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1 SAMMANFATTNING 

Täby kommun arbetar med planeringen av detaljplan Viggbyholm 74:2 m fl, 
beläget öster om centrala Täby och i direkt anslutning till E18/Norrtäljevägen.  

Området är idag obebyggt och består av naturmark med skog i den västra delen, 
öppna gräsytor i den centrala delen samt hagmark i den östra delen. Den västra 
och den östra delen ligger på högre nivåer i landskapet, med en sänka emellan 
sig. Vad gäller områdets kulturhistoriska värden finns några lämningar i området, 
bland annat en ca 2000 kvm stor boplats från järnåldern. Sydväst om området 
finns det ett bostadsområde med villor och sydost om området, i Viggbydalen, 
finns det en skolidrottsplats. 

Ett genomförande av detaljplanen för Viggbyholm har bedömts komma att 
medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med bestämmelserna om miljö-
bedömningar för planer och program. Därför har denna miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) upprättats.  

De aspekter som har bedömts medföra en risk för betydande miljöpåverkan är 
dels risk kopplat till transporter med farligt gods och dels trafikbuller och dess 
påverkan på planerade bostäder inom området.  

I denna MKB beskrivs konsekvenserna av aktuellt planförslag. Detta alternativ 
beskriver en utbyggnad av området som totalt omfattar drygt 200 lägenheter 
samt verksamhetslokaler omfattande ca 8000 kvm, fördelade på handel och 
idrottsverksamheter. Planförslagets bostadsdel innebär halvöppen kvarters-
bebyggelse om 2-6 våningar och omslutna gröna gårdar. 

Planförslaget jämförs även mot ett nollalternativ, där gällande detaljplan anger 
områdets markanvändning som allmänplatsmark samt som kvartersmark för 
friliggande bostadshus om två våningar och i dess östra del byggnadskvarter för 
allmänt ändamål, samt ett alternativt planförslag, där utbyggnad föreslås enligt 
översiktsplanens anvisning om huvudsakligen arbetsplatser i västra delen av 
området och del av ett större utvecklingsområde för park/natur kopplat till 
Viggbydalen i den östra delen.  

I slutet av MKB:n beskrivs de konsekvenser som planförslaget förväntas medföra 
samt konsekvenser av ett nollalternativ och alternativt planförslag. 

 

Konsekvenser med anledning av trafiken 

Beräkningar av trafikbuller har utförts för planförslagets bostadshus vilket om-
fattar flerfamiljshus och radhus bakom handelsområdet. Trafikbuller vid 
bostäderna inom området domineras av buller från E18 och Bergtorpsvägen 
samt, för maximala ljudnivåer, lokala gator i bostadsområdet. 

Beräkningarna visar att riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
(vilka är vägledande i det aktuella fallet) och Täby kommuns lokala tillämpning av 
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riktvärden innehålls för samtliga flerbostadshus och radhus förutsatt att minst 
hälften av bostadsrummen i en och samma lägenhet är mot ljuddämpad sida. 
Ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad understiger 55 dB(A) och maximal ljudnivå 
utomhus vid uteplats understiger 70 dB(A) för samtliga bostadshus. 

I det aktuella planförslaget planeras ett 1,8 m högt plank samt vall på vissa delar 
att upprättas mellan E18 och handelsområdet/tennishallen, i syfte att minska 
riskerna för människor och byggnader vid en olycka på E18. 

I och med att skyddsplanket enligt planförslaget utförs samt med de ytterligare 
rekommendationer som ges i planen och i avsnitt 8.1 i denna MKB, bedöms 
risksituationen vara acceptabel i området avseende bostäder och verksamheter 
(handel och idrott).  

Risker kopplat till farligt gods är aktuella i och med det korta avståndet och de 
små nivåskillnaderna mellan planerade byggnader och motorvägen E18 samt 
lokalgatan som ansluter till handelsområdet. Risker kan omfatta olycka på motor-
vägen som leder till läckage av brandfarlig vätska som kan rinna i riktning mot 
planområdet. Den bebyggelse och parkering som ligger lägre än transportlederna 
är därmed extra utsatta vid en olycka. Dock har bostäder som anses vara mest 
sårbara placerats i skydd bakom byggnader som är mindre sårbara (tennishall, 
handel), vilket är positivt ur risksynpunkt.  

Riskbedömningen visar att avstånden mellan transportlederna för farligt gods och 
planförslagets byggnader understiger de rekommenderade skyddsavstånden. 
Individrisken och samhällsrisken bedöms ändå enligt den genomförda riskut-
redningen vara inom de internationella kriterierna för acceptabla (risken är på en 
tolerabel nivå under förutsättning att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i rimlig 
utsträckning). 

Den mest effektiva åtgärden är att öka avståndet från riskkällorna då individrisken 
sjunker markant med ökat avstånd. Förutsatt att de åtgärder vidtas, vilka är 
angivna som planbestämmelser bedöms risken avseende transport av farligt 
gods inte utgöra något hinder för byggnation.  

 

Landskapsbild 

Planförslaget påverkar landskapskaraktären inom området då större delen av 
området exploateras. Som helhet kommer områdets karaktär att helt förändras till 
ett område för bostäder, aktivitet och handel. Mycket av den befintliga naturen 
kommer helt att försvinna och topografin kommer att jämnas ut en del i dalen.  

Förändringarna inom området innebär att platsen kommer att bli tillgänglig för 
funktioner som inte tidigare har funnits där. Viggbyholm utvecklas och service-
funktioner tillförs. Delar av planområdet som ligger utefter E18 är idag inte platser 
som besöks eller nyttjas i större utsträckning. Den nya blandade bebyggelsen 
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kommer att ge en visuell koppling till den norra sidan av E18 och bostadsbe-
byggelsen där. Även den befintliga tunneln under E18 kommer bli en tydligare 
länk då planområdet sträcker sig upp mot denna.  

Tidigare rörelsestråk och stigar inom området kommer att försvinna och ersättas 
av de bilvägar som etableras. Gatunätet inom området och mot Viggbydalen 
ändras från landsbygdskaraktär mot stadskaraktär. För att något reducera 
effekten av de visuella förändringar som planförslaget innebär kommer vegeta-
tion i form av uppvuxna träd och buskar i möjlig mån bevaras. 

Sammantaget innebär det aktuella planförslaget den största förändringen i land-
skapsbilden, men även den tydligaste åtgärdsplanen, för planområdets södra 
delar, vilka avsätts till Natur. Det alternativa planförslaget innebär att nya funk-
tioner och service tillförs, tillgängligheten förbättras och antalet människor som 
besöker området blir fler.  

Marken kommer i delar modelleras om och vegetation kommer att avlägsnas. 
Platsens karaktär kan dock i vissa delar bevaras genom att naturmark sparas och 
en skötselplan upprättas där särskild hänsyn tas till nuvarande karaktär av betes-
mark.  

För att i viss mån ytterligare bibehålla områdets karaktär kan äldre och grova 
värdefulla träd sparas inom området. För att kunna göra detta har en vegetations-
inventering av planområdet gjorts där värdefulla träd pekats ut.   

Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser för 
den övergripande landskapsbilden. 

 

Kultur- och naturmiljö  

De kulturhistoriska värdena i form av en tidigare boplats samt en lämning i 
områdets norra del och en färdväg blir tydligt påverkade med det aktuella plan-
förslaget. Detta eftersom handelsplatsen, bostäderna och parkering i planför-
slaget kommer att bebyggas på det område där de kulturhistoriska lämningarna 
finns. Dessutom måste man även ta hänsyn till att ett omgivande så kallat 
fornlämningsområde tillhör fornlämningen. Planförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön bedöms därför ge stora negativa konsekvenser. 
  
För ek- och tallevande organismer kommer spridningssambanden att försvagas i 
och med ett genomförande av detaljplanen. Även delar av den gamla hagmarken 
kommer att gå förlorad. Det mest värdefulla området kommer dock enligt plan-
förslaget att användas som naturlekplats. Vid rätt skötsel kan det ge den värde-
fulla korskovallen en möjlighet att fortleva på platsen. Korskovallen gynnas av 
måttlig hävd och området bör med fördel hävdas i form av slåtter vartannat år. 
Beroende på hur mycket naturlekplatsen kommer att besökas finns dock en stor 
risk att korskovallpopulation påverkas negativt.  
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Sammantaget bedöms planförslaget innebära märkbart negativa konsekvenser 
för planområdets naturvärden samt för spridningssambanden för ek- och 
tallevande organismer. 
 

Dagvatten och vattenkvalitet 

Aktuellt planförslag innebär en förtätning av området i form av bostäder och 
parkeringsplatser. Detta genererar större flöden och högre halter föroreningar än 
nollalternativet. Planområdets flöden och föroreningshalter (främst metaller) 
beräknas öka efter exploatering då naturmark delvis ersätts med hårdgjorda ytor. 
Även näringshalterna bedöms öka, men inte i samma omfattning som 
metallhalterna. 

Enligt beräkningarna innebär exploateringen en ökning av fosfor med ca 1.5 kg 
per år för recipienten. I dagvattenutredningen föreslås ett antal 
dagvattenlösningar som både renar och fördröjer dagvattnet inom planområdet. 
Dessutom sker ytterligare rening av dagvattnet i det kommunala dikes- och 
dammsystemet innan det når recipienten Stora Värtan. Beräkningarna visar att 
fosforbelastningen inte ökar jämfört med idag efter att LOD tillämpas och vattnet 
renas i dammsystemet. Beräkningarna visar att fosforbelastningen inte ökar 
jämfört med idag efter att LOD tillämpas och vattnet renas i dammsystemet. 

kvävebelastningen från aktuellt planområde med LOD efter rening i dammar 
beräknas öka från dagens 6 kg till 14 kg. En ökning på 8 kg av den totala 
belastningen på 118 ton anses vara så pass liten att den inte påverkar Stora 
Värtans status negativt i detta fall. 

Då de föreslagna dagvattenlösningarna inom planområdet anläggs säkerställs att 
ett genomförande av planen inte riskerar att försämra status i recipienten Stora 
Värtan, både vad gäller enskilda kvalitetsfaktorer och den sammanvägda 
statusen. 

Vid dimensioneringen av dagvattenanläggningen kommer hänsyn att tas till de 
nya klimatförutsättningarna i form av tidvis ökad nederbörd. Detta för att undgå 
översvämning och att förorenat dagvatten sprids till grundvattnet och/eller 
recipienten. 
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3 INLEDNING 

3.1 Bakgrund 

Enligt Täby kommuns översiktsplan 2010-2030 ska Täby utvecklas till en stark 
del av Stockholmsregionen. Detta innebär bl.a. att kommunens befolkning ska 
öka samt att kommunen ska bygga med ökad stadsmässighet, förbättra 
kollektivtrafiken och erbjuda fler arbetsplatser. Viggbyholm är ett område i Täby 
som pekats ut att ha utveck lingspotential i denna bemärkelse (Täby kommun, 
2009a).  

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhör detaljplanen för Viggbyholm 
74:2 m fl i Täby kommun. Enligt den preliminära behovsbedömningen av 
Stadsbyggnadskontoret, Täby kommun antas detaljplanen för Viggbyholm 
medföra betydande miljöpåverkan. Detta eftersom bostäder ska prövas i plan-
området, som är placerat intill E18. Därmed har denna miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) tillhörande den aktuella detaljplanen utarbetats.  

3.2 Behov av miljöbedömning och MKB 

När en kommun upprättar en plan ska kommunen alltid göra ett ställningsta-
gande, en så kallad behovsbedömning, av huruvida ett genomförande av planen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Inför beslut om betydande 
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) upprättas enligt bestämmelserna i 6 kap 11-18, 20 § miljöbalken. 
Berörda myndigheter och kommuner ska ges tillfälle att yttra sig över behovs-
bedömningen och den preliminära avgränsningen av MKB:n. Ett avgränsnings-
samråd genomfördes med Länsstyrelsen 2014-02-04. 

Ett genomförande av detaljplanen för Viggbyholm har bedömts komma att 
medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med bestämmelserna om 
miljöbedömningar för planer och program. Därför har denna 
miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

Motiverat ställningstagande: 

I behovsbedömningen om eventuell betydande miljöpåverkan konstaterar Täby 
kommun att två faktorer gör att risken inte kan uteslutas att projektet kan medföra 
betydande miljöpåverkan. Dessa är dels risk kopplat till transporter med farligt 
gods och dels trafikbuller och dess påverkan på planerade bostäder inom 
området.  

Bedömningen är därför att en miljöbedömning krävs vilket bland annat innebär att 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. 
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3.3 Miljöbedömningens syfte och krav 

Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som 
möjliggör en ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut från 
miljösynpunkt” (prop. 1990:91/90).  

Syftet med denna MKB är att: 

• redovisa en fördjupad bedömning av miljökonsekvenserna knutna till den 
specifika detaljplanen, framförallt för de aspekter som har bedömts 
medföra en risk för betydande miljöpåverkan 

• möjliggöra en samlad bedömning av planens miljöpåverkan och där så är 
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som avhjälper eller minskar de 
eventuella negativa effekter som planen medför, 

• utgöra ett beslutsunderlag i den kommunala planeringen 

3.4 Mål och riktlinjer 

En analys av måluppfyllelsen för planområdet presenteras i kapitel 10 Samlad 
bedömning av betydande miljöpåverkan.  

3.4.1 Nationella miljökvalitetsmål 

Främst följande nationella miljökvalitetsmål har bedömts beröras av 
planförslaget:  

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag  

• Grundvatten av god kvalitet 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Definitioner och preciseringar av dessa miljömål finns på Miljömålsportalen 
(www.miljomal.se). De tidigare regionala preciseringarna som gällde Stockholms 
län har upphört att gälla. Sedan 2011 arbetar Länsstyrelsen direkt mot de 
nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.  

I Stockholms län har några av miljömålen prioriterats. De som är aktuella i denna 
MKB har kursiverats ovan. 
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3.4.2 Kommunala miljömål 

I Miljöplan för Täby kommun, 2016-2020 redovisas fem inriktningsmål för Täby 
kommun.  

• Begränsad klimatpåverkan 

Utsläpp av växthusgaser ska minskas genom ett aktivt arbete med ökad 
resurshushållning samt övergång till förnyelsebara bränslen. 

Som åtgärder anges bland annat att ”fossila bränslen byts ut mot förnybara 
alternativ”, ”kommunen tar intiativ till att öka återvinningen” samt att ”högre krav 
ställs på en låg klimatpåverkan för både befintliga byggander samt nybyggnad” 

• Giftfri miljö 

Täby kommun arbetar enligt EU:s avfallshirarki där förebyggande av avfall är 
första prioritet, följt av återanvändning, återvinning och sist säkert 
omhändertagande av farligt avfall. 

Som åtgärd anges att man ska ”systmatisera och stärka arbetet med att ställa 
krav på kemikaileinnehållet genom att uppdatera policys och riktlinjer för 
upphandling”  

• God vattenmiljö 

Belastningen av föroreningar på sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten 
ska minska. Samtliga sjöar och vattendrag skall ha god status enligt EU:s 
vattendirektiv. 

Som åtgärder anges ”Omhändertagande och rening av dagvatten”, 
”Åtgärdsplaner för god vattenstatus i sjöar och vattendrag ska upprättas” samt 
”Restaurering av Vallentunasjön”. 

• Biologisk mångfald 

Naturen skall förvaltas så att rekreations- och kulturhistoriska värden och den 
biologiska mångfalden gynnas. Minst halva Täbys areal ska vara grönyta.  
 
Åtgärder som bedöms relevanta för den aktuella detaljplaneläggningen är: 
”Grönkilssambanden ska bevaras och utvecklas”, ”Ekologiskt särskilt värdefull 
skogsmark (exempelvis nyckelbiotoper, Natura 2000) ska bevaras och skyddas”, 
”Täbys värdefulla ängs- och hagmarker ska bevaras och skötas så att natur- och 
kulturvärden bevaras”, ”Det öppna landskapet ska bevaras” samt ”Kultur-
historiska värden såsom alléer, fornminnen och åkerholmar ska vårdas”. 

• God bebyggd miljö 

Den bebyggda miljön i Täby skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö. 
Naturvärden och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas. Planeringen skall 
bygga på en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser. 
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Åtgärder som anges i miljöplanen och som bedöms relevanta för den aktuella 
detaljplaneringen är följande: ”Stadsplanering ska ske så att offentliga rum 
utformas utifrån ett hållbarhetsperspektiv”, ”Nybyggnad planeras så att det finns 
tillgång till parker och natur på högst 250 m avstånd från bostaden, förskolan, 
skolan och arbetsplatsen enligt parkpolicyn”, ”De minst bullerstörda naturom-
rådena ska värnas”, ”Planering ska ske så att bullerexponering minimeras vid 
nybyggnad”. ”Planering sker så att gällande partikelnormer inte överträds” samt 
”Projektspecifika hållbarhetsprogram tas fram för detaljplaneringen i alla större 
nybyggnadsområden i Täby”. 

3.5 RUFS 2010 

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) pekas 
flera större områden ut som regional stadsbygd med utvecklingspotential. 
Planområdet ingår i ett sådant område. Enligt RUFS 2010 har dessa områden en 
hög regional tillgänglighet och därmed finns det ett regionalt intresse att utveckla 
dessa områden med blandad stadsbebyggelse, såsom bostäder och lokaler. 
Dessa områden borde även ha goda förbindelser till bl.a. kollektivtrafik och 
grönstruktur. Avvägning för områdenas utveckling ska dock ske på en kommunal 
nivå (Regionplanekontoret, 2010). 

3.5.1 Visionen för Stockholm nordost 

Sex kommuner i nordöstra Stockholm, inklusive Täby kommun, har gått samman 
i ett projekt om en gemensam vision för tillväxt i Stockholm nordost. Visionen 
handlar om en gemensam satsning på en regionkärna, väl utvecklad infrastruktur 
och en utveckling av befintliga och nya stadsmiljöer. Visionen är antagen av 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige i respektive kommun. 

 

4 METOD 

Konsekvenserna av planförslaget, det alternativa planförslaget och 
nollalternativet bedöms och redovisas i text. Till grund för bedömningen av 
miljökonsekvenser används relevanta riktvärden, miljökvalitetsnormer etc. Dessa 
redovisas i sitt sammanhang i kapitel 8. 

4.1 Bedömningsskala 

I Tabell 1 presenteras en skala som i miljöbedömningen har använts för att 
värdera såväl positiva som negativa konsekvenser. Skalan bygger på relationen 
mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd miljöpåverkan.  

Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs 
omfattning av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av 
konsekvenser. Att exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget 
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indikationen att man bör hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsek-
venser). Men omfattningen av den påverkan som ett planförslag leder till kan 
betyda att den samlade bedömningen av konsekvenser skiljer sig från denna 
enskilda bedömning. Att ett riksintresse berörs betyder inte per automatik att 
planförslaget medför stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan vara 
av mycket begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av 
intresseområdet. Omvänt betyder det också att påverkan på aspekter av lokal 
karaktär, t.ex. buller, även kan bedömas få stora konsekvenser. 

 

Tabell 1 Skala som har använts för att värdera positiva och negativa konsekvenser av planförslaget och dess 
alternativ. 

 

Stora konsekvenser 

(positiva eller 
negativa) 

 

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

 

Märkbara 
konsekvenser  

(positiva eller 
negativa) 

 

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

 

Små konsekvenser 

(positiva eller 
negativa) 

 

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

 

Oförändrade 
konsekvenser 

 

I princip ingen skillnad jämfört med nuläget. 

 

 

5 VIGGBYHOLM OCH DESS OMGIVNINGAR  

5.1 Planområdet idag 

Planområdet är cirka 4,5 ha stort och är beläget nordöst om centrala Täby, intill 
trafikplats Viggbyholm. Området ligger i direkt anslutning till E18/Norrtäljevägen i 
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norr och Bergtorpsvägen i väster. I söder avgränsas området av Skördevägen 
samt befintlig bostadsbebyggelse, medan området gränsar till Viggbydalen i 
öster.  

Området är idag obebyggt och består av naturmark med skog i den västra delen, 
öppna gräsytor i den centrala delen samt hagmark i den östra delen.  

Strax sydost om det aktuella planområdet, i Viggbydalen, har anlagts en 
skolidrottsplats för Bergtorpsskolan, som ersättning för den som tagits i anspråk 
då badmintonhallen, Täby RacketCenter, byggdes i Viggbyholm. 
Skolidrottsplatsen utgörs av en bollplan om cirka 50 x 80 m2, en löparbana, en 
längdhoppsgrop och en plats för kulstötning.  

Bergtorpsvägen, E18 samt trafikplats Viggbyholm ligger på en högre höjd än 
planområdet. Planområdet sluttar ner mot Viggbydalen, det öppna området 
mellan bostadsområdena (se Figur 1), och därmed går avrinningen söderut från 
området mot Stora Värtan, som är slutrecipient. Kommunala dagvattendammar 
återfinns i Viggbydalen (Täby kommun, 2013). 

 

Figur 1. Planområdet, markerat med röd linje. 

Vad gäller områdets kulturhistoriska värden, så har lämningar påträffats i om-
rådet. En lämning i form av en husgrund från början av 1900-talet har påträffats 
intill E18 i planområdets norra del och en färdväg i dess västra del. I sydöstra 
delen har påträffats en härd, som vid utredning har visat sig vara en del av en 
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större boplats. På fastigheten Näsbypark 15:1 (se Figur 2) har funnits ett upplag 
och på fastigheten Viggbyholm 74:1 har det tidigare funnits ett snöupplag (Täby 
kommun, 2013). 

Vad gäller trafiken i området så utgör E18 ett riksintresse för kommunikation. 
Vägen är även en primär transportled för farligt gods och mängden trafik på E18 
beräknades år 2013 vara ca 50 000 fordon per dygn. Bergtorpsvägen, väster om 
planområdet, är en sekundär transportled för farligt gods och på vägens västra 
sida finns en bensinstation. Trafikmängden på denna väg var år 2013 ca 10 000 
fordon per dygn (Täby kommun, 2013). 

De fastigheter som ingår i planområdet är: 

• Viggbyholm 74:1 

• Viggbyholm 74:2 

• Viggbyholm 74:34 

• Näsbypark 15:1 

 

Figur 2. Fastighetskarta 

I översiktsplanen är hela planområdet redovisat som utvecklingsområde för 
huvudsakligen verksamheter. Fastigheten Viggbyholm 74:1 på den östra delen 
av planområdet redovisas också som utvecklingsområde för park och natur. 
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Viggbyholm 74:1 och Viggbyholm 74:34 ägs av Täby kommun, medan övrig mark 
är privatägd och ägs av Aros Bostad. 

Planområdets nuvarande utseende kan ses i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Flygfoto från drönare, sett från E18. Planområdets ungefärliga utbredning är inskissat. (Foto: Reierstam 
Arkitektur, 2015) 

  

5.2 Viggbyholm trafikplats 

Väg E18 ingår som en del i det Trans Europeiska Nätverket som antagits av 
ministerrådet och Europaparlamentet. Förutom att vägen är en av de viktigaste 
infartsvägarna till Stockholm för regionens nordostkommuner är den av stor 
betydelse för person- och godstransporter till och från Finland. Vägen har också 
stor betydelse för trafikförsörjningen inom den expansiva regionen och för den 
lokala trafiken. I planen för nationella vägar prioriteras fortsatt utbyggnad av väg 
E18. 

I trafikplats Viggbyholm ansluter Bergtorpsvägen till E18. Via Bergtorpsvägen 
norrut ansluts E18 till väg 265, Norrortsleden som sammanbinder E18 vid 
Rosenkälla och E4 vid Häggvik. Trafikplats Viggbyholm är också en av två större 
anslutningar till Täby Centrum från E18. På denna sträcka har E18 två körfält i 
norrgående riktning och tre körfält i södergående, där ett körfält är förbehållet 
kollektivtrafiken.  

Utformningen av den nya ombyggda trafikplatsen Viggbyholm illustreras i figur 
nedan. Projektet innebar att en ny bro anlades över E18, öster om den befintliga, 
anpassad för framtida breddning av E18. Trafikplatsen byggdes om för att få 
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högre kapacitet och trafiksäkerhet samt för att underlätta för kollektivtrafikrese-
närer och cyklister. Arbetena med att bygga om trafikplatsen slutfördes 2015. 

 

 

Figur 4. Prognostiserad årsmedeldygnstrafik (ÅDT) 2030. Planområdet markerat med blå linje, gång- och 
cykelvägar med rött och busshållplatser med gult. Notera den västra anslutningen i den norra cirkulations-
platsen där den angivna trafikmängden är för en eventuell framtida anslutning till Galoppfältet och för vilken den 
är dimensionerad (från arbetsplanen för Viggbyholm trafikplats) Siffrorna anger bilar per dygn, i båda 
riktningarna. (WSP, 2016) 

5.3 Riksintressen  

Riksintressen pekas ut av myndigheter för att åstadkomma en god hushållning 
med landets värdefulla mark- och vattenresurser. Dessa områden ska skyddas 
mot åtgärder som kan komma i konflikt med det samhällsintresse som ligger till 
grund för riksintresseförklaringen.  

E18 är riksintresse för kommunikationer och en av de viktigaste infartsvägarna till 
Stockholm för regionens nordöstra kommuner. Vägen har också stor betydelse 
för person- och godstransporter till och från Finland. 

5.4 Pågående planprojekt i närområdet 

Täby kommun håller på att ta fram en Fördjupad Översiktsplan för centrala Täby, 
med eventuellt 15 000 nya bostäder inom vilken aktuellt planförslag ingår. En del 
av den stora utbyggnaden utgörs av Galoppfältet, som ligger på andra sidan 
trafikplats Viggbyholm, norr om E18, med planer för ca 6000 bostäder, 4–5 000 
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arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Planprogrammet för Täby park 
(tidigare Täby galoppfält) har varit ute på samråd under år 2015 och godkändes 
av kommunfullmäktige i november 2015 med pågående detaljplaner Hästen 2 
m.fl. (DP 1), samt Viggbyholm 74:35 (DP 2), se Figur 5. 

 

Figur 5. Pågående detaljplaner i området Täby park. Detaljplan för Hästen 2 m.fl. är nr 1 på bilden och 
detaljplan för Viggbyholm 74:35 är nr 2 på bilden. 

 

6 AVGRÄNSNING 

6.1 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i 
anslutning till detaljplaneområdet. 

6.2 Tidsavgränsning 

Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur området ser ut år 2030. 

6.3 Avgränsning av studerad miljöpåverkan 

För varje miljöaspekt nedan har i MKB:n en beskrivning gjorts av nuläges-
förutsättningar samt relevanta bedömningsgrunder. En bedömning har därefter 
gjorts av hur planerad utbyggnad påverkar miljöaspekten samt vilka 
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konsekvenser detta kan medföra. Åtgärder har också föreslagits för att minska 
negativa konsekvenser. 

6.3.1 Miljöaspekter som bedöms kunna ge en betydande miljöpåverkan 

• Risker i och med transport av farligt gods på E18 och Bergtorpsvägen. 

• Trafikbuller i och med att bostäder planeras nära befintlig infrastruktur 
samt ny infrastruktur inom området.  

6.3.2 Övriga miljöaspekter som utreds i MKB:n 

Följande miljöaspekter i MKB:n utreds mer översiktligt än ovanstående, eftersom 
dessa enligt Täby kommun inte har bedömts medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

• Dagvatten och vattenkvalitet 

• Landskapsbild 

• Kulturmiljö 

• Naturmiljö 

6.3.3 Miljöaspekter som ej utreds i denna MKB 

Luftkvalitet har inte utretts i denna MKB. I MKB:n tillhörande arbetsplan för 
Viggbyholm trafikplats anges att de utförda beräkningarna för halten PM10 visar 
att miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet, 50 µg/m3, klaras i hela 
planområdet, även kring trafikplats Viggbyholm. Detta är till stor del beroende på 
minskad dubbdäcksanvändning. Beräknad halt av NO2 visar att normen 
definierad som dygnsmedelvärde klaras. NO2-halterna beräknas minska fram till 
2030 jämfört med dagsläget beroende på förväntad teknikutveckling, det vill säga 
större andel fordon med låga utsläpp. 

Markföroreningar har inte utretts i denna MKB. Vid ett före detta snöupplag nära 
E18 har det gjorts en undersökning som visar att föroreningshalterna i upplags-
ytorna inte är mer förorenade där än i referensytorna. Halterna har jämförts med 
Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenad mark och klassats som 
”mindre allvarligt tillstånd” och får användas till känslig markanvändning, såsom 
bostäder. Marken utgör ingen risk för människors hälsa och miljön. (Täby 
kommun, 2005a) 

I västra delen av planområdet har det funnits muntlig information om fyllnads-
massor på en villatomt. Den nuvarande markanvändningen är en inhägnad och 
avjämnad uppställningsplats. Provtagning har gjorts och de föroreningar som 
påträffades bedömdes komma från uppställningsplatsen samt från fyllnads-
massorna. Alla föroreningshalter var under riktvärdet för känslig markanvändning, 
utom för tyngre polyaromatiska kolväten (PAH) i två av tre provgropar. De över-
steg riktvärdet något. Det övre jordlagret och även underliggande jordlager 
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kommer med största sannolikhet att schaktas bort i samband med kommande 
entreprenad. (Hifab, 2016) 

Rekreation har inte utretts i denna MKB. Idag används inte grönområdet för 
rekreation i någon större utsträckning på grund av bullret. Med ny skyddande 
bebyggelse samt närliggande bostäder antas den rekreativa användningen av 
platsen öka. Bullerpåverkan på rekreationsområdet kommer att följas upp i den 
fortsatta planprocessen. 

 

7 NOLLALTERNATIV OCH PLANFÖRSLAG 

7.1 Nollalternativ 

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla en beskriv-
ning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte 
genomförs, ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet ska inte förväxlas med 
nuläget även om de ofta är lika till innehållet.  
 
Nollalternativet innebär att gällande detaljplan följs, se Figur 6. Största delen av 
planområdet innefattas av en byggnadsplan där områdets markanvändning 
anges som allmänplatsmark samt som kvartersmark för friliggande bostadshus 
om två våningar och i dess östra del byggnadskvarter för allmänt ändamål.  
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Figur 6. Planområdet inritat på gällande detaljplan. 

I den östra delen finns en kommunal fastighet som genom gåvobrev överlåtits till 
kommunen med förbehåll om allmännyttig användning. Området har bedömts 
som lämpligt för utbyggnad för verksamheter och bostäder. Genom ett permuta-
tionsförfarande1 kan ett markbyte genomföras som möjliggör utbyggnad av plan-
områdets östra delar samtidigt som de i enlighet med gåvobrevets intentioner 
säkerställs för allmännyttig användning. I ett nollalternativ förblir dock marken 
kommunal mark.  

I nollalternativet är Viggbyholm trafikplats kvar som den är och trafiken på 
Bergtorpsvägen kommer enligt trafikprognoser att vara 16 000 fordon/dygn förbi 
planområdet. 

7.2 Aktuellt planförslag  

Planen syftar till att möjliggöra för nya bostads- och verksamhetskvarter i an-
slutning till Viggbyholms trafikplats. Totalt omfattar projektet drygt 200 lägenheter 
samt verksamhetslokaler omfattande ca 8000 kvm, fördelade på handel och 
                                                      
1 Permutation är en juridisk term som innebär beslut av myndighet om att en 
bestämmelse eller föreskrift i ett gåvobrev, testamente, stiftelseförordnande eller liknande 
handling får ändras eller upphävas eller åsidosättas i ett särskilt fall. 
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idrottsverksamheter. Den övergripande idén för projektet är att en avskärmande 
bebyggelse längs med motorvägen i norr där det är ett bra exponeringsläge, 
möjliggör för en utveckling av angränsande markområdet söder om den 
bebyggelsen med kvarter av flerfamiljshus och radhus.  
 
Bostadsområdet har en halvöppen kvartersbebyggelse om 2-6 våningar. Om-
rådets nordvästra del planeras för en restaurang (1) och en dagligvarubutik (2) 
om drygt 2000 m2. En ny trädflankerad lokalgata kommer att anläggas från Berg-
torpsvägen (3) som tar upp höjdskillnaden mellan Viggbyholms trafikplats och 
huvuddelen av planområdet. Denna förbinds i sin tur med Skördevägen (4) så att 
området knyts samman med övriga Viggbyholm. I områdets östra del anläggs en 
tennishall (5) och söder om denna bevaras naturmarken (6). Denna gallras dock 
och en naturlekplats anläggs för att höja dess rekreativa värde för närområdet.  
Öster om planområdet sträcker sig ett dike som avvattnar stora delar av Viggby-
holm. Det öppna diket löper genom hela grönområdet och passerar två dag-
vattendammar före sitt slutliga utlopp i Stora Värtan som ingår i Norra Östersjön. 
Avvattningen av planområdet planeras även efter exploatering att ske i riktning 
mot diket.  
 
Den nätstation som finns utplacerad inom planområdet söder om idrottsanlägg-
ningen har ej ingått i flödes-och föroreningsberäkningarna, men bedöms inte 
påverka flödes-eller föroreningssituationen från planområdet. 
Parkeringsförsörjningen i området sker i huvudsak genom parkeringsgarage för 
bostadsbebyggelsen och med markparkering för verksamhetstomterna.  
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Figur 7. Illustrationsplan för detaljplaneförslaget 
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Figur 8. Plankarta med planbestämmelser 
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Figur 9. Fotomontage (Reierstam Arkitektur, 2016). Planområdet sett norrifrån E18, med tennishall samt handel 
i förgrunden och park och bostäder i bakgrunden, längre söderut. 

7.3 Alternativt planförslag 

Som alternativt planförslag utreds i denna MKB en utbyggnad enligt översikts-
planens anvisning om huvudsakligen arbetsplatser för hela området. Områdets 
östra del (permutationsområdet) är också en del av utvecklingsområde för 
park/natur, kopplat till Viggbydalen. 
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Figur 10. Enligt Täby översiktsplan är planområdet avsett som ”Större förändringsområden”, med huvudsakligen 
arbetsplatser (grönstreckat område). 

 

 

Figur 11. Enligt Täby översiktsplan ingår östra delen av planområdet i ”Utvecklingsområde för park/natur” 
(rödstreckat område). 
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8 MILJÖASPEKTER 

8.1 Trafikbuller 

8.1.1 Bedömningsgrunder 

Nationella riktvärden 

I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, fastställde riksdagen år 
1997 riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden sammanfattas i Tabell 2. Det 
kom nya riktvärden under 2015, men då arbetet med detaljplanen påbörjade 
innan de nya riktvärdena trädde i kraft kan riktvärdena från 1997 användas. 

 

Tabell 2. Riktvärden för trafikbuller. 

Högsta trafikbullernivå enligt Infrastrukturproposition 1996/97:53 

 Ekvivalent ljudnivå 
[dB(A)] 

Maximal ljudnivå [dB(A)] 

Utomhus vid fasad 55 - 

Utomhus vid uteplats - 70 

 

Täby kommuns bullerskyddsprogram 

Utöver Infrastrukturpropositionen (1996/97:53) ovan har Täby kommun tagit fram 
ett bullerskyddsprogram (Täby kommun, 2009b). Eftersom det aktuella 
detaljplanearbetet påbörjades innan 2 juni 2015 används även Täby kommuns 
bullerskyddsprogram vid bedömningen i denna MKB. Riktvärdena i detta 
bullerskyddsprogram framgår nedan.  

• All tillkommande bostadsbebyggelse ska klara riktvärden för 
inomhusmiljö.  

• Flerbostadshus ska endast i undantagsfall uppföras där bullernivån 
utomhus överskrider 55 dB(A) och ej vid bullernivå över 65 dB(A).  

Om avstegsfall tillämpas ska den förhöjda ljudnivån på den bullerstörda sidan 
kompenseras genom tyst sida där ljudnivån högst 45 dB(A) eftersträvas. I 
undantagsfall kan upp till 50 dB(A) accepteras. Maximal ljudnivå på den tysta 
sidan ska inte överstiga 70 dB(A). Om ljudnivån på den bullerstörda sidan 
överstiger 60 dB(A) ska bostäderna uppfylla ljudklass B enligt Boverkets 
Byggregler. 



  

  

 

 

27 (74) 
 

RAPPORT 

 M IL J ÖKO NSEKVENSBESKR IVNING  T ILL HÖRANDE D ET AL J PL AN F ÖR V IG G BY HOL M 74 .2  M FL  I  T ÄB Y KO MMUN 

 

 

\\SESTOFS010\PROJEKT\1173\1150911\000\10 ARBETSMTRL_DOK\HELA MKB\MKB FÖR VIGGBYHOLM 180201.DOCX 

8.1.2 Nuläge 

Trafikbuller vid bostäder inom området domineras av buller från E18 och 
Bergtorpsvägen samt, för maximala ljudnivåer, lokala gator i bostadsområdet. 

Företaget ACAD har utfört en trafikbullerutredning (ACAD, 2014 (rev 2017)) för 
detaljplaneområdet. Utredningen analyserar beräknade trafikbullernivåer mot 
gällande nationella riktvärden (Infrastrukturpropositionen 1996/97:53) och Täby 
kommuns lokala tillämpning av de nationella riktvärdena. 

Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabellen nedan. 
Trafikuppgifterna är erhållna från arbetsplan av Trafikverket daterad 2011-10-03 
(prognos för år 2030) och trafikvolymberäkningar utförda av Viggbyholms 
Utveckling AB, daterad 2015-08-17. 

Tabell 3 Trafikmängder för vägtrafik. 

Väg 
Fordon/års-
medeldygn 

Andel tung 
trafik (%) 

Hastighet 
(km/h) 

E18 södergående 305502 82 1002 

E18 norrgående 305502 82 902 

Bergtorpsvägen 160002 82 502 

Lokalgata, påfart 
Bergtorpsvägen 26003 03 303 

Lokalgata framför 
handelsvolym 10003 03 303 

Lokalgata till radhus 6003 03 303 

 

8.1.3 Konsekvenser – Nollalternativet 

Vid nollalternativet har vegetationen mellan befintliga hus och E18 beaktats i 
beräkningarna av ljudnivåerna. I dagsläget finns inga bostäder i området som 
ligger över riktvärdet vad gäller buller från E18 och Bergtorpsvägen. I ett 
nollalternativ kommer dock bostäder i form av villor, i enlighet med gällande 
detaljplan, att byggas i framtiden vilka kommer kunna störas av buller. Även 
bullernivåerna inom den östra delen av planområdet som ska utvecklas för 
park/naturmark kommer att bli höga. Enligt MKB:n tillhörande arbetsplan för 
                                                      
2 Arbetsplan över ombyggnation av trafikplats Viggbyholm, Trafikverket 2011-10-03. 
Prognos 
3 Trafikvolymsberäkningar utförda av Viggbyholms Utveckling AB 2015-08-17 
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Viggbyholms trafikplats (Trafikverket, 2012) kommer bullernivåerna i denna del 
av området att uppgå till mellan 60 och 70 dB(A).  

I den fortsatta planprocessen kommer bullernivåerna i naturområdet att följas 
upp. 

 

 

Figur 12. Ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde, vid befintligt bostadsområde, söder om planområdet, utan ett 
genomförande av detaljplanen. 

Figur 12 visar ekvivalent ljudnivå vid befintligt bostadsområde söder om detalj-
planeområdet utan nyetablering. Ljudnivåerna kan jämföras med motsvarande 
område och utfallet av aktuellt planförslag, se Figur 15. 

8.1.4 Konsekvenser – Aktuellt planförslag 

Beräkningarna visar att samtliga bostäder uppfyller riktvärdena i Infrastruktur-
proposition 1996/97:53 och Täby kommuns lokala tillämpning av de nationella 
riktvärdena samt att befintliga bostäder söder om Viggbyholm kommer att få lägre 
ekvivalent ljudnivå vid fasad och uteplats jämfört med dagens nivå. 
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Beräkningarna visar att: 

• Täby kommuns lokala tillämpning av de nationella riktvärdena innehålls 
för samtliga flerbostadshus om minst hälften av bostadsrummen i en och 
samma lägenhet har fönster mot tyst sida. 

• Täby kommuns lokala tillämpning av de nationella riktvärdena innehålls 
för samtliga radhus. 

• Uteplats med högst 70 dB(A) maximal ljudnivå går att anordna för 
samtliga bostadshus. 

• Ekvivalent ljudnivå vid fasad och uteplats vid befintliga bostadshus söder 
om Viggbyholm kommer att bli lägre jämfört med dagens ljudnivå. 

• Ljudnivån ökar högst marginellt på andra sidan E18 på grund av reflexer 
från nyetableringen. 

 

 

Figur 13. Ekvivalent ljudnivå vid ett genomförande av planförslaget. (De orangea ringarna anger ljudnivåer 
mellan 60 och 65 dB(A). 
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Trafikbuller vid bostäderna domineras av buller från E18 och Bergtorpsvägen 
men också från transporter till och från tennishallen och handelsplatsen. En 
transport till handelsplatsen ger höga maximala bullernivåer vid ett tillfälle per 
natt, vilket kan ses i Figur 14. Transporter till och från bostäderna är de som i 
övrigt genererar maximala ljudnivåer för de boende. Dessa lätta fordon har en 
lokal bullerpåverkan på närboende. Det finns även risk för ljusstörningar i 
bostäder från strålkastare då fordon åker ner för backen. 

 

 

Figur 14. Maximal ljudnivå. Frifältsvärde vid värsta utsatta del av fasad samt ljudnivå 2 m över mark. Bilden 
visar ljudnivån vid ett enstaka tillfälle varje natt, d.v.s. i samband med en transport till och från 
handelsverksamheten. 
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Figur 15. Ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde, vid befintligt bostadsområde efter ett genomförande av planförslaget. 

Figur 15 visar ekvivalent ljudnivå till befintligt bostadsområde med nyetablering. 
Figuren kan jämföras med ljudnivåer utan nyetablering, se Figur 12. De befintliga 
bostäderna påverkas positivt av nybyggnationen eftersom både handelsområdet 
och det planerade bostadsområdet bildar ett skydd mot bullret från motorvägen. 

I den fortsatta planprocessen kommer bullernivåerna även i naturområdet att 
följas upp. 

Sammantaget bedöms planförslaget ge små till märkbart negativa konsekvenser 
för tillkommande bostäder inom planområdet, beroende på vilka bostäder som 
avses. De bostäder som planeras i de mest bullerutsatta lägena inom 
planområdet kommer att ha ljudnivåer vid fasad som är mellan 63 och 65 dB(A).  
 
För befintliga bostäder söder om planområdet bedöms konsekvenserna bli 
märkbart positiva. 
 

8.1.5 Konsekvenser – Alternativt planförslag 

Vid ett alternativt planförslag finns inga nybyggda bostäder med tillhörande 
boende som påverkas av trafiken.  
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De befintliga bostäderna söder om detaljplaneområdet påverkas positivt av 
nyetableringen, då handelsområdet skärmar av en del av bullret från motorvägen. 
Konsekvenserna bedöms därför bli sammantaget små positiva. 
 
Naturområdet i östra delen av detaljplaneområdet antas få en minskning i 
bullerpåverkan då handelsområdet skärmar av buller från E18 utmed västra 
sidan och delar av norra sidan av detaljplaneområdet. Detta motverkas något av 
den lokala trafik som handelsområdet genererar. 
 
I den fortsatta planprocessen kommer bullernivåerna även i naturområdet att 
följas upp. 

8.1.6 Åtgärdsförslag  

Det finns olika åtgärder som kan vidtas i syfte att sänka bullernivåer för de 
boende. Nedan presenteras förslag på sådana åtgärder. 

• Isolerade fönster i bostäderna 

• Sänkt hastighet inom områdets lokalgator 

• Begränsning av tung trafik nattetid 

Möjliga ytterligare åtgärdsförslag och deras omfattning utreds vidare i nästa 
skede. 

8.2 Risk kopplat till farligt gods 

I detta avsnitt behandlas risker kopplade till transporter med farligt gods i 
närheten av detaljplaneområdet.  

8.2.1 Bedömningsgrunder 

Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper 
varierar. De huvudsakliga riskkällorna vid transport av farligt gods utgörs av dem 
som kan leda till en eller flera av följande tre konsekvenser; brand, explosion och 
utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier (vätske- eller gasform). Beroende på 
vilket ämne som är involverat i en olycka så varierar skadehändelserna och de 
dimensionerande avstånd inom vilka en olycka kan påverka omgivningen.  

Länsstyrelsen i Stockholms läns riktlinjer för planläggning intill vägar och 
järnvägar där det transporteras farligt gods (2016): 

Intill primära transportleder för farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt 
skyddsavstånd på minst 25 meter. Inom 30 meter ska följande åtgärder säker-
ställas genom planbestämmelser. För markanvändning bostäder gäller att:  

• glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW30  

För markanvändning bostäder, handel, tillfällig vistelse, och verksamheter gäller 
att:  
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• fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk 
klass EI30 

• friskluftsintag ska riktas bort från vägen  

• det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt  

 

 

Figur 16. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder av farligt god och olika typer av 
markanvändning. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016) 

 

För att risknivån för planområdet ska nå en tolerabel nivå behöver riskreduce-
rande åtgärder genomföras. Den mest effektiva åtgärden är att öka avståndet 
från riskkällorna då individrisken sjunker markant med ökat avstånd. Samtliga 
åtgärder finns listade i planbeskrivningen och återspeglas i planbestämmelser i 
plankartan. 
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• Området inom 25 meter från E18 och Bergtorpsvägen utformas så att det 
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

• Inom 40 meter från E18 samt Bergtorpsvägen ska fasader utformas med 
obrännbart material. 

• Ytterväggar och ytterdörrar inom 30 meter från E18 samt Bergtorpsvägen 
utformas i brandklass lägst EI30 och att tak utförs i obrännbart material. 

• Byggnad närmast E18 och Bergtorpsvägen skall utformas med förstärkt 
stomme för att kunna motstå en explosion och fortskridande ras i 
byggnad. 

• Byggnader inom påverkansområdet skall kunna utrymmas i riktning bort 
från E18 och Bergtorpsvägen. 

• Byggnader inom 100 meter från E18 och Bergtorpsvägen utformas så att 
friskluftsintag riktas bort från dessa vägar. Byggnader inom 75 meter från 
dessa båda vägar skall förses med central nödavstängning för ventilation. 

 

Dessa rekommendationer återspeglas i planbestämmelser på plankartan. 
Dessutom rekommenderas att byggnader disponeras så att om möjligt hög 
personbelastning undviks närmast motorvägen. 

Avåkningsskydd bör uppföras längs med E18 vägområdet och vägkanten 
utformas så att brandfarlig vätska inte kan spridas vidare vid olyckor in mot 
kvartersmark. 

Det planeras också för uppförande av en ca 1,8 meter hög skärm längs med 
planområdesgräns mot E18 som strålningsskydd för personer som befinner sig 
på planerad parkering längs med motorvägen. Denna skärm har också utifrån sitt 
utförande en bulleravskärmande funktion av ungefär 5 dB till den del innanför 
skärmen som skärmen bryter siktlinjen mot körbanan. Denna faktor är dock inte 
medtagen i utförda bullerberäkningar i området (se vidare under avsnitt 
Trafikbuller). 

På ytparkeringen som planeras inom 25 m från E18 förväntas personer inte 
uppehålla sig stadigvarande och de bedöms generellt vara i rörelse så att de 
snabbt kan uppfatta och förflytta sig bort från området i händelse av en olycka. 
Parkeringen utgörs dock av kundparkering för butiken (ca 80 parkeringsplatser 
inom 25 m) varpå ett visst personflöde kan förväntas under de tider då butiken är 
öppen. Med hänsyn till detta bör någon typ av vall/plank/avskärmning övervägas i 
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syfte att fungera som strålningsskydd för de personer som befinner sig på 
parkeringen. (Prevecon, 2015) 

Ovanstående rekommendationer ligger till grund för bedömning av konsek-
venserna för det aktuella planförslaget. 

8.2.2 Nuläge 

En riskbedömning avseende farligt gods för planförslaget har gjorts av Prevecon 
Brand & Riskkonsult AB (Prevecon, 2013). Den följdes upp av en riskbedömning 
inför detaljplaneändring, vilken har uppdaterats under 2016, baserat på reviderat 
planförslag. De riskobjekt som identifierats vid planområdet är Norrtäljevägen 
(E18) norr om planområdet, Bergtorpsvägen i anslutning till planområdets 
nordvästra del samt en obemannad bensinstation som finns väster om 
Bergtorpsvägen.  

E18 är en primär transportled för farligt gods och har en hastighetsbegränsning 
på 80 km/h under sommarhalvåret och 70 km/h under vinter-/dubbdäcksäsongen.  
Att E18 är en primär transportled för farligt gods innebär att vägen är en rekom-
menderad genomfartsled för farligt gods. Därmed kan det förutsättas att ämnen 
från samtliga farligt godsklasser transporteras på denna väg. Av E18:s årsdygns-
trafik, med ca 47 400 fordon/dygn vid planområdet (år 2011), beräknas ca 25 
stycken fordon vara transport av farligt gods (klass 1, 2, 3 och 5) (Prevecon, 
2013). 

Bergtorpsvägen är en sekundär transportled för farligt gods och har en hastig-
hetsbegränsning på 50 km/h. En sekundär transportled för farligt gods skall 
endast användas för transporter till och från lokala användare. Årsdygnstrafiken 
på Bergtorpsvägen vid planområdets västra sida var år 2011 ca 10 000 
fordon/dygn (Prevecon, 2013). 

Norr om E18 och planområdet ligger SL:s bussdepå och Fortums panncentral 
som utgör målpunkter för ett antal transporter med farligt gods i området. Trans-
porter av brännbara vätskor samt gas sker till dessa målpunkter. De ämnen som i 
övrigt kan medföra negativa konsekvenser för planområdet vid en farlig gods-
olycka är explosiva ämnen och föremål, brännbar gas, giftig gas, brandfarliga 
vätskor, oxiderande ämnen och organiska ämnen (Prevecon, 2013).  

Vid riskbedömningar används vanligtvis två olika riskmått: individrisk och sam-
hällsrisk. Individrisken är ett mått på sannolikheten för att en viss individ om-
kommer under en tidsperiod och denna risk kan även uttryckas som platsspecifik 
risk. Samhällsrisken är ett mått på risken för en grupp människor inom riskom-
rådet och är direkt beroende av antalet personer inom området (Prevecon, 2013). 
I nuläget finns det inga känsliga verksamheter i planområdet. De skyddsobjekt 
som idag förekommer i planområdet är områdets natur- och kulturvärden.  

Topografiskt ligger E18 några meter över planområdets marknivå. Bergtorps-
vägen ligger ett flertal meter över planområdet. Den västra och den östra delen 
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ligger på högre nivåer i landskapet, med en sänka emellan sig. Topografin i och 
runt planområdet innebär därmed inget specifikt skydd för planområdet. Vid en 
olycka med transport av farligt gods på E18 eller Bergtorpsvägen intill 
planområdet kan farliga kemikalier rinna eller släppas ut mot planområdet och 
orsaka luft- och markföroreningar. Detta kan innebära negativa konsekvenser för 
områdets kultur- och naturvärden såsom lämningar, habitat och den rödlistade 
korskovallen. 

8.2.3 Konsekvenser – Nollalternativet 

Framtida trafik beräknas öka på E18 till 61 100 fordon/dygn och på Bergtorps-
vägen till 16 000 fordon/dygn fram till år 2030. Den ökade trafiken tillsammans 
med den planerade bostadsbebyggelsen i nollalternativet gör att risken för olycka 
med transport för farligt gods för planområdet bedöms öka i nollalternativet 
jämfört med nuläget. 

Områdets naturvärden, bl.a. den rödlistade arten korskovall, kommer att utgöra 
ett fortsatt skyddsobjekt. En farlig godstrafikolycka vid området kan fortsatt inne-
bära läckage av farliga kemikalier in till planområdet. Detta kan bidra till luft- och 
markföroreningar, som i sin tur kan innebära negativa konsekvenser för både 
områdets naturvärden och kulturvärden.  

Ifall fastigheten 74:1 utvecklas till ett park- och naturområde enligt översikts-
planens intentioner, kan fler människor komma att vistas i denna del av plan-
området. Därmed kan samhällsrisken öka för denna del av planområdet. 
Sannolikheten att en olycka sker bedöms dock vara låg.  

Enligt den riskanalys som gjorts, ligger risken på en tolerabel nivå under förut-
sättning att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i rimlig utsträckning. Risken 
avseende transport av farligt gods och den närliggande bensinstationen bedöms 
inte utgöra något hinder för planerade byggnationer (butik, restaurang, bostäder 
etc.) på givet avstånd från E18, Bergtorpsvägen och bensinstationen. Dock ska 
de säkerhetshöjande åtgärder som beskrivs i avsnitt 8.2.1 genomföras i samband 
med exploateringen av området och uppförandet av byggnaderna. 

8.2.4 Konsekvenser – Aktuellt planförslag 

Riskbedömningen visar att avstånden mellan primärtransportlederna för farligt 
gods och planförslagets byggnader understiger de rekommenderade skyddsav-
stånden. Individrisken och samhällsrisken bedöms ändå vara inom de interna-
tionella kriterierna för acceptabla (inom det så kallade ALARP-området), d.v.s. att 
risken är på en tolerabel nivå under förutsättning att säkerhetshöjande åtgärder 
vidtas i rimlig utsträckning.  

Eftersom trafikmängden beräknas öka på både E18 och Bergtorpsvägen och 
även antalet transporter av farligt gods, så kan detta bidra till en ökad olycksrisk 
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för planområdet. Planförslaget innebär även att känsliga verksamheter kommer 
att förekomma i området samt att fler människor kommer att röra sig där.  

De verksamheter som är mest sårbara (bostäder) ligger enligt planförslaget i 
skydd bakom byggnader som är mindre sårbara (tennishall, handel). Detta är 
positivt ur risksynpunkt. För att minimera personrörelserna närmast farligt gods-
leder ska det finns alternativa entréer/utrymningsvägar bort från E18 och 
Bergtorpsvägen. 

Eftersom planområdet, samt marknivån på dess norra parkeringar och handels-
platser, ligger i nivå med vägbanan för E18, kan läckage med brandfarlig vätska 
vid en olycka rinna i riktning mot planområdet. Detta kan orsaka luft- och mark-
föroreningar som medför negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö i 
planområdet.  
Markhöjden på planförslagets sydvästliga bebyggelse (bostäder), som vetter mot 
Bergtorpsvägen samt den planerade infarten, kommer att vara 2-4 m nedanför 
Bergtorpsvägen och avståndet mellan denna bebyggelse och vägen planeras att 
vara ca 27 m. Den parkering som ska finnas mellan bostadsbebyggelsen och 
Bergtorpsvägen ligger i princip i nivå med Bergtorpsvägen, samt 7-8 m från 
vägen. En säkerhetsåtgärd för att hindra brandfarlig vätska att rinna in mot om-
rådet är att stödmuren utmed Bergtorpsvägen utförs tät mot mark. Restaurangen 
ligger också nedanför Bergtorpsvägen, med ett rekommenderat skyddsavstånd 
av > 25 m.  

Den infart som ska finnas i planförslagets västra del innebär en kurva som sluttar 
nedåt mot planområdet. Enligt planförslaget är denna infart närmast till handels-
platsen från E18 och Bergtorpsvägen, vilket kan komma att innebära att tunga 
godstransporter kör denna sträcka för att komma till handelsplatsen. Vid en av-
körning eller annan olycka kan intilliggande bebyggelse påverkas negativt. Plan-
förslaget antas dock inte innebära någon verksamhet som kan innebära att trans-
porter av farligt gods kommer in i området. 

Tennishallens markhöjd planeras vara ca 0-2 m högre än E18, så trots att tennis-
hallen ligger närmare vägen än de av Länsstyrelsen rekommenderade 
40 metrarna, så kan höjdskillnaden bidra till ett skydd för människorna i bygg-
naden vid en olycka.  

Den bensinstation som finns på andra sidan Bergtorpsvägen, ca 70 m väster om 
planerade bostäder, kan utgöra en risk för bebyggelse vid en olycka.  

Enligt planförslaget kommer en skärm att upprättas mellan E18 och handelsom-
rådet /tennishallen. Skärmen ska fungera som ett strålningsskydd för de personer 
som befinner sig på parkeringen. Skärmen har också en bulleravskärmande 
funktion till den del innanför skärmen som skärmen bryter siktlinjen mot 
körbanan. Den bebyggelse som vetter mot E18 och Bergtorpsvägen utgör i sin 
tur ett skydd mot den bebyggelse som ligger mer centralt i planområdet. 
Byggnaderna som planeras i centrala planområdet skyddas främst mot olyckor 
med brandfarlig vätska. Spridning av giftig gas eller olika typer av explosioner 
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kan dock fortfarande påverka de centralt belägna byggnaderna. Men dessa typer 
av olyckor sker inte med en lika stor sannolikhet som en olycka med brandfarlig 
vätska, eftersom betydligt fler transporter sker med brandfarliga vätskor. 

En säkerhetsåtgärd för att minska personrörelserna närmast farligt godslederna 
är att placera entréer till byggnader så att de vetter från transportlederna 
(Prevecon, 2015). Enligt planförslaget kommer lastningen till handelsplatsen ske 
mot E18, vilket då bidrar till en riskfylld entré till byggnaden. Dessa entréer 
bedöms dock inte innebära lika omfattande personrörelser som de entréer som 
är avsedda för brukare av handelsplatsen.  

Enligt den riskanalys som gjorts, ligger risken på en tolerabel nivå under förut-
sättning att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i rimlig utsträckning. Risken av-
seende transport av farligt gods och den närliggande bensinstationen bedöms 
inte utgöra något hinder för planerade byggnationer (butik, restaurang, bostäder 
etc.) på givet avstånd från E18, Bergtorpsvägen och bensinstationen. Dock ska 
de säkerhetshöjande åtgärder som beskrivs i avsnitt 8.2.1 genomföras i samband 
med exploateringen av området och uppförandet av byggnaderna. 

8.2.5 Konsekvenser – Alternativt planförslag 

Det alternativa planförslaget innebär att planområdets östra del, d.v.s. fastigheten 
Viggbyholm 74:1 och del av Viggbyholm 74:2, förblir obebyggd. Detta innebär att 
inga känsliga verksamheter kommer att finnas i denna del av planområdet. Där-
med bedöms risken för skador på människor från transport av farligt gods för 
denna del av planområdet som likvärdig den i nollalternativet (se kapitel 6.2.3). 

Den västra delen av planområdet planeras dock utvecklas som i det aktuella 
planförslaget. Detta innebär att riskerna från Bergtorpsvägen för bebyggelse och 
parkeringar i det alternativa planförslaget är desamma som i det aktuella plan-
förslaget (se kapitel 6.2.4 ovan om konsekvenser av aktuella planförslaget).  

Den bebyggelse som planeras i de mellersta delarna av planområdet i det alter-
nativa planförslaget skyddas dock inte av någon omfattande bebyggelse i öst 
såsom tennishallen i det aktuella planförslaget. Det närmaste avståndet mellan 
den planerade bostadsbebyggelsen och E18 tangerar de avstånd på 75 m som 
länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar mellan bostäder och transport-
leder för transport av farligt gods. Vid en omfattande olycka på E18 intill plan-
området kan bostadsbebyggelsen i de mellersta delarna av planområdet påver-
kas negativt av att området är öppet på väster sida. Detta eftersom läckage och 
utsläpp av farliga kemikalier inte hindras av någon skyddande topografi eller 
något annat omfattande fysiskt hinder. Konsekvenserna på människors hälsa och 
miljö i området kan därmed bli negativa vid en olycka. 

Enligt den riskanalys som gjorts, ligger risken på en tolerabel nivå under förut-
sättning att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i rimlig utsträckning. Risken av-
seende transport av farligt gods och den närliggande bensinstationen bedöms 
inte utgöra något hinder för planerade byggnationer (butik, restaurang, bostäder 
etc.) på givet avstånd från E18, Bergtorpsvägen och bensinstationen. Dock ska 
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de säkerhetshöjande åtgärder som beskrivs i avsnitt 8.2.1 genomföras i samband 
med exploateringen av området och uppförandet av byggnaderna. 

8.2.6 Åtgärdsförslag 

Det förutsätts att de åtgärder som rekommenderas i kapitel 8.2.1 
Bedömningsgrunder kommer att vidtas. 



  

 
 

 

40 (74) 
 
RAPPORT 

 M IL J ÖK O NSEKVENSBESKRIVNING  T ILL HÖRANDE DET AL J PL AN F ÖR V IG G BYHOL M 7 4 .2  M FL  I  T ÄBY 

KO MMUN  

 

 

\\SESTOFS010\PROJEKT\1173\1150911\000\10 ARBETSMTRL_DOK\HELA MKB\MKB FÖR VIGGBYHOLM 180201.DOCX 

8.3 Landskapsbild 

8.3.1 Bedömningsgrunder 

I Sverige finns idag inga riktade mål som rör landskapets form och struktur.  

Genom att identifiera landskapets känslighet för förändring kan det jämföras mot 
förväntade effekter av de förändringar som programmet medger samt identifiera 
potentiella konsekvenser för landskapsbilden.  

Värderingen av landskapets känslighet för förändring har skett utifrån fyra olika 
klasser vilka redovisas i tabellen nedan. 

Känsligheten bedöms utifrån följande kriterier:  

• Landskapets nyttjande samt kontinuitet i nyttjandet 

• Landskapets skala, storskaligt/småskaligt 

• Landskapets komplexitet (dvs om landskapet uppfattas som omväxlande 
och detaljrikt) 

• Landskapsrummens storlek 

• Siktlinjer och riktningar som är viktiga för förståelsen av landskapet 

• Viktiga landmärken 
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Värde Beskrivning 

Litet Ett homogent landskap som är industriellt och/eller påverkat av 
storskalig infrastruktur. 

Ett landskap bestående av osammanhängande bebyggelse. 

Ett slutet skogslandskap. 

Inte välbesökt av allmänheten. 

Måttligt Områden med värden av lokal eller kommunal betydelse, t ex. 
utpekade i översiktsplaner. 

Småskaliga områden i ett homogent landskap (t ex. hag- och 
betesmarker i ett skogslandskap, gårdsmiljöer och sjöar). 

Högt Områden med värden av regional betydelse. 

Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett 
regionalt perspektiv, t ex. utsiktsplats. 

Små sammanhängande jordbruksmarker, omväxlande med 
skog och hagmarker, sk mosaiklandskap. 

Mycket högt Områden med värden av nationell betydelse. 

Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett 
nationellt perspektiv (världsarv, nationalparker, naturreservat, 
vissa riksintressen som har utpekade landskapsbildsvärden). 

Kust-, skärgårds- och fjällmiljöer. 

Välbesökt av allmänheten. 

 

 

Utöver detta har följande dokument och riktlinjer som berör landskapsbilden i 
allmänhet legat till grund för bedömningen:  

• Europeiska landskapskonventionen: innebär att Sverige ska skydda, för-
valta och planera landskapet enligt de mål som är uppsatta i konven-
tionen. Det innebär bland annat att landskapet har ett egenvärde, och att 
kunskapen om landskap och detta värde ska öka så att en helhetssyn på 
landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa skapas. Konven-
tionen ger också en definition av begreppet landskap: "ett område sådant 
som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påver-
kan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. Den 
definitionen gäller även i denna MKB. 
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• Täby kommuns översiktsplan: Täby kommuns vision är att utveckla Täby 
till en stark del av stockholmsregionen. Den femte faktorn som utgör 
grund för visionen är att Täbys nyskapande och särskiljande arkitektur 
som i samspel med människorna som den är till för ger Täby det lilla 
extra.  

• Grönplan- Halva Täby grönt: Grönplanen antogs i stadsbyggnads-
nämnden år 2005. Grönplanen hanterar rekreativa värden, kultur-
historiska värden och biologisk mångfald.  

• Parkpolicyn togs fram under 2014-2015 av stadsbyggnadskontoret på 
Täby kommun. Parkpolicyns riktlinjer är en tillämpning och konkretisering 
av grönplanens strategiska mål. Medan grönplanen behandlar även 
skogar, kulturlandskap och naturparker gäller parkpolicyns riktlinjer bara 
parkerna. Materialet ger en beskrivning av Viggbydalen som ansluter till 
planområdet. 

8.3.2 Nuläge 

Täby har varit bebott sedan bronsåldern och var berömd och omtalad redan på 
vikingatiden. Därefter blev Täby en bondesocken som i början av 1900-talet, 
mycket tack vare Roslagsbanans tillkomst 1885, fick flera 
stationssamhällen. Från 1950 utvecklades Täby till en expansiv förortskommun 
till Stockholm med blandad bebyggelse och service. 

Viggbyholm har en karaktär av främst småskaligt bostadsområde med mycket 
gröna områden och växtlighet. Det finns inte någon utpräglad stadsdelskärna 
eller offentliga mötesplatser. 

Planområdet är idag en del av ett grönt släpp, Viggbydalen, mellan bebyggda 
områden åt väster och öster. Norrut begränsas området av E18 som bildar en 
barriär, under denna går en tunnel för trafik och fotgängare. Söderut kopplas 
området ihop med Viggbydalen och leder till Lorensviks naturpark och Lorens-
viksparken och därefter strandpromenaden utefter Stora Värtan. 
Aktuellt planområde består till stor del av före detta odlingsmark som numera 
utgörs av ängsmark med inslag av skogsdungar och buskvegetation. Marken är i 
delar kuperad och sluttar mot sydost. Området innehåller även skogbeklädd mark 
med stora stenblock och berg i dagen. 

I sydöstra delen karaktäriseras platsen främst av betesmark med inslag av enar, 
buskage och lägre vegetation. Denna karaktär upplevs även för de som passerar 
området på Skördevägen och är därför av vikt för upplevelsen av platsen. Genom 
att upprätta en skötselplan för de områden som i detaljplanen föreslås som natur 
kommer marken kunna behålla sin karaktär av betesmark tillhörande vegetation. 

Planområdet upplevs småskaligt med buskvegetation och ett ängsparti som 
visserligen är öppet och lite större men inte tillräckligt stort för att upplevas som 
storskaligt. Kring ängsmarken som är beläget i planområdets centrala del bildar 
vegetationen och höjdskillnader en upplevelse av ett tydligt avgränsat landskaps-
rum. Höjdskillnaderna samt det faktum att området upplevs som småskaligt 
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bidrar till upplevelsen av att området är frikopplat från kringliggande exploa-
teringar såsom bebyggelse och E18 (med undantag för buller).  

 

 

Figur 17. Vy från södra delen av området mot E18, över ängsmark, numera körväg för upplag av flis. 
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Figur 18. Öppen ängsmark i planområdets mitt omsluten av naturmark. Vy från norr i sydlig riktning.  

 

Den öppna ängsmarken ger möjlighet till siktlinjer över området i riktning norr – 
söder. På högre punkter i skogsdungarna och bland buskvegetationen ges 
möjlighet till utblickar över Viggbydalen. Platsen erbjuder inga tydliga land-
märken. E18 i norr fungerar som en orienteringspunkt och även de delar av 
området som är lite högre kan möjligen ha en orienterande funktion från 
Viggbydalen. 
 
Karaktären präglas av tidigare odlad öppen ängsmark. Ängsmarken ramas in av 
skogsklädda delar, blandskog med bryn och buskzoner delvis på högre belägna 
partier.  
 
Inga viktiga landmärken finns inom planområdet. Karaktären innehåller inga 
tydliga större landskapsrum eller riktningar/siktlinjer.  
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Figur 19. Landskapsanalys 

8.3.3 Konsekvenser – Nollalternativet 

Även nollalternativet leder till att delar av området omvandlas från naturområde 
till bostadsområde, vilket förändrar områdets karaktär lokalt samt ökar andelen 
hårdgjorda ytor i området.  

Täby kommuns översiktsplan pekar ut fastigheten 74:1 som utvecklingsområde 
för park och natur vilket innebär att nollalternativet kan leda till en förändrad eller 
bibehållen landskapskaraktär inom planområdets sydöstra del. Landskapsbilden 
och dess karaktär avgörs av hur en eventuell skötselplan utformas för fastigheten 
74:1.  

Skogskaraktären med inslag av äldre tallar består i planområdets nordvästra 
delar, i de delar där det bedöms vara för brant för att bebyggas.  
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8.3.4 Konsekvenser – Aktuellt planförslag 

Aktuellt planförslag innebär, jämfört med övriga alternativ, den största omvand-
lingen för Viggbydalenområdet, utom i den del där naturmark sparas för naturlek 
och skydd av befintliga fornlämningar. Hela området omvandlas från natur-
område till bostads- och handelskvarter med idrottshall. Detta innebär att om-
rådet blir en del av Viggbyholm som erbjuder aktiviteter och service till boende i 
och omkring planområdet. Området blir en visuell länk över E18 och de nya 
byggnadernas placering leder fram till tunneln under E18 som utgör en fysisk 
länk. 

Planförslaget leder till avverkning av skog och att hårdgjorda ytor ökar. Föränd-
ringarna påverkar landskapskaraktären, framförallt lokalt, inom området då större 
delen av området ianspråktas och förändrar karaktär. Som helhet kommer om-
rådets karaktär till stora delar förändras till ett område för bostäder, aktivitet och 
handel. Mycket av den befintliga naturen kommer helt att försvinna och topografin 
kommer att jämnas ut, då schaktmassor som grävs bort i och med grundlägg-
ningsarbeten kommer att återanvändas inom området. Området som i detaljplan 
avsätts som Natur ges en skötselplan och hävd som vårdar vegetationen och 
bidrar till ett strövområde med starkare kulturhistorisk karaktär. Inom naturmarken 
anläggs en naturlekplats för allmänheten som bidrar till upplevelsevärden och 
rekreation inom området.  

I och med den nya lokalgatan förlängs siktlinjen längs Grindstuguvägen mot norr 
genom planområdet. Siktlinjen förstärks genom lokalgatans intilliggande träd-
rader. Utblickar mot Viggbydalen kommer att kvarstå. Upplevelsen av området 
från Viggbydalen kan komma att påverkas då nya byggnader i två till sex 
våningar kan komma att skymta fram bakom den vegetation som ligger mellan 
Viggbydalen och aktuellt planområde.  

Förändringarna inom området innebär att platsen kommer att bli tillgänglig för 
funktioner som inte tidigare har funnits på platsen. Delar av planområdet som 
ligger utefter E18 är idag inte platser som besöks eller nyttjas i större utsträck-
ning. Dessa kommer nu att utvecklas tillsammans med området för byggnader 
och parkeringsytor.  

Tidigare rörelsestråk och stigar inom området kommer att försvinna och ersättas 
av de bilvägar som etableras. Då naturområdet till större delen övergår till 
kvartersmark kommer inte platsen att vara fri att röra sig över liksom tidigare. 
Detta gäller dock främst i den del där bostäder byggs. I övriga delar kommer 
platsen att vara mer tillgänglig via gatumark och parkeringar samt en allmän 
naturpark med inslag av lek. Nya gator anläggs och befintliga utvecklas för att 
erbjuda säkrare och mer tillgängliga kommunikationsvägar, bland annat med 
separata gång- och cykelvägar. Gatunätet inom området och mot Viggbydalen 
ändras från landsbygdskaraktär mot stadskaraktär. 

Tillkommande hårdgjorda ytor innebär påverkan på dagvattenhanteringen.  
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I planområdets nordvästra del avverkas befintliga träd, vilket exponerar området 
mot Bergtorpsvägen och Viggbyholms trafikplats. Från trafikplatsen sett ersätts 
skogskaraktären längs Bergtorpsvägen med bebyggelse som ansluter till det 
befintliga bostadsområde som angränsar till planområdets sydvästra del. Detta 
leder till ett helhetsstråk med bebyggelse som angränsar till Bergtorpsvägen.  

Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser för 
landskapsbilden. 

8.3.5 Konsekvenser – Alternativt planförslag 

Det alternativa planförslaget innebär att landskapsbilden från Bergtorpsvägen 
förändras på liknande sätt som i aktuellt planförslag men med en lägre 
exploatering.  

Delar av området kan behålla sin karaktär och naturområdet mot Viggbydalen 
kan etableras som naturpark. Detta innebär dock också att den visuella kopp-
lingen mot den norra sidan av E18 försämras samt att den inte länkar lika starkt 
till tunneln under densamma.  

Hårdgjorda ytor kommer att bli något färre än i planförslaget vilket ger lägre dag-
vattenflöden än planförslaget. Det är dock nödvändigt att iordningställa infarts-
vägar och parkeringsytor även i detta förslag. 

Topografin kommer möjligen att kunna bevaras i större utsträckning i områdets 
västra delar än i liggande planförslag.  

Siktlinjer påverkas på liknande sätt som i aktuellt planförslag då vegetation och 
ängsmark bibehålls i de västra delarna.  

Detta förslag innebär även att man inte nyttjar området för den service och 
aktivitet som finns med i planförslaget vilket i sin tur inte kommer att uppmuntra 
till rörelse till, från och genom området i lika stor utsträckning. 

8.3.6 Åtgärdsförslag 

I aktuellt planförslag omvandlas nästan hela området från naturområde till 
bostads- och handelskvarter med idrottshall. Gestaltningen av de nya tillskotten 
blir viktig för upplevelsen av det nya området både inom området och för att länka 
det till befintlig bebyggelse. 

För att något reducera effekten av de visuella förändringar som planförslaget 
innebär bör vegetation i form av uppvuxna träd och buskar i möjligaste mån 
bevaras. 

En inventering av särskilt värdefulla träd bör genomföras inför exploatering. För 
att bedöma värdet av barr och lövträd finns det riktvärden som kan följas.  

Generellt gäller att ju grövre och äldre träden är desto högre är naturvärdet. I 
första hand bör ekar och tallar bevaras. 
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Området har planerats så att en stor del avsätts som natur i sydöst. Marken 
karaktäriseras av betesmark med inslag av enar samt buskvegetation. Området 
som i detaljplan avsätts som Natur bör ges en skötselplan och hävd som vårdar 
vegetationen och bidrar till ett strövområde med starkare kulturhistorisk karaktär. 

Dagvattenlösningar kan med fördel arbetas in i gestaltningen av olika hårdgjorda 
ytor, se kapitel 8.4.  

Sammantaget innebär det aktuella planförslaget den största förändringen i land-
skapsbilden men även den tydligaste åtgärdsplanen för planområdets södra delar 
som avsätts till Natur. Vid nollalternativ eller alternativt planförslag bör det upp-
rättas en utvecklingsplan för fastigheten 74:1 innehållandes skötselplan för 
vegetation.  

De aktuella och alternativa planförslagen innebär bebyggelse i områdets västra 
delar mot Bergtorpsvägen. I dessa förslag bör det ske en stadsmässig utformning 
av kvarteren. Detta för att knyta ihop ny bebyggelse med befintlig bebyggelse och 
ge ett samlat helhetsintryck mot planområdets sydvästra delar längs Bergtorps-
vägen. Även skalan bör här anpassas till befintlig bebyggelse. 

 

8.4 Dagvatten och vattenkvalitet 

8.4.1 Bedömningsgrunder 

Täby kommun har tagit fram en dagvattenstrategi som antogs i oktober 2016. 
Dagvattenstrategin grundar sig på Täbys hållning i dagvattenfrågan och gäller vid 
planläggning, exploatering och byggnation inom hela Täby.  

Dagvattenstrategin  i sin helhet beskrivs nedan i sex punkter.  

• Halva Täby grönt  

o Inom kvartersmark ska eftersträvas att låta minst hälften av ytan 
vara vegetationstäkt och genomsläpplig samt att leda dit dag-
vattnet från tak och andra hårdgjorda ytor. Där tillgänglig markyta 
saknas kan istället taken med fördel utföras vegetationstäckta. 
Detsamma gäller gårdar ovan bjälklag. Även genomsläppliga 
markytor utan vegetation men med goda möjligheter att ta hand 
om dagvatten kan räknas in i den gröna andelen. 

 

• Begränsning av föroreningar 
 

o Användandet av byggnads- och anläggningsmaterial innehållande 
miljöstörande ämnen ska undvikas. Detta gäller material i ute-
miljön som exponeras för nederbörd. 
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• Takavvattning och stuprör inom kvartersmark 

o Direktanslutning av ofördröjt takdagvatten till allmän dagvatten-
ledning tillåts ej. Takdagvattnet ska istället ledas ut på genom-
släpplig markyta eller fördröjas på annat sätt före anslutning. För-
dröjningen ska ske inom kvartersmark. Tak i stadsmiljö ska där så 
är möjligt avvattnas mot gårdar eller mot gator med förgårdsmark.  

o Stuprör mot gata, på byggnad med fasadliv i fastighetsgräns, ska 
byggas/fällas in i husfasad som lägst upp till höjd godkänd för drift 
och utformning av kommunal gångbana/gång- och cykelbana. Där 
godkänd höjd inte sammanfaller med bjälklag ska inbyggnad/infäll-
ning istället ske till höjd direkt under närmast ovanliggande bjälk-
lag eller högre. 

• Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och 
aktivitetsytor ska fördröjas före avledning. 

o Fördröjningsåtgärder dimensioneras att uppehålla en avrunnen 
volym om motsvarande minst 10 mm regn och konstrueras om 
möjligt att ha en tömningstid på ca 12 timmar. Möjligheten till 
tömning genom infiltration bör eftersträvas. Utlopp och brädd-
avlopp ansluts vid behov till allmän dagvattenledning. 

o Dagvatten från större markparkeringar ska oljeavskiljas före 
avledning. Åtgärder för oljeavskiljning ska dimensioneras för 
ändamålet. 

• Mångfunktionella ytor och översvämningshantering  

o Vid planläggning och exploatering ska lågt liggande mark, där 
behovet finns, avsättas för natur- och parkändamål, aktivitetsytor 
eller andra typer av ytor som tillåts att tillfälligt översvämmas vid 
mycket stora regn. Dessa mångfunktionella ytor utformas och 
höjdsätts för att på ett kontrollerat sätt och utan betydande skador 
kunna ta hand om dagvattenvolymer motsvarande ett klimatkom-
penserat 100-årsregn. Dagvattensystem utformas att på ett säkert 
sätt kunna brädda till de mångfunktionella ytorna. 

o Ytor för översvämningshantering ska skapas genom att lämpliga 
delar av exempelvis parker, aktivitetsytor, torg, parkeringsplatser, 
ej samhällsviktiga gator/vägar och andra mindre känsliga öppna 
ytor placeras lägre än omgivande bebyggelse och utformas med 
tanke på extrema flöden och höga vattennivåer. Dagvattensystem 
utformas att på ett säkert sätt kunna brädda till de öppna ytorna. 
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• Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar 

o Byggnader och samhällsviktiga anläggningar ska placeras och 
höjdsättas så att översvämningar inte orsakar betydande skador 
eller större problem med framkomligheten. 

Den föreslagna hanteringen av dagvatten följer även Täby kommuns Allmänna 
bestämmelser för användandet av de allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
(ABVA). Följande bestämmelser i ABVA har direkt betydelse för hur dagvatten-
hanteringen bör utformas i området:  

• Fastighetsägare skall medverka till att grundvattenbalansen i området 
bibehålls och omhänderta dagvatten lokalt (LOD) i så stor utsträckning 
som möjligt 

• Fastigheter anslutna till kommunens dagvattensystem med hårdgjord yta 
> 1000 m2 skall förses med flödesfördröjning till minst 50 % av flödet vid 
varje tillfälle 

• Direktanslutning av dagvatten från hårdgjorda ytor ej tillåtet och fördröj-
ning och infiltration ska ske i möjligaste mån.  

Framtagna principlösningar tar hänsyn till ovan nämnda mål och riktlinjer. Figur 
20 visar en översiktlig bild över planområdet och en systemlösning föreslås för 
hur dagvattnet inom området bör hanteras. Förslag på hur varje område föreslås 
fördröja och rena dagvatten beskrivs mer i detalj i texten nedan.  
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8.4.2 Förslag på dagvattenhantering inom planområdet 

Figur 20 visar en översiktbild över planområdet och en systemlösning för hur 
dagvattnet inom området föreslås att hanteras. Förslag på hur dagvatten från 
varje fastighet föreslås fördröjas och renas beskrivs mer i detalj i texten nedan. 

 

Figur 20. En översiktsbild över föreslagna lösningar för att hantera dagvattnet inom området, och i vilka punkter 
avledning från planområdet sker. 

Handelsfastigheten 

För handelsfastigheten planeras det för grönt tak och genomsläpplig marksten på 
P-ytan för att minska avrinningen och utjämna flödestoppar. Därutöver föreslås 
även att fördröjning skapas i grönytan som ligger norr om parkeringen. Upphöjd 
kupolbrunn säkerställer att fördröjning sker och vid stora flöden sker bräddning 
via kupolbrunn till kommunal dagvattenledning. 

Det är viktigt att anläggande av genomsläpplig marksten sker på korrekt sätt så 
att infiltration möjliggörs samt att renande och fördröjande effekt uppnås.  

Om dagvattnet avleds mot grönyta erhålls erforderlig oljeavskiljning. Den genom-
släppliga markstenen bidrar också till oljeavskiljning. Om en annan lösning blir 
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aktuell gällande avledning av vattnet från handelsfastigheten måste oljeavskilj-
ning ordnas på annat sätt i syfte att uppnå erforderlig rening. 

Tennishallen 

För tennishallsfastigheten föreslås genomsläpplig marksten samt att takvattnet 
leds ut på grönytor runt byggnaden. Överskottsvattnet från taken samt dagvatten 
från parkeringen ska fördröjas i nedsänkta grönytor samt dike inom fastigheten 
innan vidare avledning från planområdet.  
Det är viktigt att anläggande av genomsläpplig marksten sker på korrekt sätt så 
att infiltration möjliggörs samt att renande och fördröjande effekt uppnås.  

Då parkeringen inom fastigheten utgörs av fler än 20 platser måste oljeavskiljning 
ske. Detta sker när vattnet infiltrerar i dikesslänt eller dikesbotten. Om en annan 
lösning blir aktuell gällande avledning av vattnet från fastigheten måste oljeav-
skiljning ordnas på annat sätt i syfte att uppnå erforderlig rening.  

Restaurangfastighet 

För restaurangfastigheten föreslås genomsläpplig marksten och fördröjning ska 
anordnas som en öppen fördröjningslösning (växtbädd, regnträdgård eller ned-
sänkt grönyta). Om en öppen lösning mot förmodan ej skulle kunna anläggas är 
underjordiska kassettmagasin ett alternativ. Förslagsvis anläggs fördröjnings-
lösningen i norra delen av fastigheten nära anslutningspunkten till kommunens 
nät. Fördröjningslösningen måste anläggas på sådant sätt att slamsugning är 
möjlig.  

Det är viktigt att anläggande av genomsläpplig marksten sker på korrekt sätt så 
att infiltration möjliggörs samt att renande och fördröjande effekt uppnås.  

Då parkeringen inom fastigheten utgörs av fler än 20 platser måste oljeavskiljning 
ske innan anslutning till kommunens ledning. Väljs en öppen fördröjningslösning 
som getts förslag på ovan, sker nedbrytning av olja i en sådan dagvattenlösning. 
Om fördröjningslösningen görs i kassettmagasin bör en oljeavskiljare anläggas 
innan anslutning till kassettmagasinet.  

Flerfamiljsområdet 

Flerfamiljsområdet omfattas av fördröjningskravet och om småskaliga LOD-
lösningar som växtbäddar, gräsarmerad parkering och avvattning mot grönytor 
sker inom bostadskvarteren kan fördröjningsvolymen (23 m3 i detta fall) uppnås. 
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Vid gård på bjälklag kan anläggningarna göras täta. Vid projektering och anläg-
gande samt skötsel av gräsarmerad parkering krävs speciell hänsyn för att 
sådana anläggningar ska fungera. 

Radhusområdet 

För radhusområdet föreslås småskaliga LOD-lösningar såsom stuprörsutkastare, 
genomsläppliga beläggningar och avledning av dagvatten i diken.  

Avledning av vatten i gaturum 

Eftersom det inom planområdet inte finns utrymme för avledning via öppna maka-
damdiken eller liknande lösningar vid sidan av lokalgatorna föreslås istället att 
dagvattnet leds via dagvattenbrunnar till skelettjord under trädrader längs med 
gatorna. I skelettjorden fördröjs och renas dagvattnet. Rening av dagvattnet sker 
genom att föroreningar fastläggs i skelettjorden och det sker även nedbrytning av 
olja och kväveföreningar.  
Om lutningen är kraftig bör skelettjorden anläggas med dämmen som stegvis 
fördröjer vattnet. I annat fall är risken stor att det inte sker någon fördröjning och 
infiltration i skelettjorden utan att det blir översvämning vid lågpunkterna. Vägarna 
avvattnas ensidigt till uppsamlingsbrunnar med sandfång som fördelar vattnet ut i 
jorden. Vattnet kan fördelas ut i skelettjordarna via dräneringsledning. Vattnet kan 
vid behov brädda till en parallellgående dagvattenledning i gatan. 

Översvämningshantering och sekundära avrinningsvägar 

Vid händelse av ett skyfall används vägar inom området i första hand som 
sekundära avrinningsvägar. I norra delen av planområdet, används P-ytan för 
handelsområdet och tennishallen som en sekundär avrinningsväg så att vattnet 
avleds inom planområdet och ej mot E18. Företrädesvis avleds dagvattnet i 
riktning mot fördröjningslösning intill tennishallen och vidare ut ur planområdet. 
Höjdsättning av P-ytan ska möjliggöra föreslagen lösning. 

I bostadskvarteren kan multifunktionella ytor utjämna flöden och undvika skador 
vid kraftig nederbörd. Dessa kan utformas som nedsänkningar i hårdgjorda ytor 
eller på grönytor. Anläggningarna utformas med ett reglerat utlopp för det dimen-
sionerande utflödet från området så att tillfälliga vattenspeglar bildas vid hög 
avrinning. Dessa töms sedan successivt då avrinningen avtar. Översvämnings-
ytor kan med fördel vara gräsbeklädda och anläggs med flacka slänter. Under 
torrväder kan ytan användas till andra ändamål, till exempel som spel- och 
lekytor. 

8.4.3 Nuläge 

I Viggbyholm finns en reservgrundvattentäkt, se Figur 21. Täkten är ett borrhål i 
en krosszon i berg och är avsedd att användas i krisläge när vatten inte kan tas 
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från Görvälnverket. Vattentäkten har i dagsläget inget skyddsområde och inga 
särskilda restriktioner finns för grundvatten i området.  

I dag är planområdet obebyggt och består av naturmark med öppna gräsytor och 
skogsbackar. Hela området sluttar mot sydöst och till angränsande naturmark. I 
områdets västra delar är det brant lutning medan området i övrigt har en svag 
lutning.  

Öster om planområdet sträcker sig ett dike som avvattnar delar av Viggbyholm, 
medan resten av vattnet kan antas infiltreras i marken. Det öppna diket löper 
genom hela grönområdet och passerar två dagvattendammar före sitt slutliga 
utlopp i Stora Värtan som mynnar i Norra Östersjön (Fig. 21). 

Recipient Stora Värtan tillhör vattenkategorin övergångsvatten vars status 
klassats till ”måttlig ekologisk status”. Den ekologiska statusen bedöms utifrån 
allmänna förhållanden - sommarvärden för näringsämnen och siktdjup samt 
växtplankton. I detta fall är det status för allmänna förhållanden som avgör 
klassningen då dessa uppvisar måttlig status. Länsstyrelsen har bedömt att 
fosforbelastningen måste minska med 25 % och kvävebelastningen med 21 % 
om god ekologisk status ska uppnås i recipienten.  
Den kemiska statusen i Stora Värtan är idag klassad som ”uppnår ej god” på 
grund av kvicksilver, tributyltennföreningar och bromerad difenyleter. 
 

 

Figur 21. Reservvattentäkt (punkt), dike (streck) och dammar (randig yta). 
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8.4.4 Genomförda utredningar 

Sweco har genomfört en dagvattenutredning för planområdet. Dagvattenflöden 
före och efter exploateringen har beräknats för hela planområdet med 
dagvattenmodellen StormTac, version 2015-12. Tre olika flödesberäkningar har 
utförts: 

1) Flödet idag  

2) Flödet efter planens genomförande utan LOD  

3) Flödet efter planens genomförande med planerade LOD-åtgärder. ”Med 
LOD” innebär att det i beräkningarna har antagits att gröna tak anläggs på 
handelsområdets byggnad samt att LOD-Lösningar bidrar till fördröjning 
av dagvatten från tennishallen och restaurangen. Inom flerfamiljshus-
området tillämpas småskaliga LOD-lösningar.  

Täby kommuns flödeskrav enligt ABVA är att minst 50 % av flödet vid varje 
regntillfälle ska fördröjas upp till ett klimatkompenserat 10-årsregn (270 l/s*ha), 
om en fastighets hårdgjorda yta är större än 1000 m2. De fastigheter vars 
hårdgjorda ytor överstiger 1000 m2 och som därmed berörs av flödeskravet är 
handelsområdet, tennishallen, restaurangfastigheten och flerfamiljshusen.  
  

Vid beräkningar av dagvattnets föroreningsinnehåll har schablonhalter för aktuell 
markanvändning före och efter planens genomförande använts. 

8.4.5 Konsekvenser – Nollalternativet 

I nollalternativet kommer föroreningsbelastningen bero av den växande trafik-
mängden på E18 samt av exploatering enligt gällande detaljplan, vilken innebär 
att mängden hårdgjorda ytor i området kommer att öka. Delar av området 
kommer att skötas som park/naturmark, utan föroreningar kopplade till gatu- och 
parkeringsmark eller tak. Flödesbelastningen kommer därmed att öka, med 
infiltration över mindre delar av området jämfört med nuläget. Dock kan 
variationerna i flödet komma att öka, oavsett alternativ, p.g.a. kommande 
klimatförändringar. 

Det bedöms bli små negativa konsekvenser av nollalternativet jämfört med 
nuläget. 
 

8.4.6 Konsekvenser – Aktuellt planförslag 

Planområdets flöden och de flesta föroreningshalter (främst metaller) efter 
exploatering beräknas öka då det är naturmark som exploateras och delvis 
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ersätts med hårdgjorda ytor. Näringshalterna ökar också men inte i samma 
omfattning som metallhalterna. 

Fosfor utgör ett problem för recipienten Stora Värtan som har en årlig 
fosforbelastning på ca 3000 kg varav 980 kg bedöms komma från dagvatten.  
Beräkningarna visar en ökning av fosforbelastningen utan LOD med 1.4 kg per år 
jämfört med nuläget. Om LOD tillämpas innebär exloateringen en ökad 
fosforbelastning på 0.6 kg per år. 

Dessutom kommer ytterligare rening att ske i kommunens befintliga dammar 
nedströms innan avledning sker till recipienten. Efter rening i dammar kommer 
planområdet endast bidra med ca 1 kg fosfor årligen vilket är i stort sett samma 
mängd som innan exploateringen. Planområdet utgör till ytan (4,5 ha) endast ca 
0,18 % av avrinningsområdet Stora Värtan (2476 ha) inom vilket området ligger. 
Förändringar i föroreningsbelastning i planområdet får därmed en liten effekt på 
hela avrinningsområdet. Fosforbelastningen från planområdet anses därför inte 
påverka den ekologiska statusen negativt i Stora Värtan när LOD tillämpas och 
vattnet passerar dammarna. 

Den största påverkanskällan av den totala belastningen av kväve till Stora Värtan 
(ca 118 ton) är nettoutbyte med andra vattenförekomster (92 ton). Urbant vatten 
inklusive dagvatten står för 9 ton av den totala belastningen. Den ökade 
kvävebelastningen från aktuellt planområde med LOD efter rening i dammar 
beräknas öka från dagens 6 kg till 14 kg. En ökning på 8 kg av den totala 
belastningen på 118 ton anses därmed vara så pass liten att den inte påverkar 
Stora Värtans status negativt i detta fall. 

Enligt beräkningar av föroreningshalter och föroreningsbelastning från hela 
planområdet efter planens genomförande kommer dagvattenutsläppen öka något 
med planförslaget, jämfört med nuläget. I dagvattenutredningen föreslås ett antal 
dagvattenlösningar som både renar och fördröjer dagvattnet inom planområdet 
så att det uppfyller kraven i Täby kommuns ABVA. Om föreslagna LOD-åtgärder 
vidtas är nivåerna med god marginal under de riktvärden för dagvattenutsläpp 
som gäller för delavrinningsområden uppströms utsläppspunkt i recipient. Om 
LOD-åtgärder inte vidtas beräknas riktvärdena överskridas vid en exploatering.  

Sammantaget bedöms planförslaget innebära små negativa konsekvenser, då 
föroreningshalterna ökar något, men under förutsättning att LOD tillämpas 
hamnar föroreningshalterna med god marginal under rekommenderade 
riktvärden. Dessutom innebär rening i dammar en ytterligare förbättring av 
reningen. Planförslaget anses därför inte leda till en försämring av status i Stora 
Värtan. Detta gäller både för den sammavägda statusen men även för de 
enskilda kvalitetsfaktorerna. 

8.4.7 Konsekvenser – Alternativt planförslag 

Konsekvenserna av det alternativa planförslaget sammanfaller i stort med 
konsekvenserna för det aktuella planförslaget. Det som påverkar förorenings-
nivåerna mest är bilvägarna och annan hårdgjord yta i den västra delen av 
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planområdet och de är desamma i de båda förslagen. Skillnaden i påverkan på 
dagvattnets kvalitet, och i förlängningen på recipienten, mellan naturmark å ena 
sidan och tennisbanor samt tennishall med grönt tak å andra sidan bedöms vara 
mycket liten. 

De negativa konsekvenserna för recipienten om LOD används inom planområdet 
bedöms bli motsvarande eller mindre i och med att det blir mindre hårdgjorda 
ytor. De negativa konsekvenserna bedöms bli märkbara om LOD inte används 
eftersom föroreningar då förs vidare till recipienten Stora Värtan. 

8.4.8 Åtgärdsförslag 

Vid dimensioneringen av dagvattenanläggningen bör hänsyn tas till de nya 
klimatförutsättningarna i form av tidvis ökad nederbörd. Detta för att undgå över-
svämning och att förorenat dagvatten sprids till grundvattnet och/eller recipient. 

 

8.5 Kulturmiljö 

8.5.1 Bedömningsgrunder 

För att kunna bedöma nollalternativets, det aktuella planförslagets och det alter-
nativa planförslagets påverkan på kulturmiljön i området föreligger följande 
bedömningsgrunder: 

• Kulturmiljölagen       
Fornlämningar skyddas genom kulturmiljölagens 2 kap. En övrig kultur-
historisk lämning är en lämning som inte har ett skydd automatiskt genom 
Kulturmiljölagen. Genom ett samråd med Länsstyrelsen görs en bedöm-
ning av den aktuella lämningen och huruvida den av särskilda skäl bör 
fastställas som fast fornlämning eller om bedömningen övrig 
kulturhistorisk lämning kan kvarstå.  

• Grönplan för Täby kommun – Halva Täby grönt (Täby kommun, 2005b) 
Värderingen av det kulturhistoriska landskapet utom tätort graderas i 
grönplanen för Täby kommun i fyra steg med riksintresse som högsta 
värde följt av mycket värdefullt, värdefullt och visst värde. Området ligger 
inte i eller i anslutning till något riksintresse för kulturmiljövård och det 
ingår inte i en samlad mindre enhet. Viggbyholm bedöms därmed ha det 
lägsta värdet av de fyra stegen, det vill säga visst värde. 

8.5.2 Nuläge 

Stiftelsen Kulturmiljövård har utfört en arkeologisk utredning för att fastställa 
eventuella fasta fornlämningar inom planområdet (Stiftelsen Kulturmiljövård, 
2013). Inom norra planområdet intill E18 finns en husgrund från första halvan av 
1900-talet med beteckningen 616, se Figur 22. I planområdets östra del fanns det 
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tidigare ett gravfält med beteckningen 170:1, som är undersökt och borttaget. 
Den antikvariska bedömningen för de två ovanstående kulturvärdena är övrig 
kulturhistorisk lämning (Riksantikvarieämbetet, 2013). Den arkeologiska utred-
ningen visade även en 120 m lång färdväg som löpte i sydlig-nordvästlig riktning i 
planområdets västra del. Färdvägen är störd av bro- och vägbygget norrut och 
blir otydligare ju närmare den går mot det befintliga bostadsområdet i söder. 

Vid utgrävningen lokaliserades en härd som sannolikt är från förhistorisk tid, den 
är nu registrerad med beteckningen RAÄ-nr Täby 621 i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesregister (FMIS). Härden bedömdes inte vara fornlämning. Området 
kring härden var kraftigt påverkat av sentida störningar. Trots detta kunde före-
komst av en boplats inte helt uteslutas. Den påträffade härden var en indikation 
på att det finns lämningar efter en förhistorisk boplats inom planområdet. Med 
tanke på de gravfält som omger planområdet, RAÄ-nr Täby 133:1 och Täby 
170:1 (det senare undersöktes och togs bort på 50-talet), bedömde länsstyrelsen 
att sannolikheten för att det finns en boplats var hög (Länsstyrelsen, 2015). 
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Figur 22. Schaktplan med utredningsområdet. Utdrag ur digitala fastighetskartan. Lämning 616 finns kvar, 
medan lämning 170:1 är utgrävd. Skala 1:2000 (Stiftelsen Kulturmiljövård, 2013: 2). 

En utredning gjordes hösten 2016 (SAU, 2017) och det visade sig förekomma 
boplatslämningar, se Figur 23. Resultatet av utredningen är att fornlämningen 
utgör en del av en ca 2000 kvm stor boplats från järnåldern vars utbredning 
innefattar en del av området som är avsatt för ny bebyggelse som besöks-
anläggning; tennishall. Lite eller inget av påträffad boplats/fornlämning är idag 
synligt i markytan. Boplatsen utgör en lagskyddad fornlämning i enlighet med 2 
kap kulturmiljölagen (1988:950).  
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Figur 23. Nyupptäckt boplats vid undersökning (SAU, 2017). 

8.5.3 Konsekvenser – Nollalternativet 

Nollalternativet innebär en utbyggnad av bostäder i området, dock betydligt färre 
än vad som anges i planförslaget. Nollalternativet innebär troligtvis ingen utbygg-
nad vid den påträffade boplatsen. Dock ger bebyggelse nära boplatsen en för-
höjd risk för negativ påverkan på de befintliga lämningarna när fler människor 
vistas i området. De lämningar som finns inom området lämnas i befintligt skick. 
Nollalternativets konsekvenser på områdets kulturmiljö bedöms därmed 
sammantaget som små till märkbara beroende på utbyggnadens omfattning.  

8.5.4 Konsekvenser – Aktuellt planförslag 

Den påträffade boplatsen, där tennishallen planeras, utgör en lagskyddad 
fornlämning. För att möjliggöra planens genomförande måste därför fornläm-
ningen tas bort vilket föregås av krav om att den slutundersöks. Ansökan om 
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tillstånd för ingrepp i boplatsen enligt Kulturmiljölagen 2 kap 12 § måste ske till 
Länsstyrelsen.  

Planförslaget innebär att en parkering kommer att etableras i planområdets norra 
del. Detta påverkar då negativt den lämning som har påträffats i området. Den 
planerade handelsplatsen, samt bostäderna söder om handelsplatsen, kommer i 
planförslaget att bebyggas på det område där den kulturhistoriska färdvägen 
finns. De befintliga lämningarna bedöms ha ett kulturhistoriskt värde och man 
måste även ta hänsyn till att även ett omgivande så kallat fornlämningsområde 
tillhör fornlämningen i enlighet med 2 kap kulturmiljölagen. Planförslagets 
konsekvenser på kulturmiljön bedöms ge stora negativa konsekvenser.  

8.5.5 Konsekvenser – Alternativt planförslag 

Det alternativa planförslaget innebär att den västra delen av planområdet be-
byggs, medan den östra delen förblir obebyggd. Det alternativa planförslaget 
kommer dock att innebära en liknande negativ påverkan på den påträffade 
lämningen som det aktuella planförslaget, eftersom parkering planeras på den 
plats lämningen finns på idag. Däremot kan eventuella lämningar inom den östra 
delen av planområdet lämnas i befintligt skick. Det alternativa planförslagets 
konsekvenser på kulturmiljön i planområdet bedöms som små negativa. De delar 
av planområdet som inte har studerats i den arkeologiska utredningen kan även 
innehålla lämningar som påverkas negativt av det alternativa planförslagets 
utbyggnad.  

8.5.6 Åtgärdsförslag 

Man måste ta hänsyn till att inte endast den konstaterade fornlämningen är 
skyddad, utan att även ett omgivande så kallat fornlämningsområde tillhör forn-
lämningen i enlighet med 2 kap kulturmiljölagen.  
 
Ansökan om tillstånd för ingrepp måste ske till Länsstyrelsen. Villkor förenade 
med tillståndet om att fornlämningen först måste undersökas och dokumenteras i 
sin helhet innan den får tas bort ska efterföljas.  
 

8.6 Naturmiljö 

8.6.1 Bedömningsgrunder 

För att kunna bedöma nollalternativets, det aktuella planförslagets och det 
alternativa planförslagets påverkan på naturmiljön i området föreligger följande 
bedömningsgrunder: 

• Grönplan för Täby kommun – Halva Täby grönt                         
Grönplanen baseras på tre grundutredningar: rekreativa värden, 
kulturhistoriska värden och biologisk mångfald. Den är ett politiskt 
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strategiskt dokument med tydliga mål för Täbys grönområden och utgör 
ett kommunalt planeringsunderlag enligt ett beslut i Miljö- och 
byggnadsnämnden. Mål i grönplanen är bland annat: 

o Grönplanekartornas värdeområden och stråk ska i huvudsak 
bevaras och utvecklas för dagens och framtida generationers 
Täbybor. Täbys parker och grönområden är viktiga för varumärket 
Täby - Täbys identitet. 

o Kommunens fysiska planering ska ske med hänsyn till grönplanen. 

o Täbys skogar ska skötas utifrån rekreativa värden, biologisk 
mångfald och ekologiska spridningssamband. 

8.6.2 Nuläge 

En inledande naturinventering har genomförts för planområdet i december 2015 
(Conec, 2015). Eftersom markfloran, på grund av tidpunkten för inventeringen, 
varken kunde inventeras eller bedömas gjordes  en kompletterande naturmiljö-
utredning för planområdet under sommaren  2016. Vidare har en utredning gjorts 
år 2011 för de biologiska värden som finns i anslutning till skolidrottsplats i 
Viggbydalen med omnejd (Conec, 2011). Denna omnejd inbegriper delvis det 
aktuella planområdet. Planområdet består idag av gammal hagmark i öster, 
torpställe i norr, barrskog i väster, öppen mark som tidigare har varit åkermark i 
den centrala delen och ruderatmark i sydväst (Conec, 2015). Den gamla 
hagmarken innehåller ett område av högt naturvärde (delområde A1 i Figur 24). 
Här växer korskovall på sin kanske enda lokal i kommunen (Conec, 2015). 
Korskovall klassas som nära hotad i rödlistekategorin (Artdatabanken, 2015).  

I den gamla hagmarken finns flera så kallade miljöträd (Skogsstyrelsens 
definition: ”träd med höga miljövärden, till exempel hålträd, gamla eller grova 
träd, hamlade träd”) i form av två enar, tallar och björkar. I barrskogsområdet i 
väster ligger ett mindre hällmarksskogsområde med påtagligt naturvärde som 
innehåller flera miljöträd i form av tallar (delområde C4 i Figur 24). I barrskogs-
området har även två ekar utpekats som miljöträd. I torpområdet (delområde B1 
iFigur 24) står två miljöträd i form av lindar, två större ekar samt ett stort flyttblock 
som är viktiga för landskapsbilden. Lind är dock inte en hotad trädart. Även 
trädridån med körsbärsträd i delområde A5 är av intresse att bevara.  



  

  

 

 

63 (74) 
 

RAPPORT 

 M IL J ÖKO NSEKVENSBESKR IVNING  T ILL HÖRANDE D ET AL J PL AN F ÖR V IG G BY HOL M 74 .2  M FL  I  T ÄB Y KO MMUN 

 

 

\\SESTOFS010\PROJEKT\1173\1150911\000\10 ARBETSMTRL_DOK\HELA MKB\MKB FÖR VIGGBYHOLM 180201.DOCX 

 

 

Figur 24. Värdekarta. Rött = mest värdefulla delområde (klass 2), orange = näst mest värdefulla delområde 
(klass 3), gult = övriga värdeklassade områden (klass 4) (Conec 2016-09-05). 

 

I översiktsplanen är den nordöstra delen av området angivet som utvecklings-
område för park och natur (Täby kommun, 2013). I en naturvärdesbedömning 
genomförd av Täby kommun påpekas att det är på grund av närheten till de 
gamla ekarna kring Viggbyholms gård betydelsefullt att bevara ekar och gynna 
yngre ekar som finns kring Viggbydalen (Täby kommun, 2013). I planområdets 
nordöstra del har 2006 en skogsalm rapporterats. På grund av almsjukan klassas 
skogsalm som akut hotad i rödlistekategorin (Artdatabanken, 2015).  

Det djurliv som enligt utredningen finns inom området består av olika djur- och 
fågelarter som betar, söker föda och passerar området. I anslutning till plan-
området har gröngöling (nära hotad) rapporterats (Artdatabanken, 2015).  

Planområdet befinner sig idag inte inom någon av Stockholmregionens gröna 
kilar. Områdets naturvärden har inte heller specifikt utpekats för bevarande enligt 
Täby kommuns grönplan. 
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8.6.3 Konsekvenser – Nollalternativet 

Nollalternativet innebär att en mindre utbyggnad sker inom planområdet. Det 
innebär att planområdet får en högre grad av växtlighet än i planförslaget. 
Planerad bebyggelse i nollalternativet innebär dock att områdets karaktär för-
ändras. Vissa av de befintliga naturvärdena kommer att gå förlorade vid en 
exploatering. Detta gäller främst den rödlistade korskovallen, som trivs bäst i 
lokaler med måttlig hävd i form av bete och slåtter. Eftersom Täby kommun har 
pekat ut fastigheten 74:1 som ett utvecklingsområde för park och natur kan 
områdets karaktär komma att påverkas av en sådan utveckling. Beroende på hur 
området utvecklas kan konsekvenserna för t.ex. korskovallen variera. 

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära märkbaranegativa konsekvenser 
för planförslagets naturvärden. 

8.6.4 Konsekvenser – Aktuellt planförslag 

Planförslaget innebär att områdets karaktär förändras och delar av de befintliga 
naturvärdena kommer att gå förlorade vid en exploatering. Ett flertal miljöträd 
samt hällmarksområdet kommer att avverkas. Värden knutna till uppvuxna och 
grova träd kommer att gå förlorade. För ek- och tallevande organismer kommer 
spridningssambanden att försvagas. Även delar av den gamla hagmarken 
kommer att gå förlorad. Det mest värdefulla området kommer dock enligt plan-
förslaget att användas som naturlekplats. Vid rätt skötsel kan det ge korskovallen 
en möjlighet att finnas åtminstone delvis kvar. Korskovallen gynnas av måttlig 
hävd och området bör med fördel hävdas i form av slåtter vartannat år. Beroende 
på hur mycket naturlekplatsen kommer att besökas finns dock en stor risk att 
korskovallpopulation påverkas negativt. Sammantaget bedöms planförslaget 
innebära märkbart negativa konsekvenser för planområdets naturvärden samt för 
spridningssambanden för ek- och tallevande organismer. 

8.6.5 Konsekvenser - Alternativt planförslag 

Det alternativa planförslaget innebär att fastigheterna 74:1 och östra delen av 
74:2 inte bebyggs. Detta innebär i sin tur att dessa fastigheters naturvärden 
bevaras och även den biologiska mångfald och de ekologiska spridnings-
samband som området innebär. En eventuell igenväxning kan dock påverka t.ex. 
korskovallen negativt. Då Täby kommuns översiktsplan pekar ut fastigheten 74:1 
som ett utvecklingsområde för park och natur, kan en sådan utveckling dock 
innebära att områdets karaktär påverkas i en annan riktning.  

Beroende på hur denna park och naturområde utformas och hur växtligheten 
sköts, kan påverkan på t.ex. korskovallen variera från positiv till negativ.  

Det alternativa planförslaget bedöms sammantaget innebära små negativa 
konsekvenser för planförslagets naturvärden. 
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8.6.6 Åtgärdsförslag 

Planering och utveckling av området bör ske med hänsyn till korskovallen och 
andra känsliga arter i planområdet. Även eventuella värdefulla ekar inom plan-
området kan behöva beaktas vid en vidare utveckling av området, bl.a. för att 
skapa en enhetlighet med LONA-projektet ”Ekarna i Täby”, som Täby kommun 
har bedrivit för att bevara betydelsefulla ekar utanför kommunens tätort. För att 
bevara trädridån i delområde A5 skulle det vara positivt om de två södra tennis-
banorna i planförslaget kunde förskjutas något västerut. I det fall område B1 
exploateras, kan flyttblocket, om det är möjligt flyttas till en plats i planområdet 
där det kan bli en del av den nya miljön. 

Vid nollalternativ och alternativt planförslag kan slåtter av korskovallens lokaler 
främja artens tillvaro och tillväxt. 

 

9 FORTSATT ARBETE 

9.1 Lagstiftning kring uppföljning 

Detaljplanens genomförande innebär risk för betydande miljöpåverkan för miljö-
aspekterna risk kopplat till transporter med farligt gods, påverkan av trafikbuller 
på planerade bostäder inom området samt påverkan på naturmiljön. Övriga miljö-
aspekter som har utretts bedöms inte medföra en risk för betydande miljöpå-
verkan då konsekvenserna blir begränsade eller genom att åtgärder i planen kan 
minska konsekvenserna. För de aspekter där miljöpåverkan bedöms vara 
betydande bör uppföljning finnas. 

9.2 Fortsatt arbete 

9.2.1 Kulturmiljö 

Om ytterligare fornlämningar upptäcks under arbetets gång ska tillstånd för att ta 
bort dessa sökas hos Länsstyrelsen i enlighet med 2 kap. kulturmiljölagen.   

9.2.2 Trafikbuller 

Förutsatt att bullerskyddsåtgärder utförs enligt planförslaget innehålls riktvärden 
för boende i flerfamiljshus och radhusen i det planerade bostadsområdet. 

9.2.3 Risk kopplat till farligt gods 

Avstånden mellan transportlederna för farligt gods och planförslagets byggnader 
följer de rekommenderade skyddsavstånden vad gäller avstånd och primärled för 
farligt gods. Det bör klargöras i det vidare arbetet om höjdskillnaderna mellan 
sekundärleden Bergtorpsvägen och bostäder och restaurang kan innebära för-
höjda risker. Den mest effektiva åtgärden för att minska risker ytterligare är att 
öka avståndet från riskkällorna då individrisken sjunker markant med ökat 
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avstånd. Ska byggnaderna uppföras enligt planförslaget bör samtliga listade 
åtgärder i kapitel 8.2.1 genomföras. 

9.2.4 Naturmiljö 

En skötselplan för naturmark ska upprättas med syfte att vårda vegetationen.  

Vid exploatering av tidigare åkermark kan ansökan om dispens från 
biotopskyddet bli aktuellt.   
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10 SAMLAD BEDÖMNING 

10.1 Planförslagets konsekvenser för miljöaspekterna 

Tabell 4. Samlad bedömning av planförslagets konsekvenser för miljöaspekterna. Skalan går från –3 till +3. 

Miljöaspekt Konsekvensbedömning Konsekvensskala 

Trafikbuller Planförslaget innebär märkbart negativa 
konsekvenser, då bullernivåerna för de 
nya boende rör sig nära riktvärden. 

Planförslaget innebär märkbart positiva 
konsekvenser för de redan boende i södra 
Viggbyholm, som får sänkta bullernivåer 
tack vare avskärmande byggnader. 

-2 

 

 

 

+2 

Risker Planförslaget bedöms även med föreslagna 
åtgärder ge negativa konsekvenser vid 
händelse av olycka, på grund av närhet till 
primär farligt gods-led.  

 -  

Landskapsbild Planförslaget innebär små negativa 
konsekvenser, då landskapets topografi 
omvandlas och mark hårdgörs. 

-1  

Dagvatten och 
vattenkvalitet 

Planförslaget innebär små negativa 
konsekvenser och anses inte leda till en 
försämring av status i Stora Värtan, då 
föroreningshalterna ökar något, men till stor 
del kan hanteras inom LOD och med god 
marginal hamnar under rekommenderade 
riktvärden. 

-1 

Kulturmiljö Planförslaget innebär stora negativa 
konsekvenser, eftersom en fornlämning 
(boplats) kommer att behöva tas bort och 
en färdväg blir tydligt påverkad.  

-3 

Naturmiljö Planförslaget bedöms innebära märkbart 
negativa konsekvenser för planområdets 
naturvärden samt för spridningssambanden 
för ek- och tallevande organismer. 

-2 

 

De största konsekvenserna av planförslaget bedöms vara påverkan på kulturmiljö 
då en fornlämning (boplats) kommer behöva tas bort samt att en färdväg blir 
tydligt påverkad, risker kopplat till transport av farligt gods på E18 och 
Bergtorpsvägen, påverkan av trafikbuller i och med att bostäder planeras nära 
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befintlig infrastruktur och ny infrastruktur inom området samt påverkan på 
befintliga naturvärden inom området. Dessa beskrivs nedan. För konsekvenser 
av övriga miljöaspekter hänvisas till respektive avsnitt i MKB:n samt till 
sammanfattningen i början av rapporten.  
 

De kulturhistoriska värdena i form av en tidigare boplats samt en lämning i 
områdets norra del och en färdväg blir tydligt påverkade med det aktuella plan-
förslaget. Detta eftersom handelsplatsen, bostäderna och parkering i planför-
slaget kommer att bebyggas på det område där de kulturhistoriska lämningarna 
finns. Dessutom måste man även ta hänsyn till att ett omgivande så kallat 
fornlämningsområde tillhör fornlämningen. Planförslagets konsekvenser på 
kulturmiljön bedöms därför ge stora negativa konsekvenser. 

Riskbedömningen visar att avstånden mellan transportlederna för farligt gods och 
planförslagets byggnader understiger de rekommenderade skyddsavstånden. 
Eftersom trafikmängden beräknas öka på både E18 och Bergtorpsvägen samt 
eftersom antalet transporter av farligt gods på dessa vägar även kan öka kan 
detta bidra till en ökad olycksrisk för planområdet. Planförslaget innebär även att 
känsliga verksamheter kommer att förekomma i området samt att fler människor 
kommer att röra sig här.  

Individrisken och samhällsrisken bedöms vara på en tolerabel nivå under 
förutsättning att säkerhetshöjande åtgärder vidtas i rimlig utsträckning. Dessa 
åtgärder kan komma att bli både omfattande och kostsamma. Den mest effektiva 
åtgärden är att öka avståndet från riskkällorna då individrisken sjunker markant 
med ökat avstånd.  

Även om åtgärder genomförs bedöms de sammantagna konsekvenserna 
kopplade till risker vid transport av farligt gods bli märkbart negativa. En olycka 
kan ha omfattande konsekvenser för miljö och människors hälsa på en lokal nivå. 
De bitvis riskabla nivåskillnaderna inom området och avstånden mellan 
transportlederna och planförslagets bebyggelse bidrar till risken för dessa lokala 
värden.  

Närheten till E18 bidrar till de största negativa konsekvenserna av planförslaget. 
Trafikbuller vid de planerade bostäderna domineras av buller från motorvägen. 
Övrig bullerpåverkan genereras av trafiken på Bergtorpsvägen och den trafik 
planförslaget genererar lokalt i och med transporter till och från tennishallen, 
handelsplatsen samt bostäderna. Detta bidrar till ett bullerstört område. Genom 
att tillämpa bullerskyddsåtgärder, exempelvis bullerplank, kan riktvärden inne-
hållas. Enligt beräkningar understigs ekvivalent och maximal ljudnivå på tyst sida 
55 dB(A) respektive 70 dB(A) för samtliga bostadshus. Konsekvenserna bedöms 
ändå bli märkbart negativa eftersom de mest bullerutsatta fasaderna får höga 
bullernivåer på mellan 63 och 65 dB(A). 

Som helhet kommer områdets karaktär att helt förändras till ett område för 
bostäder, aktivitet och handel. Planförslaget leder till avverkning av skog och att 
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hårdgjorda ytor ökar. Förändringarna påverkar landskapskaraktären inom om-
rådet då större delen av området ianspråktas. Sammantaget bedöms planför-
slaget innebära små negativa konsekvenser för landskapsbilden inom plan-
området.  

Området som i detaljplan avsätts som Natur bidrar till ett strövområde med 
kulturhistorisk karaktär. Planförslaget kan dock komma att innebära märkbart 
negativa konsekvenser för områdets rödlistade arter och biologiska mångfald, 
eftersom viktiga ekologiska spridningssamband bedöms påverkas negativt av 
bebyggelsen.  
 
En exploatering av Viggbyholm innebär en risk för något ökade mängder 
föreningar till Stora Värtan. I planen ingår ett antal olika åtgärder för lokalt 
omhändertagande av dagvatten, i syfte att begränsa de tillkommande 
föroreningarna till ett minimum och därmed inte försämra möjligheten för Stora 
Värtan att uppnå god ekologisk och kemisk status. Genom att dimensionera 
dagvattenanläggningen med hänsyn till de nya klimatförutsättningarna i form av 
tidvis ökad nederbörd, går det att undvika översvämning samt att förorenat 
dagvatten sprids till grundvattnet och/eller recipient. Sammantaget bedöms 
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planförslaget innebära små negativa konsekvenser då de föroreningar som 
uppkommer kan hanteras. 

 

10.2 Miljömålsuppfyllelse 

Tabell 5. Planförslagets samlade möjlighet till att bidra till miljömålsuppfyllnad 

Relevant 
miljökvalitetsmål 

Motsvarande 
lokalt miljömål 
för Täby 
kommun 

Planens samlade möjlighet att bidra 
till måluppfyllelse 

Frisk luft - Planen bedöms inte bidra till 
måluppfyllelsen. 

Ingen övergödning - God möjlighet finns, då LOD 
kommer att tillämpas. 

Levande sjöar och 
vattendrag 

God vattenmiljö God möjlighet finns, då LOD 
kommer att tillämpas. 

Grundvatten av god 
kvalitet 

God vattenmiljö God möjlighet finns, då LOD 
kommer att tillämpas. 

God bebyggd miljö God bebyggd 
miljö 

Planen bedöms både medverka till 
och motverka målets syften. 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Halva Täby 
grönt, God 
bebyggd miljö 

Planen bedöms inte bidra till 
måluppfyllelse i och med att 
naturmark tas i anspråk. 
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