammanvägda risken bedöms därför vara acceptabel. Vid eventuell bebyggelse som innefattar
svårutrymda lokaler (t.ex. större samlingslokaler) kan avstånden dock understiga
rekommenderade skyddsavstånd. För denna bebyggelse kan det bli aktuellt med ytterligare
säkerhetshöjande åtgärder.
Sammanfattningsvis innebär programförslaget att majoriteten av bostadsbebyggelsen inom
programområdet uppfyller Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd till transportleder för
farligt gods (75 meter). För de delar av bebyggelsen som uppfyller Länsstyrelsens
rekommenderade skyddsavstånd anses det inte finnas något behov av ytterligare
säkerhetshöjande åtgärder. Dessutom bör det observeras att den planerade vallen kommer att
fungera som en skyddande barriär som reducerar risknivån för bakomliggande bebyggelse.
Vallen har en mycket hög riskreducerande effekt för samtliga olycksrisker förknippade med
transporter av farligt gods på Ulvsundaleden och Kymlingelänken. Med hänsyn till vallens
avskärmande effekt anses bedömningen avseende säkerhetshöjande åtgärder även gälla för
bostadshus som ligger närmare riskkällan än angivna riskavstånd men som skyddas av
framförliggande vall. För bebyggelse där rekommenderade skyddsavstånd underskrids (gäller
den närmsta bebyggelsen utmed anslutningsramperna mellan Ulvsundaleden och
Kymlingelänken, den närmsta bebyggelsen längs Enköpingsvägen samt ny bebyggelse och
planering ovanpå och inuti vall längs Ulvsundaleden) bedöms att en mer detaljerad riskanalys
behöver utföras i efterföljande detaljplaneskede. Vallens riskreducerande effekt kan medge en
ökad möjlighet att utforma delar av ytorna ovanpå vallen så att de innebär stadigvarande
vistelse. Även detta behöver verifieras i en fördjupad riskanalys. Om det planeras svårutrymda
lokaler närmast den befintliga bensinstationen och dess hantering av fordonsgas kan även dessa
behöva studeras närmare.
Utifrån resultatet av den inledande riskanalysen har bebyggelsestrukturen i vissa delar av
området förändrats, bl.a. har den planerade publika byggnaden flyttats, från att tidigare varit
belägen norr om bron till Rinkeby till att istället vara placerad längre in i området. Den publika
byggnaden planeras att ligga under mark med en aktivitetsyta ovanpå som kopplas samman med
vallen.
Elektromagnetisk strålning
I dagsläget går en 70 kV luftledning genom programområdets norra delar. Enligt planering så
kommer denna luftledning att markförläggas (genom Ursviks västra delar och under E18broarna). När detta kommer att ske är ännu inte fastställt vilket innebär att denna under en
övergångsperiod kan finnas kvar i programområdet när detta bebyggs och inflyttning sker. Att
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kraftledningen markförläggs är en förutsättning för att de norra delarna av programområdet kan
bebyggas. Med anledning av detta är det framförallt de centrala delarna av programområdet som
riskerar att vara bebyggda innan ledningen markförlagts. Om avstånd inte hålls mellan
bostadsbebyggelse och kraftledningen riskerar Socialstyrelsens rekommendationer om 0,4 μT
(årsmedelvärde) att överskridas. Detta bör beaktas i det fortsatta planarbetet.
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Tvärbanan kommer att gå genom programområdet och intill planerade bostadsbebyggelse. För
att inte den elektromagnetiska strålningen ska överskrida rekommenderade riktvärden bör ett
försiktighetsavstånd på cirka 10-15 m hållas mellan planerade bostäder och spårvägens
kontaktledningar. Vid placering av likriktarstationer bör skyddsavståndet till bostäder vara
minst 5 m. Om dessa avstånd hålls bedöms tvärbanan och tillhörande anläggningar inte ge några
konsekvenser för människors hälsa.
7.3.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Transporter och hantering av farligt gods
Ett antal olycksrisker kommer att behöva beaktas i den fortsatta planeringen av ny bebyggelse
inom programområdet. En detaljerad analys bör göras vilken i sin tur utgör underlag för beslut
om säkerhetshöjande åtgärder. I nedanstående avsnitt redovisas exempel på säkerhetshöjande
åtgärder som kan komma att bli aktuella i den fortsatta planeringen och som därmed bör beaktas
i den fortsatta planprocessen.42
Utmed Ulvsundaleden
 Fasader på planerat parkeringshus inuti vallen ska utföras så att risken för
brandspridning begränsas under den tid det tar för personer att utrymma utsatta
byggnadsdelar. Även utrymningsstrategier och ventilationssystem ska utformas så att
riskerna kan minimeras.
Utmed Kymlingelänken
 Obebyggda områden mellan väg och bebyggelse ska utföras så att de ej uppmuntrar till
stadigvarande vistelse (d.v.s. områdena ska inte innehålla faciliteter som medför att
personer befinner sig i området under en längre tid, exempelvis lekplatser, badplatser,
uteserveringar, torghandel m.m.). Exempel på mer lämplig markanvändning inom ytor
som inte ska uppmuntra till stadigvarande vistelse är gång- och cykelvägar, lokalgator,
naturområden, markparkering och park.
 Inom 75 meter från vägen ska bostadshus utan framförliggande bebyggelse eller vall
utföras med stommar och bärande konstruktioner dimensionerade för att förhindra
fortskridande ras.
 Fasader på bostadshus inom 75 meter från vägen utan framförliggande bebyggelse eller
vall ska utföras i obrännbart material för att förhindra brandspridning in i byggnaderna
under den tid det tar för personer att utrymma utsatta byggnadsdelar. Föranleder ej
särskilda krav på fönster med hänsyn till avståndet mellan väg och byggnader.
 Fasader (inkl. fönster) på kontorshus inom 40 meter från vägen ska utföras så att risken
för brandspridning in i byggnaderna begränsas under den tid det tar för personer att
utrymma utsatta byggnadsdelar.
 Utrymningsstrategin för kontorshus inom 40 meter samt bostadshus inom 75 meter från
vägen utan framförliggande bebyggelse eller vall ska utformas så att utrymning kan ske
till säker plats vid olycka på vägen.
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Stora Ursvik, delområde 2. Sundbybergs stad. Inledande riskanalys avseende transporter och hantering
av farligt gods. Underlag till miljökonsekvensbeskrivning. Granskningshandling 2012-07-12.
Brandskyddslaget.
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Ventilationssystem för kontorshus inom 40 meter samt bostadshus inom 75 meter från
vägen utan framförliggande bebyggelse eller vall ska utformas med hänsyn till risken
för spridning av gaser.

Utmed Enköpingsvägen:
 Obebyggda områden inom 10 meter från Enköpingsvägen ska utföras så att de ej
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
 Utrymningsstrategin för byggnader inom 50 meter från vägen ska utformas så att
utrymning kan ske till säker plats vid olycka på vägen.
Elektromagnetisk strålning
I det fortsatta planarbetet bör det studeras hur bebyggelse ska utformas och placeras med
avseende på avstånd från kraftledningar samt tvärbanan. Detta så att boende samt de som vistas
inom programområdet inte exponeras för elektromagnetisk strålning i halter ovan
rekommenderade värden.
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7.4

Vattenmiljö

En stadsmiljö påverkar främst vattenmiljön genom att dagvatten avleds och hamnar i sjöar, hav
eller vattendrag. Dagvatten är det regn-, smält-, och spolvatten som avleds från tak, gator och
parkeringar. Dagvatten innehåller föroreningar från till exempel trafikens utsläpp, vägslitage,
material på tak och från luftföroreningar som följer med nederbörden.
7.4.1 Bedömningsgrunder
Sundbybergs stad antog år 2005 riktlinjer för dagvattenhantering i Sundbybergs stad. I målen
ingår att:







Vattenbalansen och de naturliga grundvattennivåerna ska bibehållas.
Dagvatten ska omhändertas så nära källan som möjligt.
Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.
Tillförseln av föroreningar till recipienter ska begränsas.
Byggnader och anläggningar ska skyddas mot skador orsakade av dagvatten.
Dagvatten ska ses som en resurs vid stadens utbyggnad.

I Sundbybergs stads riktlinjer för dagvattenhantering hänvisas till Stockholms stads matris för
reningsbehov som finns i Stockholms stads dagvattenstrategi43. I denna tas hänsyn både till
föroreningshalter och recipienters (mottagande vattenområdes) känslighet.
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Dagvattenstrategi för Stockholms stad, antagen 2002, uppdaterad april 2005
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Figur 18. Reningskrav utifrån föroreningsinnehåll och recipientens känslighet. 44

I översiktsplanen framgår att en grönytefaktor om minst 0,5 ska användas för alla tomter som
ska bebyggas. Grönytor är viktiga för att begränsa mängden dagvatten som uppstår samt för att
fördröja och rena dagvatten.
Sedan december 2009 finns miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status
(god eller hög) eller för konstgjorda eller kraftigt modifierade ytvattenförekomster, ekologisk
potential (god eller maximal), samt kemisk status (god). De grundläggande kvalitetskraven
inom vattenförvaltningen, som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla
vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential
senast den 22 december 2015.
7.4.2 Förutsättningar
Stora Ursvik är i huvudsak beläget inom Igelbäckens avrinningsområde. I den södra delen av
programområdet och Stora Ursvik som helhet finns en vattendelare och söder om denna sker
avrinningen istället mot Norra Råstabäcken.
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Figur 19. Avrinning i Stora Ursvik sker i huvudsak mot Igelbäcken. I söder sker avrinning mot
Norra Råstabäcken vilken i figuren är benämnd ”bäcken vid E18”.45
Igelbäcken rinner från Säbysjön i Järfälla, över Järvafältet i Stockholm, Sundbyberg och Solna
och mynnar i Edsviken genom Ulriksdals slottspark. Igelbäckens tillrinningsområde är 1458 ha
stort och ungefär en fjärdedel av vattnet inom det naturliga tillrinningsområdet i Kista-Hjulsta
leds bort från bäcken till en dagvattentunnel som mynnar i Edsviken. Resten av tillrinningen
kommer från grönområden, med undantag av en liten del av bebyggelsen i Tensta och
trafikdagvatten från Akallavägen och Kymlingelänken. Skogvaktarkärret, en damm som
byggdes 2006, ligger strax uppströms Kymlingelänken. Delar av bäcken i Sundbyberg och
Solna har grävts om så att det tidigare raka loppet blivit slingrande. Bäcken har god
vattenkvalitet och höga bevarandevärden. Här finns bland annat den skyddsvärda fisken
grönling. Igelbäcken är ett av de mest skyddsvärda vattendragen i Stockholmsområdet och utgör
sedan 2004 naturreservat.46
Igelbäcken är idag inte en ytvattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer men föreslås
av Länsstyrelsen i Stockholm bli detta efter 2015. Igelbäckens tillrinningsområde är klassat som
45
46

Fördjupad dagvattenplan för Stora Ursvik, Sweco, rev 2006-04-10
http://miljobarometern.stockholm.se/2013-09-13
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ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). Igelbäcken mynnar i Edsviken som är en
vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Dess ekologiska status var
2009 otillfredsställande. Edsviken har fått en tidsfrist då Vattenmyndigheten bedömt det som
tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status till 2015 med hänsyn till
övergödningsproblematiken. Miljökvalitetsnormen anger därför att god ekologisk status ska
uppnås 2021. Dess kemiska ytvattenstatus (exklusive kvicksilver) uppnår 2009 ej god kemisk
status. Miljökvalitetsnormen anger att god kemisk status ska uppnås 2015, med undantag för
tributyltenn där det finns tidsfrist till 2021.47
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Norra Råstabäcken får sitt vatten dels från områden i Stockholm, dels från områden i
Sundbyberg (delar av Rissne, Hallonbergen-Ör, Lilla Ursvik och delar av det framtida Stora
Ursvik). Norra Råstabäcken börjar i Stockholm söder om Rinkeby och rinner sedan längs
Enköpingsvägen till Råstasjön i Solna. Bäcken fortsätter sedan i en kulvert under järnvägen till
Norra Frösunda, vidare under E4 vid Järva krog för att slutligen mynna i Brunnsviken. Bäcken
är bitvis igenvuxen med kaveldun och vass, och på vissa sträckor är den kulverterad.
En dagvattenutredning har genomförts avseende belastningen på Råstajön.48 Påverkan på
Råstasjön sker framför allt via Norra Råstabäcken vilken är kraftigt påverkad av dagvatten från
kringliggande bebyggelse. Bäcken påverkar Råstasjön genom belastning av föroreningar och
översvämning kan också förekomma i sjöns närområden vid höga flöden i bäcken då utloppet
från sjön är begränsat. Bäckens tillrinningsområde är cirka 393 ha varav Stora Ursvik (omfattar
även redan utbyggda delar) utgör cirka 10 %.
Brunnsviken är en vattenförekomst som omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Dess
ekologiska status var 2009 klassificerad som otillfredsställande. Brunnsviken har fått en tidsfrist
då Vattenmyndigheten bedömt det som tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status till
2015 med hänsyn till övergödningsproblematiken. Miljökvalitetsnormen anger därför att god
ekologisk status ska uppnås 2021. Dess kemiska status (exklusive kvicksilver) är god och det
bedöms inte föreligga risk för att miljökvalitetsnormen om god kemisk ytvattenstatus inte
uppnås 2015. 49
Stora delar av programområdet utgörs idag av öppna ytor, arbets- och etableringsområden samt
provisoriska vägytor för utbyggnaden av de delar av Stora Ursvik som är beläget öster om
programområdet (se figur 3 och 4). Arbeten pågår för att återställa mark som nyttjats för
etableringsområden och provisoriska vägar i samband med utbyggnaden av nya E18.
Programområdet är på många sätt ett relativt påverkat område genom att mark tagits i anspråk
för en tillfällig återvinningscentral, etableringsområden samt provisoriska vägytor för
utbyggnaden av övriga delar av Stora Ursvik. Arbeten pågår för att återställa mark som nyttjats
för etableringsområden och provisoriska vägar i samband med utbyggnaden av nya E18. Andra
delar är mer opåverkade och består av naturmark.
För E18 finns inga krav på dagvattenrening i byggskedet utan bara rening av byggdagvattnet
från arbetsområden. Vattnet leds i befintliga diken mot Igelbäcken med oljeavskiljande funktion
på vägen.50 När ombyggnaden av E18 färdigställts kommer vägdagvattnet att renas innan det
leds vidare till recipient.
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www.viss.lst.se/2013-09-13
Dagvattenutredning – Sundbybergs stad, Avrinning mot Råstasjön, Sweco, 2008-06-04
49
www.viss.lst.se/2013-09-13
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Ursvik dagvatten forts, Sweco Environment AB, 2010-10-20
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7.4.3 Konsekvenser programförslag
Mottagare av huvuddelen av dagvattnet från programområdet är Igelbäcken medan Norra
Råstabäcken är mottagare av dagvatten från de södra delarna.
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Programförslaget innebär att markanvändningen förändras till en sammanhållen stadsdel med
varierad bebyggelse, gator, torg, parkmiljöer och bibehållen naturmark. Delar av
programområdet innehåller idag starkt trafikerade vägar, återvinningscentral och
byggetableringsområden vilket ger upphov till en större föroreningsbelastning på dagvattnet än
en stadsmiljö med i huvudsak lokalgator och mindre trafikbelastning. Andra delar av
programområdet består idag av öppna gräsmarker eller av skogspartier. I dessa delar innebär
exploateringen en ökad mängd dagvatten och ökad föroreningsbelastning.
En fördjupad dagvattenplan togs fram för Stora Ursvik 2006.51 Vid den tidpunkten var det den
fördjupade översiktsplan för Stora Ursvik som antogs 2002 som var aktuell och låg till grund för
dagvattenplanen. I dagvattenplanen gjordes beräkningar av dagvattenflöde och
föroreningsinnehåll i det dagvatten som lämnar Stora Ursvik. Med hänsyn till att det är liknande
markanvändning i båda planförslagen bedöms emellertid den övergripande bedömningen av
dagvattnets kvalitet vara relevant att redovisa. Baserat på bedömningsgrunder från Stockholms
stads dagvattenstrategi är dagvattnet generellt lågt till måttligt förorenat. Beräknat innehåll av
bly och fosfor ligger strax över den nivå där halterna klassificeras som höga. I dagvattenplanen
framgår att Igelbäcken bedöms vara en mycket känslig recipient och att Norra Råstabäcken
bedöms vara mindre känslig. Baserat på genomförd dagvattenutredning för Råstasjön kan
emellertid bedömningen idag vara en annan.
För att begränsa påverkan på Igelbäcken och Norra Råstabäcken/Råstasjön ska dagvattnet i
Ursviks västra delar i möjligaste mån infiltrera och perkolera lokalt. I arbetet med att ta fram
planprogrammet för Ursviks västra delar har ett antal förutsättningar angetts gällande
dagvattenhanteringen:52




Öppen dagvattenhantering där minst 50 % av flödet hanteras med LOD (lokalt
omhändertagande av dagvatten)
Maxflöde på 5 l/s och ha ut från varje detaljplaneområde ska vara dimensionerande för
ett 5-års regn
Cirka 50 % fördelning av LOD åtgärder mellan kvartersmark och allmän plats mark.

Dagvattenhanteringen inom området syftar till att minska påverkan på den lokala vattenbalansen
och att minska föroreningsbelastningen. Målet är att kunna släppa dagvattnet till Igelbäcken och
Råstabäcken/Råstasjön. För att kunna nå det målet behöver hälften av dagvattnet omhändertas
lokalt medan övrigt dagvatten får avledas till konventionellt dagvattensystem först efter
fördröjning eller vid bräddning.53 Med en öppen dagvattenhantering kan också biologiska och
estetiska värden tillföras den urbana miljön samtidigt som en rening sker av vattnet innan det
når sjöar och vattendrag.
Med dessa målsättningar bör konsekvenserna för vattenmiljön kunna bli begränsade. Fortsatta
utredningar krävs dock i den fortsatta planprocessen för att närmare visa hur målen ska uppnås.
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Fördjupad dagvattenplan för Stora Ursvik, Sweco, rev 2006-04-10
PM Dagvatten Ursviks västra delar, Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbybergs stad, 201401-02
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Projekteringsförutsättningar för dagvatten i Stora Ursvik, Sweco 2008-02-25
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7.4.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
I den fortsatta planprocessen behöver dagvattenfrågan utredas närmare med de förutsättningar
som gäller i aktuellt programförslag och i kommande detaljplaner. Igelbäcken ska ges särskild
uppmärksamhet i den fortsätta planeringen då de vare sig vattenkvalitet eller tillrinning till
bäcken får försämras. Det samma gäller Norra Råstabäcken och Råstasjön där det är viktigt att
flöden och föroreningsbelastning begränsas. Sundbybergs stads dagvattenstrategi ska användas
vid framtagande av detaljplaner. Även miljökvalitetsnormer för vatten ska beaktas så att
utbyggnaden inte försvårar möjligheten att uppnå dessa.
Åtgärder behöver preciseras närmare i den fortsatta planprocessen men för att uppnå
ovanstående förutsättningar gällande dagvattenhanteringen föreslås ett antal lösningar.
Lösningarna kan variera mellan detaljplaner samt från enklav till enklav. Nedan följer exempel
på tekniska lösningar vilka är avsedda att tillämpas i Ursviks västra delar.54
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Gröna tak har en stark förmåga att fördröja dagvatten, reglera mikro-klimat och främja
biodiversitet. Gröna tak används med fördel.
Vatten från hårdgjorda ytor avleds ytledes mot växtbädd. Utöver dagvattenreglerande
funktioner förbättrar träd områdets mikro-klimat genom lägre marktemperaturer
sommartid och filtrering av vind vintertid samt bidrar till bättre luftmiljö genom
filtrering av partiklar. Träd ger även estetiska rekreativa fördelar. Dämmen kan med
fördel användas för att skapa tillfälliga vattenspeglar.
Vatten från tak kopplas från stuprörsutkastare till växtbäddar, eller vidare transport i
öppna rännor.
Vatten från vägbana och andra hårdgjorda ytor avleds i öppna dagvattenrännor till
översilningsytor i parker.
För cykelparkeringar och andra funktioner där hårdgjord yta bedöms nödvändig kan
porösa material som tillåter infiltration användas.
Tillgänglighet över rännor tillförsäkras med galler eller andra beträdbara lösningar.

En grönytefaktor på 0,5 ska tillämpas i projektet. Byggmaterial som förorenar dagvattnet ska
undvikas. Dammar och diken har föreslagits i syfte att fördröja och utjämna flöden. I den
fortsatta planprocessen är det viktigt att säkerställa att ytor avsätts för detta ändamål. Det är
också angeläget att ta barns säkerhet i beaktande vid planeringen av öppna vattenspeglar i
bostadsnära miljö.

7.5

Naturmiljö

7.5.1 Bedömningsgrunder
Sundbybergs stad har tagit fram en grönplan som ska ligga till grund för fysisk planering.55 I
denna framgår bland annat att stadens målsättning är att:
• värdefulla stråk, länkar och grönområden ska värnas och förstärkas
• den biologiska mångfalden ska värnas och förstärkas
• skötseln av respektive grönområde ska anpassas till respektive grönområdes karaktär
• stadens grönområden ska vara trygga områden för människor att vistas i
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PM Dagvatten Ursviks västra delar, Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, Sundbybergs stad, 201401-02
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Grönplan Sundbyberg, Handlingsprogram för stadens planering, utveckling och skötsel av Sundbybergs
parker och grönområden, Sundbybergs stad maj 2011
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7.5.2 Förutsättningar
Programområdet ligger i direkt anslutning till Järvakilen, som är ett grönt stråk som löper från
Upplands Väsby och Sigtuna i norr, genom Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg och Solna och
fram till Nationalstadsparkens delar i Stockholms innerstad. Inom Järvakilen är också
Igelbäckens naturreservat beläget. Kring Igelbäcken finns ett kulturpräglat landskap som utgör
en rest av ett äldre odlingslandskap. Området består av kuperad skogsterräng med öppna
marker, främst utmed Igelbäcken. Området har förutom naturvärden, också höga värden för
friluftslivet genom att det ligger insprängt mitt i tätortsbebyggelsen.
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Inför upprättande av planprogram för Ursviks västra delar, utförde Structor Miljöbyrån 2012 en
övergripande naturinventering med syfte att identifiera skyddsvärda naturtyper.56 Inom delar av
programområdet har naturvärden också inventerats och dokumenterats inför ombyggnaden av
E18. Arbetet utfördes år 2008 av Ekologigruppen längs de vägsträckor som påverkades av den
planerade ombyggnaden.57
Programområdet är på många sätt ett relativt påverkat område. Andra delar är mindre
exploaterade men påverkade genom utfyllnader. Områdena med naturmark består till stora delar
av mindre öar som omgärdas av arbetsområden. I södra delen av det inventerade området,
mellan Gamla Enköpingsvägen och Enköpingsvägen, ligger Kvarnkullen, vilken är fysiskt
relativt opåverkad. I programområdets norra delar, angränsande till det s.k. ”MILO-området”
där försvaret tidigare haft verksamhet, finns det till ytan största mer opåverkade naturområdet.
De naturområden som finns inom programområdet utgörs huvudsakligen av blandskog där tall,
björk och asp dominerar. En del höjder med hällar finns, framförallt i norra delen av
programområdet. Region- och trafikplanekontoret har gjort en kartering över gammal skog inom
Stockholms grönkilar som visar skog över 100 år samt skog mellan 60-100 år. Delar av
programområdets norra delar har skog som är både mellan 60-100 år samt skog som är äldre än
100 år, se figur 21.
Befintliga naturvärden har inventerats och dokumenterats av Ekologigruppen längs de
vägsträckor som skulle komma att påverkas av ombyggnaden av E18. Ett antal av de områden
som inventerades av Ekologigruppen ingår i det nu aktuella programområdet. Inom
programområdet finns två sumpskogsområden av kommunalt intresse (klass 3, område 30 och
31 i figur 21) och fyra naturområden av lokalt intresse (klass 4, område 47-50 i figur 21).
Sumpskogsområdena har idag påverkats av vägbygget genom att delar av arealen har gått
förlorad.
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Översiktlig naturinventering Västra Ursvik, Sundbybergs stad, Structor Miljöbyrån Stockholm AB,
2012-11-19
57
Naturvärden längs väg E18. Hjulsta-Rissne och Kymlingelänken. Inventering 2008. Ekologigruppen
AB.
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Figur 20. Översikt över befintlig grönstruktur i Sundbyberg. Järvakilen och Igelbäckens naturreservat
finns i de norra delarna av kommunen.(Översiktplan Sundbybergs Stad 2013)
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Figur 21. Inventerade områden inom ramen för Trafikverkets ombyggnad av E18.58

I den övergripande naturinventering som Structor Miljöbyrån utförde 2012 delades
programområdet in i delområden med olika karakteristika, se figur 22. Områdena har sedan
värderats utifrån förekomst av naturvärdeselement och artsammansättning samt utifrån
information från tidigare genomförda inventeringar. Det ska noteras att den del av
programområdet som omfattar den nya lokalgatans sträckning genom Järvakilen inte ingick i
inventeringen.
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Bilaga 1b. Naturvärden längs väg E18. Hjulsta-Rissne och Kymlingelänken. Inventering 2008.
Ekologigruppen AB.
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Figur 22. Översiktlig inventering av naturvärden inom programområdet.(Structor Miljöbyrån 2012)
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7.5.3 Konsekvenser programförslag
Programområdet på många sätt ett relativt påverkat område genom att mark tagits i anspråk
samt genom bullerstörningar. De kvarvarande områdena med naturmark består till stora delar av
mindre öar som omgärdas av arbetsområden och vägar. De högsta naturvärdena har det större
opåverkade skogsområdet och hällmarken i de norra delarna av programområdet (område 10
och 11 i figur 22) samt sumpskogsområdena med död ved i programområdets västra delar
(område 4a, 4b och 5 i figur 22). Programförslaget (med den bebyggelsestruktur som redovisas i
illustrationsplanen) innebär att sumpskogsområdena tas i anspråk för anläggande av nya
bostadskvarter. Det innebär att de naturvärden (som i Ekologigruppens inventering bedömts
vara av kommunalt intresse) som är knutna till dessa biotoper kommer att gå förlorade. Värdena
i dessa områden har delvis redan påverkats av utbyggnaden av E18. Även de före detta
åkerholmarna med äldre tallar och död ved (av lokalt intresse) som återfinns i de centrala
delarna av området, kommer i stor utsträckning att tas i anspråk av planerad bebyggelse.
I det mer sammanhängande skogsområdet i programområdets norra delar (benämnt delområde
11 i figur 22) planeras några kvarter med bostadsbebyggelse. Även om bebyggelsen är öppnare i
dessa delar, vilket ger möjlighet att spara en del träd, så innebär programförslaget att stora delar
av skogsområdet tas i anspråk. I detta område finns en del gammal skog, bland annat äldre tallar
som med stigande ålder får allt större förutsättningar för att hysa rödlistade arter, främst i form
av insekter.
Kvarnkullen i den södra delen av programområdet kommer till största del att bibehållas som
naturmark. Delar av naturmarken i programområdets sydvästra hörn kommer också att
bibehållas och kopplas ihop med det gröna parkstråket som vallen är tänkt att utgöra.
Programområdet är beläget vid en sårbar punkt i Järvakilen då kilen är smal och genomkorsas
av motorvägen. Stor hänsyn behöver tas till det närliggande naturreservatet så att värdefulla
kopplingar inte bryts. En lokalgata/koppling mot Kista planeras att gå på högbro över
Igelbäcken och det är viktigt att den nya lokalgatan följer nya E18:ns profil (så att släppet
mellan bropelarna blir lika stort som i den passage Trafikverket nu har skapat).
Övriga delområden inom programområdet innehar låga naturvärden och är redan idag mycket
påverkade av de verksamheter och arbeten som pågår
Genom att programförlaget innebär att naturmark med höga naturvärden (sumpskog, skog med
äldre tallar) tas i anspråk av ny bebyggelse bedöms programförslaget medföra negativa
konsekvenser för naturmiljön.
7.5.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Generellt bör det eftersträvas att spara värdefulla naturområden i den fortsatta planeringen av
Ursviks västra delar.
En fördjupad naturinventering behöver genomföras i skogsområdet i de norra delarna av
programområdet. Efter genomförandet bör bebyggelsestrukturen ses över i kommande
detaljplan för att möjliggöra anpassning av bebyggelsen till identifierade naturvärden, t ex
genom att eftersträva att spara äldre träd.
Vid utformningen av kopplingen mot Kista är det viktigt att tillse att de gröna sambanden inom
Järvakilen inte försämras samt att Igelbäcken inte påverkas negativt. En inventering av
naturvärden behöver också genomföras i denna del.
Det bör också utredas om de sumpskogsmiljöer som finns i programområdets västra del kan
behållas och eventuellt användas i dagvattenhanteringen i området.
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7.6

Rekreation och grönstruktur

7.6.1 Bedömningsgrunder
I RUFS 2010 finns följande planeringsmål, som ska uppnås till år 2030:
 Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
 Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i
regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning.
 Människor i regionen har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.
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Ett viktigt åtagande kopplat till detta är att bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna kilarna.
Områden som knyter samman gröna kilar med lokal grönstruktur bör stärkas.
I sin grönplan59 anger Sundbybergs stad målsättningar avseende grönområden (se avsnitt 7.5.1).
Vidare står det i grönplanen att kopplingarna till Igelbäckens naturreservat ska bevaras och
förstärkas i samband med fortsatt exploatering av Stora Ursvik och MILO-området. Vid en
eventuell framtida bebyggelse i området måste stor hänsyn tas till naturreservatet så att
tillgängligheten till detta inte försämras, värdefulla kopplingar bryts eller att områdets
upplevelsevärden på annat sätt påverkas negativt.
Ett av planeringsmålen i den fördjupade översiktsplanen för Stora Ursvik är ”En god
tillgänglighet och utformning av grönytor inom området”.
7.6.2 Förutsättningar
I anslutning till programområdet ligger Järvakilen, se figur 23.

Figur 23. Flygfoto över programområdet samt Järvakilen.
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Grönplan Sundbyberg, 2011.
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Järvafältet i kilens centrala del är ett av länets mest besökta friluftsområden. Friluftslivet främjas
av många anläggningar i form av leder och naturstigar, eldplatser, badplatser, raststugor och
serveringar. Upplandsleden, Järva kilstråk och Järva cykelled sträcker sig genom stora delar av
kilen. På Järvafältet samsas även aktiviteter som ridning, löpning, fågelskådning, orientering,
hundträning och skidåkning under vinterhalvåret. Igelbäckens naturreservat, som är en del av
Järvakilen, ligger strax norr om programområdet. Reservatet inrättades 2004 för att skydda och
bevara ett tätortsnära naturområde för naturupplevelser och friluftsliv. Samtidigt ska Igelbäcken
skyddas som ett levande vattendrag. Reservatet sköts i enlighet med en skötselplan som kommunfullmäktige fastställt. Exploateringar i naturreservatets närhet måste utföras så att
reservatets värden säkerställs i framtiden.
Förutom tillgången till naturreservatet, och i förlängningen till hela Järvakilen, har Stora Ursvik
tillgång till mindre, lokala grönytor, såsom Kvarnkullen och Ursviks holme. Ursviks holme är
en bevarad skogsdunge, belägen öster om programområdet, och ett av de grönområden som är
identifierade för bevarande i miljö- och gestaltningsprogrammet för Stora Ursvik.
Tillgängligheten till området har förbättrats och skogen har bevarats och kompletterats med
grillplats, sittplatser och träkojor. Kvarnkullen utgörs idag av ett mindre skogsområde. En
allaktivitetspark finns anlagd på gränsen mellan Stora och Lilla Ursvik och bidrar till att knyta
ihop stadsdelarna. I parken finns möjligheter till aktivitet för alla åldrar, såsom bollspel,
klättring, skateboardåkning och sandlådelek. Parken angränsar till ett skogsområde och till de
elbelysta motionsspåren i Ursvik och härigenom även till Igelbäckens naturreservat.
7.6.3 Konsekvenser programförslag
Enligt programförslaget ska tillgången till bostadsnära natur särskilt värnas. Med bostadsnära
natur menas naturområden som ligger inom 300 m från bostaden. Inom programområdet
planeras det för parker av olika storlek samt mindre grönrum.
Längs med Kvarngatan från Kvarnkullen i söder till naturområdet i norra delen av stadsdelen
och vidare upp mot MILO-området och Igelbäckens naturreservat planeras ett parkstråk som
kommer att fungera som en länk mellan områdets södra och norra delar. Bostäder kommer att
byggas i anslutning till Kvarnkullen men större delen av Kvarnkullen kommer att bevaras som
grönyta och restaureras. Den vall som planeras förvandlas till en aktivitetspark som innehåller
löparbanor och utomhusgym, skateboardramper och klättervägg. Parken ska planteras och förses
med gångstråk med belysning och sittmöjligheter.
För programområdet och dess omgivning (analysområdet) har en friyteanalys60 genomförts.
Friyta är den sammanfattande beskrivningen på all obebyggd mark som inte tas upp av byggnad
eller trafikområde, till exempel närnatur, park, fickpark, gröna stråk och torg. Ett friområde
inkluderar inte kvartersmark utan utgörs endast av offentliga ytor. I analysen har mål för
tillgång till olika typer av friområden satts upp. I figur 24 visas de friområden inom
programområdet respektive analysområdet som analysen baseras på.
Av programområdet utgörs 24 % av friområden om man räknar med aktivitetsvallen. Då vallen
inte räknas med sjunker andelen till 19 %, vilket är precis under målbilden på 20 %. Sett till hela
analysområdet är andelen friområde ungefär det dubbla.
För att uppnå målbilden för tillgång till fickpark, det vill säga en grönyta mindre än 0,5 hektar
med sitt- och lekmöjlighet, ska det vara mindre än 100 meter till en fickpark eller ett större
friområde. I genomsnitt har fastigheterna inom både analysområdet och programområdet
omkring 50 meter till ett friområde.
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Västra Ursvik, Friyteanalys, Spacescape 2014-04-08.
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Gångavstånd till närmaste kvarterspark, ett friområde större än 0,5 hektar med lekplats, ska vara
högst 300 meter. Med vallen inkluderad är snittavståndet runt 180 meter, både inom
programområdet och hela analysområdet. Längst avstånd till kvarterspark finns i de mellersta
delarna av området.
Kvarnkullen kommer att utgöra en stadsdelspark och ytterligare en stadsdelspark planeras till
den norra delen av Ursviks västra delar, delvis inom programområdet. Målbilden är att det ska
vara högst 500 meter till närmaste stadsdelspark, vilket uppfylls för hela Västra Ursvik. I södra
delen av programområdet är rymligheten låg vilket innebär att tillgången på friområden i södra
delen inte når upp till målbilden.
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Gångavståndet till friluftsområde ska vara högst 1 000 meter, vilket uppnås för hela Västra
Ursvik. Snittet är 410 meter.
En sociotopkartering61 har gjorts för att visa vilka vistelsevärden som bedöms kunna skapas i
friområdena. Enligt karteringen är mångfalden i området vad gäller olika typer av aktiviteter och
värden ganska låg i jämförelse med andra attraktiva stadsdelar. Det finns till exempel ingen
riktigt bra stadspark utan värdena är utspridda på olika ytor. Med undantag från aktivitetsvallen
och Kvarnkullen finns majoriteten av de större sociotoperna med gröna vistelsevärden i den
norra delen av programområdet samt öster om området.
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Västra Ursvik, Friyteanalys, Spacescape 2014-04-08.
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Figur 24. Friytor i och i anslutning till programområdet

Programområdet är idag endast i begränsad omfattning tillgängligt för friluftslivet och används
inte i någon stor utsträckning som närrekreationsområde. De förbättrade kommunikationer i
form av förtätad av busstrafik, tvärbanans sträckning genom området samt nya gång- och
cykelvägar som programförslaget innebär gör att tillgängligheten till natur- och
rekreationsområden ökar och kan därmed indirekt leda till att friluftslivet utvecklas. Tillgången
till bostadsnära grönytor gör också att möjligheterna till närrekreation ökar.
Den lokalgata/koppling mot Kista som planeras gå på högbro över Igelbäcken kommer att
innebära att den befintliga barriären i Järvakilen förstärks. Trafiken på lokalgatan medför att
bullret ökar i närområdet och om biltrafik tillåts innebär det fler trafikrörelser jämfört med om
endast busstrafik tillåts. Konsekvenserna av detta blir att rekreationsområdet krymper och
upplevs som mindre fridfullt i den del som angränsar till den nya gatan. I ett större perspektiv
innebär det även att målet att bevara och förstärka de gröna kilarna motverkas. I sammanhanget
bör dock nämnas att E18 utgör en betydande bullerkälla i området idag.
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Sammantaget bedöms ändå konsekvenserna för människors hälsa bli positiva, då tillgången till
både större och mindre natur- och rekreationsområden kommer att öka. Dock uppnås med
aktuell utformning av området inte målen för tillgång till friområden fullt ut.
7.6.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Det är viktigt att den bostadsnära naturen i form av parker, mindre grönrum och uppvuxna träd
säkerställs inom kommande detaljplaner. Aktivitetsvallen och Kvarnkullen måste göras
attraktiva som rekreationsmiljöer då de kommer att vara det närmaste större grönområdet för
många boende och arbetande i Västra Ursvik. Samtliga rekreationsytor bör vara solbelysta och
ha ett bra lokalklimat samt bullernivåer under riktvärdena. Den bostadsnära naturen måste också
kopplas till stråk och bindas samman med omgivande naturområden och inte avskärmas av
barriärer så att den kan nås av alla. Drift och underhåll av parker och grönytor är viktigt för att
öka tillgängligheten och få folk att vilja vistas där.
Den nya lokalgatans påverkan på bullernivåerna i berörd del av Järvakilen bör utredas med
hänsyn till de rekreativa värdena.
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7.7

Kulturmiljö och landskapsbild

7.7.1 Bedömningsgrunder
Enligt lagen om kulturminnen (1988:950) är det förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen på
något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.
Ett av planeringsmålen i RUFS 2010 är att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska
värnas och vidareutvecklas.
7.7.2 Förutsättningar
Inom Igelbäckens naturreservat finns lämningar som kan dateras till äldre järnåldern och framåt.
Lämningarna är trots den omedelbara närheten till tätortsområden mycket tydliga och kan
knytas främst till jordbruksverksamhet. De har bevarats i relativt hög utsträckning tack vare att
området under större delen av 1900-talet använts som militärt övningsområde. I området har
människor bott och brukat marken i mer än tusen år. Under medeltiden fanns det större
bosättningar i norra Sundbyberg, bland annat i Stora Ursvik. I Stora Ursvik, i anslutning till
programområdet, finns också Stora Ursviks gård där jordbruk troligen bedrivits sedan forntiden.
Gårdsbyggnaderna från 1500-talet är numera rivna och det enda som återstår är mangårdsbyggnaden från 1873, med tillhörande gårdsplan. Såväl byggnaden som trädgården skyddas i
detaljplan. Gamla Enköpingsvägen och vägarna mellan Stora och Lilla Ursvik kan föras tillbaka
till 1600-talet eller ännu tidigare.
En särskild arkeologisk utredning gjordes 2002-2003 i två etapper för Stora Ursviks-området62.
Enligt utredningarna fanns det fyra registrerade fornlämningar inom utredningsområdet, samt en
som gränsar till området. Utredningen visade även på ett antal indikationsområden.
Utredningsområdet var större än det nu aktuella programområdet och stora förändringar har
redan skett inom området, bland annat i samband med omläggandet av E18. Länsstyrelsen har
enligt egen utsago därför endast uppgift om en fornlämning, RAÄ 43:1, vilken utgörs av en
torpgrund och är belägen i sydöstra hörnet av programområdet. Rinkebykvarn på Kvarnkullen i
söder, som enligt Riksantikvarieämbetet utgör Övrig kulturhistorisk lämning, stod ursprungligen
vid Observatoriegatan i Stockholm och flyttades till nuvarande plats år 1882. Vindflöjeln är från
1671.
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Arkeologikonsult. Stora Ursvik. Särskild arkeologisk utredning etapp 1. Rapport 2002:1079 resp. Stora
Ursvik. Särskild arkeologisk utredning etapp 2. Rapport 2003:1080.

MHKB Ursviks västra delar
M1300075
2014-04-29, sid 59(82)
Landskapet i Ursvik har en sprickdalskaraktär som medför variationer i topografi.
Landskapsbilden inom programområdet är dock i hög grad påverkad av trafikexploatering och
domineras av stora vägar och pågående vägbyggen. De historiska kopplingarna inom området är
därför mycket svaga. I norra delen av programområdet finns det till ytan största mer opåverkade
naturområdet inom området.
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7.7.3 Konsekvenser programförslag
Programområdet är redan exploaterat i och med omläggandet av E18 och den pågående
utbyggnaden av Stora Ursvik. Den planerade bebyggelsen kommer därför inte att medföra
någon ytterligare påverkan på områdets kulturmiljöer, med undantag för den fasta
fornlämningen (43:1). Enligt meddelande från Länsstyrelsen63 bedöms den dock inte vara något
hinder i planeringen av området. Tillstånd till arkeologiska insatser kan ges när detaljplanen är
antagen. Rinkebykvarn ska bevaras på plats och Kvarnkullen omvandlas till en park.
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms därmed i huvudsak bli positiva eftersom kvarvarande
kulturmiljöer synliggörs.
Den exploatering som programmet medger innebär att landskapsbilden kommer att förändras till
stadsmiljö. Området kommer att ha en hög exploateringsgrad men den nya bebyggelsen
kommer att följa landskapets topografi och höjderna variera inom området. Inifrån området
kommer bebyggelsen att visuellt skärma de omgivande vägarna. Vissa byggnader kommer att
sticka ut särskilt i stadsbilden, exempelvis centrumbyggnaden vid torget, högstadieskolan,
bebyggelsen vid södra entrén till Ursvik samt ett antal högre bostadshus i områdets norra del.
Dessa kommer att kontrastera mot omgivande byggnader och fungera som landmärken eller
referenspunkter för navigering och identifikation. Stadsdelens landmärken kräver särskild
omsorg i gestaltningen.
En cirka 10 m hög vall planeras längs med Ulvsundaleden/E18, vilken ytterligare kommer att
utgöra en visuell barriär mot vägen. En illustration över Ursvik och vallen sedda från bron till
Rinkeby allé visas i figur 25. Vallen planeras få funktionen av park och kommer att planteras
och förses med gångstråk med belysning. Klätterväggar kan anläggas på den sida som är riktad
in mot programområdet. I norr kommer bebyggelsen att göras mer öppen för att släppa in
grönskan i stadsdelen och samtidigt utveckla direktkontakten ut i grönområdet. Utifrån kommer
bebyggelsen att vara synlig mer eller mindre från samtliga håll. Vallen planeras utgöras av
gabioner, "burar" som ofta är formade som boxar, vilka fylls med sten och kan täckas med
vegetation. Vallen kan troligtvis uppfattas av somliga som ett estetiskt tilltalande inslag i
landskapsbilden då den ökar upplevelsen av grönska, medan andra kan uppfatta det som en
kompakt barriär som skiljer områdena åt. Eftersom landskapsbilden i området idag domineras
av pågående byggen bedöms dock konsekvenserna för landskapsbilden sammantaget bli
positiva.
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Figur 25. Illustration över Ursvik och vallen sett från bron till Rinkeby allé.
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7.7.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Upprustningen av Rinkebykvarn och Kvarnkullen bör säkerställas i kommande detaljplan.
Tillstånd till påverkan på den fasta fornlämningen måste sökas innan exploatering. Om
ytterligare kulturmiljölämningar av något slag påträffas under arbetets gång ska detta anmälas
till Länsstyrelsen.
Hur vallen ska utformas bör studeras vidare så att den inte riskerar att uppfattas som en mur in
mot Stora Ursvik utan istället utgör en välkomnande port in till området. Åtgärder som förelås
för att bryta ner skalan och mjuka upp uttrycket är platåer på olika höjd över vägbanan. Även
plantering av vegetation föreslås. Platåerna kan också utsmyckas med konst och vegetationen
effektbelysas för att ytterligare öka murens attraktivitet.

7.8

Tillgänglighet och trygghet

Social hållbarhet är ett måste för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle och måste således
beaktas vid all stadsplanering. En socialt hållbar miljö har en mångfald av människor,
aktiviteter och byggnader, bejakar människors olika förutsättningar och intressen, uppmuntrar
till planerade och spontana möten, är lättillgänglig för alla grupper och individer, är befolkad
och trygg under flera av dygnets timmar samt underlättar människors vardagsliv. I denna
MHKB lyfts aspekterna tillgänglighet och trygghet fram då dessa i stor utsträckning kan
påverka människors hälsa.
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön ska vara tillgänglig. Blir
staden tillgänglig för personer med funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten
sannolikt också för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar del i det
offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla människor som rör sig där, inte minst för
andra kvinnor. För många människor är deltagandet i olika aktiviteter en viktig del av livet. Det
är en möjlighet att aktivt få ägna sig åt sina intressen och att träffa andra människor. Det är
viktigt att se vilka möjligheter eller begränsningar stadens eller områdets utformning ger för
invånarna att aktivt utöva fritidsaktiviteter. Aktiviteterna ser till viss del olika ut beroende på om
du är flicka eller pojke, kvinna eller man och de kan även kräva olika förutsättningar och
konkurrera om resurser. Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och fysiska
aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid. Det innebär att den fysiska miljön
måste ha en mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel användning av
stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och idrottsanläggningar. Tillgängligheten till
anläggningar och miljöer för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för alla
att delta i aktiviteter.
Barriärer av olika slag innebär ett ständigt problem för dem som förflyttar sig mellan olika
områden. Järnvägsspår, större vägar eller vattendrag som delar upp städer och tätorter blir svåra
hinder för gående och cyklister som vill ta sig fram och samtidigt känna sig trygga. Alternativen
för att korsa en stor barriär är ofta få och många av dessa platser upplevs som otrygga. Genom
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att planera för förbifarter eller gräva ner eller på annat sätt planskilja trafiken kan vardagslivets
förflyttningar underlättas för många människor. Samtidigt kan olika lösningar ge olika
konsekvenser för kvinnor och män. En gångtunnel kan förvisso vara en trafiksäker lösning men
om den inte upplevs trygg är risken stor att den inte används så som planerat. Tillgång till
bullerfria och trafiksäkra miljöer bidrar också till den sociala hållbarheten. En utformning som
uppmuntrar till vardagsmotion leder till ökad folkhälsa.
7.8.1 Bedömningsgrunder
Enligt Sundbybergs stads policy för en tillgänglig stad ska alla i Sundbybergs stad kunna leva
ett oberoende liv med samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Sundbybergs stad ska
möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att kunna vara delaktiga i samhällslivet i
Sundbyberg på jämlika villkor.
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SL har som riktlinje att avståndet till busshållplatser vid flerfamiljshus med mer än tre våningar
inte bör överstiga 300 m fågelvägen, vilket motsvarar en gångsträcka om cirka 400 m. Till
spårbunden trafik kan avstånd upp till 500 m fågelvägen accepteras.
Ett av planeringsmålen för Stora Ursvik är enligt den fördjupade översiktsplanen att Stora
Ursvik ska ge förutsättningar för en trygg boendemiljö.
7.8.2 Förutsättningar
Stora Ursvik har direktanslutning till det övergripande trafikvägnätet. Vägarna innebär att
tillgängligheten till området med bil och i viss mån buss är god idag, men de utgör också tydliga
barriärer mot Rinkeby och de södra delarna av Sundbyberg. Programområdet domineras idag av
den pågående exploateringen och upplevs inte som ett tillgängligt, tryggt och inbjudande
område.
Ett antal busslinjer stannar idag i eller i anslutning till Ursviks-området. Ursvik förses i viss mån
med nattrafik av linje 591 men gångavståndet från hållplatserna på Enköpingsvägen överstiger
400 m. Närmaste tunnelbanestation ligger i Rissne, cirka en kilometer söder om
programområdet.
Idag passeras Stora Ursvik av ett antal cykelleder, se figur 26. En av dessa kommer från
Bergshamra i Solna och fortsätter till bland annat Rinkeby och Tensta på gamla
Enköpingsvägen. Det finns en gång- och cykelbro över Ulvsundaleden. Vid gång- och
cykeltunneln under Enköpingsvägen i Hallonbergen finns möjlighet att cykla Ursviksvägen
genom Lilla Ursvik till Stora Ursvik. Mellan Rissne och Stora Ursvik finns en gång- och
cykelbro över Enköpingsvägen vid SEB:s hus. Denna bro är ansluten till Rissnes gång- och
cykelvägar och till huvudcykelstråken mot bland annat centrala Sundbyberg. I brons andra ände
ansluts gång- och cykelvägen till gång- och cykelsystemet i Stora Ursvik och därmed nås även
gång- och cykelbron till Rinkeby.
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Figur 26. Cykelvägar i Ursvik med omgivning.

I Igelbäckens naturreservat finns en cirka en kilometer lång tillgänglighetsslinga, som särskilt
har iordningställts för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar. Slingan
har tillkommit som ett led i stadens skötsel och förvaltning av reservatet, och staden har erhållit
statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt för att iordningsställa den.
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7.8.3 Konsekvenser programförslag
Tvärbanan kommer att förlängas från Alvik via Sundbyberg till Kista och kommer att passera
ovanför den framtida korsningen Enköpingsvägen/Kvarngatan och vidare på Kvarngatan genom
Stora Ursvik. En hållplats för tvärbanan kommer att anläggas vid Ursviks torg och ytterligare en
planeras i programområdets norra delar. Nya busshållplatser planeras i Stora Ursvik i samband
med att området byggs ut. I och med detta kommer avstånden till kollektivtrafik att minska
inom området och större delen av programområdet får god tillgänglighet. Nattrafik planeras till
området men det är ännu inte utrett hur och var den kommer att gå.
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Eftersom spårvägen planeras gå på bro över Enköpingsvägen är det möjligt att anlägga en gångoch cykelbana på samma bro som kan fortsätta genom Stora Ursvik mot Rinkeby. En bro
kommer också att byggas mellan Stora Ursvik och Rinkeby allé, vilket gör att ytterligare en bra
gång- och cykelkoppling skapas mellan Stora Ursvik och Rinkeby. Bron ska främst vara till för
fotgängare, cyklar och kollektivtrafik. I och med bron skapas en länk mellan Stora Ursvik och
Rinkeby, vilket ökar tillgängligheten till kommunikationer och serviceutbud för boende på båda
sidor. Den vall som planeras längs med Ulvsundaleden kan dock upplevas som att den
förstärker barriäreffekten mellan Ursvik och Rinkeby.
Cykelleden från Bergshamra till bland annat Rinkeby och Tensta kommer att finnas kvar i det
framtida Stora Ursvik och utgöra ett av huvudcykelstråken både genom och till och från
området. Eftersom Ursviksvägen föreslås förlängas in i Stora Ursvik blir även den ett cykelstråk
som kopplar de norra delarna av Stora Ursvik till bland annat Hallonbergen. I samband med
ombyggnaden av E18 har en gång- och cykelundergång anlagts strax söder om Ärvinge
trafikplats. Denna innebär att Stora Ursvik kopplas till Kista och till de gång- och
cykelförbindelser som finns från Kista. Denna led blir den länk som knyter ihop Kista med hela
Sundbyberg och Solna.
Den höga exploateringsgraden medför att det finns ett gott underlag för service. Lokaler för
kulturändamål och utökad kursverksamhet planeras vid Ursviks torg. Möjligheterna till att inom
programområdet förlägga en ishall och en curlinghall i anslutning till varandra samt fler
sporthallar utreds också. Handel och annan service kan då finnas nära de boende i Ursvik och
tillgängligheten till dessa funktioner ökar även för boende i andra närliggande områden, t.ex.
Rinkeby. Programförslaget innebär också att tillgången till grönområden och rekreationsytor
ökar. Detta finns beskrivet i avsnitt 7.6.
Sammantaget innebär programförslaget att tillgängligheten till och från Stora Ursvik ökar.
Kvarngatan kommer att vara huvudled i området med högst trafikflöden samt tvärbana och en
regional cykelled. Tvärbanans dragning centralt i området gör att hållplatserna blir tillgängliga
för en stor andel människor. En konsekvens blir dock att Kvarngatan riskerar att utgöra en
barriär i programområdet, inte minst för barn. Hur Kvarngatan och spårvägen kommer att
upplevas beror på hur väg/spårväg och passagerna över utformas.
En blandad bebyggelse med både bostäder, kontor, caféer /restauranger och affärer planeras
inom programområdet. Detta bidrar till rörelse vid olika tider på dygnet och ökar tryggheten i
området. Inom kvarteren planeras gränder, som utgörs av 8-11 m breda passager och
uppehållsplatser. Mellan husen uppstår mindre platser. Dessa måste utformas på ett sätt så att de
inte riskerar att uppfattas som otrygga. Rätt utformade utgör de slutna kvarteren en trygg och
skyddad närmiljö. Parker och grönytor tillför viktiga kvalitéer till området men kan upplevas
som otrygga när det är mörkt. Goda gång- och cykelförbindelser innebär att barn i större
utsträckning kan röra sig på egen hand i trafiksäkra miljöer. Hela programområdet planeras för
trafik med hastighetsbegränsningen 30 km/h vilket är positivt för tryggheten i området.
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En stor utmaning består i att lyckas locka en blandad grupp människor att flytta in i området.
Erfarenheter från andra stadsbyggnadsprojekt i Stockholm visar att det är en relativt homogen
grupp människor som söker sig till nyproducerade områden. Det ökade utbudet av
kollektivtrafik, handel och annan service, föreningslokaler och eventuellt också sporthallar kan
dock leda till att fler människor från närliggande stadsdelar söker sig till området samt att det
blir en större blandning av befolkningsgrupper som nyttjar området.
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7.8.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Enligt programförslaget planeras samtliga gator och gång- och cykelbanor inom
programområdet med tillgänglighet och trygghet i fokus. Alla busshållplatser ska vara
tillgänglighetsanpassade och tillkommande offentliga platser ska vara tillgängliga för alla. Den
bostadsnära naturen måste kopplas till stråk och inte avskärmas av barriärer så att den kan nås
av alla (se avsnitt 7.6). Topografin i området gör att tillgängligheten till exempel rekreationsytor
i vissa fall är begränsad. Kvarngatan med tvärbanan kommer i viss mån att utgöra en barriär i
området och övergångarna måste utformas så att den inte upplevs som sådan. Dessa frågor
behöver adresseras och vidareutvecklas i kommande detaljplaner.
Drift och underhåll av gång- och cykelvägar, bostadsnära grönytor, lekplatser m.m. är viktigt för
att bibehålla både tillgänglighet och trygghet. Belysningen inom området måste planeras
noggrant så att samtliga delar av området upplevs som trygga. Bra belysning minskar även
risken för trafikolyckor.
Det finns några gemensamma kännetecken för platser som upplevs som trygga. Det är platser
som:
• går att överblicka
• ger kontakt med omgivningen
• är befolkade
• går att orientera sig i
• blandar vägar och bebyggelse
• är välskötta
• upplevs som tillgängliga och har något att erbjuda besökarna

7.9

Föroreningar i mark

7.9.1 Bedömningsgrunder
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark.64 Riktvärden används
för att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer
på känslig och mindre känslig markanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för
kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att
markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde
används generellt vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt bindande värden.

64



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



Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas
vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre

Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket rapport 5976, okt
2009.
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som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation
etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200
meter samt ytvatten skyddas.
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7.9.2 Förutsättningar
Inom stora delar av Stora Ursvik har militären tidigare bedrivit verksamhet. Försvaret har
använt området som övningsområden från början av 1900-talet fram till mitten av 1970-talet.
FOA (senare FOI) har bedrivit verksamhet fram till år 2000. Flera markundersökningar har
utförts och delområden har sanerats inför avveckling av den militära verksamheten och inför
utbyggnad av tidigare etapper i Stora Ursvik. I Ursviks västra delar är det dock bara en
begränsad del i norr som har omfattats av militär verksamhet65.
I de sydöstra delarna av programområdet genomfördes en översiktlig markundersökning år
200666. Med undantag för en tidigare motocrossbana och golfrange har enligt uppgift från
Sundbybergs Stad ingen egentlig verksamhet bedrivits i det aktuella området. Motocrossbanan
drevs från okänt år fram till år 1999 varefter golfrangverksamheten tog vid, se figur 27 där
motorcrossbanan tydligt kan ses i den norra av det undersökta området. Enligt uppgift från
kommunen har det deponerats sopsand i området. Uppgifter om dumpning av annan typ av
avfall finns ej hos kommunen, genomförda undersökningar visar dock att fyllningen kring
golfrangeområdet delvis innehåller byggavfall. Den översiktliga markundersökningen visar
genomgående på låga halter av föroreningar i området. Den enda analysparametern som
överskrider riktvärdet för känsligmarkanvändning, KM, är cancerogena PAH i fyllningen i sex
av tio analyserade jordprov.
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E-postmeddelande från Anders Lindberg, Stora Ursvik KB, 2013-09-13
Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark, Ursvik etapp 2A, Sundbybergs Stad, Structor
Miljöbyrån, 2006-06-27
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Figur 27. Undersökt område vid markundersökning i programområdets sydöstra delar. De gröna
markeringarna anger att undersökta prover uppfyller krav på känslig markanvändning, KM, (t ex
bostäder) medan gula markeringar anger att KM överskrids men att mindre känslig markanvändning,
MKM (t ex industri) underskrids. Vita markeringar anger provgropar där laboratorieanalyser av jord
inte utförts.67

I den västra delen av programområdet är marken idag i stor utsträckning tagen i anspråk, bland
annat arbetsområde för bygget av nya E18 (återställning av mark pågår), vägar och en tillfällig
återvinningscentral.
Utförda fältundersökningar inför utbyggnaden av E18 visar att olje- och metallhalter i befintliga
vägmassor intill E18 Hjulstavägen och Kymlingelänken med god marginal underskrider mindre
känslig markanvändning. Någon tydlig påverkan från trafiken på E18, Hjulstavägen, eller
Kymlingelänken kan inte konstateras inom närliggande grönområde. Oljehalter visar klart
avtagande trend från vägen och utåt vilket tyder på att dessa föroreningar genereras och sprids
ut från vägen i ett mycket begränsat påverkansområde. Med stöd av utförda provtagningar som
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Översiktlig miljöteknisk undersökning av mark, Ursvik etapp 2A, Sundbybergs Stad, Structor
Miljöbyrån, 2006-06-27
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är gjorda i sektioner tvärs vägen har konstaterats att föroreningar bara har spridits från befintlig
väg till intilliggande slänter.68
7.9.3 Konsekvenser programförslag
Genomförande av programförslaget medför att markvändningen förändras till en stadsmässig
bebyggelse. Den förändrade markanvändningen medför att en ökad andel människor som rör sig
i området och att risken för exponering av föroreningar ökar. Vid anläggande av
bostadsbebyggelse, odlingsmark, skolor och grönytor krävs att Naturvårdsverkets riktvärden för
känslig markanvändning klaras eller alternativt platsspecifika riktvärden69 om sådana beräknas.
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Delar av marken är undersökt med avseende på markföroreningar. I den markundersökningen
som utfördes i den sydvästra delen av programrådet konstaterades att låga föroreningsnivåer
förekommer, med några undantag, och utmed vägarna har föroreningar påträffats i vägarnas
absoluta närhet. De tillfälliga verksamheterna, i form av arbetsområde och återvinningscentral,
kan också ge upphov till förorenade massor, t ex genom oljespill från arbetsmaskiner. Det är
därför viktigt att föroreningssituationen uppmärksammas i den fortsatta planeringen av området
och vid behov avlägsnas förorenade massor.
Om tillämpliga riktvärden avseende markföroreningar uppfylls förväntas inga negativa
konsekvenser för människors hälsa eller miljön. Exploateringen medför istället en möjlighet att
hantera eventuella föroreningar på ett kontrollerat sätt vilket gör att risken för spridning av
föroreningar till omgivningen minskar på längre sikt. I de undersökningar som hittills utförts har
dock inga betydande föroreningar påträffats.
7.9.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Behovet av kompletterande undersökningar och marksaneringar behöver bedömas inför
upprättande av varje detaljplan. I en del fall kan det räcka att kompletterande undersökningar
genomförs först i produktionsskedet för att få ett underlag för att kunna hantera massor på rätt
sätt.
Kompletterande undersökningar bör också inriktas på markområden där ägarbyten ska ske för
att klargöra föroreningssituationen inför förvärv samt i samband med avveckling av
provisoriska verksamheter.

7.10 Klimat och energi
Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala
konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på
ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi.
Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir
fler.
7.10.1 Bedömningsgrunder
I Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy70 finns ett övergripande mål om att
Sundbybergs stad ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle. I policyn anges att detta innebär att:
 Risken för att människor utsätts för negativ miljöpåverkan ska minimeras.
 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön ska bevaras.
68

Miljökonsekvensbeskrivning Väg E18 Hjulsta-Kista Arbetsplan och detaljplan, Utställelsehandling
2004-11-05
69
Platsspecifika riktvärden kan användas där generella riktvärden inte är lämpliga att använda. Dessa tar
hänsyn till de förhållanden som råder inom aktuellt området.
70
Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy, antagen 27 maj 2013 och gäller tom 31 maj 2017.
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Hushållningen med naturresurser ska vara god och miljön ska vara giftfri.
Kretsloppen ska vara resurseffektiva och så långt som möjligt fria från
miljö- och hälsofarliga ämnen.
Förnyelsebar energi ska öka och vara förstahandsvalet.
Energiförbrukningen ska minska med minst 30 procent till år 2020 jämfört
med år 1990.
Koldioxidutsläppen ska minska med 40 procent till år 2020 jämfört med år
1990.
Verksamheterna ska agera långsiktigt hållbart genom att prioritera hänsyn till miljön
och naturresurserna om det finns intressekonflikter.

I policyn anges också hur ovanstående ska uppnås. Följande punkter kan användas i planeringen
av en ny stadsdel:
 planera för en stad där efterfrågan på bilresor och transporter minskar,
 energieffektivisera bebyggelsen,
 byta ut varor och material som innehåller farliga ämnen mot mindre farliga
 alternativ,
 minimera avfallsmängden, öka återanvändningen och sortera avfall rätt,
 göra åtgärder för att långsiktigt värna vattenkvaliteten
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en klimat- och energistrategi. 71 Ett av
åtgärdsområdena i klimat och energistrategin fokuserar på samhällsplanering, regionala
strukturer och markanvändning. I strategin framhålls att långsiktiga investeringar i infrastruktur
och övrig samhällsplanering behöver skapa förutsättningar för ett energieffektivare
transportsystem. En väl fungerande och sammankopplad teknisk infrastruktur är en förutsättning
för att regionens storskaliga och klimateffektiva lösningar ska kunna fortsätta att utvecklas.
Planeringen av nya och omvandling av befintliga bostadsområden har stor potential att bidra till
att begränsa klimatpåverkan och effektivisera energianvändning.
7.10.2 Förutsättningar
Klimatscenarier visar att klimatförändringen för Stockholms läns del kan innebära att vi får
varmare vintrar, mer nederbörd, torrare somrar och blötare vintrar, fler stormar och skyfall, ökat
vattenstånd i Östersjön, högre vattentemperatur med ökad risk för algblomning och längre
växtsäsong. Klimatscenarier visar också på stigande havsnivåer. Här råder stor osäkerhet, men
enligt SMHI är det för närvarande rimligt att anta att världshaven som högst stiger upp emot en
meter från 1990 till slutet av 2100. Framtidens översvämningsrisker i Stockholms län är
kopplade till skyfall, problem med höga flöden i vattendrag samt med höga havsnivåer.72
7.10.3 Konsekvenser programförslag
En ny framväxande stadsdel medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp,
ökad energianvändning genom till exempel uppvärmning av byggnader, ökad användning av
varor och byggnadsmaterial, ökade andelar hårdgjorda ytor med mera. Det viktigt att planering
av stadsdelen görs på ett sätt som begränsar påverkan på klimatet och förbereder för kommande
klimatförändringar
Det är ett högt tryck på att bygga bostäder i Stockholmsregionen och av Sveriges alla
kommuner är Sundbyberg den som befolkningsmässigt växer mest.73 Programförslaget innebär
att staden förtätas och att fler människor behöver ta sig till och från området. Området har idag
71

Klimat- och energistrategi för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län 2013:8
Rapport Nr 2010-78, Regional Klimatsammanställning – Stockholms län. SMHI 2011.
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Sundbybergs stads översiktsplan, antagen 2013-03-25
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begränsade kommunala färdmedel. Programförslaget medför att möjligheten att ta sig till och
från området kommer att kompletteras med spårväg och utökade busslinjer. I samband med
utbyggnaden kommer gång- och cykelnätet i hela området utvecklas och framkomligheten och
tillgängligheten till och från programområdet kommer att förbättras. Genom att programområdet
har bra kollektiva förbindelser, samt gång- och cykelförbindelser finns goda möjligheter att ta
sig till och från området för boende, yrkesverksamma och besökande på andra sätt än med bil. I
programområdet planeras för att kunna tillgodose behoven av service och fritidsaktiviteter vilket
innebär korta avstånd som i sin tur minskar behovet av transporter. Detta ger sammantaget bra
och enkla möjligheter att nyttja kollektivtrafik eller gång och cykel och genom att tillgodose
behoven av service i närområdet finns goda förutsättningar för att biltrafiken till och från
området kan begränsas. Ytterligare en möjlighet att begränsa biltrafiken till och från området är
att endast tillåta buss-, gång- och cykeltrafik men inte biltrafik på den nya kopplingen mot
Kista. På så sätt kan andra mer klimateffektiva transportmedel prioriteras.
Programförslaget innebär hårdgörande av ytor vilket leder till att större mängd dagvatten
uppkommer vilket behöver beaktas i en framtida situation där det förväntas mer intensiva regn.
Inom programområdet planeras en grönytefaktor om 0,5 att tillämpas för alla tomter som ska
bebyggas. Vegetationsytor och träd har en kvarhållande funktion för nederbörd samt en
avkylande effekt och behovet av vegetation både i ett regionalt och i ett lokalt perspektiv
kommer att öka i framtiden.
Programförslaget innebär goda möjligheter att utforma stadsdel med klimateffektiva lösningar,
bland annat kopplat till planerad kollektivtrafik, gång- och cykelstråk och blandade funktioner i
stadsdelen med bostäder, arbetsplatser, service, handel och skolor.
7.10.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Ur klimat och energisynpunkt är bland annat följande aspekter viktiga att beakta i det fortsatta
planarbetet:







Korta gång- och cykelstråk till kollektivtrafik och service ska eftersträvas för att minska
behovet av transporter med bil.
Höga krav behöver ställas på kommande bostäder och lokaler om effektiv
energianvändningen och att använda klimatneutral och miljömärkt värme- och elenergi.
Begränsad solinstrålning – lokalisering av bebyggelse/byggnader i väderstreck,
solavskärmning (minskat kylbehov)
Grönska ska i så stor utsträckning som möjligt föras in i programområdet för att bland
annat möjliggöra fördröjning av nederbörd och för dess avkylande effekt i ett varmare
klimat. Gröna väggar och tak bör prövas och utformning av gårdar och fickparker i
bostadsstrukturen ska ske omsorgsfullt.
Dagvattensystem behöver dimensioneras för att klara framtida klimatförändringar.
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8

Miljö- och hälsokonsekvenser nollalternativ

Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte planprogrammet genomförs. Som
beskrivs i avsnitt 6.3 bedöms ett rimligt nollalternativ vara att den del av den fördjupade
översiktsplanen som omfattar bostäder genomförs. Sammantaget innebär nollalternativet att
bostäder byggs inom programområdet men i mindre omfattning än vad programförslaget anger.
Någon omfattande kontorsbebyggelse i den västra delen av programområdet byggs inte.
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Nollalternativet innebär att området bebyggs med i huvudsak bostäder. Mellan bostadsområdet
och trafikleden i väster skapas ett område, ca 100 m brett, som är utsatt för störningar som t.ex.
buller från vägen. Utan någon form av skärmande kontorsbebyggelse och/eller bullerskydd
utsätts bostadsbebyggelsen för mycket höga ljudnivåer från omgivande biltrafik. Vid fasaderna
mot nya E18 blir den ekvivalenta ljudnivån upp mot 70 dBA. I och med att kvarteren i
nollalternativet inte är lika slutna som i programförslaget kan bullret sprida sig längre in på
gårdarna och därmed orsaka ljudstörningarna längre in i kvarteren. Utan något slags bullerskydd
skulle det bli svårt att anlägga bostäder i området utan att rekommenderade riktvärden för buller
överskrids. Det mest troliga är att det även i nollalternativet skulle krävas någon form av
bullerskydd för att kunna exploatera Ursviks västra delar.
Inte heller i nollalternativet bedöms några miljökvalitetsnormer för luft överskridas. Dessutom
blir området mindre exploaterat i nollalternativet vilket innebär att det blir något mindre trafik
till och från området, att det bebyggs längre ifrån de angränsade trafiklederna och att luften kan
vädras ut mer. Förhöjda halter bedöms dock fortfarande kunna uppstå längs med de mest
trafikerade vägarna samt utmed Kvarngatan, dock ligger bebyggelsen inte lika tätt och intimt
längs med Kvarngatan i nollalternativet i jämförelse med programförslaget.
I nollalternativet ligger planerade bebyggelse på ett avstånd om ca 100 m från de transportvägar
som omger området och där farligt gods transporter sker. Med anledning av avståndet bedöms
några säkerhetshöjande åtgärder inte vara nödvändiga att vidta vid bebyggelsen. Även i
nollalternativet bör dock området närmast vägarna inte utformas så att de uppmuntrar till
stadigvarande vistelse.
Beroende på hur utrymmet mellan bebyggelsen och Ulvsundaleden/E18 utformas bedöms
nollalternativet innebära något mindre hårdgjorda ytor vilket kan medföra att det från området
uppstår något lägre mängd och något renare dagvatten. Även i nollalternativet kommer dock
dagvattenhanteringen att behöva planeras så att några störningar inte sker på Igelbäcken och
Norra Råstabäcken.
När det gäller grönstruktur, rekreation och tillgänglighet, kulturmiljö samt markföroreningar
bedöms nollalternativet medföra liknande konsekvenser som programförslaget. Angelägna
frågor även i nollalternativet är att skapa bra och lättillgängliga kommunikationer till och från
området samt till och från närliggande områden, att skapa bostadsnära natur och grönområden
och att värna om närliggande naturreservat. En viktig fråga är hur utrymmet mellan
trafiklederna och bebyggelsen utformas för att upplevas som en tillgång för området. Risken är
att det blir ett tomt och öde område som upplevs som otryggt och störningsutsatt. Det kan också
utvecklas till en grön länk mellan grönområdena längs Enköpingsvägen i söder och
Järvafältet/Igelbäckens naturreservat i norr. Angående stadsbild kan strukturen på området
uppfattas som mer homogent då nollalternativet innebär mindre variation (i byggnadsstruktur
och byggnadshöjd).
Nollalternativet innebär vidare att exploateringsgraden inte blir lika stor som i programförslaget
vilket t.ex. leder till att energianvändningen och trafiken inte ökar i samma utsträckning, dock
blir underlaget för kollektivtrafiken lägre vilket kan innebära lägre turtäthet och färre
hållplatser.
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9

Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet

Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I detta
kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt.

9.1

Buller

Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex.
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även transporter
orsaka bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i befintliga bostäder i östra delen
av Stora Ursvik tidvis komma att bli störda av dessa arbeten. Naturvårdsverkets nationella
riktvärden avseende buller under byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatta arbetet och i
samband med upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med
dokumenterat minsta miljöpåverkan, väljas.
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9.2

Luftkvalitet

Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft. Även viss
damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden av programområdet. Tomgångskörning
av arbetsmaskiner och fordon ska undvikas krav bör ställas på entreprenörerna att de använder
maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a. kvävedioxid och partiklar.
Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska
väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt som möjligt undvika
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning
vid rivning, borrning, slipning m.m., renhållning av området och kemisk dammbindning.

9.3

Risk och säkerhet

Risker förknippade med de riskkällor som beaktats i den inledande riskanalysen bedöms ej
innebära någon ytterligare förhöjd risknivå under byggskedet. Generellt appliceras inte
länsstyrelsens skyddsavstånd på t.ex. byggbodar och – etableringar, dessa brukar kunna placeras
i närheten till t.ex. vägar med transporter av farligt gods. I byggskedet bör frågan angående
brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur räddningstjänstens insatsmöjligheter för
själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur detta tillgodoses för byggnader som redan
har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett exploateringsområde av denna storlek där etappvisa
byggnationer och inflyttningar planeras. Det är även viktigt att försörjningen av brandvatten till
området i enlighet med gällande föreskrifter tillgodoses.

9.4

Vattenmiljö

Under byggskedet finns det en risk för att förorenat dagvatten kan nå Igelbäcken. Genom att
redan i inledningsskedet ha vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av
byggverksamheten dämpas eller helt utebli. Exempel på åtgärder som kan vidtas är slam- och
oljeavskiljning i containersystem av dagvatten från arbetsområden. Vilka åtgärder som ska
vidtas bör regleras i ett miljöprogram.

9.5

Naturmiljö

I anslutning till de områden där det finns värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas
behöver denna skyddas från påverkan av arbetsfordon, damning och liknande. Försiktighet bör
iakttas vid etablering och eventuell schaktning.

9.6

Rekreation och grönstruktur

I byggskedet kommer området i stora delar att vara otillgängligt, vilket kan försvåra passage till
närliggande rekreationsområden. Utbyggnaden inom programområdet kommer att ske i etapper
och byggområdet bör planeras så att passager genom området i så stor utsträckning som möjligt
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är möjliga genom hela byggskedet. Det är också positivt om parker och andra grönytor kan
anläggas tidigt.

9.7

Tillgänglighet och trygghet

Så länge byggskedet pågår kommer vissa delar att upplevas som otrygga att vistas på. Allt
eftersom programområdet bebyggs kommer tillgänglig service inom området att öka, vilket i sin
tur ökar stadslivet och därigenom trygghetskänslan. Det bör i ett tidigt skede finnas belysta
gång- och cykelstråk, säkra passager av vägar och tydlig skyltning om hur man når
kollektivtrafik och andra målpunkter.
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9.8

Föroreningar i mark

Delar av marken är undersökt med avseende på markföroreningar. I den markundersökning som
utfördes i den sydvästra delen av programrådet konstaterades att låga föroreningsnivåer
förekommer, med några undantag, och utmed vägarna har föroreningar påträffats i vägarnas
absoluta närhet. De tillfälliga verksamheterna, i form av arbetsområde och återvinningscentral,
kan också ge upphov till förorenade massor, t ex genom oljespill från arbetsmaskiner. Inför
exploatering bör därför kompletterande markundersökningar göras inom området. Om
förorenade massor påträffas kan dessa behövas schaktas bort. Vid schaktning exponeras
eventuella föroreningar och deras spridningsbenägenhet kan förändras, t.ex. kan rörligheten
förändras om tillgången på syre förändras i samband med friläggning av massor. Infiltration av
regnvatten och därmed utlakning av föroreningar kan också tillfälligtvis öka. Vid schakt finns
det även risk för partikelspridning genom damning och transport av partiklar med yt- och
dagvatten. Vidare kan arbetsmaskiner och lastbilar eventuellt föra med sig föroreningar ut från
arbetsområdet, fästa på utsidan av fordonet. Krav bör ställas på byggherrar och entreprenörer,
tex i ett miljöprogram, så att hantering av eventuella föroreningar hanteras på rätt sätt.

9.9

Klimat och energi

Under byggskedet kommer energianvändningen att öka och transporter kommer att alstras. För
att minimera konsekvenserna till följd av de verksamheter som pågår under byggskedet bör ett
miljöprogram tas fram som säkerställer att all miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning
minimeras under byggskedet.
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10 Samlad konsekvensbedömning
I detta kapitel görs först en översiktlig samlad bedömning av de miljö- och hälsokonsekvenser
som kan uppstå till följd av programförslaget. I särskild matris kopplas konsekvenserna till
utvalda miljö- och folkhälsomål samt prioriterade grupper.

10.1 Miljö– och hälsokonsekvenser
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Programförslaget innebär att huvudsakligen redan ianspråktagen mark exploateras men även
delar som består av öppna gräsmarker och skogspartier tas i anspråk och omvandlas till
bebyggelse, gator och andra hårdgjorda ytor.
Programförslaget medför framförallt miljökonsekvenser för vatten- och naturmiljö. Ökad andel
hårdgjorda ytor medför en ökad mängd dagvatten som även kan medföra en ökad
föroreningsbelastning på recipienter för områdets dagvatten. En av recipienterna är Igelbäcken
som har höga bevarandevärden och ett av Stockholmsområdets mest skyddsvärda vattendrag.
Andra recipienter för dagvattnet från programområdet är Norra Råstabäcken/Råstajön. De
slutliga recipienterna är Edsviken (för Igelbäcken) och Brunnsviken (Norra
Råstabäcken/Råstajön) vilka omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. För att begränsa
påverkan på recipienterna är planen att dagvattnet från programområdet i möjligaste mån ska
infiltrera och perkolera lokalt. För att säkerställa att det dagvatten som når recipienterna är av
god kvalitet behöver dagvattenfrågan utredas närmare under det fortsatta planarbetet. Åtgärder
kommer att preciseras men förslag på åtgärder kan vara gröna tak och plantering av träd samt
undvika hårdgjorda ytor i möjligaste mån. En grönytefaktor på 0,5 ska tillämpas och dammar
och diken föreslås med syfte att fördröja och utjämna flöden.
Stora delar av programområdet har idag låga naturvärden och är påverkade av de verksamheter
och arbeten som pågår inom och i anslutning till programområdet. Programförslaget innebär
dock negativa konsekvenser genom att viss naturmark med värden som sumpskogar, före detta
åkerholmar med äldre tallar och död ved samt skogsmark med gammal skog tas i anspråk.
Programområdet ligger också i anslutning till en sårbar punkt i Järvakilen där kilen är smal och
genomkorsas av motorvägen. Järvakilen är en viktig spridningslänk för flora och fauna. För att
stärka naturvärdena inom området samt spridningsmöjligheterna mellan området och Järvakilen
bör det generellt eftersträvas att spara värdefulla naturområden och studera om områdena kan
utnyttjas i områdets planering, t.ex. i dagvattenhanteringen. En fördjupad inventering bör ske i
områdets norra delar. Vid utformning av kopplingen mot Kista är det viktigt att tillse att de
gröna sambanden inom Järvakilen inte försämras.
Programförslaget bedöms inte medföra någon betydande påverkan på områdets kulturmiljöer.
Ur landskapsbildsynpunkt medför programförslaget att landskapsbilden förändras och visuellt
kommer planerad bebyggelse att vara mer eller mindre synlig från omgivningen. Planerad vall
kan uppfattas som ett tilltalande inslag i landskapsbilden men den kan också uppfattas som en
barriär som skiljer Ursviks västra delar från Rinkeby. Eftersom landskapsbilden i området idag
domineras av pågående byggnadsarbeten bedöms dock konsekvenserna för landskapsbilden
sammantaget bli positiva.
Exploateringen medför en möjlighet att hantera eventuella föroreningar på ett kontrollerat sätt så
att risken för spridning av föroreningar till omgivningen minskar på längre sikt. I det fortsatta
arbetet bör behovet av kompletterande markundersökningar utredas.
Programförslaget innebär goda möjligheter att utforma stadsdelen med klimateffektiva
lösningar, bland annat kopplat till planerad kollektivtrafik, gång- och cykelstråk. Genomtänkt
dagvattenhantering och plantering av vegetationsytor och träd i området innebär ytterligare goda
möjligheter att möta och hantera framtida klimatförändringar.
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Programområdet är beläget i närheten av trafikerade vägar som innebär höga ljudnivåer, utsläpp
till luft samt risker med hänsyn till transporter av farligt gods. Både buller, höga halter av
luftföroreningar samt olyckor med farligt gods kan påverka hälsan negativt hos boende i
programområdet. Dessa frågor, framförallt med avseende buller och risker, behöver därför
studeras vidare i det fortsatta arbetet.
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Inom programområdet planeras det bl.a. för parker av olika storlek, mindre grönrum och ett
parkstråk från programområdets södra delar till naturområdet i norra delen och vidare upp mot
MILO-området och Igelbäckens naturreservat. Sammantaget bedöms konsekvenserna för
människors hälsa bli positiva, då tillgången och tillgängligheten till både större och mindre
natur- och rekreationsområden inom och utanför programområdet kommer att öka.
Aktivitetsvallen och Kvarnkullen måste göras attraktiva som rekreationsmiljöer då de kommer
att vara det närmaste större grönområdet för många boende och arbetande i Ursviks västra delar.
Programförslaget innebär att tillgängligheten till och från Stora Ursvik ökar, detta genom
tillkomsten av tvärbanan, nya busshållplatser, gång- och cykelstråk till och från området m.m.
En blandad bebyggelse med både bostäder, kontor, caféer /restauranger och affärer bidrar till
rörelse vid olika tider på dygnet och ökar också tryggheten i området. Kvarteren med tillhörande
gränder samt parker och grönytor behöver dock utformas på ett sätt så att de inte riskerar att
uppfattas som otrygga. Drift och underhåll av gång- och cykelvägar, bostadsnära grönytor,
lekplatser, belysning m.m. är också viktigt att säkerställa i det fortsatta arbetet för att bibehålla
både tillgänglighet och trygghet.

10.2 Miljö- och folkhälsomål samt prioriterade grupper
I detta avsnitt görs en bedömning av programförslagets konsekvenser kopplade till miljö- och
folkhälsomålen samt till utvalda prioriterade grupper (för avgränsning av mål och grupper se
avsnitt 5.2.2.). Vissa av miljömålen och dess bestämningsfaktorer är enbart kopplade till
tillståndet i miljön och är därmed inte relevanta för hälsa och de prioriterade grupperna. Samma
resonemang gäller för det motsatta förhållandet.
Bedömningen görs i förhållande till nuläget eftersom målen är på övergripande nivå och
programförslaget och nollalternativet ligger nära varandra då bedömningar görs på den skalan.
Efter tabellen följer en förklarande text till hur bedömningarna är gjorda. Följande bedömning
görs:

Programförslaget innebär en förbättring i jämförelse med nuläget
Programförslaget innebär en försämring i jämförelse med nuläget
Programförslaget innebär ett oförändrat förhållande i jämförelse med nuläget
Ej relevant för miljö alternativt någon av de prioriterade grupperna
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Tabell 6. Bedömning av programförslaget i förhållande till nuläget.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Miljö
Miljömål (inklusive bestämningsfaktorer)
Begränsad klimatpåverkan
(utsläpp av växthusgaser)
Frisk luft (utsläpp av
luftföroreningar)
Bara naturlig försurning (utsläpp
av försurande ämnen)
Giftfri miljö (påverkan och
exponering av markföroreningar)
Säker strålmiljö (exponering av
elektromagnetiska fält)
Ingen övergödning (utsläpp av
övergödande ämnen)
Levande sjöar och vattendrag
(god ekologisk och kemisk status,
naturliga vattenflöden, bevarade
naturvärden)
Levande skogar (bibehållna
egenskaper, processer,
ekosystemtjänster, biologisk
mångfald, spridningsmöjligheter)
(värden för friluftslivet)
God bebyggd miljö (hållbar
samhällsplanering, anpassad
infrastruktur, tillgång till
kollektivtrafiksystem, natur- och
grönområden samt kulturmiljöer)
(exponering av luftföroreningar och
buller)
Ett rikt växt- och djurliv
(bevarande av naturtyper och arter,
grönstruktur och
ekosystemtjänster)
(tillgång till tätortsnära natur)
Folkhälsomål (inklusive bestämningsfaktorer)
Delaktighet och inflytande i
samhället (tillgänglighet)
Ekonomisk och social trygghet
(tillgång till bostad, tillgång till
utbildning och trygghet i
närmiljön)
Trygga och goda uppväxtvillkor
(möjlighet till meningsfull fritid)
Sunda och säkra miljöer och
produkter (exponering av
luftföroreningar och buller samt
risken för olycksfall)
Gott skydd mot smittspridning
(risken för smitta)
Ökad fysisk aktivitet (närhet och
tillgänglighet till fysiska aktiviteter,
säker trafikmiljö)

Hela
befolkningen

Barn

Äldre

Funktionshindrade
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Som kan utläsas av tabell 6 ovan går programförslaget inte helt i linje med miljömålen. Detta
beror på att ett nytt bostadsområde ofrånkomligt går hand i hand med ökad resursförbrukning,
ökade utsläpp till luft och vatten samt en rumslig expansion som delvis tar naturmark i anspråk.
Under arbetets gång, och i kommande detaljplanearbete, kommer dock arbete att ske med att
vidta åtgärder för att begränsa de konsekvenser som planerad exploatering medför.
Programförslagets konsekvenser i förhållande till miljömålen bör jämföras med
programförslagets kopplingar till folkhälsomålen. Av tabellen går att utläsa att programförslaget
i huvudsak går i linje med folkhälsomålen. Området blir mer tillgängligt, tryggt och attraktivt
och i programförslaget möjliggörs fysiska aktiviteter, utbildning samt kollektivtrafik i
närområdet. Allt detta bidrar till ökad folkhälsa.
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Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft
Programförslaget medför ökad trafik till och från området vilket innebär ökade utsläpp av
växthusgaser och luftföroreningar. Programförslaget medför också ökad energianvändning. De
grupper som är känsligast för påverkan av luftföroreningar är barn och äldre. Några
miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas och i området finns goda möjligheter att utnyttja
kollektivtrafik samt att gå och cykla.
Bara naturlig försurning och Ingen övergödning
Ökad trafik till och från området medför ökade utsläpp av försurande och övergödande ämnen
som kväveoxider. I området finns dock goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafik samt att gå
och cykla.
Giftfri miljö
Exploateringen medför en möjlighet att hantera eventuella föroreningar på ett kontrollerat sätt så
att risken för spridning av föroreningar minskar på längre sikt. Om behovet av kompletterande
markundersökningar och eventuella saneringar utreds i det fortsatta arbetet bedöms risken för
exponering av markföroreningar vara relativt oförändrad. Barn är den grupp som är mest utsatt
när det gäller markföroreningar.
Säker strålmiljö
Om det i det fortsatta arbetet studeras hur bebyggelsen ska utformas och placeras med avseende
på avstånd från kraftledningar och tvärbanan bedöms risken för exponering av
elektromagnetiska fält vara relativt oförändrad.
Levande sjöar och vattendrag
Ökad andel hårdgjorda ytor och en ökad mängd dagvatten kan medföra en ökad
föroreningsbelastning på recipienter som kan påverka dess status och naturvärden. För att
säkerställa att det dagvatten som når recipienterna är av god kvalitet behöver dagvattenfrågan
och åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet utredas närmare under det fortsatta
planarbetet.
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv
Programförslaget innebär negativa konsekvenser genom att vissa områden med naturvärden tas i
anspråk. Programområdet ligger också i anslutning till en sårbar punkt i Järvakilen som är en
viktig spridningslänk för flora och fauna. Hur naturvärdena inom området samt
spridningsmöjligheterna mellan området och Järvakilen kan stärkas bör studeras vidare.
Positiva konsekvenser för hälsan uppstår genom att tillgången och tillgängligheten till både
större och mindre natur- och rekreationsområden ökar.
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God bebyggd miljö
Programområdet är beläget i närheten av trafikerade vägar som innebär höga ljudnivåer, utsläpp
till luft samt risker med hänsyn till transporter av farligt gods. Både buller, höga halter av
luftföroreningar samt olyckor med farligt gods kan påverka hälsan negativt hos boende i
programområdet, särskilt utsatta är barn och äldre. Åtgärder för dessa aspekter behöver studeras
vidare.
Tillgängligheten till kollektivtrafiksystem, natur- och grönområden samt kulturmiljöer är dock
god vilket är positivt.
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Delaktighet och inflytande
Området planeras med tillgänglighet i fokus och alla busshållplatser och offentliga platser ska
vara tillgänglighetsanpassade. Programförslaget bedöms därmed medföra god tillgänglighet för
boende i området, vilket är viktigt för hela befolkningen, inte minst för äldre och
funktionshindrade som är mer rörelsebegränsade.
Ekonomisk och social trygghet
Tillgången till bostad bedöms öka i och med utbyggnaden vilket är positivt. I området finns
också möjlighet till förskola och skola vilket bedöms som positivt för barn. Det bedöms vara en
trygghet att ha nära till förskola och skola.
Trygga och goda uppväxtvillkor
I området planeras för ett flertal olika aktiviteter, dels på planerad vall och dels inne i området
med en publik byggnad för kultur och sport, parker, grönytor m.m. Detta medför att det finns
goda möjligheter till fritidssysselsättningar vilket är särskilt viktigt för barn. Även fler
människor från närliggande bostadsområden kan söka sig till programområdet för att nyttja de
fritidsaktiviteter som finns i området.
Sunda och säkra miljöer och produkter
Se ”God bebyggd miljö” ovan.
Gott skydd mot smittspridning
Om programområdet förbereds för att möta framtida klimatförändringar t.ex. med en
genomtänkt dagvattenhantering bedöms skyddet mot smittspridning vara oförändrat trots den
förtätning som programförslaget innebär.
Ökad fysisk aktivitet
Se ”God bebyggd miljö” samt ”Trygga och goda uppväxtvillkor” ovan.

10.3 Möjligheter till hållbar utveckling
Programförslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling belyses med hjälp av en
värderos som visualiserar hur programförslaget förhåller sig till nollalternativet och nuläget
utifrån ekologisk, social, ekonomisk och rumslig hållbarhet, se figur 28.
Värderosen är ett verktyg för att på ett översiktligt sätt kunna utvärdera och illustrera
hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs hur hållbart förslaget är ur
ekologiskt, socialt, ekonomiskt och rumsligt perspektiv. Varje variabel rymmer olika aspekter
som i viss mån kan anpassas till det aktuella projektet. I värderosen markeras hur väl ett förslag
uppfyller kraven för vardera aspekt. Om måluppfyllelsen är god markeras detta långt ut på den
axel som tillhör den utvärderade aspekten och om uppfyllelsen är låg hamnar markeringen
närmare centrum av rosen. Den helt fyllda rosen är den idealiskt hållbara stadsdelen. Genom att
både nuläget, nollalternativet och programförslaget utvärderas ger rosen en tydlig bild av hur de
olika alternativen står i förhållande till hållbarhet. Vissa indikatorer är av sin karaktär mätbara
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och konkreta, medan andra är mera värderande. Värderosen ska betraktas som en bedömning av
möjligheterna att nå hållbar utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Viktiga aspekter för ekologisk hållbarhet är t.ex. ekologiska system, spridningsförmåga,
biologisk mångfald, klimatanpassning och energisystem.
Viktiga aspekter för social hållbarhet handlar bl.a. om att skapa goda förutsättningar för
människor att mötas och umgås, att området inrymmer lokala aktiviteter och goda mötesplatser.
Vidare handlar det om att invånarna känner tillhörighet till området, trygghet samt har tillgång
till en rekreativ grönstruktur.
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Viktiga aspekter för ekonomisk hållbarhet utgörs bl.a. av områdets förmåga att generera ett
lokalt och mångformigt näringsliv med verksamheter och kommersiell service. En annan viktig
aspekt handlar om att investera i området långsiktigt, ha en mångfald av ytor och lokaler
(samverkan mellan bostäder och verksamheter) och god tillgänglighet till området.
Viktiga aspekter för rumslig hållbarhet handlar om frågor kring områdets placering i förhållande
till sin omgivning. I Stora Ursvik handlar det om hälsa och säkerhet kopplat till buller, risker,
luft och markföroreningar. Andra viktiga aspekter är att integrera området med närliggande
områden, tillgänglighet för alla och ”nära till mycket” samt goda möjligheter till kollektiv- samt
gång och cykeltrafik.
Ekologiska aspekter
Programförslaget innebär en förändrad markanvändning, vilket är både positivt och negativt vad
gäller vattenmiljön i området. Delar av programområdet innefattar idag verksamheter som ger
upphov till en större föroreningsbelastning på dagvattnet än programförslaget. Andra delar av
programområdet består idag av öppna gräsmarker eller av skogspartier. I dessa delar innebär
exploateringen en ökad mängd dagvatten och en högre föroreningsbelastning. Programförslaget
innefattar dock målsättningar och förslag till åtgärder gällande dagvattenhanteringen vilket
förväntas ge goda förutsättningar för att vattenmiljön inte ska påverkas negativt. Detsamma
gäller för nollalternativet men där förväntas andelen hårdgjorda ytor vara något lägre än i
programförslaget vilket reducerar mängden dagvatten. Den utbyggnad som programförslaget
medger sker i stor utsträckning på mark som redan är ianspråktagen, dock kommer även
områden med värdefull naturmark att försvinna när programförslaget genomförs. Detsamma
gäller troligtvis för nollalternativet, även om det kan vara möjligt att spara naturmiljöer i större
utsträckning då exploateringen är mer begränsad. Programförslaget innebär även att befintlig
barriär förstärks i Järvakilen och kan därför sägas vara mindre fördelaktigt än nuläget.
Programområdet utformas med ett flertal mindre grönområden och platser för lokal rekreation. I
förhållande till nuläget innebär på så sätt programförslaget, och troligtvis även nollalternativet,
en förbättring eftersom området idag i stort sett saknar möjligheter till lokal rekreation.
En ny framväxande stadsdel medför påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp,
ökad energianvändning genom till exempel uppvärmning av byggnader, ökad användning av
varor och byggnadsmaterial, ökade andelar hårdgjorda ytor med mera. Eftersom området idag
saknar bebyggelse är både programförslaget och nollalternativet ur denna aspekt mindre
fördelaktiga än nuläget. Dock medför programförslaget och även nollalternativet goda
möjligheter att utforma en stadsdel med klimat- och energieffektiva lösningar.
Sociala aspekter
Programförslaget har bedömts vara fördelaktigt gentemot nollalternativet och i förhållande till
nuläget ur samtliga sociala aspekter. Programförslaget innefattar blandad bebyggelse, nya
mötesplatser, ökad tillgänglighet till rekreationsområden samt till service och kollektivtrafik.
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Detta bidrar till blandning, möten och rörelse samt trygghet. Även nollalternativet innebär att
bostäder byggs inom programområdet men i mindre omfattning än vad programförslaget
medger. Ett lägre exploateringstal innebär sämre underlag för utbyggd service och
kollektivtrafik och därmed också minskad rörelse och trygghet. I förhållande till nuläget innebär
samtliga alternativ en förbättring eftersom området idag till stor del utgörs av ett byggområde
som upplevs som otillgängligt och otryggt.
Ekonomiska aspekter
Programförslaget bedöms vara fördelaktigt i förhållande till både nollalternativet och nuläget
när det gäller ekonomisk generering och samhällsekonomi, långsiktig investering. Detta främst
på grund av att programförslaget medför en blandad stadsdel med möjligheter att skapa ett
lokalt och mångformigt näringsliv med verksamheter och kommersiell service. Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv är det fördelaktigt att förtäta inom staden och nyttja redan
exploaterad mark i anslutning till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Nollalternativet
innebär sannolikt inte lika stor exploateringsgrad som programförslaget, vilket gör att
möjligheten till ekonomisk generering och långsiktig investering blir sämre. I nuläget är
möjligheterna till ekonomisk generering obefintliga eftersom området är obebyggt. Ur
byggekonomisk synvinkel, kortsiktig investering, bedöms programförslaget vara fördelaktigare
än nollalternativet och nuläget. Detta på grund av det höga markvärdet för bostäder. I
nollalternativet kommer inte bostäder byggas i samma omfattning som programförslaget varför
detta bedöms som något sämre.
Rumsliga aspekter
Programförslaget bedöms vara fördelaktigt gentemot nollalternativet och i förhållande till
nuläget när det gäller att rumsligt integrera området med närliggande områden, gång- och
cykeltrafik samt tillgänglighet till kollektivtrafik. I programförslaget skapas en blandad stadsdel
med mötesplatser, service och handel vilket gör att stadsdelen innehåller det mesta som behövs i
vardagen. Programförslaget innebär att området integreras med närliggande områden, med hjälp
av gator och siktstråk som sträcks ut för att öka orienterbarheten och ”känslan” för området. I
nollalternativet blir underlaget för service och kollektivtrafik sämre och upplevelsen av en
sammanhållen stadsdel som täcker vardagsbehoven kan därför bli mindre. Den planerade vallen
kan uppfattas av somliga som ett estetiskt tilltalande inslag, medan andra kan uppfatta den som
en kompakt barriär. Programförslaget bedöms dock vara fördelaktigt ur ett
landskapsbildsperspektiv då området idag i stora delar inte upplevs som visuellt tilltalande.
Vad gäller hälsa och säkerhet så innebär programförslaget att miljön inom området blir bättre än
vad den är i nuläget. Området är idag utsatt för buller från vägtrafik, riskkällor och inom
programområdet finns markföroreningar. Det finns inga boende inom området som riskerar att
utsättas för denna påverkan, dock kan boende i angränsande områden tänkas röra sig genom
programområdet i begränsad omfattning. I programförslaget ingår en vall mot
Ulvsundaleden/E18 som avsevärt kommer att förbättra ljudmiljön inom området. Bostäder
kommer dock att placeras i ett område som är bullerstört och utsatt för risker Även i
nollalternativet ingår med största sannolikhet någon typ av bullerskydd. Marksaneringar
kommer vid behov att utföras innan det blir aktuellt med byggnation.
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Figur 28. Värderos som visualiserar hur programförslaget förhåller sig till nollalternativet och nuläget
utifrån ekologisk, social, ekonomisk och rumslig hållbarhet. Ju större yta rosen täcker, desto större
möjlighet till hållbar stadsutveckling.

11 Ekosystemtjänster
I detta kapitel belyses översiktligt de viktigaste miljö- och hälsokonsekvenserna som beskrivits i
kapitel 7 ur ett ekosystemtjänstperspektiv.
Ekosystemtjänster är de tjänster människan får ”gratis” av naturen. Det är funktioner och
processer i naturen som upprätthåller och förbättrar människans välmående. Ofta delas
ekosystemtjänster in i fyra olika kategorier. Dessa är producerande så som mat, grödor och
färskvatten, reglerande så som luft- och vattenrening och klimatreglering, kulturella så som
rekreation och estetisk uppskattning, och stödjande, det vill säga ekosystemtjänster som utgör
basen för de andra ekosystemtjänsterna, exempelvis habitat för arter och biologisk mångfald.
Ekosystemtjänster nämns inom miljökvalitetsmålssystemet. För att ekosystemtjänster ska
levereras krävs det välfungerande ekosystem.
Inom programområdet återfinns sammanhängande grönområden i de norra delarna. Dessa
områden ligger i direkt anslutning till Järvakilen som är betydelsefull för ett flertal
ekosystemtjänster. Kilen nyttjas av människan för rekreation och friluftsliv och fungerar som
spridningskorridor för arter. Vidare är skogsekosystem betydelsefulla då de renar luft och
reglerar det lokala klimatet. Övriga delar av programområdet utgörs av vägytor, öppna ytor och
arbetsområden där vissa insprängda naturområden återfinns. Då en närvaro av människan krävs
för att ekosystemtjänster på lokal skala ska vara betydelsefulla förväntas grönområden
insprängda i programområdet bli extra viktiga när programförslaget implementerats.
Programförslaget innebär både positiva och negativa konsekvenser för ekosystemtjänster. Då
viss skogsmark och sumpskogsmark tas i anspråk finns en risk för negativ påverkan på de
stödjande ekosystemtjänsterna då biotoper kommer att gå förlorade. Programförslaget är beläget
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i en sårbar punkt i Järvakilen och kan innebära ytterligare en barriär inom kilen. En ökad
fragmentering av Järvakilen kan leda till att spridningsvägar för arter påverkas negativt. Då
stödjande ekosystemtjänster utgör grunden för de andra kan en minskning av dessa leda till
påverkan på andra ekosystemtjänster i ett långsiktigt perspektiv, där negativa konsekvenser för
människan kan yttra sig. För de kulturella ekosystemtjänsterna (rekreation, friluftsliv och
estetisk uppskattning) bedöms programförslaget främst innebära positiva konsekvenser då
grönområden tillgängliggörs och rustas upp. God tillgång till grönområden är betydelsefullt för
människors hälsa och områdets attraktivitet. Det är dock viktigt att Järvakilens betydelse för
människans möjlighet att röra sig över större sammanhängande naturområden säkerställs. För att
programområdet ska vara motståndskraftigt (resilient) mot framtida förändringar, exempelvis
klimatförändringar, är det betydelsefullt att skapa och stärka ekosystemtjänster inom området.
För att gynna ekosystemtjänster inom programområdet är det betydelsefullt med diversifierade
grönområden (exempelvis genom de i området planerade grönytorna och parkerna) som renar
luft, reglerar lokalklimatet, fungerar som översvämningsskydd och ger estetisk uppskattning och
rekreation.
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12 Uppföljning och fortsatt arbete
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför. Detta ska göras för att myndigheten eller
kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte
identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 kap 18 § miljöbalken). Det
är viktigt att notera att det är både den förutsedda men även den oförutsedda betydande
miljöpåverkan som ska följas upp.
Uppföljning har stor betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och det
långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljningen är även viktig för att följa upp om de
i MHKB:n föreslagna skyddsåtgärderna verkligen genomförts. Förslag till åtgärder och
lösningar som föreslås i denna MHKB bör som nämnts tidigare konkretiseras i efterföljande
detaljplaner och uppföljning bör ske i samband med detaljplanearbetet.
Tanken med den övergripande MHKB:n för programmet är att den ska fungera som underlag
för fortsatt detaljplanering. Under arbetet med MHKB:n har det framkommit att vissa frågor
kräver mer detaljerade studier och utredningar för att kunna beskriva miljökonsekvenserna
närmare. I det efterföljande detaljplanearbetet när planeringen för området kommit längre är det
därför nödvändigt att studera vissa miljöaspekter mer ingående. De frågor som identifieras för
fortsatta studier/utredningar kan i detaljplaneskedet sammanställas i separata ”fördjupningar av
MHKB:n” som biläggs varje enskild detaljplan där det bedömts att planen kan medföra
betydande miljöpåverkan. Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan
frågorna redovisas direkt i planbeskrivningen. Detta innebär att en mer detaljerad
behovsbedömning utförs inför upprättande av varje enskild detaljplan.
En preliminär indelning av programområdet i kommande detaljplaneetapper har genomförts, se
figur 29. Baserat på de bedömningar som gjorts i denna MHKB har en preliminär avgränsning
genomförts avseende behovet av fördjupade studier i kommande detaljplaneetapper. För de
detaljplaner som belägna utmed trafiklederna behöver riskfrågorna studeras närmare. För vallen
behöver även konsekvenser med avseende på utsläpp till luft studeras närmare efter det att
vallens utformning och användning detaljerats. När det gäller buller bedöms fördjupade
utredningar behövas för hela området. Det samma gäller dagvattenhanteringen för att kunna
bedöma påverkan på recipienterna. När det gäller naturmiljö behöver fördjupade inventeringar
genomföras i programområdets norra del. Utformning av vallen och Kvarnkullen behöver
studeras närmare för att göras attraktiva som rekreationsmiljöer då de kommer att vara det
närmaste större grönområdet för många boende och arbetande i Ursviks västra delar. Även hur
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vallen uppfattas från Rinkeby behöver studeras ytterligare för att närmare kunna bedöma
påverkan på landskapsbilden. I övrigt bedöms genomförda konsekvensbedömningar och
rekommendationer i denna MHKB i huvudsak kunna ligga till grund för fortsatt planarbete.

Figur 29. Preliminär etappindelning för efterföljande detaljplanearbete, vid utbyggnad av
programområdet Ursviks västra delar.

