Övergripande miljökonsekvensbeskrivning

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Planprogram Kärrängen och Klöv, Upplands-Bro kommun

Helén Segerstedt
Åsa Lindberg
Emma Breitholtz

Övergripande MKB planprogram Kärrängen och Klöv
M1300130
2014-10-31 s. 2 (68)

Sammanfattning

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Upplands-Bro kommun ser att det är strategiskt lämpligt att lokalisera verksamhetsområden
längs E18 och man önskar utveckla entrén från E18 till Bro. Det finns en efterfrågan inom
kommunen för tomter med denna typ av markanvändning och kommunen har därför beslutat att
ta fram ett planprogram för att utreda lämpligheten av att planlägga för ny bebyggelse i
Kärrängen och Klöv för att utveckla området till ett verksamhetsområde.
Programområdet är beläget i utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840
samt söder om E18. Programområdet består i dag av jordbruksmark, hagmark/ängsmark och
skog. Åkerlandskapet är öppet och ligger i en dalgång som omges av barrskogsklädda höjder.
Närmast trafikplats Bro finns en tydlig höjd. I områdets sydvästra delar finns rester av ett äldre
kulturlandskap med betad hagmark och berg i dagen. I programområdet finns också tre
torpmiljöer tillhörande Önsta gård. Inom området finns en myr och en anlagd damm, ett
kulverterat dike löper genom programområdet och mottagare av vatten från diket är Sätrabäcken
som sedan mynnar i Brobäcken som leder till Broviken i Mälaren. Närmaste bostadshus finns i
anslutning till Önsta gård som är beläget väster om programområdet. Avståndet till
bostadshusen är mer än 200 meter. Det finns inga andra bostäder i närområdet. Söder om väg
840 finns ett verksamhetsområde och norr om E18 ligger avfallsanläggningen Högbytorp.
Sammantaget omfattar verksamhetsområdet cirka 85 tomter och cirka 41 hektar kvartersmark.
Programområdet som helhet omfattar cirka 120 hektar varav 105 hektar kommer att omfattas av
planläggning vilket innebär att mindre än hälften av den planlagda ytan kommer att upptas av
verksamheter. Programförslaget innefattar ett verksamhetsområde med tyngdpunkt på logistik
men även utrymme för industri, hantverk och sällanvaruhandel. I den sydöstra delen, närmast
väg 840, planeras för småskaliga verksamheter samt restaurang vid områdets entré. I den
nordvästra delen planeras mer storskaliga verksamheter och även i denna del planeras
restaurang. I nordost, mot E18, planeras ett truckcenter med möjlighet till tankning, service och
uppställning av lastbilar. Kopplat till truckcentret föreslås även möjlighet till övernattning i
övernattningsstugor. På höjden närmast trafikplats Bro planeras ett hotell med tillgång till
möteslokaler.
Runt om, och delvis inom verksamhetsområdet, kommer naturmarken att behållas. Inom
verksamhetsområdet består den bevarade naturmarken främst av naturliga höjder såsom
åkerholmar och skogsbeklädda höjder. I övergångszonen mot planerad hästsportanläggning i
väster behålls de hag- och betesmarker som är värdefulla ur natur- och kulturmiljösynpunkt. I
norr finns också två torpmiljöer som bevaras inom skogsmark i programförslaget. En
promenadsslinga planeras för att tillgängliggöra naturmarken. För att förbättra för gång- och
cykeltrafiken planerar kommunen i samarbete med Trafikverket ett nytt mellankommunalt
gång- och cykelstråk från Bro och norrut mot Sigtuna. En separat cykelväg förläggs därför
längs Kärrängens norra brynzon. Cykelvägarna i området ansluter sedan i norr till en befintlig
tunnel under E18 som möjliggör för en koppling regionalt och underlättar för gång- och
cykeltrafik till arbetsplatsområdet norr om E18.
Huvudangöring med bil till området sker i söder från väg 840. Från angöringspunkten sträcker
sig ett trädkantat huvudstråk genom programområdet. Utmed stråket planeras öppna diken för
dagvattenhantering. Dammar för dagvattenhantering planeras centralt i området samt längst i
söder vid entrén. I anslutning till trafikplats Bro finns ytterligare en infart från väg 840 för att nå
hotellet och verksamheterna närmast trafikplatsen. Eventuellt kan också en ny avfart från E18
bli aktuell vid planerat truckcenter i programområdets nordöstra del fortsatt samråd ska ske med
Trafikverket gällande detta. Vägar dimensioneras för att möjliggöra för busstrafik till och från
området.
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Materiella tillgångar och landskapsbild
Programmet för Kärrängen Klöv planeras ligga till grund för flera detaljplaner och kommunen
har gjort bedömningen att dessa sammantaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet grundar sig framför allt på att markanvändningen i ett större oexploaterat
område med natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. I området finns bland
annat högt klassad jordbruksmark och natur och kulturvärden som behöver beaktas.
Jordbruksmarken som tas i anspråk är av högsta klass inom Stockholms län och visuellt
kommer upplevelsen av området förändras. Den föreslagna exploateringen utgår från de
befintliga riktningarna i landskapet och har anpassats efter topografin. Området är dock till stora
delar öppet och synligt från väg 840, även delvis synligt från E18. Delar av området ligger vid
infarten till Bro från E18 och utgör därför en entré till tätorten vilket ställer stora krav på
utformningen av bebyggelsen.
Kulturmiljö
Programområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen har
anpassats för att bevara så mycket som möjligt av den kulturhistoriska miljön i området men
kommer att innebära stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet. En fördjupad arkeologisk
utredning har genomförts för att kunna konstatera om påträffade osäkra fornlämningarna och
boplatslägena utgör fast fornlämning. Utredningen visar att ytterligare 17 fornlämningar
förekommer inom utredningsområdet utöver de tidigare konstaterade. Resultaten av
undersökningen har påverkat utformningen av programförslaget genom att områden med
konstaterade fornlämningar undantas från exploatering. Till varje fornlämning hör ett
skyddsområde som ska vara tillräckligt stort för att fornlämningen ska kunna bevaras. För de
nyupptäckta fornlämningarna är tillhörande skyddsavstånd ännu inte beslutade. Därför har
kommunen i programförslaget utgått från ett schablonavstånd på 50 meter. I några lägen
kommer föreslagen exploatering närmare än så och detta redovisas i kartunderlagen. Dessa
lägen följs upp tillsammans med Länsstyrelsen i kommande detaljplaneläggning Ett
oexploaterat område lämnas också kring Önstatorp för att få ett respektavstånd till den
kulturhistoriskt värdefulla torpmiljön. En kulturhistorisk lämning som består av en vägbank
påverkas emellertid negativt av programförslaget då delar av dess sträckning exploateras.
Påverkan på natur
Naturtyperna i Kärrängen och Klöv utgörs av naturgräsmark, åker, tallskog, aspskog,
ädellövskog, granskog och blandskog. Det finns många värdefulla arter och strukturer som
gamla grova ädellövträd, värdefulla solexponerade tallar, död ved, signalarter och rödlistade
arter. I en damm inom programområdet har större vattensalamander påträffats och det finns
även lämpliga övervintringsplatser inom programområdet. Programförslaget är anpassat för att
lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa spridningsvägen mellan lekdamm
och lämpligt övervintringsområde. Vidare bevaras merparten av områdets utpekade regionala
naturvärden och så många biotoper som möjligt. Sammanhängande gröna samband har
eftersträvats för att undvika isolerade öar i området. Programförslaget innebär dock att
exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av regionalt, kommunalt eller lokalt värde
kommer att ske.
Påverkan på vatten
Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som utgör Natura 2000-område och
omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Programförslaget innebär att natur- och
jordbruksmark ersätts av hårdgjorda ytor (byggnader, gator och parkeringar m m) vilket
kommer att öka ytorna som genererar dagvatten. Sammantaget kommer cirka halva
programområdets area att tas i anspråk medan resterande behålls som naturmark. Dagvattnet
kommer även att ha en annan sammansättning än vid nuvarande markanvändning. Från
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näringsrikt vatten från jordbruksmarken till dagvatten från ett verksamhetsområde, mer likt ett
vägdagvatten innehållandes andra föroreningar än närsalter. För att skydda recipienten ska
planering och anpassning ske så att dagvatten från området inte riskerar att förorena recipienter
nedströms, både under bygg- och driftsfasen. Dagvattendamm ska etableras i byggfasens
inledande skede för att minska risken för föroreningsspridning i samband med bergsprängning
och schaktarbeten. Dagvattnet renas vid behov med mobil reningsutrustning eller genom luftade
zoner. Dagvatten från hårdgjorda ytor, i driftfasen, föreslås omhändertas i ett dikessystem,
företrädesvis så kallade svackdiken, och i två nya dagvattendammar. I den fortsatta
planprocessen
bör
en
fördjupad
dagvattenutredning
genomföras
i
vilken
dagvattenanläggningarna dimensioneras i syfte att kommande utsläpp inte ska inverka på
miljökvalitetsnormerna för vatten eller på Brovikens Natura 2000-område.
Påverkan på rekreation, trygghet och tillgänglighet
Programområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga
tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Genom området planeras två gångoch cykelvägar som ska ansluta till en tunnel under E18 vilket gör området mer tillgängligt än
idag. Cykelvägarna i området ansluter sedan i norr till en befintlig tunnel under E18 som
möjliggör för en koppling regionalt mot Sigtuna och underlättar för gång- och cykeltrafik till
arbetsplatsområdet norr om E18. Detta är en positiv effekt av programförslaget då E18 tidigare
har fungerat som en barriär och det finns en uttalad vilja att knyta ihop kommunens olika delar.
Det är viktigt att gång- och cykelstråk utformas så att de upplevs som trygga och trivsamma.
Belysning och utformning av gång- och cykelvägar bör detaljstuderas i det fortsatta planarbetet
så att cyklister och gångare vill använda dem. Gångstigen runt området ökar tillgängligheten till
natur- och hagmarken och underlättar för människor som kommer att vistas inom
programområdet att även få tillgång till natur. Upplevelsen av naturen i området kan dock bli
sämre på grund av verksamheter i omgivningen.
Risker
Programområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och väg 840 som är
sekundär transportled för farligt gods. Rekommenderade skyddsavstånd till E18 innehålls, med
undantag för planerade övernattningsstugor för vilka risksituationen behöver studeras vidare.
Det samma kan bli aktuellt för de tomter som planeras i anslutning till trafikplats Bro och längs
väg 840 beroende på vilken typ av verksamhet som blir aktuell och hur nära transportlederna
som byggnader placeras. Ett område om 25 meter bör alltid lämnas helt fritt från bebyggelse
intill transportleder för farligt gods. Planerat truckcenter inom programområdet utgör också en
riskkälla som behöver utredas närmare i relation till övrig planerad bebyggelse och E18.
Skyddsavstånd innehålls till Högbytorps avfallsanläggning samt planerat kraftvärmeverk och
biogasanläggning på norra sidan av E18. Programområdet gränsar till den planerade
hästsportanläggningen Önsta gård. Ridån med skog, ängs- och hagmarker mellan
programområdet och hästsportanläggningen bedöms utgöra ett tillräckligt skydd mot spridning
av hästallergen men även minska riskerna för att eventuellt buller eller andra åtgärder i
verksamhetsområdet ska påverka hästarna på hästsportanläggningen.
Buller
Ljudnivån längs E18 är allmänt förhöjd. Ljudnivåer från kommande kraftvärme- och
biogasanläggning, eller befintlig avfallsanläggning, bedöms inte medföra ljudnivåer inom
programområdet som kan höras genom det allmänna trafikbruset på E18. Inom området
planeras inte för bostäder eller utbildningslokaler och de reakreationsmöjligheter som planeras
inom området är inte huvudsyftet med programförslaget. De riktvärden som finns för
trafikbuller och externt industribuller och som tillämpas på områden för fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor bedöms därför inte vara tillämpliga i
detta område. Planerad verksamhet i programområdet är av sådan karaktär att den i sig självt
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kan generera ljudemissioner. Dock finns inga bostadsområden eller andra särskilt
störningskänsliga objekt på nära avstånd. Även ökad trafik till och från programområdet
kommer att inverka på allmänna ljudnivån i områdets närhet, framförallt på väg 840 där trafiken
fördubblas.
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Inom området planeras för en gångstig och för att stigen ska nyttjas och ha ett upplevelsevärde
för dem som nyttjar denna stig behöver det säkerställas att ljudnivåerna från verksamheterna
inom programområdet hålls på en acceptabel nivå.
Påverkan på klimat
I programområdet planeras för cirka 85 nya tomter för verksamheter. Ett nytt område medför
påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning genom till
exempel uppvärmning av byggnader, ökad användning av varor och byggnadsmaterial, ökade
andelar hårdgjorda ytor med mera. Det är viktigt att planering av området sker på ett sätt som
begränsar påverkan på klimatet och förbereder för kommande klimatförändringar.
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar
trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar transportsträckan och
därmed utsläpp av växthusgaser. Programförslaget innebär också att fler människor behöver ta
sig till och från området. Om området förses med kollektivtrafik och gång- och
cykelförbindelser utförs på ett sätt som främjar användande finns goda möjligheter att ta sig till
och från området för yrkesverksamma och besökande på andra sätt än med bil.
Lokalisering
Med hänsyn till att Storstockholm fortsatta tillväxt kommer behov av mer externa noder för
logistik och varuförsörjning i regionen att öka. De i dag halvcentrala lägena kommer att bli mer
attraktiva för annan markanvändning. Kommunens översiktsplan (ÖP 2010) pekar på att de
största utvecklingsområdena för verksamheter som kräver tillgång till tunga transporter, finns
norr om E18 vid trafikplats Bro. Här ska kommunen ha en hög planberedskap och verksamheter
som kan vara störande för omgivningen bör lokaliseras i anslutning till Högbytorp. Kärrängen
och Klöv bedöms därför vara ett lämpligt framtida läge för en extern nod i nordväst/E18 stråket.
En möjlig alternativ lokalisering av ett verksamhetsområde har föreslagits i arbetet med att ta
fram översiktsplanen. I samrådshandlingen av översiktsplanen (ÖP 2010) föreslogs ett
verksamhetsområde nordost om trafikplats Bro, benämnt Romberga verksamhetsområde i
planförslaget. Vid samrådet framfördes synpunkter gällande lokaliseringen av
verksamhetsområdet då det skulle innebära att jordbruksmark och skog som nyttjas för
närrekreation skulle tas i anspråk. Vidare skulle verksamhetsområdet komma att vara synligt
från E18. Efter samrådet utgick därför Romberga verksamhetsområde ur översiktsplanen (dock
kom programområdet för Högbytorp att omfatta ett område norr om Romberga).
Översiktsplanen pekar ut området Klöv (sydväst om trafikplats Bro) som framtida
verksamhetsområde och Kärrängen som utredningsområde (för nytt verksamhetsområde). För
Kärrängen uppstår delvis liknande konsekvenser som för Romberga genom att jordbruksmark
tas i anspråk, dock är skogen inte i så stor utsträckning nyttjad för närrekreation och det finns
befintliga skogsridåer och höjdskillnader att nyttja för att minska exponeringen av
verksamhetsområdet mot omgivningen. Vidare har området logistiskt gynnsamt läge nära E18
och relativt nära Bro samhälle och kollektivtrafik varför det, trots att det i dagsläget delvis
utgörs av jordbruksmark, förslagits som utredningsområde för verksamheter i översiktsplanen.
Programförslaget följer därmed intentionerna i översiktsplanen.

Övergripande MKB planprogram Kärrängen och Klöv
M1300130
2014-10-31 s. 6 (68)
Med hänsyn till att lokaliseringen utretts på övergripande nivå i översiktsplanen och att Klöv har
pekats ut som verksamhetsområde finns inte någon ytterligare beskrivning av
lokaliseringsalternativ i denna MKB.
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Alternativ utformning med avseende på exploateringsgrad
Programförslaget har justerats efter genomfört samråd, både till följd av synpunkter som
framkommit under samrådet samt till följd av resultat av kompletterande utredningar.
Samrådsversionen av programförslaget hade en större exploateringsgrad. Med hänsyn till
framför allt kultur- och naturmiljövärden har exploateringsgraden minskats med cirka nio hektar
och från cirka 100 till cirka 85 industritomter. Det justerade programförslaget innebär att ytan
ökas för den sammanhängande delen natur- och kulturmark och de gröna sambanden ökas.
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1

Inledning
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Stockholmsregionen får en allt större betydelse för hela Sveriges tillväxt. Här finns en stor
näringslivsbredd på relativt liten yta. Regionförstoringen ökar och Stockholm-Mälarregionen
växer alltmer samman till en gemensam arbetsmarknad. En utvecklad infrastruktur för
varuförsörjningen till Stockholms stad och region kommer att behövas.
Kommunen ser att det är strategiskt lämpligt att lokalisera verksamhetsområden längs E18 och
man önskar utveckla entrén från E18 till Bro. Efterfrågan finns också inom kommunen för
tomter med denna typ av markanvändning. Kommunen har därför beslutat att ta fram ett
planprogram för att utreda lämpligheten av att planlägga för ny bebyggelse i Kärrängen och
Klöv för att utveckla området till ett verksamhetsområde. Beslut om programuppdrag togs av
kommunstyrelsen i april 2013 efter att Fastighets AB Väderholmen inkommit med en förfrågan
om att detaljplanelägga området. I uppdraget från kommunstyrelsen ingick också att ta tydlig
ställning kring vilka områden som lämpar sig för bebyggelse och vilka områden som ska
bevaras som natur- och jordbruksmark. 1

2
2.1

Områdesbeskrivning
Nuvarande markanvändning

Programområdet är beläget i utkanten av tätorten Bro, väster om trafikplats Bro och väg 840
samt söder om E18. Områdets areal är cirka 120 hektar. Programområdet består i dag av
jordbruksmark, hagmark/ängsmark och skog, se figur 2-1. Åkerlandskapet är öppet och ligger i
en dalgång som omges av barrskogsklädda höjder. Närmast trafikplats Bro finns en tydlig höjd.
I områdets sydvästra delar finns rester av ett äldre kulturlandskap med betad hagmark och berg i
dagen. I programområdet finns också tre torpmiljöer tillhörande Önsta gård.
En myr och en anlagd damm finns inom området. Ett kulverterat dike löper genom
programområdet. Sätrabäcken som utgör mottagare för det kulverterade diket, mynnar i
Brobäcken som leder till Broviken i Mälaren.
Närmaste bostadshus finns i anslutning till Önsta gård som är beläget väster om
programområdet. Avståndet till bostadshusen är mer än 200 meter. Det finns inga andra
bostäder i närområdet. Avståndet till bostadsområdet Bro/Råby är mer än 500 meter. Söder om
väg 840 finns verksamhetsområde och norr om E18 ligger avfallsanläggningen Högbytorp.

1

KS SBU §23 Uppdrag om detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv (Del av Bro Önsta 2:10 samt del
av Klöv och Lilla Ullevi 1:5) – Utredning inför eventuella planuppdrag, Dnr 2013-000167, 2013-04-15)
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Figur 2-1. Programområdets avgränsning och nuvarande markanvändning 2, se bilaga för figur i
högupplöst format.

2.2

Förändringar i omgivningen

I programområdets direkta närhet finns två nyligen antagna detaljplaner, se figur 2-2. Söder om
utredningsområdet, i anslutning till Önsta gård, har en ny detaljplan för en ny galoppbana
(Hästsportanläggning Önsta gård) antagits i januari 2014. I planen föreslås anläggningar för
hästsport med tillhörande evenemang och övrig verksamhet för hästsport. Planområdet
inrymmer tävlings- och träningsbanor för hästsport med tillhörande byggnader såsom läktare,
restauranger, stall, maskinhallar mm. Den nya planen för hästsportanläggningen medger endast
boende i personalbostäder vid Önsta Gård vilket innebär att de permanentbostäder som är
närmast belägna Kärrängen och Klöv kommer att få annan användning. 3
Norr om programområdet, i direkt anslutning till E18 och Högbytorp avfallsanläggning planeras
ett nytt kraftvärmeverk och en biogasanläggning. Detaljplanen för dessa har vunnit laga kraft
under sommaren 2014.
Kraftvärmeverket ska producera fjärrvärme och el och
biogasanläggningen ska producera fordonsgas. Anläggningen tar tillvara energi ur avfall genom
förbränning i kraftvärmeverket och rötning i biogasanläggningen. Den nya
kraftvärmeanläggningen ska möjliggöra en sammankoppling av de idag separata
fjärrvärmenäten i Järfälla, Upplands-Bro och Håbo kommuner. 4

2

Kärrängen och Klöv verksamhetsområde, Landskapsanalys, Karavan Landskap 2014-02-12
Planbeskrivning, Detaljplan Bro-Önsta 2:11 m fl. (Hästsportanläggning – Önsta gård),
antagandehandling, 2014-01-10.
4
Planbeskrivning, Detaljplan för del av Bro-Önsta 2:10, Klöv och Lilla Ullevi 1:7 m fl. (Kraftvärme- och
biogasanläggning i Högbytorp), antagandehandling 2014-06-11
3
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Figur 2-2: Antagna detaljplaner i angränsande områden. Se bilaga för figur i högupplöst format.

2.3

Planförhållanden

Kärrängen (del av Bro Önsta 2:10) är i översiktsplanen ÖP 2010 utpekat som utredningsområde
utanför tätortsavgränsningen. Klöv (del av Klöv och Lilla Ullevi 1:5) är i översiktsplanen ÖP
2010 utpekad som verksamhetsområde inom tätortsavgränsningen. Samma område är i den
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, utpekat som ”område för
terminaler och anläggningar” i anslutning till planerat kraftvärmeverk och avfallsanläggningen
Högbytorp.
I översiktsplanen har mark reserverats för ett eventuellt framtida industrispår till Högbytorp så
att tunga godstransporter kan ske med tåg till verksamheterna i området. I detta programförslag
utgår industrispår. Det ställningstagandet baseras på ett principbeslut som togs i samband med
detaljplaneringen av angränsande planer för hästsportanläggning Önsta gård och Högbytorps
kraftvärmeverk.

2.4

Riksintressen

Väg E18 är av riksintresse och utmed vägen finns ett vägreservat som sträcker sig 50 meter ut
från vägen. 5
Broviken i Mälaren, är via Sätrabäcken och Brobäcken, mottagare av dagvatten från
programområdet. Broviken utgör Natura 2000-område och är även av riksintresse, se även
avsnitt 6.5.

3
3.1

Miljöbedömning av planer och program
Behovsbedömning

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
5

Muntlig uppgift, Trafikverket.
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miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
Kommunen ska göra sin bedömning utifrån de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen.
Vid en behovsbedömning ska hänsyn tas till:
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1. Planens/projektets karaktäristiska egenskaper
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat
Enligt lagstiftningen behöver inte en komplett miljöbedömning genomföras för ett program utan
normalt redovisas endast behovsbedömningen och eventuellt förslag till avgränsning av MKB
för kommande detaljplan. Programmet för Kärrängen och Klöv ligger till grund för flera
detaljplaner och Upplands-Bro kommun har gjort bedömningen att dessa sammantaget kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen utgår från en checklista som kommunen
upprättat utifrån kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Ställningstagandet grundar sig framför allt på att markanvändningen i ett större oexploaterat
område med natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. I området finns bland
annat natur och kulturvärden som behöver beaktas. Recipient för dagvattnet från området är
Broviken, Mälaren, som utgör Natura 2000-område. Områdets placering gör att det utgör del av
porten till Bro från E18 vilket gör att påverkan på landskapsbilden är en viktig faktor att belysa.
Upplands-Bro kommun har därför valt att ta fram en fullständig miljökonsekvensbeskrivning
enligt 6 kap miljöbalken för programmet för att på så sätt kunna belysa miljökonsekvenser för
området ur ett helhetsperspektiv och tidigt i planprocessen.
Samråd ska alltid ske med berörda länsstyrelser och kommuner om behovsbedömningen och om
avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd om kommunens behovsbedömning och
ställningstagande har hållits skriftligt genom att Upplands-Bro kommun 2013-12-10 översände
behovsbedömning och förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen till
Länsstyrelsen i Stockholms län.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att detaljplanernas genomförande sammantaget
kan komma att leda till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser att de föreslagna
sakfrågorna som ska konsekvensbeskrivas i MKB:n förefaller relevanta. Länsstyrelsen
framhåller att det pågår flera exploateringar inom samma avrinningsområde vilket gör att det
finns behov av att utreda den samlade dagvattenbelastningen på recipienterna Brobäcken och
Broviken. Tillstånd enligt 7 kap 28a § för påverkan på Natura 2000-området Broviken kan
komma att krävas. Vidare bör kommunen också beskriva hur man kan hantera dagvattnet i
extrema situationer som kan uppkomma i och med förväntade klimatförändringar. Länsstyrelsen
framhåller också dagvattenhanteringen under byggtiden kan behöva uppmärksammas. När det
gäller skyddsavstånd till transportled för farligt gods påtalar Länsstyrelsen att det behöver visas
att bebyggelsen är lämplig med hänsyn till hälsa och skydd mot olyckor, för det fall kortare
avstånd än rekommenderade tillämpas. 6

3.2

Miljökonsekvensbeskrivning

Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, innefattar analys
och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö,
hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen ska
6

Yttrande, Behovsbedömning för detaljplan för Kärrängen och Klöv, Bro, Upplands-Bro kommun,
Länsstyrelsen Stockholm, 2014-02-18, 4021-41981-2013
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integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen tidigt kan
identifieras och så att möjligheter att finna miljöanpassade lösningar ökar.
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Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs, en
beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt
och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft,
klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska också
innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i
planen eller programmet.
Syftet med att ta fram en MKB för hela programområdet är, förutom att redovisa
miljökonsekvenser av programförslaget, att den ska fungera som underlag för fortsatt
detaljplanering. Inom ramen för arbetet med denna MKB kommer därför miljöaspekter som
behöver studeras ytterligare i det fortsatta planarbetet att identifieras. De frågor som identifieras
för fortsatta studier/utredningar kan i detaljplaneskedet sammanställas i separata ”fördjupningar
av MKB:n” som biläggs varje enskild detaljplan där det bedömts att planen kan medföra
betydande miljöpåverkan. Om detaljplanen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan kan
frågorna redovisas direkt i planbeskrivningen. Detta innebär att en mer detaljerad
behovsbedömning utförs inför upprättande av varje enskild detaljplan.

4

Programförslaget och redovisning av alternativ

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.

4.1

Programförslaget

Programförslaget innefattar ett verksamhetsområde med tyngdpunkt på logistik men även
utrymme för industri, hantverk och sällanvaruhandel. I den sydöstra delen, närmast väg 840,
planeras för småskaliga verksamheter samt restaurang vid områdets entré. I den nordvästra
delen planeras mer storskaliga verksamheter och även i denna del planeras restaurang. I nordost,
mot E18, planeras ett truckcenter med möjlighet till tankning, service och uppställning av
lastbilar. Kopplat till truckcentret föreslås även möjlighet till övernattning i övernattningsstugor.
På höjden närmast trafikplats Bro planeras ett hotell med tillgång till möteslokaler.
Sammantaget omfattar verksamhetsområdet cirka 85 tomter och totalt cirka 41 hektar
kvartersmark. Programområdet som helhet omfattar cirka 120 hektar. Av dessa planeras cirka
105 hektar att planläggas vilket innebär att mindre än hälften av den planlagda ytan kommer att
upptas av verksamheter.
Runt om, och delvis inom verksamhetsområdet, kommer naturmarken att behållas. Inom
verksamhetsområdet består naturmarken främst av naturliga höjder såsom åkerholmar och
skogsbeklädda höjder. I övergångszonen mot planerad hästsportanläggning i väster behålls de
hag- och betesmarker som är värdefulla ur natur- och kulturmiljösynpunkt. Inom hag- och
betesmarken finns en damm där större vattensalamander har påträffats. Lämpliga
övervintringsplatser för större vattensalamander finns i skogsområdet norr om dammen.
Baserat på detta har ett större naturområde undantagits från exploatering, jämfört med
samrådsversionen av programförslaget, för att säkerställa att övervintringsplatserna och
spridningsvägen mellan damm och övervintringsplatser bibehålls. I norr finns också
torpmiljöer som bevaras inom skogsmark i programförslaget. En promenadsslinga planeras för
att tillgängliggöra naturmarken. För att förbättra för gång- och cykeltrafiken planerar
kommunen i samarbete med Trafikverket ett nytt mellankommunalt gång- och cykelstråk från
Bro och norrut mot Sigtuna. En separat cykelväg förläggs därför längs Kärrängens norra
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brynzon. Cykelvägarna i området ansluter sedan i norr till en befintlig tunnel under E18 som
möjliggör för en koppling regionalt och underlättar för gång- och cykeltrafik till
arbetsplatsområdet norr om E18.
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Huvudangöring med bil till området sker i söder från väg 840. Från angöringspunkten sträcker
sig ett trädkantat huvudstråk genom programområdet. Utmed stråket planeras öppna diken för
dagvattenhantering. Dammar för dagvattenhantering planeras centralt i området samt längst i
söder vid entrén. I anslutning till trafikplats Bro finns ytterligare en infart från väg 840 för att nå
hotellet och verksamheterna närmast trafikplatsen. Eventuellt kan också en ny avfart från E18
bli aktuell vid planerat truckcenter i programområdets nordöstra del. Fortsatt samråd ska ske
med Trafikverket gällande detta i kommande detaljplandearbete.

Figur 4-1. Illustrationsplan för programförslaget. Se bilaga för figur i högupplöst format.

4.2

Tidigare samrådsförslag med större exploateringsgrad

Programförslaget har justerats efter genomfört samråd, både till följd av synpunkter som
framkommit under samrådet samt till följd av resultat av kompletterande utredningar.
Samrådsversionen av programförslaget hade en större exploateringsgrad. Med hänsyn till
framför allt kultur- och naturmiljövärden har exploateringens omfattning minskat med cirka nio
hektar och från cirka 100 till cirka 85 industritomter. Den största skillnaden är att det tidigare
förslaget innefattade en rundmatad väg och fler industritomter i den norra delen av
programområdet. Sedan det konstaterats att större vattensalamander förekommer inom
programområdet har vägen dragits om och antalet industritomter minskats för att bibehålla
lämpliga övervintringsplatser och spridningsvägen mellan dessa och dammen. Restaurangen i
områdets centrala delar låg tidigare närmare dammen och spridningsvägen mot skogsområdet i
norr men har därefter flyttats söderut för att öka avståndet till den större vattensalamanderns
livsmiljö.
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I det tidigare samrådsförslaget låg planerad industrimark närmare torpmiljön i programområdets
nordvästra del. I det reviderade programförslaget sparas ett större naturmarksområde kring
torpmiljön av hänsyn till kulturvärdena. Det samma gäller för konstaterade fornlämningar inom
programområdet, t ex intill infarten från väg 840 där vägsträckningen och exploateringsgraden
justerats något för att inte komma i konflikt med påträffade fornlämningar.
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Den föreslagna avfarten från E18 låg i det tidigare samrådsförslaget längre söderut och närmare
befintlig trafikplats. För att minska risken för konflikt med kommande utbyggnad av befintlig
trafikplats har läget på den föreslagna avfarten justerats norrut.

Figur 4-2. Illustrationsplan för tidigare samrådsförslag av programmet.

4.3

Lokaliseringsalternativ

Med hänsyn till att Storstockholm fortsatta tillväxt kommer behov av mer externa noder för
logistik och varuförsörjning i regionen att öka. De i dag halvcentrala lägena kommer att bli mer
attraktiva för annan markanvändning. De som finns i nordväst ligger också i huvudsak innanför
den nya förbifart Stockholm. Kommunens översiktsplan (ÖP 2010) pekar på att de största
utvecklingsområdena för verksamheter som kräver tillgång till tunga transporter, finns norr om
E18 vid trafikplats Bro. Här ska kommunen ha en hög planberedskap och verksamheter som kan
vara störande för omgivningen bör lokaliseras i anslutning till Högbytorp. Kärrängen och Klöv
bedöms därför vara ett lämpligt framtida läge för en extern nod i nordväst/E18 stråket.
En möjlig alternativ lokalisering av ett verksamhetsområde har föreslagits i arbetet med att ta
fram översiktsplanen. I samrådshandlingen av översiktsplanen (ÖP 2010) föreslogs ett
verksamhetsområde nordost om trafikplats Bro, benämnt Romberga verksamhetsområde i
planförslaget 7. Vid samrådet framfördes synpunkter gällande lokaliseringen av
verksamhetsområdet då det skulle innebära att jordbruksmark och skog som nyttjas för
närrekreation skulle tas i anspråk. Vidare skulle verksamhetsområdet komma att vara synligt
7

Förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun 2010, samrådshandling
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från E18. Efter samrådet utgick därför Romberga verksamhetsområde ur översiktsplanen (dock
kom programområdet för Högbytorp att omfatta ett område norr om Romberga). 8
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Som tidigare nämnts anger översiktsplanen området Klöv (sydväst om trafikplats Bro) som
framtida verksamhetsområde och Kärrängen som utredningsområde (för nytt
verksamhetsområde). För Kärrängen uppstår delvis liknande konsekvenser som för Romberga
genom att jordbruksmark tas i anspråk, dock är skogen inte i så stor utsträckning nyttjad för
närrekreation och det finns befintliga skogsridåer och höjdskillnader att nyttja för att minska
exponeringen av verksamhetsområdet mot omgivningen. Vidare har området logistiskt
gynnsamt läge nära E18 och relativt nära Bro samhälle och kollektivtrafik varför det, trots att
det i dagsläget delvis utgörs av jordbruksmark, förslagits som utredningsområde för
verksamheter i översiktsplanen. Programförslaget följer därmed intentionerna i översiktsplanen.
Med hänsyn till att lokaliseringen utretts på övergripande nivå i översiktsplanen och att Klöv har
pekats ut som verksamhetsområde finns inte någon ytterligare beskrivning av
lokaliseringsalternativ i denna MKB.

4.4

Nollalternativet

Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om programförslaget inte genomförs. Det mest
troliga är att nuvarande markanvändning kvarstår. Jordbruksmarken är högsta klass inom
Stockholms län varför det är sannolikt att den fortsätter att brukas. Skogsmarken kommer
sannolikt att fortsätta skötas med normalt skogsbruk. Möjligen kan betesmarken mellan den
planerade hästsportanläggningen och programområdet komma att betas och om det inte sker
växa igen. Hästsportanläggningen kommer sannolikt att medföra att fler människor rör sig i
angränsande skog och mark. Den gång- och cykelväg som planeras, som en del av det regionala
cykelnätet, genomförs även i nollalternativet men kommunens bedömning är att det kommer att
ta betydligt längre tid innan kommunen har möjlighet att realisera den.

5

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen

5.1

Geografisk

5.2

Saklig

Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt programområdet och
konsekvenserna för väsentliga aspekter beskrivs på en övergripande strategiskt nivå. För vissa
aspekter som t.ex. vattenmiljö, naturmiljö, grönstruktur, tillgänglighet och landskapsbild är det
aktuellt att ha ett större geografiskt perspektiv än endast programområdet. Konsekvenserna
beskrivs därför även för tillämpliga delar utanför programområdesgränsen, t.ex. för närbelägna
verksamheter, grönstruktur, naturområden, vatten och infrastruktur.
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet
med den övergripande MKBn:
Materiella tillgångar
Planerad exploatering innebär att jordbruksmark som är av klass 5 (högsta klass i Stockholms
län) tas i anspråk och ersätts av verksamhetsområde. Konsekvenserna av ianspråktagandet av
jordbruksmarken beskrivs i den övergripande MKB:n.
Landskapsbild
Programförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- och
jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. Området är till stora delar öppet och synligt från
väg 840, även delvis synligt från E18. Området ligger vid infarten till Bro från E18 och utgör
8

Samrådsredogörelse, Översiktplan 2010 – samrådshandling Upplands-Bro kommun, februari 2011
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därför en entré till tätorten. EON:s planerade kraftvärmeverk ligger på motsatt sida av E18 och
kommer att utgöra ett tydligt landmärke. Eventuellt används samma skala på någon byggnad
inom programområdet. Exploateringens påverkan på landskapsbilden beskrivs och bedöms i den
övergripande MKB:n.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Kulturmiljö
Inom programområdet finns ett antal fornlämningar och området ingår i det historiska
sambandet Önsta gård. Arkeologisk utredning etapp 1 har genomförts och visade att det förutom
tidigare kända fornlämningar fanns tre osäkra fornlämningar (stensättningar) och åtta
boplatslägen. Vidare har sju övriga kulturhistorska lämningar lokaliserats (sentida husgrunder,
odlingslämningar, brott/täkt). Länsstyrelsen har beslutat om arkeologisk utredning etapp 2
vilken också har utförts. Hur områdets kulturhistoriska lämningar samt kopplingar till
omgivande kulturmiljöer påverkas av planerad exploatering beskrivs och bedöms i MKB:n.
Naturmiljö
Programområdet består i dag av jordbruksmark, hagmark/ängsmark och skog. Naturvärden av
regionalt intresse är en naturgräsmark, en damm, en grov vidkronig ek och ett område med
tallskog. Det finns även naturområden av lokalt och kommunalt naturvärde. Rödlistade arter
förekommer och programområdet ingår i spridningssamband för ädellövskog, barrskog och
odlingslandskapets arter. Planerad exploatering innebär att delar av naturmarken tas i anspråk
medan andra delar av naturmarken sparas. Konsekvenser för naturmiljön beskrivs därför i den
övergripande MKB:n.
Vattenmiljö
Planerad exploatering innebär en ökad andel hårdgjorda ytor inom programområdet. Detta kan
medföra en ökad kvantitet och förändrad kvalitet på dagvattnet som uppkommer. Sätrabäcken
utgör recipient för dagvatten från området. Sätrabäcken leder till Brobäcken som mynnar i
Broviken vilken utgör en del av Mälaren-Görvelns vattenförekomst som omfattas av
miljökvalitetsnormer för vatten. Broviken är också ett Natura 2000-område och del av området
ingår även i Broängarnas naturreservat. Programområdet ligger strax utanför den sekundära
skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Dessutom ingår Östra Mälaren, som
Broviken är en del av, i primära skyddszonen. Principer för tänkt dagvattenhantering samt
bedömning av eventuell påverkan på recipienter till följd av planerad exploatering beskrivs
därför i MKB:n.
Rekreation, tillgänglighet och trygghet
Programområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga
tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Området är i delar starkt bullerstört
på grund av vägtrafiken på E18. Programförslaget innebär att naturmark tas i anspråk men att
delar sparas och tillgängliggörs genom att en promenadslinga planeras. Vidare planeras en
cykelväg genom området som ska ingå i det regionala cykelnätet. Programförslaget innefattar i
huvudsak verksamheter varför det är viktigt att gång- och cykelstråk utformas så att de upplevs
som trygga och trivsamma. Hur planerad exploatering och dess utformning påverkar
tillgänglighet
och
trygghet
beskrivs
och
bedöms
i
den
övergripande
miljökonsekvensbeskrivningen.
Risk och säkerhet
Programområdet är beläget i anslutning till E18 (primär transportled för farligt gods), väg 840
(sekundär transportled för farligt gods), Högbytorps avfallsanläggning, EON:s planerade
kraftvärmeverk och planerad hästanläggning. Skyddsavstånd till befintliga och planerade
verksamheter i omgivningen innehålls i stora delar av programområdet. Närheten till omgivande
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vägnät samt andra verksamheter innebär dock att risker behöver beaktas med avseende på
planerad exploateringen. Detta beskrivs och bedöms i den övergripande MKB:n.
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Trafik och buller
Vägtrafikbuller från E18 påverkar området idag. Genomförandet av programförslaget ger ökad
trafik på omgivande vägnät samt inom området vilket i sin tur kan leda till ytterligare
bullerpåverkan. Ytterligare avfarter från väg 840 kommer att krävas. Det finns inte några
bostäder i direkt anslutning till programområdet och inga bostäder planeras inom
programområdet eller i dess närhet, men eventuellt ett hotell. Vidare planeras en
promenadslinga i en del av programområdet. Trafik och buller beskrivs därför och bedöms i
MKB:n.
Luft
Programförslaget innebär att ytterligare cirka 3150 fordonsrörelser kommer att ske varje dygn
till och från området. Detta kan påverka luftkvaliteten och miljökvalitetsnormerna för luft. Detta
beskrivs och bedöms närmare i MKB:n.
Klimat
Programförslaget innebär att oexploaterad mark tas i anspråk. En exploatering medför påverkan
på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning, ökad användning av
varor och byggnadsmaterial samt ökad andel hårdgjorda ytor. Framtida klimatscenarier visar att
klimatförändringen för Stockholms del bl.a. kan innebära varmare vintrar, mer nederbörd,
torrare somrar och blötare vintrar samt fler stormar och skyfall. Med anledning av detta beskrivs
och bedöms planerad exploatering i förhållande till frågor kopplade till klimat.

5.3

Tidsmässig

Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då
programområdet beräknas vara fullt utbyggt, år 2040.

6

Miljökonsekvenser

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

6.1

Materiella tillgångar

6.1.1 Bedömningsgrunder
Miljöbalken (1998:808), 3 kap
I 3 kap miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. Enligt 3 kap 4 § första stycket är jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Kommunal översiktsplan
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) sägs att Upplands-Bro kommun har en levande
landsbygd av stor omfattning. Sett i ett större regionalt sammanhang med kommunen som en
del i en storstadsregion är detta en stor kvalitet som få andra kommuner i regionen kan erbjuda.
Planeringsinriktningen enligt ÖP är att på landsbygden har de areella näringarna och miljövänlig
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energiproduktion företräde framför andra exploateringsintressen. Ny bebyggelse på högvärdig
jordbruksmark bör undvikas så långt det är möjligt, speciellt där ekologisk odling sker.
6.1.2 Förutsättningar
Programområdet består i dag av jordbruksmark, hagmark/ängsmark och skog. Åkerlandskapet
är öppet och ligger i en dalgång som omges av barrskogsklädda höjder. Jordbruksmarken i
området är utarrenderad och används i huvudsak för spannmålsodling. I gränserna mot
ängsmarken finns hagar där hästar betar. Den naturinventering som har utförts beskriver
området som ett heterogent och mosaikartat jordbrukslandskap med många små och stora
åkerholmar.
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I Länsstyrelsens åkermarksgradering har huvuddelen av all åkermark inom programområdet
bedömts ha högsta klass i Stockholms län. Det motsvarar klass fem på en tiogradig skala för
hela Sverige och 20 % högre normskördar än medlet för länet. 9

Figur 6-1. Åkermark Kärrängen, vy mot norr.

6.1.3 Konsekvenser programförslag
Programförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- och
jordbruksmark ändras till verksamhetsområde och innebär negativa konsekvenser då
jordbruksmark av högsta klass för Stockholms län tas i anspråk för exploatering.
Sammantaget är det cirka 34 hektar jordbruksmark som tas i anspråk varav cirka 32 hektar
utgörs av klass fem. Kommunen har utfört en GIS-analys som visar hur stor andel
jordbruksmark som tas i anspråk inom Kärrängen och Klöv relaterat till Upplands-Bros totala
areal åkermark. Sett till kommunen som helhet är det dock en begränsad andel som tas i anspråk
9

Åkermarksgradering, Länsstyrelsen i Stockholms län 1976
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För Upplands-Bro kommun som helhet utgör den i programförslaget ianspråktagna
jordbruksmarken inom Kärrängen och Klöv cirka 0,5 % av jordbruksmarken i kommunen och
cirka 1,4 % av den jordbruksmark som klassas som klass fem. Klass fem innebär det som
Länsstyrelsen klassar högst i Stockholms län. Resterande två hektar inom området utgörs av
klass fyra. I Sverige finns ända upp till klass tio som är den bördigaste marken.
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GIS-underlaget baseras på Länsstyrelsens åkermarksgradering från 1976 men ytorna har
uppdaterats så att de stämmer med de nya exploateringar som tillkommit sedan klassningen
gjordes1976. Analysen visar också att under de senaste 38 åren så har Upplands-Bros totala
areal för åkermark minskat med ungefär nio procent som följd av nyexploateringar. 10
Enligt miljöbalkens hushållningsregler kapitel 3 ska jordbruksmark ej tas i anspråk om det ej
finns särskilda skäl. Jordbruksverket konstaterar i rapporten exploatering av jordbruksmark
2006–2010 11 att arealen jordbruksmark minskar varje år och exploateringstakten av
jordbruksmark har ökat under perioden 2006-2010. Åkermark är en resurs som kan ge livsmedel
och råvaror för lång framtid och en växande befolkning och pågående klimatförändringar gör att
Sverige framöver behöver ta ett större ansvar för livsmedelsproduktionen. Att återta exploaterad
jordbruksmark som använts till bebyggelse eller infrastruktur till produktion är i det närmaste
omöjligt.

6.2

Landskapsbild

6.2.1 Bedömningsgrunder
Miljöbalken (1998:808), 3 kap
I 3 kap miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. Enligt 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Miljöbalken reglerar även olika skydd av områden. Exempel på områden med generellt skydd är
alléer, pilevallar och åkerholmar samt i jordbrukslandskapet förekommande stenmurar,
odlingsrösen, källor med omgivande våtmark och småvatten samt våtmarker
Kommunal översiktsplan
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) sägs att Upplands-Bro kommun är synnerligen rikt på
intressanta spår av flydda tider och gamla traditioner. Landskapet och bebyggelsearvet berättar
om ett samhälles historia och om dess utveckling och karaktären i kulturlandskapet bör bevaras,
bl.a. genom fortsatt jordbruk.
6.2.2 Förutsättningar
En landskapsanalys har utförts för att beskriva platsen och dess förutsättningar och lyfta fram
landskapets värden 12, figur 6-2. I landskapsanalysen sammanvägs naturvärden, kulturvärden
och visuella värden och en konsekvensbeskrivning görs utifrån den planerade exploateringen.

10

Sammanställning av jordbruksmark 2014 genomförd av Upplands-Bro kommun, e-post från Ulrika
Gyllenberg 2014-09-24
11
Exploatering av jordbruksmark 2006-2010, rapport 2013:3, Jordbruksverket
12
Kärrängen och Klöv verksamhetsområde, Landskapsanalys, Karavan, 2014-02-12
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Landskapet i programområdet beskrivs som ett tydligt sprickdalslandskap med kuperad terräng
och uppodlade dalgångsstråk. I utredningsområdet förekommer flikar av öppet åkerlandskap
som omges av höjder med barrskog. Dalgångarna har ursprungligen varit sjöbotten med
näringsrik lera vilket har givit odlingsbara dalar och betesmarker med lång hävd. Bebyggelsen
har traditionellt placerats i skogens bryn eller i sluttningar mot höjder.

Figur 6-2. Landskapsanalys Kärrängen och Klöv. Se bilaga för figur i högupplöst format.

Närmast trafikplats Bro i områdets nordöstra del är nivåskillnaderna som störst med en tydlig
höjd som möter öppen åkermark. Höjden är synlig på långt håll från E18 och bildar en tydlig
rumslig inramning av trafikplatsen samtidigt som den visuellt skärmar av E18 från den lägre
belägna Kärrängen väster om höjden. I områdets sydvästra delar finns rester av äldre
kulturlandskap med betad hagmark och berg i dagen. Programområdet angränsar i söder till
Önsta gård som omges av ett uppodlat åkerlandskap, hagmarker och spridda torp och området är
ett exempel på ett typiskt herrgårdslandskap med anor från tidigt 1800-tal.
Kärrängens öppna åkermark är tydligt inramad av skogsbeklädda höjdryggar och högre belägen
betesmark i norr och öster. Kärrängens flacka och tydliga landskapsrum upplevs tydligt från väg
840 där åkerlandskapet möter vägen. Längs Kärrängens östra sida finns ett tydligt bryn med
slån, hassel och enstaka stora solitära ekar som ger karaktär.
Inom programområdet finns tre torp varav ett fungerar som sommarbostäder. Torpen tillhörde
ursprungligen Önsta gård, men är i dag utarrenderade eller står tomma. Inom programområdet
förekommer ingen permanent bostadsbebyggelse. I områdets nordöstra del, i anslutning till Bro
trafikplats, finns ett par förrådsbyggnader som tidigare nyttjats för militärt bruk. Vid
trafikplatsen finns också en större handelsbyggnad, Fliesbergshuset, med en större
matvaruhandel, outletbutik, handel för hästsport mm. Öster om väg 840, utanför
utredningsområdet, ligger Skällsta industriområde, med ett flertal verkstäder, småindustrier och
handel.
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6.2.3 Konsekvenser programförslag
Programförslaget innebär att markanvändningen i ett större oexploaterat område med natur- och
jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. Området är till stora delar öppet och synligt från
väg 840, även delvis synligt från E18. Området ligger vid infarten till Bro från E18 och utgör
därför en entré till tätorten. Mark med natur- och kulturvärden kommer att tas i anspråk och
påverka landskapsbilden negativt.
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Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga riktningarna i landskapet och har
anpassats efter topografin. Exploatering sker på relativt plan åkermark vilket innebär en visuell
förändring mot dagens situation framförallt sett från väg 840. Då de befintliga höjderna på
vardera sidan om dalgångsstråket i Kärrängen bevaras kommer de bilda en naturlig buffertzon
mellan det omgivande landskapet och den nya bebyggelsen.
Bebyggelsen och de föreslagna förändringarna för väg 840 medför att samhället Upplands Bro
förtätas och att orten blir påtaglig redan vid avfarten E18 direkt efter Bro trafikplats.
6.2.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Vid en sammanvägning av områdets förutsättningar avseende visuella värden, naturvärden och
värden ur kulturmiljösynpunkt har ett antal kvaliteter och aspekter bedömts som särskilt
intressanta att lyfta fram så som till exempel landskapets former, den betade hagmarken,
hällmarkstallskogen och torpmiljöerna. Dessa värden har använts som värdeskapande element i
programförslaget. Följande punkter har identifierats inför det fortsatta arbetet
•
•
•
•
•
•
•
•

6.3

Undvik drastiska irreversibla förändringar i landskapets form och terräng
Beakta siktlinjer från väg 840 där området är som mest synligt
Beakta siktlinjer från E18, framförallt från södergående trafik
Tillvarata torpmiljöer som utgör en del av området kulturhistoria
Bevara särskilt områden som rymmer både naturvärden och kulturvärden
Bevara naturmiljöer som har utpekade höga naturvärden och som tillför området
variation och upplevelsevärden. Anpassa utformningen av väg 840 till att bli en
stadsmässig infartgata med förbättrade villkor för gång- och cykel trafik.
Nya byggnader i programområdet mot väg 840 bör anpassas i skala och täthet mot
befintliga byggnader i Skällsta industriområde.
Bebyggelsen i områdets nordösta delar, på höjdpartiet intill trafikplats Bro kommer att
vara väl synligt från E18 av norrgående trafik och från trafikplats Bro. Platsens
exponerade läge ställer stora krav på bebyggelsens utformning vilket bör studeras
närmare i den fortsatta planeringen av området.

Kulturmiljö

6.3.1 Bedömningsgrunder
Miljöbalken (1998:808), 3 kap
I 3 kap miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och
vattenområden. Enligt 3 kap 6 § första stycket ska mark- och vattenområden samt fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter
skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.
Kommunalt kulturmiljöprogram och översiktsplan
Kulturmiljöerna i Upplands-Bro har dokumenterats i boken ”Upplands-Bro kulturhistoriska
miljöer” och delar av dessa har mer ingående redovisats i ”Fördjupat kulturmiljöprogram för
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Upplands-Bro kommun”. Dessa dokument ska användas som underlag vid avvägningar mot
andra intressen vid planläggning samt lokaliserings- och bygglovprövning.
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I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) 13anges att planeringsinriktningen ska vara att bevara
och utveckla kommunens natur- och kulturmiljövärden. Karaktären i kulturlandskapet bör
bevaras bland annat genom fortsatt jordbruk och viktiga element i kulturlandskapet såsom äldre
bebyggelse, vägar, alléer och åkerholmar bör bevaras. De kulturhistoriska sambanden i
landskapet bör ej brytas.
Fornlämningar
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av lag. Det är enligt lagen
om kulturminnen förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt förändra, ta bort,
skada eller täcka över en fast fornlämning (2 kap 6 § KML). Detta gäller enligt länsstyrelsen
även fornlämningar som utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar. Länsstyrelsen beslutar i
tillståndsprocessen vanligen om att en arkeologisk utgrävning ska utföras för fasta
fornlämningar, medan det kan räcka med en besiktning för övriga kulturhistoriska lämningar. 14
Ett av planeringsmålen i RUFS 2010 är att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska
värnas och vidareutvecklas.
6.3.2 Förutsättningar
Programområdet ingår som en del i Önsta gård, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. I kommunens ÖP beskrivs Önsta gård som en välbevarad mindre herrgård i
gustaviansk stil från tidigt 1800-tal med ekonomibyggnader som till stor del uppförts senare
under samma århundrade. På gården ligger socknens största järnåldersgravfält. Miljön beskrivs
som välbevarad agrar kulturmiljö med ett flertal torp med tillhörande ladugårdar och uthus
uppförda under 1800-talet. Den ålderdomliga miljön har stora upplevelsekvalitéer och är unik i
länet.
Fördjupade natur- och kulturutredningar över området har utförts 2001 15 och 2012 16. Genom
jämförelser av kartor från olika århundraden har information om områdets historia och
användning sammanställts. Östa gård har en historia som löper från järn- och bronsålder vilket
framgår bland annat av de många fornlämningarna. Byggnaderna i herrgårdsmiljön är uppförda
på 1700- och 1800-talet och bedömningen är att även torpen som ligger på Önstas ägor är
uppförda vid denna tid. Önstas marker har brukats under lång tid och äldre hägnader och fossil
åkermark, vilka utgör lämningar i landskapet, liksom yngre åkertäppor, slåtterängar och
hagmarker, är spår avjordbrukets historia som kan avläsas på de äldre kartorna över Önsta.
Ursprungligen fanns sex tomt hörande till Önsta varav fyra delvis finns inom programområdet,
Önstalund, Önstatorp, Fäboda samt platsen där Mellantorp låg. Både Önstalund och Önstatorp
finns med på kartor från 1782 då torpen hade egna åkrar och hagar som senare har blivit en del
av Önstas större ägor. Fäbodatorpet ligger i anslutning till E18 och en del av torpets marker har
troligen skurits av då motorvägen byggdes. Vid Fäboda finns även rester av diken och
förhöjningar i marken som är lämningar efter ytterligare torp i området. Mellantorp var ett torp i
norra delen av programområdet som försvann när E18 byggdes men det finns fortfarande spår
kvar av torpmiljön.
Det föreslagna programområdet är rikt på fornlämningar och inom utredningsområdet
förekommer åtta fasta fornlämningar. De är framförallt koncentrerade kring ängs- och
13

Förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun 2010, samrådshandling
Länsstyrelsen Stockholms län, Guide till lagstiftningen
15
Önsta odlingslandskap, natur- och kulturutredning 2001, Helena Östbom, Heleko Miljökonsult
16
Önsta Bro kulturmiljöutredning, Heleko miljökonsult 2012.
14
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hagmarken i områdets södra del. En arkeologisk utredning har utförts under november 2013 och
resultat visade att det förutom kända fornlämningarna finns tre osäkra fornlämningar i form av
stensättningar och åtta möjliga boplatslägen. Vidare lokaliserades sju övriga kulturhistoriska
lämningar (sentida husgrunder, odlingslämningar, brott/täkt). 17
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En fördjupad arkeologisk utredning har genomförts efter sommaren 2014 för att kunna
konstatera om påträffade osäkra fornlämningarna och boplatslägena utgör fast fornlämning.
Utredningen visar att ytterligare 17 fornlämningar förekommer inom utredningsområdet utöver
de tidigare konstaterade. Dessa utgörs av tre boplatser, ett härdområde, två ensamliggande
härdar och 9 hällristningslokaler. Vidare har sju övriga kulturhistoriska lämningar påträffats.
Dessa utgörs av sentida husgrunder, odlingslämningar och ett brott/täkt. De övriga
kulturhistoriska lämningarna har dokumenterats i samband med utgrävningen och kräver inga
ytterligare arkeologiska åtgärder. Länsstyrelsen bedömer att området omkring fornlämningarna
bör avsättas till naturmark. 18
6.3.3 Konsekvenser programförslag
Den föreslagna exploateringen har anpassats för att bevara så mycket som möjligt av den
kulturhistoriska miljön i området men kommer att innebära stora ingrepp i det agrara
kulturlandskapet och att återställa området efter exploateringen är i det närmaste omöjligt.
Områden med konstaterade fornlämningar kommer att undantas från exploatering.
Resultaten av den fördjupade arkeologiska undersökningen har påverkat utformningen av
programförslaget genom att områden med konstaterade fornlämningar undantas från
exploatering. Till varje fornlämning hör ett skyddsområde som ska vara tillräckligt stort för att
fornlämningen ska kunna bevaras. För de nyupptäckta fornlämningarna är tillhörande
skyddsavstånd ännu inte beslutade. Därför har kommunen i programförslaget utgått från ett
schablonavstånd på 50 meter. I några lägen kommer föreslagen exploatering närmare än så
och detta redovisas i kartunderlagen. Dessa lägen följs upp tillsammans med Länsstyrelsen i
kommande detaljplaneläggning. Ett oexploaterat område lämnas också kring Önstatorp för att få
ett respektavstånd till den kulturhistoriskt värdefulla torpmiljön. En kulturhistorisk lämning
(227:1) som består av en vägbank påverkas emellertid negativt av programförslaget då delar av
dess sträckning exploateras
Om fortsatt planarbete kommer fram till att lämningar behöver ändras, täckas över eller tas bort
måste tillstånd till ingrepp i fornlämningarna sökas hos Länsstyrelsen. Till varje fornlämning
hör ett skyddsområde som ska vara tillräckligt stort för att fornlämningen ska kunna bevaras och
som har samma lagskydd som själva fornlämningen.

17
18

Länsstyrelsen Stockholms län, meddelande 2013-11-27, dnr 4311-33195-2013
Länsstyrelsen Stockholms län, meddelande 2014-09-25, dnr 4311-33195-2013
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Figur 6-3. Konsekvensanalys planerat verksamhetsområde och fornlämningar. Se bilaga för figur i
högupplöst format.

De traditionellt beteshävdade markerna i sydöst bevaras i stor utsträckning, liksom
torpmiljöerna. En konsekvens av förslaget är dock att torpet Fäboda blir kringskuret och tappar
kontakten med kringliggande agrara kulturlandskap. Den traditionellt brukade åkern i dalgången
kommer bebyggas men förslaget bevarar merparten av åkerholmarna och de skogbeklädda
branterna som historiskt varit tydliga element i det kulturhistoriska landskapet. Kring torpet
Önstatorp har zonen av naturmark utökats jämfört med tidigare samrådsförslag för att minska
påverkan på den kulturhistoriska miljön och öka de gröna sambanden.
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Figur 6-4. Torpmiljöer Kärrängen

Promenadslingan som anläggs kommer att tillgängliggöra kulturvärden för besökare i
jämförelse med nuläget.
6.3.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen mm, och åtgärder inom och i närheten av
fornlämningsområde får inte ske utan samråd med länsstyrelsen, kulturmiljöenheten. I det
kommande detaljplanearbete för de olika deletapperna behöver fortsatt hänsyn tas till resultatet
från de arkeologiska utredningarna.
För att behålla ett öppet kulturlandskap är det viktigt att ängs- och hagmarker hävdas. Ett sätt att
säkerställa det öppna kulturlandskapet är genom upprättande av skötselavtal, reservat eller
biotopskydd för att inte markerna ska växa igen. En samordning med skötselprogrammet för
Önsta hästsportanläggning förordas.

6.4

Naturmiljö

6.4.1 Bedömningsgrunder
Grönplan för Upplands-Bro 2008
Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i
kommunen. Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och utveckla
den gröna strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Grönplanen behandlar
grönstrukturens biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges det att det i
Upplands-Bro kommun finns gott om grönområden, de är dock inte alltid lättillgängliga.
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Åtgärderna i Upplands-Bro kommuns grönstruktur när det gäller främst tätorterna kan
sammanfattas i följande punkter:
•
•
•
•
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•

Bevara
värdefulla
grönområden
med
hjälp
av
lagstiftning
och
skötselprogram/skötselavtal.
Skapa ett sammanhängande grönt nät genom att utveckla gröna stråk.
Höja det rekreativa och estetiska värdet på befintlig parkmark i tätorterna genom
upprustning och bättre skötsel.
Skapa en stadsdelspark i Bro respektive Kungsängens tätort samt utveckla vissa andra
grönytor rekreativt.
Tillgängliggöra natur- och friluftsområden med hjälp av nya gång- och cykelvägar samt
skyltning.

Som rekommendation till grönplanen anges att samtliga områden som har avgränsats och
bedömts ha naturvärden av riksintresse, länsintresse eller kommunalt intressanta nyckelbiotoper
bör i möjligaste mån lämnas utanför exploateringsområden.
Biotopskydd enligt miljöbalken kap 7 § 11
I miljöbalken kapitel 7 § 11 regleras biotopskyddsområde. Med biotopskyddsområde avses ett
områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper) som
på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter,
eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det finns två former av biotopskyddsområde där den
ena formen utgörs små biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela
landet. Den andra formen utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun
i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde.
Åkerholmar, odlingsrösen och småvatten är exempel på biotoper som omfattas av det generella
biotopskyddet.
6.4.2 Förutsättningar
Programområdet ligger inom ett område som i Upplands-Bro kommuns grönplan är utpekade att
både ha värdefull natur och värdefulla ängs- och hagmarker.
Inför programarbetet har en naturvärdesbedömning utförts av Ekologigruppen19.
Naturinventeringen som har utförts visar att i området förekommer många värdefulla arter och
strukturer som gamla grova ädellövträd, värdefulla solexponerade tallar, död ved, signalarter
och rödlistade arter. Området kan beskrivas som ett heterogent och mosaikartat
jordbrukslandskap med små och stora åkerholmar som har en variation från små kala hällar och
stenrösen till större träd- och buskbeklädda åkerholmar som har betydelse för växt- och
djurlivet.
Från området finns det totalt åtta rödlistade arter rapporterade, varav fyra har status klassad som
sårbar och fyra arter har status klassad som nära hotad. Fynden är från 1980-talet varför det är
tveksamt om arterna finns kvar idag. Under 2014 inventerades dammen inom ängs- och
hagmarken i programområdets västra del och förekomst av större vattensalamander
konstaterades. 20 Större vattensalamander är fridlyst enligt 4§ artskyddsförordningen vilket
innebär att den inte får fångas, dödas eller störas. Djurens fortplantningsområden eller
viloplatser får inte heller skadas eller förstöras. Lämpliga övervintringsområden och
spridningsvägar för den större vattensalamandern har inventerats inom programområdet, se
figur 6.5. 21 Vanligen rör sig salamandrarna inom en radie av 100-300 meter från sin lekdamm.
19

Naturvärdesbedömning, Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19.
Inventering av större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014.
21
Åtgärdsförslag för större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014.
20
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Naturtyperna i Kärrängen och Klöv utgörs av naturgräsmark, åker, tallskog, aspskog,
ädellövskog, granskog och blandskog. Historiskt har den betade ytan varit stor och en slåtteroch betesgynnad flora återfinns på flera ställen. I naturvärdesbedömningen har de större
områdena med naturgräsmark, en damm, en grov vidkronig ek och ett område med tallskog
bedömts ha regionalt värde, klass 1B. En hassellund, en aspskog, en våtmark, samt
åkerholmarna och en torpmiljö med förekomster av slåtter- och betesgynnad flora har bedömts
ha kommunalt naturvärde, klass 2A. Vissa delar av barrskogen, torpmiljöer, en alsumpskog, och
en aspskog bedöms ha lokalt värde, klass 2B. Den planterade granskogen bedöms ha lägre
naturvärden. De olika naturvärdena inom området framgår av figur 6-5.

Figur 6-5 Naturvärdesinventering Kärrängen och Klöv

I området förekommer biotopskyddade miljöer som åkerholmar, odlingsrösen och småvatten.
Uppgifter i jordbruksverkets databas TUVA som sammanfattar resultat från ängs- och
hagmarksinventeringar beskriver betesmarken som fornlämningsrik betesmark som är i behov
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av restaureringsåtgärder. Området växer igen från norr med björk och spritt i hagen finns flera
täta slypartier trots relativt hårt bete med häst. 22
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Grönstrukturen i Stockholmsområdet består av sammanhängande grönområden och
grönområden sk kilar som sträcker sig från Stockholms centrala delar och ut mot landsbygden.
Kärrängen och Klöv ligger i anslutning till Görvälnkilen (figur 66) som sträcker sig från
Bromma, förbi Bro och till länsgränsen vid Kalmarviken. Görvälnkilen rymmer
spridningssamband för både växter och djur.

Figur 6-6 Görvälnkilen i sin helhet samt inom Upplands-Bro kommun, programområdet inringat

6.4.3 Konsekvenser programförslag
Programförslaget är anpassat för att bevara merparten av områdets utpekade regionala
naturvärden, liksom att säkerställa bevarandet av så många biotoper som möjligt.
Sammanhängande gröna samband har eftersträvats för att undvika isolerade öar i området.
Programförslaget innebär dock att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av
regionalt, kommunalt eller lokalt värde kommer att ske, se figur 6-8.
Områden som bedömts ha naturvärden av regionalt intresse är den ängs- och hagmark
(naturgräsmark med artrik betesflora) som gränsar till planområdet för den planerade
hästanläggningen och en hällmarkstallskog som finns vid den planerade infarten till området.
Stora delar av dessa områden kommer att bevaras med undantag för en mindre påverkan där
några planerade tomter delvis kommer att beröra dessa områden.
Den damm där större vattensalamander påträffats berörs inte av exploateringen. Efter genomfört
samråd och kompletterande utredning har programförslaget anpassats för att säkerställa
spridningsvägen mellan lekdamm och lämpligt övervintringsområde, se figur 6-7. Den största
skillnaden är att det tidigare förslaget innefattade en rundmatad väg och fler industritomter i den
norra delen av programområdet. Sedan det konstaterats att större vattensalamander förekommer
inom programområdet har vägen dragits om och antalet industritomter minskats för att bibehålla
lämpliga övervintringsplatser och spridningsvägen mellan dessa och dammen. Restaurangen i
områdets centrala delar låg tidigare närmare dammen och spridningsvägen mot skogsområdet i
22

Objektrapport 1FA-MLW, Bro-Önsta, TUVA, www.jordbruksverket.se 2014-03-19

Övergripande MKB planprogram Kärrängen och Klöv
M1300130
2014-10-31 s. 30 (68)

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

norr men har därefter flyttats söderut för att öka avståndet till den större vattensalamanderns
livsmiljö.

Figur 6-7 Större vattensalamander är funnen i dammen som ligger centralt i ängs- och hagmarken. Se
bilaga för figur i högupplöst format.

Den intilliggande markens lämplighet har av Ekologigruppen bedömts utifrån den större
vattensalamandern i en fyrgradig skala där klass 1 är den högsta habitatkvalitén och klass 4
utgör en barriär. Programförslaget har anpassats för att lämpliga övervintringsplatser och
spridningsvägar mellan dessa och dammen behålls. Kring dammen lämnas också ett
oexploaterat område med en radie på 100 meter.
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Figur 6.8 Konsekvensanalys programområdet och naturvärden. Se bilaga för figur i högupplöst format.

Med den gångstig som planeras i området förväntas området att bli mer tillgänglig än vad som
är fallet idag.
Åkerholmar inom området ska bevaras. Enligt utförd naturinventering har de ett naturvärde
motsvarande klass 2 kommunalt värde och kan när området är utbyggt utgöra ett värdefullt
grönt inslag i området.
6.4.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
I illustrationsplanen till programförslaget finns åkerholmarna i området bevarade men är
belägna inom de områden som planeras för exploatering. Om man i fortsatta skeden planerar att
göra någon åtgärd i åkerholmar ska det säkerställas att dispens söks då det ej är tillåtet att
bedriva verksamhet eller vidta en åtgärd inom ett biotopskyddsområde som kan skada
naturmiljön. Detta gäller även övriga områden som omfattas av biotopskydd som odlingsrösen
och småvatten.
Inom området finns både ädellövskog och enstaka grova ädellövträd. Bland annat finns flera
stora ekar, som bidrar till sambandet för ädellövskog. För att behålla och om möjligt förstärka
sambandet är det viktigt att man röjer kring äldre träd och sparar yngre ädellövträd så de kan
utvecklas till gamla träd med höga värden. För att förstärka spridningssamband bör man
säkerställa en kontinuitet av ädellövträd och tallar i området.
För att behålla ett öppet kulturlandskap och bevara och förbättra betesgynnad flora är det viktigt
att ängs- och hagmarker hävdas. Ett sätt att säkerställa det öppna kulturlandskapet är genom
upprättande av skötselavtal, reservat eller biotopskydd för att inte markerna ska växa igen.
Utöver de anpassningar som gjorts av programförslaget kan ytterligare åtgärder vidtas för att
gynna större vattensalamander. De nya dagvattendammarna som planeras i området bör
utformas så att de kan nyttjas som lekdammar. Uppförande av grodstaket vid det närmast
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belägna exploateringsområdet, öka mängden död ved och att introducera bete i den före detta
naturbetesmarken är andra åtgärder som gynnar större vattensalamander och som bör
genomföras. I det fortsatta planarbetet ska det också utredas vidare om dispens enligt
artskyddsförordningen behöver sökas.
I naturvärdesbedömningen finns två lövsumpskogar som berörs av programförslaget. Om de
fortsatt planeras att tas bort, måste exploatören söka dispens från det markavvattningsförbud
som råder i Stockholms län, vilket kan leda till en ekologisk kompensation av något slag. (se
även avsnitt 6.5.3)

6.5

Vattenmiljö
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6.5.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes
miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 finns
miljökvalitetsnormer för vatten vilka uttrycks i ekologisk status, ekologisk potential samt
kemisk status. De grundläggande kvalitetskraven inom vattenförvaltningen, som uttrycks i form
av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla vattenförekomster ska uppnå minst god yt- eller
grundvattenstatus eller god ekologisk potential senast den 22 december 2015. Om den aktuella
statusen bedömts som god eller hög och det bedöms att det inte finns någon risk för försämring
ska normen fastställas till god respektive hög status till 2015. Det vill säga ingen försämring får
ske från nuvarande status. Om prognosen är att statusen kan komma att försämras måste
åtgärder vidtas för att bibehålla vattenkvaliteten.
Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- eller
växtarter omfattas av fiskvattendirektivet och skaldjursdirektivet. Målet för fiskvattendirektivet
är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller stillastående sötvatten där fisk lever
eller skulle kunna leva om föroreningarna där kunde minskas eller elimineras. Dessa områden är
antingen laxfiskvatten, som är fiskvatten där fiskar som lax, öring, sik, siklöja, nors och harr
lever eller skulle kunna leva, eller också är områdena annat fiskvatten där det finns eller skulle
kunna finnas gädda, abborre, ål och karpfiskar. Fiskvattenområden i Sverige framgår av bilagan
till Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) med förteckning över fiskvatten som
ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 23
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från
ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. För att
konkretisera skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i kommunens
översiktsplan.
Natura 2000-områden
Natura 2000 heter det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till att skapa
enligt två EG-direktiv, Habitatdirektivet 24 respektive Fågeldirektivet 25, vilka är bindande. Syftet
är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att alla
länderna behöver ta ett ansvar för att säkra sin del av det gemensamma arv som naturen är.

23

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/vasterhavet/beslut-fp/redovisning-av-register-over-skyddadeomraden/Pages/skydd_for_betydelsefulla_vaxt_o_djor.aspx?keyword=fisk+och+musselvatten (2014-0207)
24
Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
25
Direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar
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Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter och vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har förtecknats med stöd av
7 kap 27 § miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 områden har fr. om 1 juli,
2001 status av riksintresse. Även planer omfattas av tillståndskravet.
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Av betydelse för tillståndskravet är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller vidtas,
avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på Natura 2000-områdets värden.
Tillståndskravet gäller oberoende av Natura 2000-områdets avgränsningar, vilket innebär att
tillståndskravet aktualisera såväl för verksamheter och åtgärder som bedrivs eller vidtas i eller
utanför ett sådant område. Exempel på åtgärder som bedrivs utanför Natura 2000- områden och
som kan kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a § är: nytt/ökat utsläpp till vatten, i vissa fall luft,
ny/ökad bullrande verksamhet och åtgärder som påverkar hydrologin i området. 26
Naturreservat
Naturreservat är det vanligaste sättet att långsiktigt skydda värdefull natur i Sverige och inrättas
med stöd av Miljöbalken. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat. Syftet med
ett naturreservat kan vara att:
• bevara biologisk mångfald
• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
• tillgodose behov av områden för friluftslivet
• skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
• skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter
Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet
med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller.
Uppland-Bro kommuns dagvattenplan
Upplands-Bro kommun arbetar med att uppdatera befintlig dagvattenplan. Enligt nuvarande
dagvattenplan 27 arbetar kommunen för att anlägga fler dagvattendammar än de som redan finns
i kommunen, i syfte att rena alla större dagvattenflöden från tätbebyggelse. Av kommunens
hemsida 28 framgår att en stor del av dagvattnet avleds till Mälaren och områden som är inom
Östra Mälarens vattenskyddsområde. Kommunen eftersträvar att bromsa upp och ta hand om
dagvattnet inom fastigheten (LOD). Vid all nybyggnation i kommunen prövas möjligheterna till
lokalt omhändertagande av dagvatten.
Miljöfarlig verksamhet
Avvattning inom detaljplanelagt område är klassat som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap
Miljöbalken. Vattnet får inte släppas ut utan föregående rening om utsläppet inte kan ske utan
risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Vattenverksamhet
Anläggande av dammar, utfyllnad av vattenområden, omläggning av det befintliga
dikessystemet samt bortledning av grundvatten betraktas enligt miljöbalken som
vattenverksamhet. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11 kapitlet i miljöbalken.
Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs till länsstyrelsen eller
att ansökan om tillstånd ges in till Mark- och miljödomstolen.

26

Naturvårdsverket Handbok 2003:9. Natura 2000 i Sverige, Handbok med allmänna råd.
Dagvattenhantering i Upplands-Bro kommun, vad din dagvattentaxa baseras på
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2010-06-30
28
Upplands-Bro
kommuns
hemsida:
http://www.upplands-bro.se/bo--bygga/vatten-ochavlopp/kommunalt-vatten-och-avlopp/avloppsvatten/dagvatten.html, 2014-02-14.
27
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Vattenskyddsområde
I november 2008 beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att förklara Östra Mälaren som
vattenskyddsområde 29. Det innebär bland annat att alla som bor och verkar i området måste vara
extra rädda om vattnet. När ett område får status som vattenskyddsområde utfärdar
Länsstyrelsen föreskrifter som anger hur vattnet ska skyddas mot föroreningar av olika slag.
Den primära skyddszonen omfattar ett närmare angivet vattenområde i Östra Mälaren samt
landområdet intill 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Den sekundära skyddszonen
består av landområde inom vilket det sker en direkt avrinning mot Östra Mälaren eller där
dagvatten naturligt eller tekniskt (via dagvattenledningar) avrinner mot Östra Mälaren.
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Biotopskydd
Beskrivs under kap 6.4.1
6.5.2 Förutsättningar
Enligt den naturvärdesbedömning 30 som är gjord inför planprogrammet finns idag en myr
(naturlig i skogsmark), två mindre lövsumpskogar och en grävd damm i anslutning till
åkermarken. Myren bedöms ha ett naturvärde då den är ett ovanligt element i landskapet och har
opåverkad hydrologi. Dammen bedöms ha naturvärde av regionalt intresse och utgör troligen ett
lekhabitat för groddjur i området.
Åker- och hagmarken är täckdikad och avvattnas av ett stort antal diken. Dikena ansluter i stor
utsträckning till ett system med åkerdräneringsrör som via en samlingsledning, med en kapacitet
på cirka 60 l/sek, centralt i åkermarken avrinner till Sätrabäcken, belägen öster om väg 840. Av
figur 6-9 framgår att den västra delen av programområdet (rött område) avvattnas till
Önstabäcken, medan övriga områden avrinner till Sätrabäcken. Sätrabäckens avrinningsområde
uppgår till cirka 15 km2.

29
30

Länsstyrelsen i Stockholms län (Beteckning 5210-2001-65713)
Naturvärdesbedömning, Bro Kärrängen Klöv, Ekologigruppen, 2013-12-19
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Figur 6-9. Avrinningsområde med vattendelare inom programområdet. Se bilaga för figur i högupplöst
format.

De båda bäckarna rinner ihop nedströms programområdet och bildar Brobäcken som mynnar i
Broviken. Brobäcken är kommunens största vattendrag och avvattnar totalt cirka 29 km2.
Broviken är en del av Mälaren-Görvälns avrinningsområde som uppgår till 81 km2. 31.
Programområdet utgör 1,5 % av det totala delavrinningsområde, som rinner till MälarenGörväln, del av Norrströms avrinningsområde, se figur 6-10. Delavrinningsområdet utgörs till
hälften av skogsmark, nära en tredjedel åkermark och resterande markanvändning utgörs av
urban markanvändning 32.

31
32

Förslag till Vattenplan, Upplands-Bro kommun, samrådshandling, 2014-03-10
http://vattenweb.smhi.se/, delavrinningsområde subjekt id 3824. 2014-03-10
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Figur 6-10. Aktuellt delavrinningsområde som rinner till Mälaren-Görväln med programområdet för
Kärrängen och Klöv.

Kommunen håller just nu på och handlar upp ett samordnat recipientkontrollprogram för
Brobäcken, Önstabäcken, Sätrabäcken och Broviken som kommer att pågå mellan
2014 och 2016.
Geologiska undersökningar 33 som utförts inför upprättande av planprogrammet visar att
jordarten området till största delen utgörs av lerjordar med mäktigheter upp till 12 meter.
Möjligheten till infiltration av dagvatten är därmed begränsad.

33

PM geologisk undersökning Kärrängen och Klöv, Structor mark
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Miljökvalitetsnormer för vatten 34.
Varken Sätrabäcken eller Broviken utgör vattenförekomster eller omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
(2004:660). I förslag till vattenplan i Upplands - Bro kommun föreslås att båda vattendragen ska
uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten som om de hade utgjort vattenförekomster. Förslag till
miljömål är God ekologisk status 2021 (tidsfrist för övergödning i Sätrabäcken) och God
kemisk status 2015. Det innebär bl.a. att fosforhalten ska vara lägre än 58 och 59 mikrogram/l
för Sätrabäcken respektive Brobäcken.
Broviken utgör del av det som utgörs av Mälaren-Görvälns vattenförekomst (SE659044160864). Detta vattenområde utgör en preliminär vattenförekomst och ingår i en större
vattenförekomst med samma namn (SE659147-160765). Vattenmyndighetens fastställda
miljökvalitetsnorm är ”God ekologisk och kemisk status”, undantaget kvicksilver som är
generellt förhöjd i svenska vatten. Vattenmyndigheten avser att revidera miljökvalitetsnormerna
under 2015. Den preliminära bedömningen är att vattenförekomsten Mälaren - Görväln uppnår
god ekologisk status men inte god kemisk status pga. förhöjda kvicksilverhalter i fisk, förhöjda
nickelhalter i vatten och förhöjda halter antracen, bly och kadmium i sedimenten. Miljöproblem
som pekas ut är miljögifter i förorenade sediment från punktkällor och diffusa källor. 35
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt förordningen (2001:554) om
miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten.
Ekologiskt känsliga områden - ESKO
I samrådsförslaget för Upplands-Bros vattenplan ges förslag till att alla i kommunen
förekommande sjöar och vattendrag samt naturliga strandsträckor med grundområden ner till
sex meter ska omfattas av ESKO. Detta till följd av att kommunen har tillgång till begränsad
omfattning av naturliga vattenmiljöer och att de senare skapar goda förutsättningar för hög
biologisk mångfald och reproduktions- och uppväxtmiljöer för fisk. Brobäcken förslås som
ESKO med motiveringen att vattendraget har god ekologisk funktion och viktiga ekologiska
samband. Sätrabäcken föreslås som ESKO med motiveringen att vattendraget har god ekologisk
funktion, ekologiska samband samt är övergödningspåverkad och därmed känslig för ytterligare
belastning. De viktigaste miljöproblemen vad gäller vatten i Upplands-Bro kommun är
övergödning och hydromorfologiska förändringar samt i mindre utsträckning främmande arter
och miljögifter. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den huvudsakliga källan till förhöjd
näringsbelastning. För att nå miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer avseende ekologisk
status krävs framförallt åtgärder för att minska övergödningsproblemen, men även åtgärder för
att bevara och utveckla arternas livsmiljöer. Åtgärder mot jordbruk och djurhållning är åtgärder
som föreslås i Brobäcken och Sätrabäcken för att nå miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer
med avseende på övergödning. 36
Natura 2000-område Broviken SE0110130
Broviken är ett Natura 2000-område. Området klassas som Natura 2000-område till följd av
naturtyperna eutrof sjö med nate eller dybladsvegetation, enligt Länsstyrelsens bevarandeplan
från 2007 för Natura 2000-området 37.

34 Information om Mälaren-Görvälns vattenförekomst (Mälaren Görväln
SE659147160765) hämtad från Vatteninformationssystem Sveriges hemsida, VISS, 2013-09-27.
35
Information om Mälaren-Görvälns vattenförekomst (Mälaren Görväln
SE659147160765) hämtad från Vatteninformationssystem Sveriges hemsida, VISS, 2014-09-17.
36
Förslag till Vattenplan, Upplands-Bro kommun, samrådshandling, 2014-03-10
37
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2007-02-05, Beteckning 511-2003-96242, Broviken SE0110130,
Bevarandeplan för Natura 2000-område
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Det övergripande syftet med Natura 2000-området är att upprätthålla en gynnsam
bevarandestatus för de i området utpekade arterna och naturtyperna. Vad det innebär i
detta område uttrycks i följande mål:
•
•
•
•
•
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•

Arealen naturligt eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation skall bibehållas.
Utbredningen av långskottsvegetationen med bottenrotade vattenväxter skall vara
oförändrad eller öka. Vegetationen ska sträcka sig till minst 5,5 meters djup.
Utbredningen av de typiska undervattensväxterna bandnate och uddnate ska vara
oförändrad eller öka.
Siktdjupet i Broviken ska vara minst 3,2 meter.
Biotoperna för den typiska arten brun kärrhök ska inte försämras och arten ska
häcka i området även i fortsättningen.
Rördrom ska även fortsättningsvis häcka periodvis i området.

Bevarandeplanen tar upp följande hot mot området: Att löst fosfor ökar, att de naturliga
vattenståndsvariationerna som är viktiga för strandängarnas störs och grumling/sedimentering.
Broängarnas naturreservat
En del av Broviken ingår i Broängarnas naturreservat 38. Syftet med naturreservatet är att bevara
strandängar med artrika låglandsgräsmarker av fenoskandisk typ och fuktängar med blåtåtel
eller starr samt de växt- och djursamhällen som är typiska för dessa livsmiljöer. Vidare syftar
områdesskyddet till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för naturtypen ”Naturligt eutrofa
sjöar” med nate- eller dybladsvegetation.
Naturreservatsföreskrifterna för området 39 bedöms inte direkt beröra programförslaget.
Kärrängens dikningssamfällighet, del av Önsta Lång- och Kärrängens dikningsföretag 40
Det aktuella programområdet omfattas av Kärrängens dikningssamfällighet som är en del av
Önsta- Lång- och Kärrängens dikningsföretag. Dikningsföretaget har bildats genom en
förrättning som fått laga kraft. Det innebär att det dikessystem som ingår i dikningsföretaget har
samma juridiska status som en vatten- eller miljödom. Dikningsföretaget medför att
fastigheterna Önsta 2:2, Önsta 2:3 och Klöf och Ullevi Lilla 1:5 har ett gemensamt ansvar för
underhållet av dikessystemet inom Kärrängens dikningssamfällighet. Av dessa finns enbart
fastigheten Klöf och Ullevi Lilla 1:5 kvar eftersom Önsta 2:2 och Önsta 2:3 gått upp i
fastigheten Bro–Önsta 2:10. Inom den andra delen av dikningsföretaget (Långängens
dikningssamfällighet) har fastigheterna Önsta 2:2, 2:4 - 2:7 ett gemensamt ansvar för
underhållet. Dessa har samtliga gått upp i fastigheterna Bro-Önsta 2:10 och/eller Bro-Önsta
2:11. Plankartan för dikningsföretaget finns i figur 6-11.

38

Upplands Bro kommunfullmäktige, Protokoll från sammanträde 2004-08-23, Bildande av Broängarnas
naturreservat i Upplands-Bro kommun.
39
Upplands Bro kommun, Tillhör kommunfullmäktiges beslut 2004-08-23 § 77, Föreskrifter för
naturreservat Broängarna, Upplands-Bro kommun, Stockholms län.
40
Önsta- Lång- och Kärrängens dikningsföretag 1950 i Bro socken av Upsala län upprättade vid laga
syneförrättning åren 1949-1950.
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Figur 6-11 Plankarta för Önsta-Lång- och Kärrängen dikningsföretag 1950.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde 41
Programområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Dessutom ingår Östra Mälaren, som Broviken är en del av, i den primära
skyddszonen. Vattenskyddsområdet har upprättats för att bevara en god kvalitet på råvattnet för
ytvattentäkter inom Östra Mälaren. Det finns skyddsföreskrifter framtagna för
vattenskyddsområdet som bl.a. reglerar ny verksamhet och hantering som innebär risk för
vattenförorening. Sådan verksamhet får inte ske oavsett om verksamheten eller hanteringen är
reglerad eller inte i angivna skyddsföreskrifter. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda
hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, t ex större vägar, broar och
parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening.
Dräneringssystem vid sådana anläggningar ska vara försett med möjlighet till fördröjning och
uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor.
Det allmänna biotopskyddet
För den anlagda våtmarken inom den sydvästra delen av området gäller det allmänna
biotopskyddet (småvatten) och enligt genomförd inventering förekommer större
vattensalamander i dammen. 42 Se även avsnitt 6.4.2.

Figur 6-12 Anlagd damm Kärrängen

De övriga våtmarksmiljöer som finns i området (en myr och två mindre lövsumpskogar) hyser
inga skyddsvärda arter. Naturvärdet bedöms som allmänt kommunalt intresse till följd av
opåverkad hydrologi och att den utgör ett ovanligt element i landskapet.
6.5.3 Konsekvenser programförslag
Med programförslaget kommer våtmarken och dammen att behållas men åkermarken kommer
till stora delar att exploateras och de nya ytorna som bildas kommer till stor del att vara
hårdgjorda. Detta tillsammans med tak och fasader på de nya byggnaderna kommer att öka
ytorna som genererar dagvatten. Ungefär halva programområdet kommer fortsatt utgöras av
41

Länsstyrelsen i Stockholms län, Beslut 2008-11-25, beteckning 5210-2001-65713.
Vattenskyddsområde med föreskrifter för ytvatten för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görveln och
Skytteholm inom Östra Mälaren, Stockholm.
42
Inventering av större vattensalamander i Kärrängen Klöv, Bro. Ekologigruppen 2014.
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naturmark. Dagvattnet kommer att ha en annan sammansättning än vid nuvarande
markanvändning. Det befintliga täckdikessystemet kommer att ersättas med ett lokalt system för
uppsamling av dagvatten. För att skydda recipienten ska planering och anpassning ske så att
dagvatten från området inte riskerar att förorena recipienter nedströms. De anläggningar som
uppförs för omhändertagande och rening av dagvatten behöver dimensioneras och utformas med
utgångspunkt från de verksamheter som planeras i området. Under byggfasen uppstår ett
förorenat dagvatten i samband med bergsprängning och schaktarbeten.
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Dagvattenkvalitet
Exploatering av området innebär att dagvattnet/markvattnet från området kommer att vara av
annan typ och med annat innehåll än vid nuvarande markanvändning. Det är troligt att
karaktären på avrinnande vatten från programområdet förändras från ett näringsrikt markvatten
från åkermark till ett dagvatten som mer typiskt påminner om vägdagvatten eller dagvatten från
verksamhetsområden.
Följande vattenströmmar kan tänkas uppkomma inom programområdet.
Förorenade vattenströmmar:
• Dagvatten från hårdgjorda ytor såsom vägar och parkeringsplatser. Kvaliteten i termer av
föroreningshalter varierar beroende på trafikbelastning/nederbördsförhållanden.
Oljerester, metaller, gummirester och närsalter förekommer normalt i vägdagvatten.
Halkbekämpningsmedel kan temporärt påverka dagvattenkvaliteten.
• Dagvatten från hårdgjorda ytor som används av verksamheter för olika ändamål.
Föroreningsinnehållet varierar beroende på verksamhet.
• Släckvatten. I händelse av brand uppstår ett mycket förorenat släckvatten. Släckvatten
kan innehålla förhöjda halter metaller och organiska miljögifter, såsom polyaromatiska
kolväten (PAH:er).
• Förorenat vatten i byggskedet. Kan uppstå vid schakt och sprängning. Typiska
föroreningar är suspenderande ämnen och kväveföreningar.
Renare vattenströmmar
• Takvatten.
• Avrinning från höjder och grönytor. Förväntas inte vara förorenat till följd av att det inte
förekommer/har förekommit verksamhet inom området.
Principer för dagvattenhantering
Inför upprättande av planprogrammet har det tagits fram principer för dagvattenhantering inom
programområdet 43. Principerna utgår från att dagvatten som uppstår under byggfasen ska
omhändertas i dagvattendammar som anläggs tidigt i byggfasen. Vid behov kan dagvattnet
renas med mobil reningsanläggning eller i luftade zoner. Dagvatten som uppstår på hårdgjorda
ytor i driftfasen omhändertas i ett dikessystem, företrädesvis s.k. svackdiken, och två nya
dagvattendammar. Dagvattendammarna placeras centralt i programområdet, längs tillfartsvägen,
med öppna diken emellan.
Dammar och svackdiken är, rätt dimensionerade, effektiva reningsanläggningar för föroreningar
som följer med dagvattnet.
För varje kvarter inom programområdet bör dagvattensystemet anpassas till de verksamheter
som är tänkt att lokaliseras dit. Där det är tänkt att finnas verksamheter som riskerar att medföra
föroreningar bör det finnas partikelfällor/oljeavskiljare i direkt anslutning till kvarteren. För
43

Structor Miljöbyrån, PM – angående dagvatten och dikningsföretag inom Kärrängen i Upplands-Bro
kommun, 2013-11-29, reviderat 2014-09-17.
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områden där det finns verksamheter som inte riskerar att leda till föroreningar är det tillräckligt
med de svackdiken som placeras i programområdets huvudstråk.
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Dagvattensystemet med diken och dammar bör anläggas så tidigt som möjligt och på så sätt att
risken för utsläpp av föroreningar vid byggfasen, t.ex. kväveföroreningar vid sprängning, och
inverkan på grumling i nedströmsliggande Natura 2000-område minimeras.

Figur 6-13 Exempel på svackdike

Figur 6-14 Ytterligare exempel på möjliga utformningar av svackdiken

Det allmänna biotopskyddet
Planprogrammet innebär att den öppna våtmarken samt grävda dammen bibehålls och
bedömningen är att det allmänna biotopsskyddet för småvatten därmed inte påverkas av
planprogrammets genomförande.
6.5.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Den förändrade markanvändningen medför förändrad belastning på befintligt dagvattensystem
och hur tillkommande flöden påverkar denna behöver utredas vidare i en dagvattenutredning
under planprocessen. Dagvattenutredningen bör utgå från att de föroreningar som uppstår till
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följd av den nya markanvändningen ska omhändertas inom området samt att vattenflödet
nedströms programområdet inte ska förändras jämfört med dagens förhållanden. En viktig
faktor för att nå detta är att dagvattnets uppehållstid inom området är så lång som möjligt, med
beaktande av dagvattenhantering i extrema situationer som kan uppkomma i och med
förväntade klimatförändringar. Samma principer bör gälla för omhändertagande av dagvatten i
samband med byggarbeten i området. Eventuellt tillkommande dagvatten från Högbytorp ska
beaktas i kommande dagvattenberäkningar

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Programområdet utgör ett av flera områden som för närvarande planläggs inom
avrinningsområdet. Den sammanlagda miljöpåverkan av dessa planer samt ett samordnat
recipientkontrollprogram ingår i den vattenplan som för närvarande arbetas fram av UpplandsBro kommun.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Dagvattenanläggningen bör utformas och dimensioneras i syfte att kommande utsläpp inte ska
inverka på miljökvalitetsnormerna för vatten – i förekommande fall att nuvarande och
preliminära ekologiska status i Broviken inte försämras till följd av det tillkommande
verksamhetsområdets dagvattenutsläpp och att den förändrade markanvändningen inte medför
en ökad belastning av kvicksilver, nickel, bly, kadmium och antracen som är utpekade som
miljöproblem vid den preliminära bedömningen att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk
status. Utredningen bör utifrån schablonvärden för dagvatten, kommande verksamhetstyper och
förväntad reningseffekt beräkna hur ett 10-årsregn påverkar utsläppen av föroreningar från
programområdet. Flöden bör justeras med en klimatfaktor 1,2, i enlighet med tidigare
genomförda dagvattenutredningar i områdets närhet. Även gällande miljökvalitetsnormer för
fisk- och musselvatten bör beaktas i dagvattenutredningen, d.v.s. att utsläppet inte medför
överträdelse av rikt- och gränsvärden i bilaga 1 till Förordningen (SFS 2001:554) om fisk och
musselvatten.
Natura 2000-område och Broängarnas naturreservat
Kommande dagvattenutredning bör även visa att utsläppet inte inverkar negativt på Brovikens
status som Natura 2000-område och bevarandemål, med särskilt beaktande av ökade utsläpp av
löst fosfor, inverkan på de naturliga vattenståndsvariationerna som är viktiga för strandängarna
samt åtgärder och verksamheter som kan medföra grumling. Dagvattenutredningen bör
inkludera byggfasen.
Om dagvattenutsläpp under bygg- eller driftfas medför betydande risk för påverkan på Natura
2000-områdets bevarandevärden måste tillstånd sökas enligt 7 kap 28 a § miljöbalken.
Vattenverksamhet
Anläggande av dammar, utfyllnad av vattenområden samt omläggning av det befintliga
dikessystemet och bortledning av grundvatten betraktas enligt miljöbalken som
vattenverksamhet. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11 kapitlet i miljöbalken.
Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs till länsstyrelsen eller
att ansökan om tillstånd ges in till mark- och miljödomstolen.
Av naturinventeringen framgår att det finns några mindre våtmarksområden i form av
lövsumpskogar inom det föreslagna programområdet. Om dessa behöver tas i anspråk för den
planerade markanvändningen kommer detta att utgöra vattenverksamhet som behöver tas
omhand enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Detsamma gäller om det i samband med realiseringen
av detaljplanen blir aktuellt med att leda bort grundvatten, även under byggtiden.
Det befintliga dikessystemet inom programområdet omfattas av Kärrängens
dikningssamfällighet som ingår i Önsta-, Lång- och Kärrängens dikningsföretag. För att ändra
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dikessystemets sträckning och utformning eller att ändra vilka som har att ansvara för
dikessystemets underhåll krävs därmed ett beslut från mark- och miljödomstolen.
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Då det område som är berört av Önsta Lång- och Kärrängens dikningsföretag kommer att
omfattas av två planer (detaljplan för Hästsportanläggning Önsta gård samt för Kärrängen och
Klöv) där dikessystemet kommer att läggas om samt att en huvudman för vatten och avlopp
kommer att ha ansvaret för underhållet av dagvattenanläggningarna, så fyller inte längre
dikningsföretaget någon funktion. Inför realiseringen av detaljplanerna bör därför detta företag
fås att upphöra. Detta kan ske genom att deltagarna i företaget träffar en överenskommelse om
att företaget ska tas bort vilket har gjorts för aktuellt dikningsföretag. 44Denna ska sedan
godkännas av mark- och miljödomstolen. Dikningsföretaget kan även avvecklas genom ett
särskilt yrkande i samband med en eventuell tillståndsprövning av vattenverksamhet.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Programområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens
vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifterna för skyddszonen berör därmed inte programområdet,
men bör till följd av dess närhet ändå beaktas vid kommande planläggning av området, särskilt
gällande uppställning av transporter med farligt gods, att det inte bör anordnas nya bräddpunkter
för spillvatten och att det ska finnas möjlighet till fördröjning och uppsamling av dagvatten
under byggfasen och i samband med t.ex. kemikalieolyckor.

6.6

Rekreation, tillgänglighet och trygghet

6.6.1 Bedömningsgrunder
Grönplan för Upplands-Bro 2008
Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i
kommunen. Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och utveckla
den gröna strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Grönplanen behandlar
grönstrukturens biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges det att det i
Upplands-Bro kommun finns gott om grönområden, de är dock inte alltid lättillgängliga.
Plats för trygghet – inspiration för stadsutveckling 45
Boverket har tagit fram en skrift som fokuserar på hur utformningen av den fysiska miljön kan
påverka kvinnor och mäns, flickor och pojkars känsla av trygghet eller otrygghet i stads- och
tätortsmiljöer. Det finns några gemensamma kännetecken för platser som upplevs som trygga.
De är platser som går att överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
BoTryggt05
En utgångspunkt för att avgöra om en stadsdel upplevs som trygg av sina innevånare och
besökare är handboken BoTrygg05. Handboken har utvecklats av Polismyndigheten i
Stockholms län tillsammans med forskare från KTH och Chalmers. I boken lyfts
avgörande faktorer fram för en trygg stadsmiljö som; orienterbarhet, överblickbarhet som att
centrala platser är exponerade, aktiva fasader som att fönster och dörrar finns mot gatan, lokala
aktörer i lokaler som restauranger och bostäder kvällstid och caféer och kontor dagtid samt
befolkade rum som att viktiga stråk ligger centralt och nära målpunkter.
Gång- och cykelplan 46
44

E-post från Ulrika Gyllenberg, Upplands-Bro kommun 2014-10-20
Plats för trygghet – inspiration för stadsutveckling, Boverket 2010
46
Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro kommun beslutad 2012-04-18
45
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Upplands-Bro kommun har tagit fram en gång- och cykelplan. Planen innehåller åtgärdsförslag
och visar på den riktning som kommunen vill arbeta mot för att uppnå bättre möjligheter för att
gå och cykla på kommunens vägar. Planen innehåller förslag på ny gång- och cykelväg genom
programområdet med sträckning mot Håbo-Tibble och Sigtuna.
6.6.2 Förutsättningar
Programområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga
tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Åkermarken i området är uppodlad
och ej tillgänglig för rekreation. Hagmarkerna som gränsar till åkermarken är inhägnade och
används i huvudsak för hästbete. I turist och fritidskartan för Upplands-Bro kommun finns en
strövstig utmarkerad inom området men det är okänt hur mycket den används.
I kommunens grönplan pekas programområdet ut som att ha kulturhistoria och landskapsbild av
kommunalt intresse och inom området finns en hagmark som omnämns i grönplanen. Vägarna
runt programområdet väg 840 och E18 är markerade som barriärer. Nordväst om
programområdet på motsatt sida om E18 finns ett skogsområde som pekas ut att ha naturvärden
av kommunalt intresse.
Närheten till E18 och väg 840 gör att området är påverkat av vägtrafikbuller vilket medför att
delarna av området som är belägna närmast vägarna inte är värdefulla ur rekreativ synpunkt.
6.6.3 Konsekvenser programförslag
Programförslaget innebär att naturmark tas i anspråk och att både kulturhistoria, landskapsbild
och hagmarker kommer att påverkas. Av områdets totalt cirka 120 hektar kommer cirka 41
hektar att användas till kvartersmark. Genom området planeras två gång- och cykelvägar som
ska ansluta till en tunnel under E18 vilket gör området mer tillgängligt än idag. Cykelvägarna i
området ansluter sedan i norr till en befintlig tunnel under E18 som möjliggör för en koppling
regionalt mot Sigtuna och underlättar för gång- och cykeltrafik till arbetsplatsområdet norr om
E18. Detta är en positiv effekt av programförslaget då E18 tidigare har fungerat som en barriär
och det finns en uttalad vilja att knyta ihop kommunens olika delar. Gång- och cykelvägen kan
även öka möjligheterna för besök i det naturområde av kommunalt intresse som finns nordväst
om programområdet.
Programförslaget innebär att gång- och cykelvägen realiseras tidigare än vad som skulle vara
fallet om området inte exploateras. 47
Då programförslaget innefattar i huvudsak verksamheter är viktigt att gång- och cykelstråk
utformas så att de upplevs som trygga och trivsamma. Verksamheter som truckcenter och
snabbmatsrestaurang talar för att det kommer att vara rörelse i området även under kvälls- och
nattid men det finns en risk att gående och cyklande kan uppleva miljön som otrygg. Tunneln
under E18 är en trafiksäker lösning men kan upplevas som otrygg. Belysning och utformning av
gång- och cykelvägar och tunneln under E18 bör detaljstuderas i det fortsatta planarbetet så att
cyklister och gångare vill använda dem.
Runt programområdet föreslås en ridå lämnas bestående av befintlig hagmark och naturmark.
Ridån ska fungera som en avskärmning mot den angränsade verksamheten med galoppbana och
hästhållning som planeras vid Önsta Gård. I de natur- och hagmarker som bevaras ska en
gångstig anläggas som kommer att sträcka sig genom programområdet. För att knyta samman de
båda områdena (programförslaget och hästsportanläggning Önsta gård) för gående ska
öppningar ifrån gångstigen finnas mot hästverksamhetens område. Gångstigen ska även anslutas
till väg 840 för ökad tillgänglighet från Bro samhälle.

47

Uppgift via e-post från trafikingenjör, Upplands-Bro kommun, 2014-02-05
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Gångstigen runt området ökar tillgängligheten till natur- och hagmarken och underlättar för
människor som kommer att vistas inom programområdet att även få tillgång till natur.
Upplevelsen av området kan dock bli sämre på grund av verksamheter i omgivningen. För att
säkerställa tillgängligheten behöver diskussion ske hur genomgång av inhägnade hagmarker
sker på bästa sätt. Inom området finns det en befintlig damm och en befintlig våtmark. Dessa
ska kompletteras med två dagvattendammar som även kommer att bidra med vattenspegel i
området.
Programförslaget bedöms inte innebära någon påverkan på omgivande områden med värden för
rekreation.
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6.6.4 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete
I det fortsatta arbetet bör utformning av gång- och cykelvägar detaljstuderas så att de utformas
så att de används och upplevs som trygga.
Hur tryggt området upplevs kan till viss del bero på vilken typ av verksamheter som etableras.
I fortsatt planarbete bör beaktas vilka verksamhetstyper som kommer att etableras och hur de
inverkar på upplevelsen av trygghet.

6.7
6.7.1

Risk och säkerhet
Bedömningsgrunder

Skyddsavstånd farligt gods och tankstationer
Länsstyrelsen i Stockholms Län anger i Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” att
om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från väg för transport av farligt
gods, järnväg eller bensinstation så skall en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i
planärendet. För att undvika risker förknippade med urspårning och olyckor med
petroleumprodukter rekommenderas att 25 meter närmast järnväg, väg med transport av farligt
gods och bensinstation lämnas byggnadsfritt.48 Rekommenderat skyddsavståndet mellan väg
med transport av farligt gods och sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv
verksamhet är 75 m.
Tabell 6.1. Av Länsstyrelsen i Stockholm rekommenderade skyddsavstånd till infrastruktur med
transporter av farligt gods samt bensinstationer.

Typ av bebyggelse

Bebyggelsefritt
område
Tät
kontorsbebyggelse
Sammanhållen
bostadsbebyggelse
Personintensiv
verksamhet

Vägar med
transport av farligt
gods
25 m

Skyddsavstånd
Järnvägar

Bensinstationer

25 m

25 m

40 m

25 m

25 m

75 m

50 m

50 m

75 m

50 m

50 m

I handbok för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer 49 anges ytterligare
riktvärden för avstånd till riskkällor på en bensinstation förknippade med hantering av
48

Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt
bensinstationer, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01.
49
Handbok – Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer. Räddningsverket, maj 2008.
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drivmedel. Med avseende på avstånd till bostads- och kontorsbebyggelse (A-byggnad) anges
följande rekommenderade avstånd till riskkällorna:
Lossningsplats för bensintankfordon:
Avluftningsrörs mynning till bensincistern:
Mätarskåp för bensin:
Pejlförskruvning till bensincistern:

25 m
12 m
18 m
6m

I tabell 5 redovisas rekommenderade avstånd för gasdispenser samt gaslager (förutsatt > 4 000
liter gas). 50,51
Tabell 6-2. Rekommenderade avstånd mellan tankstation och verksamhet utanför anläggningen.
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Anläggningsdel

Dispenser
Gaslager (liter)

Byggnader i allmänhet,
antändbart material
eller brandfarlig
verksamhet
6m
25 m

Stor
brandbelastning
25 m
50 m

Utgången till
svårutrymda lokaler
100 m
100 m

Elektromagnetisk strålning
För elektromagnetisk strålning finns inga nationellt bindande riktvärden. Däremot tillämpas
försiktighetsprincipen enligt 2 kap. 3§. miljöbalken. Rekommendationer från de fem
myndigheter vars ansvar har anknytning till magnetfält säger att en begränsning av magnetfält
”som starkt avviker från vad som kan anses normalt” ska eftersträvas för arbetsmiljöer.52 Enligt
information från strålsäkerhetsmyndigheten kan ett starkt avvikande (från normalt) magnetfält i
en storstad anses ligga över 1 μT. Vidare rekommenderas att placeringen av bostäder, förskolor
och skolor ska undvikas nära elanläggningar som kan ge förhöjda magnetfält. Socialstyrelsens
bedömning är att nya byggnader där människor vistas mer än tillfälligt inte bör byggas om 0,4
μT (årsmedelvärde) överskrids. 53
Upplands-Bro kommun har inte några lokala riktvärden/skyddsavstånd gällande
kraftledningar/elektromagnetiska fält utan utgår från myndigheternas rekommendationer.54
Skyddsavstånd byggnad nära kraftledning
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter anger regler för minsta avstånd mellan byggnader
och kraftledningar. Elnätsföretaget är skyldigt att känna till och ta hänsyn till dessa regler när en
ledning byggs. På samma sätt behöver den som uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger
tillstånd till en sådan åtgärd, känna till och ta hänsyn till avståndsreglerna så att inte någon del
av byggnaden kommer för nära en befintlig kraftledning.
Minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på
ledningens spänning. Det horisontella avståndet ska vara minst fem meter vid en ledning för
högst 55 kV.
För högspänningsledningar vid parkeringsplatser gäller särskilda regler. Det horisontella
avståndet mellan ledningen och parkeringsplatsens närmaste ytterkant är normalt minst fem
50

TSA 2010 – Anvisningar för tankstationer. Energigas Sverige, 2010.
SÄIFS 1998:7 – Spränginspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare med ändringar i
SÄIFS 2000:3 och allmänna råd till föreskrifter. Sprängämnesinspektionen, december 1998.
52
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten.
”Magnetfält och hälsorisker”.
53
Stockholm stad – Miljöförvaltningen, 2011. ”Hjälpreda för miljöfrågor i stadens planering”.
54
Förslag till ny översiktsplan för Upplands-Bro kommun 2010, samrådshandling
51
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meter vid högst 55 kV och minst tio meter vid högre spänning.
En högspänningsledning får inte vara framdragen i närhet av plats där brännbart material i regel
förvaras eller där brandfarlig eller explosiv vara förvaras eller hanteras ovan jord.
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Skyddsavstånd miljöstörande verksamheter
Skriften ”Bättre plats för arbete” innehåller Boverkets riktlinjer för skyddsavstånd mellan
bostadsområden och miljöstörande verksamheter. Riktvärden finns för avfallsanläggningar, för
bl.a. deponeringsanläggningar, komposteringsanläggningar och för förbränningsanläggningar.
Riktvärdet för skyddsavstånd är för dessa 500 m. Riktvärden för mellanlagring av miljöfarligt
avfall är 200 m. Skyddsavstånden som anges är värden som erfarenhetsmässigt ger problemfria
förhållanden, dock måste en lokal anpassning måste dock alltid ske. En uppdatering av skriften
pågår men de värden som anges kan ge en indikation på skyddsavstånd.
Rekommenderade skyddsavstånd mellan djurhållning och i första hand bostäder har tidigare
bland annat funnits i skriften bättre plats för arbete. Dessa är dock upphävda och Boverket har
efter ett regeringsuppdrag 2011 lämnat en vägledning för planering för och invid djurhållning. 55
I rapporten konstateras att hästhållning inte längre sker traditionellt på landsbygden, utan i allt
större utsträckning i eller i närheten av tätorter vilket ställer ökade krav på bedömningar inför
detaljplanering. Bland annat behandlas hästhållningens omgivningspåverkan och möjligheterna
att begränsa negativ påverkan, men även positiva effekter av djurhållning beskrivs.
Vägledningen baseras på kraven i plan- och bygglagen, forskningsresultat, studier, praxis och
annat kunskapsunderlag.
Den viktigaste förändringen gentemot de allmänna råden för djurhållning är att vägledningen
inte innehåller några rekommenderade skyddsavstånd. Skälet som anges till detta är att
skyddsavstånd är svåra att tillämpa i praktiken. I den genomgång av praxis som har skett
konstateras att domstolarna i allt mindre utsträckning tar hänsyn till riktlinjer från centrala
myndigheter om skyddsavstånd mellan djurhållning och känsliga miljöer utan istället gör
bedömningar baserade på faktiska förhållanden.
6.7.2 Förutsättningar
Riskkällor i programområdets närhet
Programområdet är beläget i anslutning till E18 (primär transportled för farligt gods), väg 840
(sekundär transported för farligt gods), Högbytorps avfallsanläggning, EON:s planerade
kraftvärme- och biogasanläggning samt planerad hästsportanläggning Önsta gård.
En matarledning, 20 kV, löper genom vägreservatet längs med E18 i östra delen av
programområdet.
Riskkällor inom programområdet
Programområdet kommer att inriktas mot verksamheter av mindre störande karaktär.
En tankstation för lastbilar är inritad i programområdets nordöstra del. Stationen kommer att
hantera brandfarlig vara.
6.7.3 Konsekvenser programförslag
Genomförandet av programmet medför etablering av verksamheter som beroende på art och
omfattning kan komma att medföra en förhöjd risknivå i och omkring programområdet.
Programförslaget innefattar ingen bebyggelse som är särskilt känslig för närliggande riskkällor;
såsom bostäder, vårdlokaler, skolor, där känsliga grupper; t ex barn och äldre i stor utsträckning
55
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vistas. Befintliga torp inom området kommer ej att användas för bostadsändamål när
realiseringen av programförslaget sker.
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Riskkällor i programområdets närhet
Planerade tomter inom området är placerade med ett avstånd mer än 25 meter från E18, vilket
uppfyller rekommenderade skyddsavstånd för byggnadsfritt område mot väg med farligt gods.
Avståndet mellan planerade tomter i sydöstra delen om programområdet och väg 840 är mindre
än 100 m. Det avstånd som länsstyrelsen anger som riktvärde för att riskanalys ska utföras som
beslutsunderlag i planärenden. Idag är Trafikverket huvudman för väg 840. Kommunen för just
nu en dialog med Trafikverket om att ta över huvudmannaskapet på del av väg 840 med hänsyn
till tätortsutvecklingen som pågår i Bro och att i samband med detta omgestalta vägen till en
huvudled i tätort med hastigheter på 40 och 60 km/h. Programförslaget innehåller
övernattningsmöjligheter i form av truckcenter och övernattningsstugor inom ett avstånd mindre
än skyddsavståndet 100 m mot E18.
Riskkällor inom programområdet
Programområdet kommer att inriktas mot mindre störande verksamheter och det finns inga
bostäder i närområdet varför risknivån bedöms som ringa.
Placeringen av truckbränslestationen bör inte medföra några oacceptabla risknivåer för
intilliggande truckcenter och övernattningsstugor. Det saknas rekommenderade skyddsavstånd
för objekten, men om de jämförs med t.ex. tät kontorsbebyggelse ska skyddsavståndet vara 25
m, vilket klaras om programmet genomförs.
Det finns inga övriga skyddsvärda objekt inom, eller i anslutning till programområdet, som är
närmare än de skyddsavstånd som rekommenderas i en tankstations närhet.

Figur 6-15 Avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt. Se bilaga för figur i högupplöst format.
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Skyddsavstånd hästar
Programområdet gränsar till den planerade hästsportanläggningen som bland annat ska hysa
stallplatser och betesmarker för cirka 450 hästar och träningsbanor.56 Mellan
hästsportanläggningen och programområdet för Kärrängen och Klöv planeras en ridå av skog,
ängs- och hagmarker att bevaras. Denna ridå har en bredd av 100 meter eller mer och sträcker
sig längs hela gränsen mot hästsportanläggningens område.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Solnavägen 4. 113 65 Stockholm, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

I vetenskapliga studier som har undersökt spridning av hästallergen har det konstaterats att höga
koncentrationer av hästallergen kan uppmätas i och mycket nära stall och hagar men att halterna
snabbt avtar med avståndet från hästarna. Förhöjda värden kunde uppmätas i närområdet, men
efter 50-100 m från källan var halterna mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna
landskap, och i vindriktningen, kan dock fortsatt och succesivt avklingande nivåer av allergen
uppmätas på längre avstånd från hästgårdar.
Ridån med skog, ängs- och hagmarker mellan programområdet och hästsportanläggningen
bedöms utgöra ett tillräckligt skydd mot spridning av hästallergen men även minska riskerna för
att eventuellt buller eller andra åtgärder i verksamhetsområdet ska påverka hästarna på
hästsportanläggningen. Ridån har också utökats något i det bearbetade programförslag som togs
fram efter genomfört samråd och en vall har föreslagits området närmast väg 840 som är flackt
och t är flackt och föreslagna verksamheterna till stor del ligger på en höjd.
Kraftledning
Planprogrammet bedöms uppfylla Elsäkerhetsverkets regler kring skyddsavstånd mellan
kraftledning och byggnader samt parkeringsplatser.
6.7.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Inför detaljplanering av de olika etapperna inom programområdet bör en riskanalys genomföras
och utgöra en del av beslutsunderlaget, eftersom bebyggelse i form av övernattningsstugor
planeras inom ett avstånd mindre än 100 m från E18, vilken utgör transportled för farligt gods.
Det samma kan bli aktuellt för de tomter som planeras i anslutning till trafikplats Bro och längs
väg 840 beroende på vilken typ av verksamhet som blir aktuell och hur nära transportlederna
som byggnader placeras. Ett område om 25 meter bör alltid lämnas helt fritt från bebyggelse
intill transportleder för farligt gods. Planerat truckcenter inom programområdet utgör också en
riskkälla som behöver utredas närmare i relation till övrig planerad bebyggelse och E18. Syftet
med riskanalysen bör vara att identifiera potentiella olyckshändelser som kan leda till skador på
miljö, hälsa och egendom i det planlagda området.
Befintliga torpmiljöer inom programområdet ska ej användas som bostäder vid realiseringen av
projektet och detta behöver regleras i kommande detaljplaner.
Inom programområdet är det särskilt viktigt är att bedöma risk för förorening av
vattenrecipienten, som klassas som Natura 2000-område och omfattas av miljökvalitetsnormer
för vatten samt fisk- och musselvatten.

6.8
6.8.1

Trafik och buller
Bedömningsgrunder

För buller finns riktlinjer både för vägtrafik mot omgivning och från verksamheter till
omgivning.
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Infrastrukturpropositionen
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53 som antogs 1997-03-20, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av bostäder redovisas i
tabell 2.
Tabell 6-3. Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. 57

Utrymme

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

Högsta
trafikbullernivå, Högsta trafikbullernivå, dBA,
dBA, ekvivalentnivå
maximalnivå
30
45 (nattetid)1
55
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1) Värdet får enligt SS25267 överskridas med 10 dB fem gånger per natt, 22-06.
2) Värdet får enligt SS 25267 överskridas tre gånger per timme.

702

I centrala lägen eller andra lägen med bra kollektivtrafik kan i vissa fall avsteg från dessa värden
göras, men ekvivalentnivån ska vara högst 55 dBA utanför minst hälften av boningsrummen i
varje lägenhet.
Naturvårdsverkets Riktlinjer för externt industribuller, Råd och riktlinjer, 1978:5 har gällt fram
till och med juni 2013 då de upphävdes. Nu har de allmänna råden om industribuller ersatts med
en övergångsvägledning. Riktvärden för industribuller återfinns i tabell 2 och återfinns på
Naturvårdsverkets hemsida, www.naturvardsverket.se.
Tabell 6-4. Utomhusriktvärden för externt industribuller angivna som ekvivalent ljudnivå i dBA.

Områdesanvändning Ekvivalent ljudnivå i dBA
Dag kl 07-18

Högsta
ljudnivå i dBA

Kväll kl 18-22 Natt kl 22-07
samt lör-sönoch helgdag kl
07-18

Momentana
ljud nattetid kl
22-07

Bostäder och
rekreationsytor i
bostäders grannskap
samt vårdlokaler1

50

45

40

55

Utbildningslokaler2

50

50

50

-

Områden
för
fritidsbebyggelse och
rörligt friluftsliv där
naturupplevelsen är
en viktig faktor3

40

35

35

50

1) För vårdlokaler bör riktvärdet tillämpas då verksamhet pågår.
2) Med utbildningslokaler avses även lokaler för förskoleverksamhet och liknande inklusive skol- och
förskolegårdar. Riktvärdet bör tillämpas då verksamhet pågår.
3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv
”Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer,
lossning av järnskrot etc eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera skall för den
ekvivalenta ljudnivån ett värde 5 dBA- enheter lägre än vad som anges i tabellen tillämpas.”
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6.8.2 Förutsättningar
Programområdet angränsar till E18 och väg 840 vilket medför att delar av området är påverkat
av vägtrafikbuller. Idag är Trafikverket huvudman för väg 840. Kommunen för just nu en dialog
med Trafikverket om att ta över huvudmannaskapet på del av väg 840 med hänsyn till
tätortsutvecklingen som pågår i Bro och att i samband med detta omgestalta vägen till en
huvudled i tätort med hastigheter på 40 och 60 km/h. Trafikmängden på väg 840 är idag cirka
4000 fordon per dygn 58 och på E18 cirka 32 000 fordon per dygn. 59 Bullerutredningar som visar
befintliga nivåer av trafikbuller i området har utförts i samband med planprogram för
Högbytorp, för kommande kraftvärme- och biogasanläggning samt av kommunen.
Kommande verksamheter i form av hästsportanläggning och kraftvärme- och biogasanläggning
kommer att medföra industribuller i anläggningarnas närområde. Kraftvärme- och
biogasanläggningens ljudbidrag i programområdet kommer att döljas av vägtrafikbullret på E18.
Enligt den bullerutredning 60 som har gjorts i och med planläggningen av området för
kraftvärme- och biogasanläggningen kommer bullernivåerna därifrån att inom programområdet
vara lägre än gällande riktvärden för t.ex. kontorsverksamhet. I samma utredning har
bullernivåer från trafiken i närhet till E18 beräknats uppgå till > 60 dB(A).

Figur 6-16 Bullerpåverkan på området från närliggande vägar baserat på genomförda bullerutredningar
i närområdet. 61,62 Se bilaga för figur i högupplöst format.

58

Trafikutredning, Broporten Logistikcenter, Ramböll, version 1, 2014-03-11
Granskningshandling, E18, Enköping-Stockholm, tpl Kocksbacka, Vägplanbeskrivning, 2013-12-05
60
WSP Rapport TR 10154703 R01 Akustik, Kraftvärme- och biogasanläggning, Högbytorp
Ljudutredning, 2011-10-18
61
WSP Akustik, Bullerutredning Upplands-Bro kommun, 2004-27
62
WSP Rapport TR 10154703 R01 Akustik, Kraftvärme- och biogasanläggning, Högbytorp,
Ljudutredning, 2011-10-18
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6.8.3 Konsekvenser programförslag
Ljudnivån längs E18 är allmänt förhöjd och uppgår i dess närhet till nivåer som överskrider de
riktvärden som gäller vid bostäders fasad (nybyggnation). Det planeras inte för några bostäder
inom programområdet varför områdets placering i E18 närhet bedöms som acceptabel utifrån
bullerperspektiv. Det saknas generella bullerriktvärden för verksamhet i form av truckcenter och
övernattningsstugor. Deras placering i närheten av motorvägen kan innebära att ljudnivån för
sovande chaufförer kan bli förhöjd.
Inte heller ljudnivåer från kommande kraftvärme- och biogasanläggning, eller befintlig
avfallsanläggning, bedöms medföra ljudnivåer inom programområdet som kan höras genom det
allmänna trafikbruset på E18. Det planeras inte för bostäder, utbildningslokaler eller
reakreationsområde där naturupplevelsen är viktig (som definieras i riktvärden för
utomhusbuller) inom programområdet. Därmed kommer intilliggande verksamheter inte att
medföra några överskridanden av riktvärden för externt industribuller. Planerad
hotellverksamhet omfattas inte heller av nämnda riktvärden. Däremot finns krav på
inomhusvärden för buller som bör beaktas i den fortsatta planeringsprocessen.
Planerad verksamhet i programområdet är av sådan karaktär att den i sig självt kan generera
ljudemissioner från t.ex. ventilationsanläggningar, lassning, lossning, rangering av containers,
som ökar den allmänna ljudnivån i områdets närhet. Dock finns inga bostadsområden eller andra
särskilt störningskänsliga objekt på nära avstånd. Även ökad trafik till och från programområdet
kommer att inverka på allmänna ljudnivån i områdets närhet. Totalt bedöms området generera 3
600 fordon/dygn. Väg 840 har idag en trafikmängd om cirka 4000 fordon per dygn. 63
Inom området planeras för en gångstig och för att stigen ska nyttjas och ha ett upplevelsevärde
för dem som nyttjar denna stig behöver det säkerställas att ljudnivåerna från verksamheterna
inom programområdet hålls på en acceptabel nivå.
6.8.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Kommande verksamheter och tillkommande trafik inom programområdet kan komma att
förändra ljudnivån för boende väster om programområdet. Inför detaljplanering bör en
bullerkartläggning göras utgående från förväntat antal transportrörelser inom programområdet.
Eventuellt industribuller bör vid behov utredas och regleras i samband med fortsatt planläggning
samt vid anmälan eller tillståndsansökan för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken.

6.9

Utsläpp till luft

6.9.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för luft
Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft,
Luftkvalitetsförordning (2010:477). Miljökvalitetsnormer syftar till att skydda människors hälsa
och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter som har utarbetats i anslutning
till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på gemensamma direktiv inom EU och ska
spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som människa och miljö tål enligt befintligt
vetenskapligt underlag. Vid planering och planläggning ska kommuner och myndigheter ta
hänsyn till miljökvalitetsnormerna. I plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får
medverka till att en miljökvalitetsnorm överträds. I förordningen framgår att
miljökvalitetsnormer gäller för utomhusluft med undantag av arbetsplatser samt väg- och
tunnelbanetunnlar.
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Trafikutredning, Broporten Logistikcenter, Ramböll, version 1 2014-03-11

Övergripande MKB planprogram Kärrängen och Klöv
M1300130
2014-10-31 s. 54 (68)
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5),
bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly.
Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly
är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen. Den kartläggning av
halter av partiklar, PM2,5 som genomfördes av Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
(SLB-analys) under 2010 visar att även miljökvalitetsnormen för partiklar, PM2,5 klaras i hela
regionen. 64 Generellt är det normerna för kvävedioxid (dygnsmedelvärdet) och PM10
(dygnsmedelvärdet) som är svårast att klara i Stockholmsregionen.
Miljökvalitetsnormer för luft gäller utomhus där människor vistas och ska uppfyllas så snart
som möjligt, dock senast till den tidpunkt som fastställts av regeringen för varje specifikt ämne.
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Tabell 6-5: Miljökvalitetsnormer för PM10 och kvävedioxid.

Parameter
Kvävedioxid, NO2

Miljökvalitetsnorm (μg/m3)
40 μg/m3 (årsmedelvärde)
60 μg/m3 (dygnsmedelvärde)
90 μg/m3 (timmedelvärde)

Partiklar, PM10

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

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

* Förutsatt att halten inte överskrider 200 μg/m3 under en timme mer än 18 gånger per
kalenderår.
6.9.2 Förutsättningar
Enligt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund klaras generellt miljökvalitetsnormer för
bly, svaveldioxid och kolmonoxid utan några problem i tätortsmiljö. Enligt luftvårdsförbundets
normkartor över Upplands-Bro kommun överskrids inte normerna för kvävedioxid, bensen och
partiklar inom programområdet. Halterna är som högst längs med E18 men även längs med
vägen underskrids normerna. Enligt SLB-analys underskrids i dagsläget miljökvalitetsnormen
(dygnsmedelvärdet) för både kvävedioxid och PM10 inom samt i programområdets närhet 65, se
figur 6-16 och figur 6-17.

Figur 6-17 NOX-halter Upplands-Bro kommun, programområdet inringat.
64

Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (No2). SLB-analys, april 2013.
Stockholm och Upplands luftvårdsförbund http://slb.nu/lvf/Luftfororeningskartor/webkartaNO2_PM10/
2013-09-03.
65
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Figur 6-18 PM10-halter Upplands-Bro kommun, programområdet inringat.

6.9.3 Konsekvenser programförslag
Programområdet kommer att genera trafik i området som inte finns idag. Bedömningen är dock
att området inte kommer att generera trafik i den omfattningen att miljökvalitetsnormer för luft
påverkas eller att utsläpp av växthusgaser sker på en sådan nivå att klimatpåverkan sker. Totalt
bedöms området generera 3 600 fordon/dygn. Väg 840 har idag en trafikmängd om cirka 4000
fordon per dygn och E18 på sträckan Enköping-Stockholm trafikeras ett genomsnittsdygn av
drygt 32000 fordon, varav ca 10 % är lastbilar, enligt trafikmätning från 2011. 66 Antalet
tillkommande transporter från programområdet till E18 är i jämförelse med detta lågt.

6.10 Klimat och energi

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala
konsekvenser. Människans påverkan på klimatet behöver begränsas genom att använda energi
på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi.
Samtidigt behövs förberedelse på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.
6.10.1

Bedömningsgrunder

Upplands-Bro kommuns miljöplan
I Upplands-Bro kommuns miljöplan 67 med lokala miljömål finns ett övergripande syfte att
Upplands-Bro kommun ska föregå med gott exempel och kommunen ha en grön profil.
Miljömålen är i första hand ställda mot kommunala verksamheter men kan appliceras även på
andra aktörer. I miljöplanen anges bland annat att utsläppen av fossil koldioxid ska minska med
50 % till år 2020 med 2008 som basår och att Upplands-Bro kommun ser en framtid med
minskat fossilt koldioxidutsläpp genom möjlighet till att tanka biogas inom kommunen.
Klimat och energistrategi för Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en klimat- och energistrategi. 68 Ett av
åtgärdsområdena i klimat och energistrategin fokuserar på samhällsplanering, regionala
strukturer och markanvändning. I strategin framhålls att långsiktiga investeringar i infrastruktur
och övrig samhällsplanering behöver skapa förutsättningar för ett energieffektivare
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Granskningshandling, E18, Enköping-Stockholm, tpl Kocksbacka, Vägplanbeskrivning, 2013-12-05
Upplands-Bro kommuns miljöplan med lokala miljömål 2010-2030 antagen av kommunfullmäktige
2010-10-21, § 108
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Klimat- och energistrategi för Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län 2013:8
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transportsystem. En väl fungerande och sammankopplad teknisk infrastruktur är en förutsättning
för att regionens storskaliga och klimateffektiva lösningar ska kunna fortsätta att utvecklas.
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6.10.2 Förutsättningar
Klimatscenarier visar att klimatförändringen för Stockholms läns del kan innebära att vi får
varmare vintrar, mer nederbörd, torrare somrar och blötare vintrar, fler stormar och skyfall, ökat
vattenstånd i Östersjön, högre vattentemperatur med ökad risk för algblomning och längre
växtsäsong. Klimatscenarier visar också på stigande havsnivåer. Här råder stor osäkerhet, men
enligt SMHI är det för närvarande rimligt att anta att världshaven som högst stiger upp emot en
meter från 1990 till slutet av 2100. Framtidens översvämningsrisker i Stockholms län är
kopplade till skyfall, problem med höga flöden i vattendrag samt med höga havsnivåer. 69
6.10.3 Konsekvenser programförslag
I programområdet planeras för cirka 85 nya tomter för verksamheter. Ett nytt område medför
påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning genom till
exempel uppvärmning av byggnader, ökad användning av varor och byggnadsmaterial, ökade
andelar hårdgjorda ytor med mera. Det är viktigt att planering av området sker på ett sätt som
begränsar påverkan på klimatet och förbereder för kommande klimatförändringar.
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar
trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar transportsträckan och
därmed utsläpp av växthusgaser.
Programförslaget innebär att en exploatering av området och att fler människor behöver ta sig
till och från området. Programområdet ligger nära Bro samhälle men har idag begränsad tillgång
till kommunala färdmedel. Programförslaget medför att möjligheten att ta sig till och från
området kommer att kompletteras med en ny avfart från väg 840 och möjlighet till utökade
busslinjer vilket bör prioriteras. I samband med utbyggnaden kommer gång- och cykelnätet i
hela området utvecklas och framkomligheten och tillgängligheten till och från programområdet
kommer att förbättras.
Om området förses med kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser utförs på ett sätt som
främjar användande finns goda möjligheter att ta sig till och från området för yrkesverksamma
och besökande på andra sätt än med bil.
Programförslaget innebär hårdgörande av ytor vilket leder till att större mängd dagvatten
uppkommer vilket behöver beaktas i en framtida situation där det förväntas mer intensiva regn.
Vegetationsytor och träd har en kvarhållande funktion för nederbörd samt en avkylande effekt
och behovet av vegetation både i ett regionalt och i ett lokalt perspektiv kommer att öka i
framtiden.
6.10.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Ur klimat och energisynpunkt är bland annat följande aspekter viktiga att beakta eller utreda
vidare i det fortsatta planarbetet:
• Korta gång- och cykelstråk till kollektivtrafik och service ska eftersträvas för att minska
behovet av transporter med bil.
• Höga krav behöver ställas på kommande lokaler om effektiv energianvändningen och
att använda klimatneutral och miljömärkt värme- och elenergi.
• Begränsad solinstrålning – lokalisering av bebyggelse/byggnader i relation till
väderstreck, solavskärmning (minskat kylbehov).
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Rapport Nr 2010-78, Regional Klimatsammanställning – Stockholms län. SMHI 2011.
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7

Grönska ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras och i andra hand nyanläggas i
programområdet för att bland annat möjliggöra fördröjning av nederbörd och för dess
avkylande effekt i ett varmare klimat. Gröna väggar och tak kan prövas.
Dagvattenssystem behöver dimensioneras för att klara framtida klimatförändringar.
Transportsystem baserade på förnyelsebara drivmedel.
Markstabilitet ska klargöras under fortsatta planarbetet och hänsyn tas till påverkan som
kan ske till följd av klimatförändringar.

Miljökonsekvenser nollalternativ

Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning kvarstår vilket innebär att jordbruksoch naturmark inte kommer att tas i anspråk för andra ändamål. Befintliga natur- och
kulturvärden kommer därmed att behållas, liksom möjligheten att fortsätt att bedriva jordbruk.
Jordbruksmark innehåller stora mängder kväve och fosfor och när marken odlas sker en
omrörning i marken som gör att näringsämnena frigörs. Tillförsel av vattenlösligt kväve- och
fosfor ökar ytterligare mängderna och de näringsämnen som ej tas upp av växterna förs med
vatten till grundvatten, vattendrag, sjöar och hav. Vid en fortsatt nuvarande markanvändning
kan detta läckage förväntas fortsätta ske och näringsämnena nå Broviken efter passage via
Sätrabäcken och Brobäcken.
Den planerade gång- och cykelvägen medför ett positiv tillskott genom att den kan främja
folkhälsa och bidra till minskade utsläpp från biltrafiken eftersom den ger förutsättningar för att
välja cykel istället för bil. I nollalternativet förväntas det dock ta längre tid innan gång- och
cykelvägen kan realiseras.
Sammantaget bedöms nollalternativet
miljökonsekvenser jämfört med nuläget.

8

inte

medföra

några

betydande

skillnader

i

Miljökonsekvenser byggskede

Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I detta
kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som
ska vidtas i byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljöprogram.

8.1

Buller

Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex.
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även transporter
orsaka bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i befintliga bostäder vid Önsta
Gård tidvis komma att bli störda av dessa arbeten. Naturvårdsverkets nationella riktvärden
avseende buller under byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatta arbetet och i samband med
upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat
minsta miljöpåverkan, väljas.
Inför bullrande arbeten bör samråd ske med djurhållare i närheten för att undvika att djuren
skräms.

8.2

Luftkvalitet

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

Övergripande MKB planprogram Kärrängen och Klöv
M1300130
2014-10-31 s. 58 (68)
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning
vid rivning, borrning, slipning m.m. renhållning av området och kemisk dammbindning.

8.3

Risk och säkerhet

8.4

Vattenmiljö
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De riskkällor som identifierats i programskedet, i första hand närheten till transportleder för
farligt gods, bedöms ej innebära någon förhöjd risknivå under byggskedet. Generellt appliceras
inte länsstyrelsens skyddsavstånd på t.ex. byggbodar och – etableringar, dessa brukar kunna
placeras i närheten till t.ex. vägar med transporter av farligt gods. I byggskedet bör frågan
angående brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur räddningstjänstens
insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur detta tillgodoses för
byggnader som redan har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett exploateringsområde av
denna storlek där etappvisa byggnationer och inflyttningar planeras. Det är även viktigt att
försörjningen av brandvatten till området i enlighet med gällande föreskrifter tillgodoses.
Under byggskedet finns det en risk för att förorenat dagvatten kan nå Sätrabäcken och rinna
vidare mot Brobäcken och nå Broviken. Dagvatten kan förorenas med kväveföreningar och
suspenderande ämnen i samband med losshållning av berg och lager av krossprodukter varför
det är viktigt med en noggrann planering av byggfasens dagvattenhantering. Principen för
dagvattenhanteringen är att i ett inledande skede anlägga dammar eller andra skyddsåtgärder
som samlar upp och fördröjer dagvattnet från upplag och större schakter, innan avledning sker
kontrollerat till ytvattenrecipienten. En riskbedömning inför bergsprängning bör även göras som
studerar olika riskkällors inverkan på grundvattnet. Bevarandeplanen för Broviken tar särskilt
upp som hot mot området att löst fosfor ökar, att de naturliga vattenståndsvariationerna som är
viktiga för strandängarnas störs och grumling/sedimentering sker som påverkar Broviken. På
grund av detta är det extra viktigt att redan i byggskedet vidta åtgärder för att förhindra utsläpp
till dagvatten.
Både näringsämnen och sediment kan förväntas lösgöras när arbeten sker i mark. Det föreslagna
dagvattensystemet med diken och dammar bör därför anläggas så tidigt som möjligt för att
minska risken för utsläpp av föroreningar vid byggfasen och exempel på lokala åtgärder från
arbetsområden är slam- och oljeavskiljning i containersystem av dagvatten. Även befintliga
dammar och våtmarker i området ska skyddas mot risken för grumling under byggtiden.

8.5

Naturmiljö

I anslutning till de områden där det finns värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas
behöver denna skyddas från påverkan av arbetsfordon, damning och liknande. För de
ädellövträd som finns i området bör även hänsyn tas till att de får tillräckligt med ljus och att
man upprätthåller en buffertzon för att skydda trädens rötter. Försiktighet bör iakttas vid
etablering och eventuell schaktning.
Dammarna i området kan vara en plats där det finns groddjur och salamandrar och en
inventering av detta rekommenderas. Om groddjur och salamandrar finns i området behöver
hänsyn tas till dessa under byggskedet.

8.6

Rekreation och grönstruktur

Utbyggnaden inom programområdet kommer att ske i etapper och byggområdet bör planeras så
att passager genom området i så stor utsträckning som möjligt är möjliga genom hela
byggskedet.
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8.7

Tillgänglighet och trygghet

8.8

Klimat och energi

8.9

Kulturmiljö

Så länge byggskedet pågår kommer vissa delar att upplevas som otrygga att vistas på. Det bör i
ett tidigt skede finnas belysta gång- och cykelstråk, säkra passager av vägar och tydlig skyltning
om hur man når kollektivtrafik och andra målpunkter.
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Under byggskedet kommer energianvändningen att öka och transporter kommer att alstras. För
att minimera konsekvenserna till följd av de verksamheter som pågår under byggskedet bör ett
miljöprogram tas fram som säkerställer att all miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning
minimeras under byggskedet. Bergmassor som frigörs vid sprängning bör i möjligaste mån
användas inom exploateringsområdet för att begränsa transportbehov. Massbalans ska
eftersträvas inom området och bergmassor som frigörs vid sprängning bör användas i
exploateringsområdet i möjligaste mån för att begränsa transportbehov. Mjukmassor kan
användas som matjord samt växtlager i anslutning till deponin i Högbytorp.
Fornlämningar skyddas enligt lagen om kulturminnen mm, och åtgärder inom och närheten av
fornlämningsområde får inte ske utan samråd med länsstyrelsen, kulturmiljöenheten. I
byggskedet måste det säkerställas att erforderliga tillstånd och samråd har skett och att dessa
följs.

9
9.1

Samlad bedömning
Samlad konsekvensbedömning

Programmet för Kärrängen Klöv planeras ligga till grund för flera detaljplaner och kommunen
har gjort bedömningen att dessa sammantaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Ställningstagandet grundar sig framför allt på att markanvändningen i ett större oexploaterat
område med natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. I området finns bland
annat jordbruksmark, natur och kulturvärden som behöver beaktas. Jordbruksmarken som tas i
anspråk är av högsta klass inom Stockholms län och visuellt kommer upplevelsen av området
förändras. Den föreslagna exploateringen utgår från de befintliga riktningarna i landskapet och
har anpassats efter topografin. Området är dock till stora delar öppet och synligt från väg 840,
även delvis synligt från E18. Delar av området ligger vid infarten till Bro från E18 och utgör
därför en entré till tätorten vilket ställer stora krav på utformningen av bebyggelsen.
Programområdet ingår som en del i Önsta, ett större område som är av lokalt intresse för
kulturmiljövården. Området är rikt på fornlämningar. Den föreslagna exploateringen har
anpassats för att bevara så mycket som möjligt av den kulturhistoriska miljön i området men
kommer att innebära stora ingrepp i det agrara kulturlandskapet. En fördjupad arkeologisk
utredning har genomförts för att kunna konstatera om påträffade osäkra fornlämningarna och
boplatslägena utgör fast fornlämning. Utredningen visar att ytterligare 17 fornlämningar
förekommer inom utredningsområdet utöver de tidigare konstaterade. Resultaten av
undersökningen har påverkat utformningen av programförslaget genom att områden med
konstaterade fornlämningar undantas från exploatering. Ett oexploaterat område lämnas också
kring Önstatorp för att få ett respektavstånd till den kulturhistoriskt värdefulla torpmiljön. En
kulturhistorisk lämning som består av en vägbank påverkas emellertid negativt av
programförslaget då delar av dess sträckning exploateras.
Naturtyperna i Kärrängen och Klöv utgörs av naturgräsmark, åker, tallskog, aspskog,
ädellövskog, granskog och blandskog. Det finns många värdefulla arter och strukturer som
gamla grova ädellövträd, värdefulla solexponerade tallar, död ved, signalarter och rödlistade
arter. I en damm inom programområdet har större vattensalamander påträffats och det finns
även lämpliga övervintringsplatser inom programområdet. Programförslaget är anpassat för att
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lämna dessa områden oexploaterade och för att säkerställa spridningsvägen mellan lekdamm
och lämpligt övervintringsområde. Programförslaget är också anpassat för att bevara merparten
av områdets utpekade regionala naturvärden och så många biotoper som möjligt.
Sammanhängande gröna samband har eftersträvats för att undvika isolerade öar i området.
Programförslaget innebär dock att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av
regionalt, kommunalt eller lokalt värde kommer att ske.
Recipient för dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som utgör Natura 2000-område och
omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Programförslaget innebär att natur- och
jordbruksmark ersätts av hårdgjorda ytor (byggnader, gator och parkeringar m m) vilket
kommer att öka ytorna som genererar dagvatten. Sammantaget kommer cirka halva
programområdets area att tas i anspråk medan resterande behålls som naturmark. Dagvattnet
kommer även att ha en annan sammansättning än vid nuvarande markanvändning, från
näringsrikt vatten från jordbruksmarken till dagvatten från ett verksamhetsområde, mer likt ett
vägdagvatten innehållandes andra föroreningar än närsalter. För att skydda recipienten ska
planering och anpassning ske så att dagvatten från området inte riskerar att förorena recipienter
nedströms. Dagvattendammar behöver anläggas tidigt byggfasen och vid behov renas för att
minska risken för utsläpp av kväveföreningar och partiklar till den ytvattenrecipienten.
Dagvatten från hårdgjorda ytor, under driftfasen, föreslås omhändertas i ett dikessystem,
företrädesvis så kallade svackdiken, och via två nya dagvattendammar. I den fortsatta
planprocessen bör en dagvattenutredning genomföras i vilken dagvattenanläggningarna
dimensioneras i syfte att kommande utsläpp inte ska inverka på miljökvalitetsnormerna för
vatten eller på Brovikens Natura 2000-område.
Programområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga
tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. För att förbättra för gång- och
cykeltrafiken planerar kommunen i samarbete med Trafikverket ett nytt mellankommunalt
gång- och cykelstråk från Bro och norrut mot Sigtuna. Genom programområdet planeras två
gång- och cykelvägar vilket gör området mer tillgängligt än idag. Cykelvägarna i området
ansluter sedan i norr till en befintlig tunnel under E18 som möjliggör för en koppling regionalt
och underlättar för gång- och cykeltrafik till arbetsplatsområdet norr om E18. Detta är en positiv
effekt av programförslaget då E18 tidigare har fungerat som en barriär och det finns en uttalad
vilja att knyta ihop kommunens olika delar. Det är viktigt att gång- och cykelstråk utformas så
att de upplevs som trygga och trivsamma. Belysning och utformning av gång- och cykelvägar
bör detaljstuderas i det fortsatta planarbetet så att cyklister och gångare vill använda dem.
Gångstigen runt området ökar tillgängligheten till natur- och hagmarken och underlättar för
människor som kommer att vistas inom programområdet att även få tillgång till natur.
Upplevelsen av området kan dock bli sämre på grund av verksamheter i omgivningen.
Programområdet gränsar till E18 som är primär transportled för farligt gods och väg 840 som är
sekundär transportled för farligt gods. Rekommenderade skyddsavstånd till E18 innehålls, med
undantag för planerade övernattningsstugor för vilka risksituationen behöver studeras vidare.
Det samma kan bli aktuellt för de tomter som planeras i anslutning till trafikplats Bro och längs
väg 840 beroende på vilken typ av verksamhet som blir aktuell och hur nära transportlederna
som byggnader placeras. Ett område om 25 meter bör alltid lämnas helt fritt från bebyggelse
intill transportleder för farligt gods. Planerat truckcenter inom programområdet utgör också en
riskkälla som behöver utredas närmare i relation till övrig planerad bebyggelse och E18.
Skyddsavstånd innehålls till Högbytorps avfallsanläggning samt planerat kraftvärmeverk och
biogasanläggning på norra sidan av E18. Programområdet gränsar till den planerade
hästsportanläggningen. Ridån med skog, ängs- och hagmarker mellan programområdet och
hästsportanläggningen bedöms utgöra ett tillräckligt skydd mot spridning av hästallergen men
även minska riskerna för att eventuellt buller eller andra åtgärder i verksamhetsområdet ska
påverka hästarna på hästsportanläggningen.
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Ljudnivån längs E18 är allmänt förhöjd. Inom området planeras inte för bostäder eller
utbildningslokaler och de reakreationsmöjligheter som planeras inom området är inte
huvudsyftet med programförslaget. De riktvärden som finns för trafikbuller och externt
industribuller och som tillämpas på områden för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv där
naturupplevelsen är en viktig faktor bedöms därför inte vara tillämpliga i detta område.
Planerad verksamhet i programområdet är av sådan karaktär att den i sig självt kan generera
ljudemissioner. Dock finns inga bostadsområden eller andra särskilt störningskänsliga objekt på
nära avstånd. Även ökad trafik till och från programområdet kommer att inverka på allmänna
ljudnivån i områdets närhet, framförallt på väg 840 där trafiken fördubblas.
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Inom området planeras för en gångstig och för att stigen ska nyttjas och ha ett upplevelsevärde
för dem som nyttjar denna stig behöver det säkerställas att ljudnivåerna från verksamheterna
inom programområdet hålls på en acceptabel nivå.
I programområdet planeras för cirka 85 nya tomter för verksamheter. Ett nytt område medför
påverkan på klimatet genom ökade transporter och utsläpp, ökad energianvändning genom till
exempel uppvärmning av byggnader, ökad användning av varor och byggnadsmaterial, ökade
andelar hårdgjorda ytor med mera. Det är viktigt att planering av området sker på ett sätt som
begränsar påverkan på klimatet och förbereder för kommande klimatförändringar.
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är av sådan karaktär att den alstrar
trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar transportsträckan och
därmed utsläpp av växthusgaser. Programförslaget innebär också att fler människor behöver ta
sig till och från området. Om området förses med kollektivtrafik och gång- och
cykelförbindelser utförs på ett sätt som främjar användande finns goda möjligheter att ta sig till
och från området för yrkesverksamma och besökande på andra sätt än med bil. Möjligheten till
kollektivtrafik behöver dock studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen,

9.2

Avstämning mot miljömål

Det nationella miljömålssystemet med miljökvalitetsmål inrättades år 1999. Under år 2010
fattade regering och riksdag beslut om förändringar i miljömålssystemet och idag består det
svenska miljömålssystemet av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål samt fjorton
etappmål. Upplands-Bro kommun har brutit ned de nationella miljömålen i en miljöplan med
lokala miljömål för kommunen.
I detta kapitel görs en bedömning av programförslagets konsekvenser och påverkan på relevanta
miljökvalitetsmål.
Levande odlingslandskap
Inom miljömålet levande odlingslandskap finns andel åkermark som ett delmål. Riksdagens
definition av målet är ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks." Upplands-Bro kommun skriver i förordet till de
lokala miljömålen att förekomsten av befintlig jordbruksmark och trädgårdsmark av god kvalitet
ska beaktas vid exploatering. Upplands-Bro ska fortsätta ha en grön profil genom att bevara och
utveckla naturvärden och anpassa kommande bebyggelse efter befintliga natur- och
kulturhistoriska värden i landskapet. 70 Programförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk
och exploateras och påverkar på så sätt miljömålet negativt.
70

Miljöplan med lokala miljömål 2010-2030 Upplands-Bro kommun, antagen av kommunfullmäktige
2010-10-21, § 108
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God bebyggd miljö
Riksdagens definition av miljömålet god bebyggd miljö är ”städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas”. Programområdet är beläget i närheten av trafikerade
vägar som innebär höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt risker med hänsyn till transporter av
farligt gods. Både buller, höga halter av luftföroreningar samt olyckor med farligt gods kan
påverka hälsan hos de som vistas i området dock är lokaliseringen lämplig utifrån avståndet till
befintliga bostadsområden i närheten och bedöms inte påverka boendemiljön där.
Begränsad klimatpåverkan
Programförslaget medför ökad trafik till och från området vilket innebär ökade utsläpp av
växthusgaser och luftföroreningar. Programförslaget medför också ökad energianvändning.
Området planeras att försörjas med fjärrvärme vilket är positivt ur miljömålssynpunkt.
Frisk luft
Programförslaget medför ökad trafik till och från området vilket innebär ökade utsläpp av
växthusgaser och luftföroreningar. Några miljökvalitetsnormer bedöms dock inte överskridas.
Området kommer att öka möjligheten för att nyttja cykel mellan kommunens olika delar och i
det fortsatta arbetet bör även tillgängligheten för kollektivtrafik inom området utredas för att
minska trafikbehovet inom området.
Bara naturlig försurning
Ökad trafik till och från området medför ökade utsläpp av försurande och övergödande ämnen
som kväveoxider. För besökande och arbetande i området kommer det att finnas goda
möjligheter att nyttja cykel.
Ingen övergödning
Programförslaget bedöms innebära positiva effekter för miljökvalitetsmålet ingen övergödning
då användningen av jordbruksmark som idag är den största källan till näringsämnen i området
förändras. Det finns dock en risk att för att fosfor bundet i marken kan nå vattendag nedströms
även efter exploateringen. För att detta inte skall ske är det viktigt att dagvatten från området
renas och kvaliteten säkerställs innan det når Sätrabäcken, Brobäcken och slutligen Broviken.
Säker strålmiljö
Avståndet till kraftledning bedöms tillräckligt för att risken för exponering av elektromagnetiska
fält bedöms som liten.
Levande sjöar och vattendrag
Ökad andel hårdgjorda ytor och en ökad mängd dagvatten kan medföra en ökad
föroreningsbelastning på recipienter som kan påverka dess status och naturvärden. För att
säkerställa att det dagvatten som når recipienterna är av god kvalitet behöver dagvattenfrågan
och åtgärder för rening och fördröjning av dagvattnet utredas närmare under det fortsatta
planarbetet.
Miljökvalitetsmålet omfattar även att ytvattentäkter som används för dricksvattenuttag ska ha
god kvalitet. Det aktuella programområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen för
Östra Mälarens vattenskyddsområde och Östra Mälaren, som Broviken är en del av, ingår i den
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primära skyddszonen. Det är därför viktigt att säkerställa kvaliteten på det dagvatten som
kommer ifrån området så att vattenkvaliteten i Broviken ej påverkas.
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Levande skogar
Inom området finns både ädellövskog och enstaka grova ädellövträd, bland annat flera stora
ekar som bidrar till samband för ädellövsskog. Spridningssamband finns för både barrskog och
lövskog. Programförslaget innebär negativa konsekvenser genom att vissa områden med
skogsmark tas i anspråk. Positiva konsekvenser tillkommer genom att tillgången och
tillgängligheten till skogsområdena för rekreation ökar.
Ett rikt växt- och djurliv
Naturinventeringen som har utförts visar att i området förekommer många värdefulla arter och
strukturer som gamla grova ädellövträd, värdefulla solexponerade tallar, död ved, signalarter
och rödlistade arter. Större vattensalamander har påträffats i en damm och lämpliga
övervintringsområden och spridningsvägar mellan dessa har identifierats inom programområdet.
Programförslaget har anpassats så att dessa ej berörs av exploateringen. Programförslaget
innebär att merparten av områdets utpekade regionala naturvärden och biotoper bevaras dock
innebär förslaget att exploatering av miljöer som bedömts ha naturvärden av regionalt,
kommunalt eller lokalt värde kommer att ske.
Myllrande våtmarker
Inom programområdet finns några våtmarker som har pekats ut i den naturinventering som har
utförts. Våtmarkerna kommer att bevaras vilket innebär att miljömålet ej bedöms påverkas
negativt.

10 Möjligheter till hållbar utveckling

Programförslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling har belysts med hjälp av
en värderos för att visualisera hur programförslaget förhåller sig till nollalternativet och nuläget
utifrån ekologisk, social, ekonomisk och rumslig hållbarhet.
Värderosen är ett verktyg för att på ett översiktligt sätt kunna utvärdera och illustrera
hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag. I värderosen beskrivs hur hållbart förslaget är ur
ekologiskt, socialt, ekonomiskt och rumsligt perspektiv. Varje variabel rymmer olika aspekter
som kan anpassas till det aktuella projektet. I värderosen markeras hur väl ett förslag uppfyller
kraven för vardera aspekt. Om förslaget är hållbart markeras detta långt ut på den axel som
tillhör den utvärderade aspekten och om det är mindre hållbart hamnar markeringen närmare
centrum av rosen. Den helt fyllda rosen är den idealiskt hållbara stadsdelen. Genom att både
nollalternativet och programförslaget utvärderas ger rosen en tydlig bild av hur de olika
alternativen står i förhållande till hållbarhet. Vissa indikatorer är av sin karaktär mätbara och
konkreta, medan andra är mera värderande. Värderosen ska betraktas som en bedömning av
möjligheterna att nå hållbar utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
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Figur 10-1. Värderos som visualiserar hur programförslaget förhåller sig till nollalternativet vid en
bedömning av ekologisk, social, ekonomisk och rumslig hållbarhet.

Ekologiska aspekter
Viktiga aspekter för ekologisk hållbarhet är t.ex. bevarande av värdefull natur och begränsa
utsläpp till vatten. Programförslaget medför att markanvändningen i ett större oexploaterat
område med natur- och jordbruksmark ändras till verksamhetsområde. Ungefär halva ytan inom
programområdet behålls som naturmark. Programförslaget innebär dock att exploatering av
miljöer som bedömts ha naturvärden av regionalt, kommunalt eller lokalt värde kommer att ske.
Nollalternativet innebär att nuvarande naturvärden bibehålls och är därmed fördelaktigare än
programförslaget ur detta perspektiv. När det gäller vattenmiljön innebär programförslaget att
andelen hårdgjorda ytor kommer att öka vilket genererar dagvatten med en annan
sammansättning. Nollalternativet innebär att jordbruksmarken fortsätter att brukas vilket också
påverkar utsläppen till vatten av framför allt näringsämnen från området. Recipient för
dagvattnet från området är Broviken, Mälaren, som utgör Natura 2000-område och omfattas av
miljökvalitetsnormer för vatten. Vattendragen Sätrabäcken och Brobäcken samt Broviken är
känsliga för fosforbelastning. I programförslaget föreslås åtgärder i syfte att dagvattnet inte ska
påverka recipienten negativt av tillkommande föroreningar i dagvattnet och förändrade
flödesförhållanden. Minskad andel åkermark och lokalt omhändertagande av dagvatten medför
att programförslaget totalt sett förväntas medföra minskad belastning av närsalter på
nedströmsliggande recipienter. Inga beräkningar av föroreningsbelastning har dock gjorts i detta
skede. Dagvattenfrågan behöver utredas närmare i den fortsatta planprocessen för att närmare
kunna bedöma påverkan på vattenmiljön.
Rumsliga aspekter
Rumslig hållbarhet handlar om frågor kring områdets placering i förhållande till sin omgivning.
Hur området utformas och dess påverkan på hälsa och säkerhet kopplat till buller- och riskkällor
samt tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar.
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Rekommenderade skyddsavstånd till E18 innehålls i stort men för några delar av
programområdet behöver risksituationen studeras vidare. Skyddsavstånd till verksamheter i
omgivningen innehålls och det finns inga planerade verksamheter inom programområdet som
förväntas medföra oacceptabla risker för omgivningen. Ljudnivån längs E18 är allmänt förhöjd.
Ljudnivåer från kommande kraftvärme- och biogasanläggning, eller befintlig avfallsanläggning,
bedöms inte medföra ljudnivåer inom programområdet som kan höras genom det allmänna
trafikbruset på E18. Planerad verksamhet i programområdet är av sådan karaktär att den i sig
självt kan generera ljudemissioner. Även ökad trafik till och från programområdet kommer att
inverka på allmänna ljudnivån i områdets närhet. Programförslaget innefattar dock inte särskilt
känslig bebyggelse så som bostäder, vård- eller utbildningslokaler. Det finns heller inga
bostadsområden eller andra särskilt störningskänsliga objekt på nära avstånd. Sammantaget
bedöms programförslaget inte ge betydande negativa effekter på människors hälsa.
Nollalternativet är dock fördelaktigt i förhållande till programförslaget med hänsyn till att
buller- och riskkällor då saknas inom programområdet.
Planerad markanvändning för logistik, handel och industri är, som tidigare nämnts, av sådan
karaktär att den alstrar trafik. Dock är området placerat i anslutning till E18 vilket begränsar
transportsträckan och därmed utsläpp av växthusgaser. Programförslaget innebär också att fler
människor behöver ta sig till och från området. Verksamhetsområdet ligger i närheten av Bro
och kollektivtrafik finns i närheten men tillgängligheten till kollektivtrafik bör studeras närmare.
Om också gång- och cykelförbindelser utförs på ett sätt som främjar användande finns goda
möjligheter att ta sig till och från området för yrkesverksamma och besökande på andra sätt än
med bil. Ur klimatsynpunkt bedöms dock nollalternativet, som inte innebär någon exploatering,
fördelaktigt i förhållande till programförslaget. Även i nollalternativet förutsätts att gång- och
cykelvägen som utgör del i det regionala cykelnätet kommer till stånd, dock förväntas det ta
längre tid innan den kan realiseras.
Ekonomiska aspekter
Viktiga aspekter för ekonomisk hållbarhet utgörs bl.a. av områdets förmåga att generera ett
lokalt och mångformigt näringsliv med verksamheter och kommersiell service. En annan viktig
aspekt handlar om att investera i området långsiktigt, ha en mångfald av ytor och lokaler och
god tillgänglighet till området.
Programförslaget innebär att ungefär halva programområdets yta tas i anspråk för verksamheter
varav huvuddelen av den mark som exploateras utgörs av jordbruksmark. Jordbruksmarken som
tas i anspråk är av högsta klass inom Stockholms län vilket innebär att den avkastning
jordbruksmarken genererar går förlorad. I nollalternativet fortsätter jordbruksmarken att brukas.
I kommunen finns en efterfrågan på tomter för verksamheter och de nya verksamheterna
kommer att skapa arbetstillfällen. Planerad handel, restaurang och hotellverksamhet bidrar
också till den ekonomiska genereringen i området. När det gäller ekonomisk generering bedöms
det planerade verksamhetsområdet vara fördelaktigare än nollalternativet. Samhällsekonomiskt
är det lämpligt att anlägga verksamheter, som logistikanläggningar, i anslutning till befintliga
trafikleder för att minska behovet av nybyggnation av vägar och transporter. Programförslaget
är beläget intill E18, i ett strategiskt läge i regionen, men innebär även att tidigare oexploaterad
mark tas i anspråk vilket innebär att lokal infrastruktur saknas.
Sociala aspekter
Social hållbarhet handlar bl. a. om att skapa goda förutsättningar för människor att röra sig
tryggt genom området och har tillgång till en rekreativ grönstruktur.
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Programområdet används idag i begränsad utsträckning för friluftsändamål och det finns inga
tydliga stråk för att människor ska kunna röra sig i området. Genom området planeras två gångoch cykelvägar som ska ansluta till en tunnel under E18 vilket gör området mer tillgängligt än
idag. Det är dock viktigt att gång- och cykelstråk utformas så att de upplevs som trygga och
trivsamma. Gångstigen runt området ökar tillgängligheten till natur- och hagmarken och
underlättar för människor som kommer att vistas inom programområdet att även få tillgång till
natur och kulturvärden. Tillgängligheten ökar därmed relativt nollalternativet men genom att
natur- och kulturvärden tas i anspråk minskar programförslaget upplevelsevärdet i delar av
programområdet. Programförslaget har dock anpassats för att kunna behålla de områden som
hyser de största natur- och kulturvärdena.
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11 Uppföljning

Enligt 6 kap 12 § miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en redogörelse för
de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som
genomförandet av planen eller programmet medför. Detta ska göras för att myndigheten eller
kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte
identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6 kap 18 § miljöbalken). Det
är viktigt att notera att det är både den förutsedda men även den oförutsedda betydande
miljöpåverkan som ska följas upp.
Uppföljning har stor betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och det
långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljningen är även viktig för att följa upp om de
i MKB:n föreslagna skyddsåtgärderna verkligen genomförts.
Denna MKB utgör en viktig del i den fortsatta planprocessen för Kärrängen-Klöv. I kommande
detaljplanering behöver förslag till åtgärder och anpassningar av planförslaget följas upp.
Uppföljningen bör ske kontinuerligt från det att arbetet med planeringen för första etappen
påbörjas tills dess att utbyggnaden av området är fullt genomförd och området har tagits i bruk.
Härmed kan man fånga upp vad som händer från och med detaljplanering till projekterings- och
genomförandefasen och slutligen till dess att verksamhetsområdet är fullt utbyggd. Kontinuerlig
uppföljning är viktig, inte minst för att fånga upp erfarenheter genom hela processen. Syftet är
också att erfarenheter från de första etapperna ska kunna återföras till efterföljande etapper.
Förslag till åtgärder och lösningar som föreslås i denna MKB bör som nämnts tidigare
konkretiseras i efterföljande detaljplan och uppföljning bör ske i samband med
detaljplanerarbetet.

12 Fortsatt arbete

I denna MKB har konsekvenserna beskrivits översiktligt till följd av en utbyggnad för hela
programområdet. Detta för att få ett helhetsperspektiv och att tidigt i planprocessen få en samlad
bedömning av de konsekvenser som kan uppkomma. Miljökonsekvenserna är dock beskrivna på
ett övergripande sätt eftersom planarbetet befinner sig i ett tidigt skede och någon
detaljutformning av området ännu inte är fastlagd.
Tanken med den övergripande MKB:n för programmet är att den ska fungera som underlag för
fortsatt detaljplanering. Under arbetet med MKB:n har det framkommit att vissa frågor kräver
mer detaljerade studier och utredningar för att kunna beskriva miljökonsekvenserna mer exakt. I
det efterföljande detaljplanearbetet när planeringen för området kommit längre är det därför
nödvändigt att studera vissa miljöaspekter mer ingående.
De frågor som identifieras för fortsatta studier/utredningar kan i detaljplaneskedet
sammanställas i separata ”fördjupningar av MKB:n” som biläggs varje enskild detaljplan där det
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bedömts att planen kan medföra betydande miljöpåverkan. Om detaljplanen inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan kan frågorna redovisas direkt i planbeskrivningen. Detta
innebär att en mer detaljerad behovsbedömning utförs inför upprättande av varje enskild
detaljplan.

Figur 11-1. Föreslagen etappindelning vid utbyggnad av programområdet Kärrängen och Klöv.

En preliminär avgränsning har genomförts avseende vilka miljöaspekter som behöver utredas
närmare inom respektive detaljplaneetapp, se tabell 11-1.
Ingen markering: miljöaspekten är inte relevant för kommande detaljplan
Grön markering: miljöaspekten är relevant och belyses på tillräcklig nivå i den övergripande
MKB:n för programmet
Gul markering: miljöaspekten är relevant och miljökonsekvenserna behöver utredas närmare i
detaljplaneskedet
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Tabell 11-1. Preliminär avgränsning av miljöaspekter och behov av fördjupning i den fortsatta
planprocessen inom ramen för respektive detaljplaneetapp. Färgmarkeringarna anger om
miljöaspekten är relevant och om fördjupning krävs.
Miljöaspekt
Materiella tillgångar
Landskapsbild
Kulturmiljö
Vattenmiljö
Rekreation,
tillgänglighet och
trygghet
Risk och säkerhet
Trafik och buller
Klimat och energi
Luft
Natur

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Figur 2-1 Programområdets avgränsning och nuvarande markanvändning
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Figur 2-2 Pågående planarbete i angränsande områden
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Figur 6-2 Landskapsanalys Kärrängen och Klöv
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HÖJDPUNKT

KARAKTÄRSSKAPANDE ELEMENT
skogsbeklädd höjdrygg som deﬁnerar öppna dalgångar
och är typiska för områdets sprickdalslandskap
KULTURHISTORISKT INTRESSANT MILJÖ
rik på fornlämningar och kulturhistoriska lämningar
TORPMILJÖ AV KULTURHISTORISKT VÄRDE
kulturhistoriskt intressant agrar bebyggelsemiljö med
naturvärde av lokalt intresse
TYDLIGT LANDSKAPSRUM
öppen åkermark, väl deﬁnerad av omgivande
skogsbeklädda höjder och tydliga bryn
SOLITÄRA TRÄD
stora träd med natur- och landskapliga värden
VÄRDEFULL NATUR OCH KULTURMARK
betad mark med tydlig ängsﬂora och berg i dagen,
del av Önsta herrgårds kulturlandskap
VÄRDEFULL BRYNZON
södervänd brynzon med natur och upplevelsevärden
med solitära ekar, hassellund
och förekomst av signalarter
HÄLLMARKSTALLSKOG
värdefull naturmiljö med senvuxna tallar,
förekomst av rödlistad art.
Rekreativt värde och naturvärde.

BULLERSTÖRT OMRÅDE
55 db. Riktvärdesgräns för rekreationsområden och
bostäder, Naturvårdsverket
HUVUDSAKLIG RIKTNING I LANDSKAPET

KOPPLING
bef tunnel
DAMM/KÄRR MED NATURVÄRDE

VERKSAMHETSOMRÅDE MED
STORSKALIG KARAKTÄR

FAST FORNLÄMNING
FAST FORNLÄMNING
registrerad 2014
VIKTIGA SIKTLINJER/ VVYER ATT
BEAKTA
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Figur 6-3 Konsekvensanalys kulturmiljö
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FORNLÄMNINGS OMRÅDE
Enl. Riksantikvarieämbetets Fornsök
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Bro 127:1
Bro 169:1

Bro 127:1

Bro 175:2
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Bro 356

Bro 226:1

FAST FORNLÄMNING
”Arkeologisk utredning etapp 2 och
kompletterande utredning etapp 1 inför
planprogram ’Kärrängen-Köv’,
fastighet Bro-Önsta 2:10 samt Klöv och
Lilla Ullevi 1:5, Upplands-Bro kommun
Bakgrund”
20140925
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FAST FORNLÄMNING
Riksantikvarieämbetets Fornsök
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KULTURHISTORISK LÄMNING
Riksantikvarieämbetets Fornsök
BEVAKNINGSOBJEKT
Riksantikvarieämbetets Fornsök

Bro 221:1

REKOMMENDERAT REPEKTAVSTÅND
RUNT FORNLÄMNING, 50 METER
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Figur 6-7 Spridningssamband och livsmiljöer för större vattensalamander
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LIVSMILJÖ AV HÖGSTA KVALITET
(klass 1)

300 meter avstånd
till fortplantningsområde

LIVSMILJÖ AV HÖG KVALITET
(klass 2)
LIVSMILJÖ AV VISS KVALITET
(klass 3)
BARRIÄR
(klass 4)

100 meter avstånd
till fortplantningsområde

FORTPLANTNINGSOMRÅDE

POTENTIELLT
ÖVERVINTRINGSOMRÅDE

STARKT SPRIDNINGSSAMBAND
SVAGT SPRIDNINGSSAMBAND
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Figur 6-8 Konsekvensanalys naturmiljö
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VÄRDEFULL NATUR KLASS 1A,
NATIONELLT NATURVÄRDE
VÄRDEFULL NATUR KLASS 1B
REGIONALT NATURVÄRDE
VÄRDEFULL NATUR KLASS 2A,
KOMMUNALT NATURVÄRDE
VÄRDEFULL NATUR KLASS 2B
LOKALT NATURVÄRDE
Naturvärdesinventering utförd av
ekologigruppen, 2013
DAMM
Fortplantningsområde för större
vattensalamander.

Kärr

SKYDDSAVSTÅND FRIDLYST ART
Potentiell övervintringsplats för större
vattensalamander.
SKYDDSAVSTÅND FRIDLYST ART
100 meter skyddsavstånd till
Fortplantningsområde för större
vattenlamander.
Enl. Ekologigruppens ”Åtgärdsförslag för
större vattensalamander” 2014-09-25

Damm
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Figur 6-9 Avrinningsområde med vattendelare inom programområdet

Figur 6-15 Avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt
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SKYDDSAVSTÅND 20 kV
KRAFTLEDNING
10 m

Lugnet

SKYDDSAVSTÅND AVFALLSHANTERING
500 m enl. Boverkets allmänna råd 1995:5
Bättre plats för arbete.

Önstalund

SKYDDSAVSTÅND KRAFTVÄRMEVERK
200 m
planerad anläggning

8
E1
SKYDDSAVSTÅND BIOGASANLÄGGNING
50 m
planerad anläggning

Fäboda

E18 RIKSINTRESSE
-inkl reservat för utbyggnad
Väg ingående i det nationella
stamvägnätet, Vägverket beslut
2004-11-08

Romberga

Väg 2
69

Önstatorp

PLANERAD LEDNINGSRÄTT
SIGTUNA LEDNINGEN
5 meter byggnadsfritt på varderasida
ledningen, placering ej fastslagen
SKYDDSAVSTÅND FAST FORNLÄMNING
Rekommenderat respektsvstånd 50 m,
Länsstyrelsen
SKYDDSAVSTÅND FRIDLYST ART
100 meter skyddsavstånd till
Fortplantningsområde för större
vattenlamander, enl Ekologigruppen
åtgärdsförslag 2014-09-25

Kärrängen
Nya Skysta

SKYDDSAVSTÅND FRIDLYST ART
Potentiell övervintringsplats för större
vattensalamander

Klöv

Önsta gård

g

84
0

Smedsbacken

Vä

Skystatorp

SKYDDSAVSTÅND VÄG FARLIGT
GODS
40 m för tät kontorsbebyggelse,
enl länsstyrelsens riktlinjer
75 m för känslig maranvändning såsom
bostadshus, enl länsstyrelsens riktlinjer
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Figur 6-16 Bullerpåverkan på området från närliggande vägar
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BULLERSTÖRD ZON 65db
riktvärdesgräns för arbetsmiljö enl.
naturvårdsverket
BULLERSTÖRD ZON 60db

BULLERSTÖRD ZON 55db
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