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Sammanfattning
Den nuvarande verksamheten på galoppfältet i Täby kommer att flytta till Upplands Bro
och på galoppfältet kommer en ny stadsdel att växa fram med bland annat 6000
bostäder, 4000-5000 arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Ett program för
utvecklingen av området är under framtagande och parallellt med detta har denna
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats.
Tidigt i projektet (i samråd med länsstyrelsen) har ett antal aspekter utpekats som
bedöms ge risk för betydande miljöpåverkan. Dessa aspekter är vattenkvalitet, buller och
landskapsbild och har varit i särskilt fokus i miljöbedömningen. Övriga aspekter som har
studerats och redovisas i MKB:n är luftkvalitet, naturmiljö, kulturmiljö och risk.
Området är idag starkt präglat av galoppens verksamhet med tillhörande byggnader,
parkeringsytor, galoppbana, hagmarker och stallbyggnader. I områdets mer kuperade
östra del finns viss naturmark med rekreations- och naturvärden. Området är inringat av
trafiklederna E18, Täby allé och Bergtorpsvägen samt av Roslagsbanan. På så sätt är
området redan väl försett med anslutande infrastruktur och har nära till kollektivtrafik.
Resultatet i miljöbedömningen visar att exploateringen medför negativa konsekvenser för
de flesta aspekterna, främst med anledning av den ökade belastning som utbyggnaden
medför på exempelvis naturmiljö och kulturmiljö. Anmärkningsvärt är dock att för två av
de aspekter som har bedömts kunna medföra en betydande miljöpåverkan, vattenkvalitet
och landskapsbild, bedöms programförslaget istället leda till positiva konsekvenser i
jämförelse med nollalternativet. Den tredje aspekten med risk för betydande
miljöpåverkan, trafikbuller, bedöms ge negativa konsekvenser i och med
programförslaget, eftersom fler människor kommer att utsättas för höga bullernivåer än i
nollalternativet.
En utbyggnad på tidigare oexploaterad mark medför oftast överlag en lokal negativ
påverkan. Vid Galoppfältet bedöms dock denna påverkan bli av relativt liten omfattning (1 i tabellen nedan) och påverkan bedöms kunna begränsas genom olika åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed totalt sett relativt små. I detta resonemang har dock inte
medräknats vad själva exploateringen genererar för utsläpp och miljöpåverkan ur ett
livscykelperspektiv, vilket påverkas av t.ex. val av byggmetod och material.
Eftersom planeringen av Galoppfältet är i ett tidigt skede, är det mycket som inte är
fastställt ännu och som inte regleras av programmet. Det gäller exempelvis vilka typer av
verksamheter som lokaliseras i vilka kvarter, vilket bl.a. påverkar bedömningarna av
konsekvenser orsakade av trafikbuller. Det finns heller inte så mycket fastställt i
programmet kring utformning och gestaltning, vilket påverkar hur bedömningen av
landskapsbilden blir. Här finns det goda möjligheter till små eller märkbart positiva
konsekvenser, beroende på hur området detaljplaneras.
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I en särskild tabell i avsnitt 9.2 beskrivs dessa risker och potentiella möjligheter, för att
illustrera osäkerheten i bedömningen men därmed också potentialen för de olika
aspekterna vid genomförandet av projektet. Sammantaget finns det vissa risker för
negativ påverkan om inte utförandet av exploateringen görs på ett optimalt sätt med
avseende på de miljöaspekter som har bedömts. De flesta aspekter bedöms ha potential
att kunna bli neutrala vid genomförandet, d.v.s. att riskerna kan minskas så pass mycket
att det inte finns någon tydlig negativ påverkan på miljön.
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Viktigt att ha i åtanke är att analyserna som görs i denna MKB endast omfattar
miljöaspekter och inte ekonomiska eller sociala konsekvenser. Inte heller områdets
närhet till robusta kollektivtrafiksystem (både bussar och Roslagsbanan) har belysts
specifikt. Därför utgör denna miljöbedömningen endast en liten del av det underlag som
tas i beaktande vid planläggning av nya områden. I miljömålsuppfyllelsen i slutet av
rapporten kommer vissa av dessa andra aspekter in mer.
Samlad bedömning av konsekvenser för de olika aspekterna och jämförelse mellan nollalternativ
och programförslag.

Miljöaspekt

Nollalternativ

Programförslag

Kommentar

Vattenkvalitet

+1

+2

Belastningen på recipienten Stora
Värtan kommer att minska efter
exploatering och avveckling av
nuvarande galoppverksamhet.

Buller

0

-1

Fler människor (nyinflyttade) kommer
att utsättas för ekvivalenta bullernivåer
över riktvärdet. Dock kan avsteg och
byggnadstekniska åtgärder minska
påverkan.

Landskapsbild

+1

+2

Bättre överstämmelse med omgivande
bebyggelse. Dock sämre för
kulturmiljölandskapet.

Naturmiljö

0

-1

Stor yta påverkas men med relativt
låga naturvärden.

Kulturmiljö

0

-1

Viss negativ påverkan på
kulturlandskapet och specifika objekt.

Risk

0

-1

Exploateringen innebär fler människor
inom riskzoner, men under
förutsättning att tillräckliga åtgärder
vidtas blir konsekvenserna små
negativa.

Luft

0

-1

Fler personer exponeras för utsläpp
genererade av den ökade
bakgrundstrafiken. Fler personer
exponeras vid programförslaget än i
nollalternativet.
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1

Inledning
Den nuvarande verksamheten på galoppfältet i Täby kommer att flytta till Upplands Bro
och detta ger förutsättningar för annan användning och utveckling av området. På
galoppfältet kommer en ny stadsdel att växa fram med bland annat bostäder,
arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Under hösten 2012 har förslag till hur
området skulle kunna se ut tagits fram. Förslaget, i form av en strukturplan, har under
mars 2013 godkänts av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Nästa steg i
planeringen var att ta fram ett planprogram för området och för detta program har en
miljökonsekvensbedömning med tillhörande beskrivning tagits fram.
Denna miljökonsekvensbeskrivning redovisar förutsättningar och konsekvenser av de
utbyggnadsalternativ som finns för programområdet. Områdets förutsättningar kan
utläsas i kapitel 4, medan information om programförslaget hittas i kapitel 5. En samlad
bedömning av programförslagets och nollalternativets konsekvenser på programområdet
kan läsas i kapitel 9, men mer djupgående analyser av konsekvenserna kan utläsas i
kapitel 7 under respektive miljöaspekt.

Figur 1 Bild över området, från planprogram, samrådshandling 2015.
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1.1

Syftet med en MKB
Syftet med en MKB är att ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en
ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut från miljösynpunkt” (prop.
1990:91/90).
Syftet med denna MKB är att:
 redovisa en fördjupad bedömning av miljökonsekvenserna knutna till det specifika
programmet, framförallt för de aspekter som har bedömts medföra en risk för
betydande miljöpåverkan,
 möjliggöra en samlad bedömning av programmets miljöpåverkan och där så är
möjligt, redovisa förslag på åtgärder som avhjälper eller minskar de eventuella
negativa effekter som planen medför,
 utgöra ett beslutsunderlag i den fortsatta kommunala planeringen
Ett viktigt steg i planprocessen är att besluta om vilket fokus och vilka avgränsningar som
miljöbedömningen ska ha. Det gäller till exempel:
 Vilka är de viktigaste miljöaspekter som programmet kan påverka?
 Vilken tidshorisont och vilka geografiska begränsningar är lämpliga?
 Hur ska planen och miljöbedömningen visa på alternativ?
 Hur ska nollalternativet utformas?
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Avgränsning

2.1

Behovsbedömning
När en kommun upprättar en detaljplan ska kommunen alltid göra ett ställningstagande,
en så kallad behovsbedömning, av huruvida ett genomförande av planen kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Vad gäller programarbetet för Galoppfältet i Täby
kommun, ställer dock lagstiftningen inga krav på att en behovsbedömning ska göras.
Däremot har Täby kommun, Galoppfältet Exploatering AB och Viggebyholms gårds
Fastighets AB gemensamt beslutat att ta ett helhetsgrepp redan i programskedet genom
att genomföra en frivillig MKB. Samrådsmötet om MKB:ns avgränsning har även följt
processen för en behovsbedömning enligt miljöbalken. Detta kommer att underlätta i
detaljplaneskedet samt öppnar upp för ökade möjligheter till åtgärdsförslag och en
interaktiv planeringsprocess.
Motiverat ställningstagande:
I behovsbedömningen om eventuell betydande miljöpåverkan har Täby kommun
konstaterat att fyra faktorer gör att risken inte kan uteslutas att projektet kan medföra
betydande miljöpåverkan. Dessa är vattenkvalitet, landskapsbild, trafikbuller samt
naturmiljö.
Den 30 september 2013 hölls samråd med Länsstyrelsen i Stockholms län om
avgränsningar i miljöbedömningen. Vid mötet kom Täby kommun och länsstyrelsen
överens om att endast vattenkvalitet, landskapsbild och trafikbuller bedömdes vara
betydande aspekter att lägga särskild tyngd vid. Däremot ska naturmiljöfrågan bevakas
lite extra noga och om det visar sig att större värden än väntat påverkas av
programarbetet, kan den markeras som betydande i ett senare skede.
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2.2

Geografi
Miljökonsekvenserna beskrivs främst för området som ligger inom eller i nära anslutning
till programområdet. Vissa miljöaspekter har dock ett större influensområde, så som
vattenkvalitet, landskapsbild och buller.
Ungefärlig programområdesgräns för Galoppfältet framgår av bilden nedan.

Figur 2 Avgränsning av programområdet för galoppfältet.Källa: Sweco Environment 2014 (vid
avgränsningsskede av MKB)
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2.3

Miljöaspekter
Nedanstående aspekter utreds i denna MKB. Vid vidare planering av området bör dock
även andra aspekter, som ryms inom i social och ekonomisk hållbarhet, tas i beaktande.
Tabell 1 Sammanställning och tidig motivering av de miljöaspekter som behandlas i denna MKB.
De som är markerade i fet stil har bedömts medföra en risk för betydande miljöpåverkan.

Miljöfaktor

Motivering

Vattenkvalitet

Dagvattenhanteringen är viktig. Enligt
Vattenmyndigheternas
informationssystem, VISS, finns risk att
Stora Värtan inte kommer att uppnå
ekologisk status/potential år 2015.

Landskapsbild

Områdets karaktär ändras kraftigt, vilket
kommer att påverka landskapsbilden/
stadsbilden. Eventuella negativa
konsekvenser av detta bör utredas.

Trafikbuller

Trafikbuller i och med att bostäder
planeras nära befintlig infrastruktur samt
ny infrastruktur inom området.
Dessutom kan den trafikökning som det
aktuella programmet medför påverka
redan befintlig bebyggelse.

Naturmiljö

Lokala och kommunala naturvärden
förväntas bli berörda.

Risk

Huvudsakligen risk med anledning av
transportled för farligt gods (tillräckligt
skyddsavstånd kommer att hållas) men
även risker kopplat till översvämning,
ras och skred samt förorenad mark
beskrivs kortfattat.

-

Farligt gods

-

Förorenad mark

-

Översvämningsrisk

-

Ras och skred

Kulturmiljö

Fornlämningar berörs sannolikt.

Luftföroreningar

Ökat utsläpp av luftföroreningar p.g.a.
ökad trafik, dock ingen risk för
överskridande av MKN.
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2.4

Tid
Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur området ser ut när det är huvudsakligen
utbyggt, vilket i det aktuella fallet bedöms vara år 2045. Dessutom konsekvensbeskrivs
etapputbyggnaden översiktligt.
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Metod och mål
Konsekvenserna av programförslaget och nollalternativet bedöms och redovisas i text.
Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används relevanta riktvärden,
miljökvalitetsnormer etc. Dessa redovisas i sitt sammanhang i kapitel 7.

3.1

Bedömningsskala
I Tabell 2 presenteras en skala som i miljöbedömningen har använts för att värdera
konsekvenser. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av
bedömd miljöpåverkan. Observera att skalan kan beskriva såväl positiva som negativa
konsekvenser.
Skalans olika grader används i ett första steg som ett riktmärke. Därefter vägs omfattning
av påverkan och effekter in, vilket leder till en slutlig bedömning av konsekvenser. Att
exempelvis ett riksintresse påverkas ger i det första steget indikationen att man bör
hamna högt på skalan (mycket stora eller stora konsekvenser). Omfattningen av den
påverkan som ett programförslag leder till kan dock betyda att den slutliga bedömningen
av konsekvenser skiljer sig från denna enskilda bedömning. Att ett riksintresse berörs
betyder inte per automatik att programförslaget medför stora eller mycket stora
konsekvenser. Påverkan kan vara av mycket begränsad omfattning eller endast beröra
en mindre del av intresseområdet. Omvänt betyder det också att påverkan på aspekter av
lokal karaktär även kan bedömas få stora konsekvenser.
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Tabell 2 Skala för miljöbedömningen

Skala

Definition

Stora konsekvenser

Påverkan på riksobjekt eller värden av regionalt

(positiva eller negativa)

intresse, eller betydande påverkan på värden av
kommunalt intresse.

Märkbara

Liten påverkan på värden av riksintresse eller

konsekvenser

regionalt intresse eller begränsad påverkan på

(positiva eller negativa)

värden av kommunalt intresse eller omfattande
påverkan på större lokala värden.

Små konsekvenser

Liten påverkan på värden av kommunalt intresse,

(positiva eller negativa)

eller mindre konsekvenser för lokala värden.

Oförändrade

I princip ingen skillnad jämfört med nuläget.

konsekvenser

3.2

Förutsättningar för bedömningen
I denna miljökonsekvensbeskrivning har bedömningarna gjorts utifrån följande
grundförutsättningar:
 Att programmets struktur vad gäller lokalisering av kvarter, grönområden m.m.
gäller
 Att en 5 meter hög skärm uppförs längs E18
 Att samtliga föreslagna riskreducerande åtgärder i riskanalysen genomförs
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3.3

Miljömål
En analys av miljömålsuppfyllelsen för planområdet presenteras i kapitel 10.
Miljökvalitetsmål
Främst följande nationella miljökvalitetsmål har bedömts beröras av programförslaget:
 Begränsad klimatpåverkan
 Frisk luft
 Ingen övergödning
 Levande sjöar och vattendrag
 Grundvatten av god kvalitet
 God bebyggd miljö
 Ett rikt växt- och djurliv
Definitioner och preciseringar av dessa miljömål finns på Miljömålsportalen
(www.miljomal.se). De tidigare regionala preciseringarna som gällde Stockholms län har
upphört att gälla. Sedan 2011 arbetar länsstyrelsen direkt mot de nationella
miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.
I Stockholms län har några av miljömålen prioriterats. De som är aktuella i denna MKB
har kursiverats ovan.
Utifrån de nationella miljökvalitetsmålen ovan har Täby kommun i Miljöplan för Täby
kommun 2010-2014 tagit fram fyra för kommunen prioriterade inriktningsmål:
 Minskad klimatpåverkan
 God vattenmiljö
 Halva Täby grönt
 God bebyggd miljö
Projektspecifika mål
Följande områden som identifierats som viktiga i projektet för att skapa en hållbar
stadsdel på galoppfältet utvärderas också i måluppfyllelsen för MKB:n, som komplement
till de utvalda nationella miljömålen.
 Den gröna och blå strukturen ger förutsättningar för rening och fördröjning av
dagvatten i dagens och framtidens klimat
 Den gröna och blå strukturen ger förutsättningar för ökad biologisk mångfald och
utgår från att bevara och utveckla områdets värdefullaste naturmiljöer.
 Ljud- och luftmiljön inom området är god
 Kopplingarna (GC) är tillgängliga, gena, trygga, orienterbara och utformade
utifrån landskapsbild och stadsmiljö
 Ett attraktivt stadsliv där människor möts
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Etappmål om ekosystemtjänster
Regeringen har beslutat om två nya etappmål under miljömålet för biologisk mångfald.
1. Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens: Etappmålet om ekosystemtjänster
och resiliens innebär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar
deras vidmakthållande är identifierade och systematiserade senast 2013.
2. Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av
ekosystemtjänster: Detta mål innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk
mångfald och värdet ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i
ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i
samhället där så är relevant och skäligt.
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Förutsättningar

4.1

Övergripande nulägesbeskrivning
Området Galoppfältet, ca 70 hektar stort, är beläget mitt i centrala Täby, ca 1,4 km från
Täby centrum och 1,5 mil norr om centrala Stockholm. Området avgränsas av
E18/Norrtäljevägen, Bergtorpsvägen, Roslagsbanan och Täby allé väster om nuvarande
tävlingsbanan på galoppfältet.
Idag är programområdet till stor del en isolerad enklav med svaga kopplingar till
omkringliggande områden på grund av de starka angränsande trafikbarriärerna. Området
i sig fungerar också som en barriär mellan centrum och kringliggande områden söderut.
Inom Galoppfältet finns idag själva galoppbanan med tillhörande läktarbyggnad, stallar,
hagar, parkeringsytor och naturområden. En gravvårdsverksamhet finns i områdets
sydöstra del mot Bergtorps industriområde. Mellan dessa relativt flacka områden finns
mindre skogsbeklädda bergshöjder.
Utöver Täby Galopps verksamhet samt en backluckeloppis är upplevelsevärdena idag
främst kopplade till de natur- och kulturvärden som finns inom området. Skogen i öster är
trolsk med vackra träd i en mark täckt av många olika sorters mossa där det också växer
en del blåbärsris. Kullen med fornlämningar bredvid läktarbyggnaden utgör ett fint
naturområde med stigar och en rofylld miljö.
I anslutning till programområdet finns flera värdefulla miljöer, såsom Centralparken i
söder med utomhusbad, temalekplats och promenadstråk. Närmaste större strövområde
är Stolpaskogen i norr. En självklar målpunkt är också Täby Centrum i nordväst. Stora
Värtan med strandpromenad, bad och båthamn är också en attraktiv målpunkt, liksom
Rönningesjön med strandpromenad, Ängsholmsbadet och naturreservatet Rönninge by Skavlöten.
Idag äger JM AB och Skanska Nya Hem AB genom ett gemensamt bolag (Galoppfältet
Exploatering AB) 75 % av marken inom området. Täby kommun äger 18 % av marken
och Viggbyholms Gård Fastighets AB äger 7 %.
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4.2

Pågående utbyggnadsprojekt i närområdet
Det pågår stor expansion i Täby kommun, och även pågående planprojekt i närheten av
galoppområdet. Bland annat pågår:









4.3

Täby centrum – centrumomvandling. Klart 2016. Angränsar i nordöst till
galoppområdet
Ombyggnad av Viggbyholms trafikplats, angränsar i sydöst till galoppområdet
Dubbelspårutbyggnad av Roslagsbanan, ansluter i norr till galoppområdet
Trafikplats E18 Roslags-Näsby, sydväst om galoppområdet.
Viggbyholm. Bostäder och handel, Sydöst om galoppområdet.
Kv Stansen och Degeln mfl i Nytorps industriområde. Ca 300 bostäder, söder om
galoppområdet.
Utbyggnad av bostäder på Viggbygärdet, öst om galoppområdet.
Områden norr och söder om galoppområdet. Markanvändning för skola och vård.

Planförhållanden
För området gäller idag följande planer










S30: Område för motortrafik, park. Medger område för häst- och motorsport, mark
som inte får bebyggas samt naturreservat.
V21: Område för bostadsändamål (2 våningar) samt allmänt ändamål.
D069: Bostäder och handel (6 våningar), skyddsområde mot hästverksamhet,
parkmark samt kontor (5 våningar).
D235: Anlagd park samt kontor.
D250: Parkering, huvudgata, naturområde, kontor
S63: Naturreservat
N13: E18
S79: Park samt område för allmänt ändamål och område för motorväg
D280: Ombyggnad av Viggbyholms trafikplats

Översiktsplanen
I Täby kommuns översiktsplan (antagen 2009) redovisas galoppfältsområdet som ett
större förändringsområde med blandad bebyggelse.

4.4

Riksintressen
Med riksintresse avses ett område, en plats eller ett enstaka objekt som anses vara
viktigt ur nationell synvinkel. Riksintressen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i
3 och 4 kap miljöbalken. Planområdet omfattas inte av något riksintresse.
E18 ingår i det nationella stamvägnätet och utgör en mycket betydelsefull transportlänk
både regionalt och nationellt samt mellan Sverige och Norge. E18 är av riksintresse för
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. 8 §.
I Stockholms län är hela det statliga järnvägsnätet med stationer, spårområden och
godsterminaler av riksintresse. Det inkluderar även Roslagsbanan.
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Figur 3 Gällande planer enligt Täby kommuns hemsida 2014-04-24

5

Programförslaget
På galoppfältet i centrala Täby kommer en helt ny stadsdel att växa fram med bland
annat bostäder, arbetsplatser, service, idrott och en stadspark. Stadsdelen ska ha goda
kopplingar till omgivningen, så som till Täby centrum och bostadsområdena söder om
galoppområdet, inom ramen för handlingsplanen för den regionala stadskärnan Täby
centrum – Arninge.
Området planeras för 6000 bostäder i flerbostadshus, 4000-5000 arbetstillfällen,
handelslokaler, idrottsanläggningar och skolor. Området ska ha stadsmässig karaktär
med hög täthet, mötesplatser och torgbildningar. Vid huvudstråken ska det finnas ett rikt
gatuliv. Området ska även ha god tillgång på grönstruktur med kvartersparker, gröna
stråk och en stor stadspark. Programmet ska möjliggöra en god lokal och regional
tillgänglighet särskilt med inriktning på kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.
Programområdet innefattar det område som idag används för galoppverksamheten
innanför E18, Roslagsbanan, Täby allé och Bergtorpsvägen. Eftersom en stor utmaning i
projektet är att koppla samman detta område med övriga delar av Täby så behandlas
även delar av närområdet i denna MKB i viss utsträckning. Flera fastigheter och
förbindelser intill programområdet är viktiga pusselbitar i att skapa en stadsmässig miljö i
området.
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Figur 4 Illustrationsplan enligt planprogram samrådshandling, 2015.

6

Alternativ

6.1

Nollalternativ
I Miljöbalken 6:12 står att miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en beskrivning av
miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller
ändringen inte genomförs. Detta alternativ utgör ett så kallat nollalternativ som övriga
alternativ ska kunna jämföras emot för att på så sätt kunna jämföra respektive alternativs
konsekvenser. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget.
Nollalternativet för denna MKB innebär att omkringliggande planer i anslutning till
galoppområdet samt gällande planer inom området byggs ut med bostäder och handel i
mindre omfattning och i den mån det bedöms vara realistiskt. Huruvida gällande planer
och den utbyggnad dessa anger bedöms vara realistiska eller inte, har ett resonemang
förts mellan Täby kommuns stadsarkitekt, bygglovschef och miljöplanerare.
I större delen av programområdets västra och mittersta delar, d.v.s. på nuvarande
Galoppbanan, medges i gällande plan (S30) häst- och motorsport. Att någon form av
motorsport skulle etablera sig här bedöms vara orealistiskt och ingår därför inte i
nollalternativet. Däremot bedöms det vara möjligt att man under en övergångsperiod kan
använda delar av området för någon typ av mindre hästverksamhet, typ ridstall. Själva
galoppbanan kan också tänkas användas för idrottsändamål eller marknad. Dock får inga
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byggnader uppföras där enligt gällande detaljplan. På lång sikt bedöms det dock som
mest sannolikt att området skulle få en annan planläggning och ovanstående
resonemang gäller bara i väntan på denna.
Planen för Norra Bergtorp (D069) som ligger i nordöstra delen av programområdet
bedöms i nollalternativet vara fullt utbyggd enligt gällande plan. Där medges cirka 600
2
lägenheter och 10 000 m kontor. Även den del av planen för Täby C (D250) som i
2
sydvästra hörnet mot galoppfältet medger 6 000 m kontor bedöms vara genomförd i
nollalternativet.
Beträffande den detaljplan (V21) som gäller området närmast korsningen
E18/Bergtorpsvägen i öster bedöms denna inte vara realistisk att genomföra p.g.a. det
bullerutsatta läget och de höga naturvärdena. Den medger fristående bostadshus mot
trafikplats Viggbyholm och är inte inräknad i ett nollalternativ. Istället förväntas marken i
nollalternativet ha samma användning som idag, d.v.s. naturmark.

Figur 5 Programområdet (markerat med rött) med en förenkling av markanvändning enligt gällande
detaljplaner infogad.
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6.2

Tidigare utredda alternativ och anpassningar
Som underlag till planeringen togs en rad miljöutredningar fram för att visa på platsens
miljöförutsättningar och begränsningar. Utredningarna behandlade bl.a. buller, luft, risk,
markföroreningar, naturvärden, dagvatten, kulturmiljö och geoteknik.
Planeringen inleddes med ett visionsskede där tre arkitektteam tog fram förslag till hur
stadsdelen kan utformas. Det vinnanade förslaget låg till grund för en strukturplan för
området.
Strukturplanen har varit utgångspunkt i det efterföljande programarbetet. De
miljöutredningar som gjordes inledningsvis har reviderats och utvecklats vartefter
detaljeringsgraden i programmet vuxit fram. De har både belyst effekter och påverkat
utformningen av området. Planarkitekterna har även haft expertstöd för vissa nyckelfrågor
för miljön under arbetes gång, ex buller, dagvatten, natur. MKB-processen har pågått
parallellt med programmets utarbetande, vilket har bidragit till att synpunkter från MKB:n
kunnat framföras till programmet. Konkret har detta lett till miljöanpassningar i planen
med hänsyn till värdefulla naturområden, utformning av kvarter med hänsyn till buller,
behov av utrymme för dagvattenhantrering på kvartersmark, hänsyn till omgivande vägar
vid diskussioner om placering av t.ex. skolor och bollplaner.
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Miljökonsekvenser

7.1

Vattenkvalitet
Nollalternativet bedöms medföra oförändrade till små positiva konsekvenser för
vattenkvaliteten. Programförslaget bedöms medföra märkbara positiva konsekvenser.
Nuläge
Galoppområdet är flackt och delas, enligt WSP utredning 2015, av en svag vattendelare i
en östlig och en västlig del. Den västra delen innefattar galoppfältet som ansluter till en
dagvattentunnel i områdets södra del. Den östra delen av området avrinner åt norr till
befintligt dagvattensystem i Stora Marknadsvägen. Läget för vattendelaren mellan de två
avrinningsområdena är otydlig. Exakt läge styrs förutom av markens topografi även av
hur dränerings- och avledningsåtgärder är utförda.
Utöver detta sker avledning av några mindre markområden till andra förbindelsepunkter,
det handlar om låglänt mark i anslutning till väg- och GC-tunnlar.
Enligt den dagvattenutredning som togs fram av WSP 2011 bedöms förutsättningarna för
infiltration vara dåliga i området, undantaget randzonerna mot de mer höglänta delarna i
områdets sydöstra delar.
Galoppbanan dräneras i dagsläget av en kulvert som löper i nordsydlig riktning under
galoppbanan. En del av Roslagsbanan bandränering avleds sannolikt till galoppbanans
dräneringssystem, men någon dokumentation finns inte kring detta och detta förhållande
behöver verifieras. Inom området finns dag- och dränvattenledningar anlagda för vägar
och byggnader.
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Figur 6 Avrinningsområden och nuvarande anslutningspunkter och bedömt läge för vattendelare.
Pilar visar dominerande avrinningsriktning. Källa: WSP dagvattenrapport, 2015.

Även här är dokumentationen bristfällig och det finns stora osäkerheter kring hur
nuvarande dagvattensystem fungerar. Dagvattenledningar från E18 ansluter till samma
sidotunnel som galoppfältets dräneringssystem och det finns planer på att bredda E18.
Detta kommer att påverka dagvattenhanteringen framöver. Dräneringssystemet ansluter
till dagvattentunnel söder om Norrtäljevägen/E18 via en sidotunnel, som sträcker sig norr
om E18 fram till planområdets gräns. Tunneln mynnar i Värtan och uppges ha god
kapacitet och bedöms inte utgöra någon begränsning för dagvattenhanteringen i
planområdet.
De delar av naturmarken på sluttningen mellan Grindtorp och programområdet som inte
avvattnas via Täby Allé avvattnas via galoppfältet. Några dränerings- eller
dagvattensystem finns emellertid inte anlagda för detta. I övrigt avvattnas inte
kringliggande mark via programområdet.
Stora Värtan är recipient för dagvattnet och nuvarande miljökvalitetsstatus enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) är:
 Måttlig ekologisk status
 God kemisk status, exklusive kvicksilver. Med kvicksilver inräknat uppnår inte
Stora Värtan god kemisk status, vilket även gäller samtliga Sveriges sjöar och
vattendrag.
De miljökvalitetsnormer som beslutats av Vattenmyndigheten är:
 God ekologisk status skall uppnås år 2021
 God kemisk status ska uppnås år 2015
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Övergödning framhävs som betydelsefull för flera av effekterna som värderas i begreppet
”ekologisk status”. Underlaget för bedömningen av den ekologiska statusen uppvisar
emellertid tecken på att tillståndet kan vara sämre än klassificeringen, eftersom
nuvarande verksamhet med hästsport innebär att det troligen avleds förhållandevis stora
mängder näringsämnen från området.
Grundvattenytan bedöms ligga högt. I april 2011 mättes grundvattennivån direkt i 12
sonderingshål över hela galoppbanan, och visade att grundvattenytan ligger på 0,3 till 1,0
meters djup under markytan. Närmast Roslagsbanan och Bergtorpsvägen
liggergrundvattennivåerna djupast i förhållande till markytan, ca 2-3 m under marknivå.
Området ligger inte inom vattenskyddszon och det finns ingen närliggande miljöfarlig
verksamhet.
Bedömningsgrunder


Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp. Regionala dagvattennätverket i
Stockholms län Riktvärdesgruppen. Regionplane- och trafikkontoret Stockholms
län 2009

Utförda utredningar


Dagvattenhantering galoppfältsområdet, underlag för programhandling. WSP.
2015.



PM Dagvattenhantering Täby Galopp. WSP. 2011.



Galoppfältsområdet i Täby kommun VA-utredning. WSP. 2012.



PM Befintliga ledningar och kapaciteter, galoppfältsområdet i Täby. WSP. 2012.

Konsekvenser av programförslaget
Följande förslag på principutformning har legat till grund för programförslaget:
 Det behov av fördröjning/rening som kvarstår efter hantering på kvarter/
gaturum/gröna stråk omhändertas i stadsparken.


Eventuellt behöver ytor reserveras för översvämningsmöjligheter om systemen
går fulla (klimatanpassning).



Möjlighet att leda (framförallt rent) dagvatten från delar av stadsdelen till
stadsparken för att skapa rekreativt värdefulla vattenmiljöer. Bebyggelsen ligger
därmed generellt sett högt i förhållande till det centrala parkstråket, vilket gör det
naturligt att leda dagvatten från stora delar av området till parkstråket.

Lösningar som gröna tak, planteringsytor och skelettjord har begränsad effekt vid
intensiva nederbördstillfällen och påverkar därför inte dimensioneringen av de
dagvattensystem som ska avleda vatten vid dessa tillfällen. Sett över längre tid kan dock
öppna lösningar med vegetation ha stor påverkan på mängden avrinnande dagvatten.
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Effekten av de olika reningsåtgärderna kan erfarenhetsmässigt bedömas. Den
sammantagna effekten av flera lösningar är däremot mer svårbedömd. Reningseffekten
ökar inte dramatiskt när antalet reningssteg ökar. Den största vinsten är att man får ett
robust system som har större förutsättningar att fungera stabilt under varierande
förhållanden och som inte är lika känsligt för störningar.
Beräkningar i WSPs dagvattenrapport 2015 visar att de dagvattenburna föroreningarna
till Stora Värtan i de flesta fall kommer att minska jämfört med nuläget. För några ämnen
(bly och kadmium) indikerar beräkningarna en ökning. För planförslaget är det dock
endast suspenderande ämnen som tangerar det föreslagna riktvärdet. I nuläget
överskrids halterna även för fosfor, kväve och zink.
Den ekologiska statusen i vattenförekomsten Stora Värtan har varierat mellan
otillfredsställande och måttlig vid olika klassificeringstillfällen. Övergödning och begränsat
siktdjup anges som orsak till att god ekologisk status inte uppnås. Generellt är
övergödning den enskilt vanligaste orsaken till att god status inte uppnås i de svenska
vattenförekomsterna, och för Östersjön som helhet är det ett dominerande miljöproblem.
För att uppnå god vattenstatus har förbättringsbehov formulerats. För Stora Värtan
innebär det att fosforbelastningen bör minska med 25% och kvävebelastningen med
21%. Beräknade värden för Galoppfältet är en reduktion med 44% respektive 77%.
Enligt de källfördelningsbedömningar som SMHI har tagit fram uppgår kvävebelastningen
från Stora Värtans avrinningsområde till 18 ton/år och fosforbelastningen till ca 1000
kg/år. Galoppfältets bidrag utgör således ca 6,2% av dagens fosforbelastning, och den
planerade bebyggelsen kan förväntas minska detta till ca 3,5%. För kväve
minskarbidraget från 6,4 % till 1,5%.
Konsekvenser av nollalternativet
För nollalternativet bedöms den påverkan på recipienten som kan uppstå som följd av
hästverksamheten minska. Dock kan viss hästverksamhet komma att kvarstå inom
området. Viss exploatering kommer att ske inom området, så som kontor och bostäder.
Detta medför hårdgjorda ytor där dagvattenlösningar måste utformas så att ingen negativ
påverkan på recipienten uppstår.
Under förutsättning att dagvattenhanteringen utformas tillfredsställande (enligt gällande
miljökvalitetsnormer och gränsvärden) även i nollalternativet bedöms detta medföra
oförändrade eller bättre konsekvenser för Stora Värtan.
Beräkningarna visar att planförslaget innebär en starkt positiv förändring avseende kväve
och fosfor. Galoppfältets nuvarande näringsämnesbelastning på recipienten har bedömts
med utgångspunkt från resultatet av de provtagningar som utförts under april-juni. Genom
att dessa utförts under en del av den aktiva vegetationsperioden är det sannolikt den
nuvarande närsaltbelastningen är underskattad, sett över hela året. Troligen är den
positiva effekten av planförslaget ännu större.
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Förslag till fortsatt arbete
Delar av området är mycket flackt. Höjdsättningen av området är därför kritisk för
uppbyggnaden av ett väl fungerande dagvattensystem. Några särskilt kritiska sträckor har
identifierats i WSPs dagvattenrapport som styrande ur höjdsättningssynpunkt, och måste
beaktas i den fortsatta planeringen.
Dagvattentunneln i områdets södra del har god kapacitet och kan tekniskt sett ta emot
större flöden än i nuläget. Kapaciteten i tunneln kommer dock sannolikt att reduceras
något som en följd av förväntade förhöjda vattenstånd i Värtan. Generellt sett behöver
även dagvattenflödena begränsas av miljö- och recipientskäl, varav det även här är
rimligt att inte öka flödesbelastningen jämfört med nuläget.
Dagvattenlösningen för den tunnelförlagda trafikplatsen vid Täby centrum är
dimensionerad för trafikanläggningens behov. Till denna anläggning kan knappast något
ytterligare vatten avledas utöver det som avrinner från Täby Allé. Detta gör att
dagvattenlösningar i denna del av området bör utformas med ambitionen att inte öka det
dimensionerande flödet till denna anslutningspunkt. För att uppnå detta krävs sannolikt
samordnade lösningar som inkluderar avvattningen från Täby Allé.
Det nordvästra hörnet mot Täby Centrum har sin lågpunkt i den underjordiska
trafiklösningen norr om Roslagsbanan. Där finns en pumpstation, som inte har kapacitet
för ytterligare flöden. En viss mängd dagvatten kommer att ha sin avrinning mot denna
lågpunkt. För att skapa en fungerande lösning behöver fördröjningsåtgärder samordnas
med dagvatten från Täby Allé. Detta behöver detaljstuderas.
Inför fortsatt planering är det nödvändigt att utgå från att nuvarande flödesbelastning på
dagvattensystemet i Stora Marknadsvägen inte får öka jämfört med nuläget. Vid den mer
detaljerade höjdsättningen av gator och kvartersmark behöver uppmärksamhet ges åt att
undvika skapandet av instängda områden, pga risk för översvämning.
I den sydvästra delen är nivåförhållandena besvärliga. Även här behöver höjdsättningen
studeras noga, så hela området kan avledas mot parkstråket.
Det är oklart hur bandräneringen för Roslagsbanan fungerar. Sannolikt avleds dränvatten
till befintlig dagvattenkulvert genom galoppfältet. Ska denna funktion bibehållas erfordras
en dagvattenledning på mycket stort djup under planerad marknivå. Alternativt kan
dräneringen ledas norrut mot befintligt dagvattensystem i Marknadsvägen. Detta behöver
detaljstuderas.
Utformning av dammar samt djupare diken behöver ske i samråd med geoteknisk
expertis. Särskilt viktigt är detta i det centrala parkstråkets södra del där lermäktigheten är
som störst och där schaktdjupen troligen blir störst.
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7.2

Trafikbuller
Riktvärdena för trafikbuller underskrids för merparten av de planerade kvarteren inom
programområdet. Fasader mot Stora Marknadsvägen, områdets huvudgator och (delvis)
mot E18 och Bergtorpsvägen exponeras dock för ljudnivåer i intervallet 55 – 65 dBA
dygnsekvivalent ljudnivå och i vissa fall även nivåer över 65 dBA. Programförslaget
bedöms medföra små till märkbart negativa konsekvenser för buller, beroende på vilka
funktioner som placeras i de mest bullerutsatta lägena. Konsekvenserna i nollalternativet
bedöms bli oförändrade i jämförelse med nuläget.
Nuläge
Enligt bullerutredning av Structor Akustik från 2011 berörs området av buller främst från
E18, Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen, Täby allé och Roslagsbanan. Även övriga
vägar i området påverkar ljudnivåerna på galoppfältet, men i mindre utsträckning.

Figur 7 Bullerberäkning för nuläget, Structor, 2014.
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För de befintliga bostadshusen i planens närområde uppgår i nuläget den högsta
dygnsekvivalenta ljudnivån till mellan 61 och 67 dBA vid fasader som vetter mot trafikerad
väg, se tabell nedan.
Tabell 3 Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad mot trafikerad gata för nuläget.

Bostadsområde

Bostadstyp

Flerbostadshus
Enfamiljshus
Flerbostadshus

Högsta ekv.
Ljudnivå vid fasad
(dBA)
67
67
61

Högsta max.
ljudnivå vid fasad
(dBA)
66
67
67

Grindtorp
Norskogen
Stora
Marknadsvägen
Bergtorp

Flerbostadshus

66

70

Figur 8 Närliggande bostadsområden som presenteras i nuläge och nollalternativ.

Bedömningsgrunder
Infrastrukturpropositionen 1996/97:53
Regeringen har antagit riktvärden som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse (se nedanstående faktaruta) eller vid nybyggnation eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur (prop. 1996/97:53). I infrastrukturpropositionen skiljs det
på maximalnivåer och ekvivalentnivåer inomhus och utomhus och sätter olika krav på
dag respektive nattvärden.
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Faktaruta
Regeringens bedömning: Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas
vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad
av trafikinfrastruktur:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus,
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid,
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad),
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad
som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan reduceras
till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids.
Länsstyrelsens förslag till avsteg
Avsteg från riktvärdena utomhus kan i många fall accepteras, men kraven på högsta
ljudnivå inomhus måste uppfyllas. Länsstyrelsen i Stockholms län beskriver två
avstegsfall från infrastrukturpropositionen 1996/97:53 i rapport 2007:23:
 Avstegsfall A: Samtliga lägenheter ska ha tillgång till mindre bullrig sida för
minst hälften av boningsrummen med nivåer betydligt lägre än 55dB(A)
ekvivalent ljudnivå. För uteplats i anslutning till bostaden godtas högst 55
dB(A) ekvivalentnivå och högst 70 dB(A) maximalnivå.
 Avstegsfall B: Utöver avstegen i fall A sänks kraven på ljufnivån utomhus på
den mindre bullriga sidan och kravet på tyst uteplats kan frångås. Samtliga
lägenheter ska dock ha tillgång till en mindre bullrig sida om högst 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå för minst hälften av boningsrummen.
Avsteg kan enligt länsstyrelsen godtas i centrala lägen samt i lägen med god
kollektivtrafik.
Det finns inga riktvärden för ljudnivåer vid fasad för undervisningslokaler. Enligt
länsstyrelsen (rapport 2007:23) ska dock skol- och förskolegårdar ha områden där 55
dBA dygnsekvivalent ljudnivå underskrids. Praxis är att minst halva ytan ska klara 55
dBA.
Boverkets allmänna råd, 2008:1 (Boverket, 2008)
I Boverkets allmänna råd, 2008:1 ges Boverkets syn på riktvärdenas tillämpning vid
planläggning av bostäder i områden med väg- och/eller spårtrafik. Boverket har som
utgångspunkt riksdagens riktvärden med ett övergripande mål att uppfylla även de
ambitiösa långsiktiga mål som har satts.
Boverket belyser emellertid problematiken med att det kan vara svårt att uppnå de ställda
riktvärdena vid planering av bostäder och samtidigt möta andra intressen vid bebyggelse
med stadskaraktär eller längs kollektivtrafikstråk och föreslår därför även principer som
bör gälla vid avsteg från huvudregeln.
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Täby kommuns bullerskyddsprogram
I Täby kommun finns ett bullerskyddsprogram från 2009-10-20 som visar hur kommunen
ska minska störningar från trafikbuller. I programmet beskrivs hur buller ska hanteras vid
nybyggnation samt hur buller ska hanteras i befintlig bebyggelse. Vid planering av ny
bebyggelse och infrastruktur tillämpar kommunen de av riksdagen fastställda riktvärdena
samt i vissa fall avsteg från dessa i enlighet med avstegsfallen i Boverkets allmänna råd
om Buller i planeringen.
För Täby kommun gäller följande enligt bullerskyddsprogrammet





All tillkommande bostadsbebyggelse ska klara riktvärden för inomhusmiljö.
Ny villa- eller småhusbebyggelse ska inte uppföras där trafikbullernivån
överskrider 55 dB(A) vid fasad eller på en väsentlig andel av tomten.
Flerbostadshus ska endast i undantagsfall uppföras där bullernivån utomhus
överskrider 55 dB(A) och ej vid bullernivå över 65 dB(A).
Om avstegsfall tillämpas ska den förhöjda ljudnivån på den bullerstörda sidan
kompenseras genom tyst sida där ljudnivån högst 45 dB(A) eftersträvas. I
undantagsfall kan upp till 50 dB(A) accepteras. Maximal ljudnivå på den tysta
sidan ska inte överstiga 70 dB(A). Om ljudnivån på den bullerstörda sidan
överstiger 60 dB(A) ska bostäderna uppfylla ljudklass B enligt Boverket.

Utförda utredningar
Structor Akustik AB har gjort en bullerutredning (Rapport nr 2014-017 r01, 2014-04-28,
rev 2014-07-31) till planprogrammet för Galoppfältet, Täby kommun. I bullerutredningen
har en 5 meter hög skärm längs med E18 använts som en beräkningsförutsättning. De
trafikflöden som har legat till grund för beräkningarna återfinns i utredningen.
Konsekvenser av programförslaget
Inom programområdet
För merparten av kvarteren i programmet är den dygnsekvivalenta ljudnivån under 55
dBA vid fasad och riktvärdet för trafikbuller innehålls.
Fasader mot Stora Marknadsvägen, områdets huvudgator och (delvis) mot E18 och
Bergtorpsvägen exponeras för ljudnivåer i intervallet 55 – 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå. För att bostäder ska kunna byggas där måste hälften av boningsrummen ha
tillgång till en mindre bullrig sida. Det kan man åstadkomma genom att utforma kvarteren
så att de får en bullerskyddad innergård och bygga genomgående lägenheter. I
hörnlägen och i lägen där riktvärdet inte överskrids så mycket, kan man skapa en mindre
bullrig sida med delvis inglasning av balkong.
Delar av fasaderna mot E18 och Bergtorpsvägen exponeras mycket för nivåer över 65
dBA. Här bör i första hand kontor, vissa verksamheter eller handel förläggas, se figur 9
och 10. Dessa byggnader kan också utgöra bullerskydd som dämpar bullret för bostäder i
områdets inre delar. Även inom programområdet finns kvarter som beräknas få över 65
dBA vid fasad.
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Figur 9 Utbyggnadsalternativ, ekvivalent högsta ljudnivå vid fasad från väg- och spårtrafik, Structor,
2014.

Vid delar av fasaderna för de kvarter som planeras mellan Roslagsbanan, Stora
Marknadsvägen samt Bergtorpsvägen uppgår nivåerna till 60-65 dBA. I direkt anslutning
till bullerkällorna är nivåerna över 65 dBA. Enligt bullerutredningen kan det finnas
möjligheter att bygga bostäder även i sådana lägen om stor hänsyn tas för att skapa en
genomtänkt lägenhetsplanering och om tillräckligt låga ljudnivåer erhålls på den
bullerdämpande sidan. Den inre delen i detta avgränsade område exponeras för nivåer
mellan 55-60 dBA.
Bostäder och känsliga verksamheter såsom förskola och skola bör inte placeras i mycket
bullerutsatta lägen. Enligt Täby kommuns bullerskyddsprogram ska inga bostäder
placeras där bullernivåerna överskrider 65 dBA vid fasad.
Fasader mot trafikerade vägar och Roslagsbanan exponeras för maxnivåer över 70 dBA.
Man kan dock förlägga balkonger och uteplatser i dessa lägen trots att riktvärdet
överskrids. Man måste då även erbjuda de boende tillgång till en bullerskyddad uteplats.
Där det behövs kan slutna kvarter skapas för att ge förutsättningar för gemensamma,
bullerskyddade uteplatser på innergårdarna.
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Figur 10 Områden där man enligt bullerutredningen med fördel lägger kontor, vissa
verksamheter och handel på grund av höga ljudnivåer är markerade med rött. Områden
med fasaddelar där 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå riskerar att överskridas är
markerade med orange, Structor, 2014.

Sammanfattningsvis kan sägas att såvida kvarteren får det användningsområde som är
mest lämpligt enligt diskussionen ovan, d.v.s. att inte bostäder, förskola eller skola
placeras i bullerutsatta lägen, bedöms konsekvenserna för människors hälsa med
anledning av trafikbuller bli små negativa.
Befintlig bebyggelse utanför programområdet
Den planerade bebyggelsen inom Galoppområdet bedöms inte innebära några påtagliga
negativa konsekvenser för befintlig bebyggelse. I vissa lägen ökar ljudnivån marginellt på
grund av ökad trafik på E18 och i viss mån reflexer från tillkommande bebyggelse. I andra
lägen minskar ljudnivån något på grund av att den tillkommande bebyggelsen skärmar av
ljudet.
Konsekvenser av nollalternativet
För de befintliga bostadshusen i planens närområde uppgår i nuläget den högsta
dygnsekvivalenta ljudnivån till mellan 61 och 67 dBA vid fasader som vetter mot trafikerad
väg. Nollalternativet bedöms innebära marginellt högre ljudnivåer än nuläget, se tabell
nedan. Eftersom förhållandevis få (i jämförelse med programförslaget) kontor och
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bostäder tillkommer och dessa placeras sparsamt i bullerutsatta lägen i nollalternativet
bedöms konsekvenserna bli oförändrade i förhållande till nuläget.
Tabell 4 Högsta ekvivalenta ljudnivå vid fasad mot trafikerad gata för nollalternativet. (Jämför med
tabell 3, nuläget)

Bostadsområde

Bostadstyp

Flerbostadshus
Enfamiljshus
Flerbostadshus

Högsta ekv.
Ljudnivå vid fasad
(dBA)
68
68
61

Högsta max.
ljudnivå vid fasad
(dBA)
66
67
67

Grindtorp
Norskogen
Stora
Marknadsvägen
Bergtorp

Flerbostadshus

67

71

Förslag till fortsatt arbete
Genom tidig planering av området och dess kvarter kan man minska påverkan av buller
och därmed konsekvenserna av de högsta nivåerna.

7.3

Landskapsbild
Nollalternativet bedöms medföra små positiva konsekvenser för landskapsbilden.
Programförslaget bedöms medföra märkbart positiva konsekvenser. Dock ger förslaget
små negativa konsekvenser för kulturmiljölandskapet.
Nuläge
Form och rumslighet tillhör de grundläggande aspekter som bygger upp landskapets
karaktär. I landskapets form och rumslighet inbegrips delaspekter som landskapets skala,
struktur och visuella karaktär. Landskapets skala och struktur utgörs av topografi, riktning
och brutenhet medan den visuella karaktären (och i viss grad också strukturen) även
påverkas av landskapets olika grad av öppenhet/slutenhet samt lokalisering och
utformning av bebyggelse och infrastruktur. T ex. kan en väg eller bebyggelse i gränsen
mellan odlingsmark och skogsmark, ofta i en jordartsgräns, förtydliga landskapets egen
struktur. Öppenheten/slutenheten i landskapet är starkt kopplad dels till naturgivna
förutsättningar (som berg och jordarter, klimat och vattenförhållanden), dels till dagens
markanvändning och historiska brukande.
Topografi och brutenhet
Täby galoppområde var en gång i tiden ett skärgårdslandskap där de låga områdena
täcktes av vatten och de skogsbeklädda höjderna reste sig som öar. Strandlinjen var
tidigare ca 10 meter högre än idag. I och med landhöjningen blev vikarna mellan öarna
istället lerrika åkrar, och öarna blev skogrika kullar.
Denna topografi präglar än idag området som är flackt med långa siktlinjer som bryts av
de skogsklädda höjderna. Landskapet är småkuperat och dess karaktär bildas av ett
antal högre formationer i dess utkanter, främst i öst och väst. Det ger området en
övergripande nord-sydlig riktning i och med att det mellan dessa skogsklädda höjder finns
flack åkermark som ger möjlighet till utblickar i landskapet. Dessa öppna landskapsrum är
känsliga för barriärer som skär av siktlinjer och rumsupplevelser. Området innehåller visst
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inslag av småskaligt struktur i dess östliga delar i och med de mindre höjder som omges
av öppet och flackt landskap. Här ger även viss bebyggelse en identitet som visar på
både dagens användning och viss historik.
Karaktär
I flygfotot nedan har följande karaktärsområden markerats ut:
1) Väster om galoppbanan finns en brant, täckt av naturmark, som ansluter till
Grindtorpsvägen och Täby Allé och på ett naturligt sätt markerar gränsen för
galoppområdets utbredning. Höjdskillnaderna och Täby Allé gör detta naturområde
svårtillgängligt från Galoppfältsområdet.
2) Söder om galoppbanan stiger marken också ganska kraftigt upp mot
E18/Norrtäljevägen som är uppbyggd över omgivande mark.
3) Öster om galoppbanan är marken mer varierad med viss högre vegetation, gräsytor
och anläggningar tillhörande hästverksamheten.
4) Ett större skogsområde med trolsk skogskänsla som med sin lutning ansluter till
E18/Norrtäljevägen vid Viggbyholms trafikplats. En del öppna gräsmarker mellan
skogspartier. Här har landskapet högre kvaliteter och upplevelsevärden än i andra
delar av området. Därmed är landskapet även mer känsligt för påverkan.
5) Marken öppen, flack och är starkt präglad av hästverksamheten. Marken ligger nära
Roslagsbanans nivå.
6) Söder om och i anslutning till RAÄ 129:1 går en mindre höjdrygg vilken löper i nordsydlig riktning. På grund av byggnation är dock större delen av höjdryggen
exploaterad av läktare, parkeringsplatser mm.
Struktur och kopplingar
Idag är Galoppfältet till stor del en isolerad enklav som också fungerar som en barriär för
kopplingar mellan centrum och kringliggande områden söderut. Området har svaga
kopplingar till omkringliggande områden på grund av de starka trafikbarriärerna i form av
E18, Bergtorpsvägen och Roslagsbanan. Barriärerna runt området gör sig även påminda
ur bullerpåverkan, där trafikbullret från E18 och Bergtorpsvägen hörs tydligt i delar av
östra/sydöstra området och då präglar upplevelsen av de naturområden som finns där.
Området är till största delen inte bebyggt utan har aktivitetsytor som hör ihop med
galoppverksamheten men även en viss andel naturmark. Området ligger mellan relativt
modern bostadsbebyggelse samt Täby centrum.
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Figur 11 Flygbild över området mot söder. Källa: arbetsmaterial grönstrukturanalys, Täby kommun.

Utredningsområdet präglas och domineras av Täby galoppbana med tillhörande
häststallar. Själva banan ligger lågt placerad i terrängen och strax öster om denna
påträffas läktarsektion och stallar samt andra tillhörande anläggningar. Ytterligare ett
stycke österut återfinns en galoppträningsbana. Mellan dessa relativt flacka områden
finns mindre skogsbeklädda bergshöjder.
Bedömningsgrunder
I Sverige finns idag inga riktade mål som rör landskapets form och struktur. Det nationella
miljömål som starkast kopplar till landskapsbilden är God bebyggd miljö.
Genom att identifiera landskapets känslighet kan det jämföras mot förväntade effekter av
de förändringar som programmet medger samt identifiera potentiella konsekvenser på
landskapsbilden. Landskapsbildens känslighet för påverkan har i denna MKB bedömts
enligt nedan:
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Tabell 5: Bedömningsgrunder för landskapsbild
Värde
Beskrivning
Ett homogent landskap som är industriellt och/eller påverkat av
storskalig infrastruktur.
Litet
Ett landskap bestående av osammanhängande bebyggelse.
Inte välbesökt av allmänheten.
Områden med värden av lokal eller kommunal betydelse, t ex.
utpekade i översiktsplaner.
Måttligt
Småskaliga områdena i ett homogent landskap (t ex. hag- och
betesmarker i ett skogslandskap, gårdsmiljöer och sjöar).
Områden med värden av regional betydelse.
Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett
Högt
regionalt perspektiv, t ex. utsiktsplats.
Små sammanhängande jordbruksmarker, omväxlande med skog
och hagmarker, s.k. mosaiklandskap.
Områden med värden av nationell betydelse.
Områden med höga visuella kvaliteter som är ovanliga i ett
nationellt perspektiv (världsarv, nationalparker, naturreservat,
Mycket högt
vissa riskintressen som har utpekade landskapsbildsvärden).
Kust-, skärgårds- och fjällmiljöer.
Välbesökt av allmänheten.
Enligt denna bedömningsskala har programområdet litet värde för landskapsbilden.
Området upplevs ha dålig koppling till kringliggande områden och besöks endast i vissa
delar av allmänheten, saknar offentliga rum och målpunkter och är starkt påverkat av den
specifika hästverksamheten. Området är inte utpekat som värdefullt på kommunal eller
regional nivå.
Utöver detta har följande dokument och riktlinjer som berör landskapsbilden i allmänhet
legat till grund för bedömningen:
 Europeiska landskapskonventionen: innebär att Sverige ska skydda, förvalta och
planera landskapet enligt de mål som är uppsatta i konventionen. Det innebär
bland annat att landskapet har ett egenvärde, och att kunskapen om landskap
och detta värde ska öka så att en helhetssyn på landskapets värden och hållbar
förvaltning av dessa skapas. Konventionen ger också en definition av begreppet
landskap: "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär
är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga
faktorer”. Denna definition gäller även i denna MKB.
Utförda utredningar



Täby parkstad – parallellt uppdrag, ÅWL/Rosenbergs arkitekter. 2012
Täby galopp – schema kvarter/blockplan. Täby kommun, JM, Skanska, VGFAB,
Nyréns Arkitektkontor, Erséus Arkitekter AB. 2014-06-03.
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Konsekvenser av programförslaget
Topografi och brutenhet
Förslaget har utformats delvis med tanke på dagens topografi och det historiska
landskapet. Bebyggelsen omfattar främst de flacka, öppna landskapet och försöker
övergripande att återspegla viljan av att bo i brynet mellan skogsmark och öppet
landskap. Förhistoriskt har bosättningar främst skett på höjder och bryn och sällan i
dalgångar. Där har markerna istället hållits öppna genom odling och hävd. På så sätt
kommer bebyggelsen att gå emot tidigare kulturhistoriska landskapsstrukturer.

Figur 12 Illustration av områdets förankring i skärgårdslandskapet. Källa: ÅWL/Rosenbergs
arkitekter, 2012.

Bebyggelsen är tänkt att knyta an till områdets topografi och omkringliggande
bebyggelse. Därför finns det delar av planområdet, t ex. mot Roslagsbanan samt
Grindtorp men även andra delar, som kommer att få högre sammanhållen bebyggelse.
Här kommer det att möjliggöras för ett intensivt stadsliv med högre befolkningstäthet. I
andra delar, t.ex. mot naturmarken och E18, är bebyggelsen lägre. Här vill man istället
möta skogsbrynen mer lågmält och småskaligt. En risk finns dock att områdets naturliga
topografi med kullarna kan komma att försvinna om schaktning och sprängning görs.
Detta skulle ge en negativ påverkan på landskapsbilden och den variation som finns idag
inom området. De flesta upplevelsevärdena i området är idag knutna till de skogsklädda
höjderna och brynen mot angränsande öppna marker, och dessa värden skulle försvinna
om exploatering skulle ske.
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Karaktär
Området är tänkt att bli en länk som idag saknas mellan Täbys centrala delar. Genom sin
struktur och karaktär ska området möjliggöra kopplingar till kringliggande områden och
minska barriären och avståndet mellan dessa. Detta ska ske både visuellt och genom
fysiska stråk och kopplingar. En risk är att den höga tätheten och säregna stadsmässiga
uttryck inte samspelar med kringliggande områden. Det finns också en liten risk att
området skulle kunna komma att konkurrera med Täby centrum gällande stadsliv och
målpunkter. Dock bedöms området ändå få bättre förutsättningar för integration med
omkringliggande områden än vad som finns idag.
I kvarteren finns även grannskapsparker som ska ge sociala och gröna värden. Den stora
klassiska stadsparken som går igenom området i nord/sydlig riktning kan möjliggöra t ex.
dagvattenhantering, odling, möten och rekreation. Mötesplatser, så som torgbildningar,
finns också med i förslaget. Dessa skulle tillföra upplevelsevärden i området.

Figur 13 Exempel volymstudie med stadsbyggnadsprinciper. Se programhandling för tydligare
förklaring till bilden. Källa: Planprogram samrådshandling 2015
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Figur 14 Inspirationsbild från planprogram samrådshandling, 2015

Figur 15 Inspirationsbild från planprogram samrådshandling, 2015
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Struktur och kopplingar
Strukturen i området är utformat med intentionen att vara robust och flexibelt på samma
gång. Ett rutnät ligger i grunden, men har sedan anpassats till lokala förhållanden så som
höjder och stråk. Strukturen och dess kvarter ska även vara generell nog för att tåla
framtida behov och anpassningar avseende t ex. byggnadshöjd, användning m.m. Detta
är en fördel ur ett längre hållbart stadsperspektiv. Grundskalan ska enligt
planprogrammet vara i fyra till åtta våningar, men både högre och lägre bebyggelse kan
förekomma då det är motiverat av stadsbildsskäl.

Figur 16 Galoppfältets sammanhang i
centrala Täby idag. Källa: ÅWL/Rosenbergs
arkitekter, 2012.

Figur 17 Galoppfältets tänkta sammanhang efter
exploatering. Källa: ÅWL/Rosenbergs arkitekter,
2012.

Sammantaget bedöms planen få märkbar positiv påverkan på landskapsbilden eftersom
området är så stort, det kommer på ett tydligare sätt kommer att integreras i övriga
centrala delarna av Täby kommun, få medveten gestaltning och tillskapas fler värden.
Dock finns viss risk för negativ påverkan på det historiska landskapet och de
upplevelserika landskapselement som skogen och angränsande öppna ytor utgör.
Konsekvenser av nollalternativet
I nollalternativet kommer området att delvis bebyggas, främst i sydväst och nordost med
kontor och bostäder. Dock kommer exploateringen att vara av betydligt lägre täthet. På
den flacka mark som idag är galoppbana kan fortsatt hästverksamhet eller idrott komma
att finnas. Detta skulle utgöra en målpunkt och offentlig plats.
Områdets topografi och karaktär bibehålls i stor utsträckning. Dock skulle området i viss
mån knyta an mer till närliggande områden än i nuläget, men ändå till viss del fortsätta
utgöra den barriär som man upplever att området är idag. Området skulle främst ha
rekreationsvärde.
Sammantaget bedöms nollalternativet ge små positiva konsekvenser.
Förslag till fortsatt arbete
Beakta landskaps- och stadsbilden som en aspekt i kommande detaljplaner. Ha då i
åtanke de riktlinjer som legat till grund för programförslaget, så att helhetsbilden
genomsyrar respektive detaljplan.
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7.4

Kulturmiljö
Nollalternativet bedöms medföra oförändrade konsekvenser för kulturmiljön.
Programförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser då vissa kulturhistoriska
objekt behöver tas bort.
Nuläge
Området för Täby galopp låg en gång i tiden under vatten. I och med landhöjningen reste
sig först de högre ryggarna ur vattnet och det bildades vikar. I och med ytterligare
landhöjning trängdes vattnet successivt undan och även botten torrlades. Denna process
kom att ge olika förutsättningar under olika tidsperioder för boende och bruk i området.
De högre kullarna befolkades först och sedan kom den bördiga jorden, tidigare botten, att
brukas. Området kring Täby centrum är rikt på fornlämningar från olika tider, många är
från järnåldern. Även angränsande till Galoppområdets västra del, vid den så kallade
Torrbacken, finns lämningar.
Vid inventeringen 2012 framkom två fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar. De fasta fornlämningarna utgörs av lägenhetsbebyggelse, vilken har belägg
från 1700-talet. De övriga lämningarna består av stridsvärn och två källare. Följande
kulturhistoriska
lämningar
finns
inom
programområdet
registrerade
hos
Riksantikvarieämbetet:
 Täby 129:1 (gravfält), fornlämning
 Täby 610 (lägenhetsbebyggelse, skriftliga belägg av torpbebyggelse från 1748),
bevakningsobjekt
 Täby 611 (lägenhetsbebyggelse, skriftliga belägg av torpbebyggelse från 1748),
fornlämning
 Täby 345:1 (terrassering), övrig kulturhistorisk lämning
 Täby 348:1 (terrassering), övrig kulturhistorisk lämning
I anslutning till programområdets västra del finns även följande fornlämningar vid
Torrbacken som hör samman med kulturmiljön i Galoppområdet:
 Täby 135:1 (gravfält), fornlämning
 Täby 135:2 (gravfält), övrig kulturhistorisk lämning

För lämningarna RAÄ Täby 129:1 och 135:1 har det gjorts en arkeologisk
förundersökning under 2013. Gränsen för gravfält 129:1 visade sig efter
förundersökningen vara större än den gräns som redovisas i fornminnesregistret. Gravar
fanns både norr och söder om den redovisade gränsen för fornlämningen. Dessutom
kunde boplatslämningar påvisas i öster och söder i form av bl.a. terrasser, härdar,
stolphål och fynd. Fyndet av en vridkvarn ger en möjlig datering till yngre järnålder.
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Figur 18 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i området. Inom programområdet
förekommer fem stycken lämningar Källa: Riksantikvarieämbetet, 2014

Figur 19 Vridkvarn i röd sandsten från schakt 28, inom RAÄ 129:1. Källa: Arkeologisk
förundersökning i avgränsande syfte av RAÄ 129:1 och 135:1, 2013 Arkeologistik.
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I fornminnesregistret redovisas den norra delen av gravfält 135:1 som undersökt och
borttagen (RAÄ 135:2), vilket är felaktigt. Förundersökningen påvisade gravar inom hela
den norra kanten, därmed kan det i dagsläget inte friskrivas någon del som
anläggningstom. Mot söder påträffades lämningar av boplatskaraktär (härd och stolphål),
vilket kan indikera att en boplats finns inom denna del. Lämningarna var dock inte möjliga
att avgränsa, eftersom området i direkt anslutning till gravfältet har tagits i anspråk för en
byggetablering. Gravfältet har en naturlig begränsning i söder och sydsydost i form av
högre partier med berg i dagen. Mellan berg och gravfältets sydligaste spets fanns även
en hålväg (A1) som bör, enligt förundersökningen, betraktas som en ny separat
fornlämning.
Namnet Täby omnämns tidigt i skrift på en runsten från 1000-talet. Namnet Täby socken
uppträder första gången 1281. Programområdet berör marker som tidigare tillhört gårdar
såsom Tibble och Ensta, Åkerby och Wiggbyholm. Gårdarna Tibble och Ensta omnämns
första gången i mitten av 1300-talet. Åkerby och Wiggbyholm omnämns under 1400respektive mitten av 1500-talet. I huvudsak har dessa gårdar sysslat med odling.
Djurhållning, skogsbruk och fiske har varit bisysslor.
Från 1700-talet har gården Ensta haft torp på sin mark, vilket kan utläsas även av
lämningarna Täby 610 och Täby 611.
Av de sex övriga kulturhistoriska lämningarna består fyra av stridsvärn och de övriga två
av källare i anslutning till Bergtorp. Stridsvärnen kan sannolikt sättas i samband med den
försvarslinje (Norra fronten) som anlades 1904-1916 några kilometer norr om
programområdet med anledning av första världskriget. Stridsvärnen låg en gång längs en
mindre väg, som gick i nord-sydlig riktning. I övrigt påträffades två källare i anslutning till
Bergtorp.
Under 1960-talet kom området att präglas av Täby Galopp vars anläggningar idag finns
på merparten av de tidigare uppodlade markerna.
Bedömningsgrunder
De fasta fornlämningarna är skyddade enligt kulturminneslagen och ingrepp i fast
fornlämning med tillhörande fornlämningsområde kräver tillstånd enligt 2 kap 12§
Kulturminneslagen.
Det nationella miljömål som främst berör kulturmiljö är God bebyggd miljö.
För att avgöra vilka lämningar som kan vara särskilt bevarandevärda kan lämningarna
värderas utifrån kriterier såsom upplevelse- och kunskapsvärden:
Upplevelsevärden: Hur objekten uppfattas i landskapet, deras tydlighet och förmåga att
förmedla.
Kunskapsvärden: Objektens förmåga att bidra till en samlad bild över områdets
kulturhistoriska utveckling.
Tabell 6: Följande bedömning har gjorts av Arkeologistik, 2013.Se karta nedan.
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Objekt

Objektstyp

Samlat värde

1
2
5
6
7
8

Källare
Källare
Stridsvärn
Stridsvärn
Stridsvärn
Stridsvärn

Låg
Låg
Hög
Hög
Mellan
Mellan

Kulturmiljön i programområdet bedöms enligt Kulturmiljöcentrum Värmland innehålla
lämningar som har, eller kan komma att få, höga upplevelse- och kunskapsvärden
inklusive stridsvärnen som representerar försvaret av Stockholm från första världskriget
och framåt.
Utförda utredningar
Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av RAÄ Täby 129:1 och 135:1,
fastigheterna Hästen 3 och Tibble 10:3, Täby socken och kommun, Uppland.
Arkeologistik, 2013.
Rapport gällande etapp 1 utredning, Täby galopp - Täby socken, Täby kommun,
Stockholms län. Kulturmiljöcentrum Värmland, 2012.
Konsekvenser av programförslaget
Förslaget till programmet har anpassats så att RAÄ 129 och RAÄ 348:1 kommer att
finnas kvar och ingå i parkstråket. Av de lämningar som har identifierats kommer
torpgrunden RAÄ Täby 610, RAÄ Täby 345:1, objekt 1, ev. 2 samt 5-8 (källare och
stridsvärn) att försvinna. Delar av RAÄ Täby 611 kommer att påverkas.
Kulturmiljöcentrum Värmland menar att de fyra stridsvärnen på bergshöjden i områdets
södra del ska beaktas särskilt vid utvecklingen av området. Länsstyrelsen har angett att
det antagligen inte är nödvändigt att bevara stridvärnen samt torpgrunderna RAÄ Täby
610 och 611, dock kommer villkor ställas avseende arkeologisk undersökning eller
dokumentation. Det är positivt om man vid planering av t.ex. en park i området kan ta
hänsyn till dem och innefatta dessa kulturhistoriska spår i planeringen, vilket det delvis
finns möjlighet för gällande 611.
För övriga lämningar finns möjlighet för bevarande, beroende på hur området anläggs
och gestaltas i detalj. Dessa lämningar har dock potential att ingå i områdets grönstruktur.
Genom exploateringen kommer även en del av den terräng som ingår i områdets
kulturhistoriska läsbarhet att tas bort. Det tydligaste kulturhistoriska bostadsläget inom
området utgörs av höjdryggen i nord-sydlig riktning i anslutning till RAÄ 129:1. Detta
höjdparti bevaras inom den föreslagna stadsparken.
Vid Torrbacken som angränsar till utredningsområdet föreslås det i programemt skapas
en koppling för alla fordonsslag vidare västerut. Den kopplingen kan komma att påverka
Torrbackens kulturmiljö negativt. Det kan även gälla för den föreslagna gång- och
cykelvägen längs med Roslagsbanan.
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RAÄ 610
Objekt 1
RAÄ 345:1
Objekt 2
RAÄ 348:1
RAÄ 611
Objekt 5-8

Figur 20 Föreslagen bebyggelsestruktur med aktuella lämningar markerade, enligt planprogram
samrådshandling, 2015. RAÄ-nummer hämtade från Fornsök 2014-10-22, objektsnummer från
utredning av Arkeologistik, 2013.

Området bedöms sammantaget ha relativt lågt kulturhistorisk läsbarhet idag. Området är
starkt påverkat av galoppområdets användning. De flesta lämningar som berättar om
traktens historiska utveckling har bedömts finnas antingen utanför programområdet, har
utretts eller bedömts kunna tas bort. Flera lämningar kan behållas enligt
programförslaget, liksom en del av de landskapsformationer som visar på den historiska
utvecklingen. Områdets totala historiska värde bedöms därför kunna kvarstå relativt
oförändra och konsekvenserna för den sammanlagda kulturmiljön bedöms bli små.
Konsekvenser av nollalternativet
Nollalternativet medger viss utbyggnad av området. Den utbyggnad som föreslås är
relativt gles och är placerad i delar av området där det inte finns registrerade lämningar.
Sammantaget bedöms nollalternativet innebära så små konsekvenser att de kan anses
vara försumbara.
Förslag till fortsatt arbete
Om möjligt ska lämningar lämnas orörda i området. Detta kan bidra till både bevarande
av kulturhistoriska objekt och till områdets identitet. Den nordligaste delen av
fornlämningen RAÄ 129:1 kan komma att påverkas något i samband med eventuell
justering av befintlig väg. I så fall kommer krav ställas på att en arkeologisk undersökning
genomförs.
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En lämplig kompensationsåtgärd i området skulle kunna vara informationsspridning av
den kunskap som har erhållits genom den utredning och förundersökning som har gjorts,
t ex. informationstavlor vid aktuella platser. Även namnsättning som har kulturhistorisk
anknytning kan tydliggöra områdets utveckling och sammanhang i regionen.
Fornlämningen RAÄ 135:1, som ligger strax väster om området, kommer att påverkas av
anläggande av en föreslagen gång- och cykelväg söder om Roslagsbanan. Detta ingrepp
kommer att kräva att en arkeologisk undersökning görs. En ytterligare åtgärd kan vara att
bekosta upprustningen av ängs- och hagmarksytor samt stängslingen för bete av får i
området för RAÄ 135:1.

7.5

Naturmiljö
Även om stora delar av området exploateras så är de naturvärden som försvinner små.
Områdets funktion i regionala spridningssamband är ytterst begränsad. Sammantaget
bedöms programförslaget ge små negativa konsekvenser för naturmiljön. För
nollalternativet bedöms de sammanlagda konsekvenserna för naturmiljön vara
oförändrade i jämförelse med nuläget.
Nuläge
Regionala spridningssamband
Området vid Täby Galopp ligger i anslutning till den gröna kil som kallas Rösjökilen, se
Figur 16. Rösjökilen består av ett sammanhängande natur- och odlingslandskap från
Danderyd i söder till Sigtuna i norr. Täby galoppfält har också närhet till Angarnkilen som
karakteriseras av stora skogar med reproduktionsområde för barrskogsarter och ett
växlande kulturlandskap.
Spridningssamband inom kommunen
Ett spridningssamband för barr- och barrblandskogar sträcker sig från väst till öst. I
kommunen finns en förhållandevis liten utbredning av ädellövträd. I Täby kommun finns
många ytor med artrika gräsmarker. Spridningssambanden behöver stärkas söder om
Vallentunasjön, t.ex. till Torrbacken med en artrik hagmark med högt naturvärde.
Kommunens sjöar står i förbindelse med varandra och med sjöar i omgivande kommuner
genom vattendrag.
Lokal grönstruktur
Täby galoppfält ligger relativt isolerat från andra grönområden och omges av starkt
trafikerade vägar, av Roslagsbanan och av hög bebyggelse.
Det spridningssamband som är starkast för området vid Täby galopp är
barrskogssambanden. De områden med barrskog som finns inom galoppfältet utgör
sannolikt viktiga stepping stones för barrskogslevande arter. I första hand gäller det arter
knutna till äldre solbelysta tallar. Ett exempel är den rödlistade reliktbocken som finns på
några tallar i området. Inom galoppfältet finns områden med triviallövskog och mycket
sälg. I området finns även flera brynmiljöer med blommande träd och buskar som är
viktiga stepping stones för många fåglar och insekter.
Sambanden för ädellövskog är också mycket dåliga då det endast finns ett mindre antal
yngre ekar inom galoppfältet.
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De fuktiga områden och diken med vatten som finns inom galoppfältet står inte i direkt
förbindelse med andra vattendrag eller sjöar och spridningssambanden är sannolikt
dåliga. Två småvatten har även identifierats (Ekologigruppen, 2014) inom området.
Fiskfria småvatten är viktiga för groddjur, vattenlevande insekter och en rad andra växter
och djur.
Inga arter som är listade i Artskyddsförordningen har identifierats i området.

Angarnkilen

Rösjökilen

Bogesundskilen

utredningsområdet

Figur 21. Gröna värdekärnor och gröna samband i Rösjökilen, Angarnkilen och Bogesundskilen
Källa: RUFS, 2010
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Utförda utredningar
Underlag för bedömningen av konsekvenser på naturmiljö har varit Ekologigruppens
”Naturvärden vid Täby Galopp - spridningsanalys, konsekvensbedömning och
kompensationsåtgärder”, juni 2014. En kompletterande naturvärdesbedömning i fält
gjordes även av Ekologigruppen den 4 april 2014. Naturvärdesinventeringen
kompletterades även med en groddjursinventering som utfördes den 11 och 22 april. En
bedömning av områdets lämplighet som groddjurslokal gjordes också.
Bedömningsgrunder
Följande bedömningsskala har Ekologigruppen utgått ifrån i naturvärdesutredningen.
Tabell 7: Bedömningsskala för naturvärde (Ekologigruppen, 2013).
Konsekvenser
Inga eller obetydliga
Små
(positiva eller negativa)
Märkbara
(positiva eller negativa)
Stora
(positiva eller negativa)
Mycket stora
(positiva eller negativa)

Naturvärden
Inga påvisbara effekter eller konsekvenser som saknar
betydelse för de kända naturvärdena
Liten påverkan på kommunala naturvärden eller
mindre konsekvenser för lokala naturvärden.
Liten påverkan på riksobjekt eller regionala naturvärden eller
begränsad påverkan på kommunala naturvärden eller
omfattande påverkan på större lokala naturvärden.
Begränsad påverkan på riksobjekt eller regionala naturvärden
eller betydande påverkan på kommunala naturvärden.
Betydande påverkan på riksobjekt eller regionalt värdefulla
naturobjekt.

Konsekvenser av programförslaget
Konsekvenser för groddjur
Området bedöms ha vissa förutsättningar som groddjurslokal, men det bedöms inte
utgöra något kärnområde för groddjur och deras föryngring. Sett ur ett landskapsperspektiv bedöms inte lokalen utgöra någon viktig spridningslänk för groddjur och de
negativa konsekvenserna blir framför allt på objektsnivå. Sammantaget bedöms
programförslaget ge små negativa konsekvenser för groddjur då, det bedöms att området
har begränsade förutsättningar som groddjurslokal.
Konsekvenser för värdefulla naturområden
Över lag bedöms programförslaget ge små negativa konsekvenser för naturmiljön. Stora
delar av områdets naturmiljö kommer att exploateras, men naturmiljövärdena är generellt
små. De områden som ändå kommer att bevaras kommer att fungera i viss mån som
spridningsvägar samt rekreationsområden för boende. Slitaget på de sparade
naturområdena kommer att öka. De sparade naturområdena kommer vid ett
genomförande av programförslaget sannolikt att fylla en större funktion för rekreation än
att upprätthålla naturvärden i kommunen. Vid Torrbacken som angränsar till
utredningsområdet kan det komma att finnas en koppling vidare västerut. Den
kopplingen kan komma att påverka Torrbackens kulturmiljö negativt. Det kan även gälla
för den föreslagna gång- och cykelvägen längs med Roslagsbanan.
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Figur 22 Naturvärden som förekommer i området. Bedömningen baseras både på Callunas
naturvärdesinventering från 2011 och från Ekologigruppens fältbesök den 4 april 2014.

Tabell 8: Områdets berörda naturtyper. Definierade delområden härrör från
naturvärdesinventeringen.

Naturområdestyp
Värdefulla barrskogar

Värdfulla tallskogar

Värdefulla betesmarker

Värdefulla fuktiga lövskogar
Värdefulla brynmiljöer
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Delområde som påverkas
3 (vägdragning)
13 (bebyggelse och vägar)
6 (Bebyggs helt samt
vägdragning)
15 (bebyggs helt samt
vägdragning)
1 och 2 (bebyggelse och
nya vägar)
16 påverkas ej
9,11 och 14 (bebyggs helt)
12 (påverkas indirekt
negativt)
4, 8 (påverkas delvis av
nya vägar)

Konsekvens
Små negativa

Märkbara negativa
Märkbara negativa
(Små positiva om
kompensationsåtgärder
vidtas)
Märkbara negativa
Små negativa

Konsekvenser för ekologiska spridningssamband
Barrskogssambanden är det spridningssamband som relativ sett är starkast för Täby
galoppfält och om barrskogsområden bebyggs försvagas sambanden ytterligare. Detta
bedöms i så fall ge upphov till små negativa konsekvenser för barrskogssamband. För
artrika betesmarker bedöms små negativa konsekvenser uppkomma, eftersom delar av
gräsmarkerna inom Täby galoppfält bebyggs. Väst om utredningsormdået finns en
torrängen med höga värden. Denna kan komma att påverkas negativt om det skapas en
koppling för samtliga trafikslag från utredningsområdet vidare västerut. Detta kan även
gälla för den föreslagna gång- och cykelvägen som ska följa Roslagsbanan. Vad gäller
ädellövskogssamband och samband för våtmarker och sjöar bedöms konsekvenserna bli
oförändrade i förhållande till nuläget.
Konsekvenser av nollalternativet
Konsekvenser för groddjur
Nollalternativet bedöms ge oförändrade konsekvenser i förhållande till nuläget eller på sin
höjd små negativa konsekvenser. Detta på grund av att området bedöms ha begränsade
förutsättningar som groddjurslokal för groddjur i kombination med den begränsade
exploatering som förväntas i nollalternativet.
Konsekvenser för värdefulla naturområden
Påverkan från exploateringen i nollalternativet förväntas endast beröra områdena 4 och
15, se figur 19. Därmed blir konsekvenserna för naturmiljön ytterst begränsad även om
område 15 är ett av de mer värdefulla naturmiljöerna, bryn med grova tallar, inom
området. Konsekvenserna bedöms ändå bli små.
Konsekvenser för ekologiska spridningssamband
Då endast områdena 4 och 15 bebyggs, så bedöms spridningssambanden över lag inte
påverkas för nollalternativet.
Förslag till fortsatt arbete
Ekologigruppen föreslår i sin utredning följande kompensationsåtgärder i området för
Täby galoppfält, i prioritetsordning:
Bevara befintliga naturvärden
Områden som bör prioriteras är område 2, en före detta betesmark, och område 15, en
brynmiljö med tallar, som båda har kommunala naturvärden. Även område 6 bör
undantas från bebyggelse då det finns tallskog med lokalt naturvärde som är viktigt för
spridningssambanden för barrskogsarter. Det är även önskvärt att en större del av den
lövrika barrskogen i område 13 undantas från bebyggelse. En buffertzon mellan planerad
bebyggelse och områden med tall behövs för att skydda tallarna och bevara
solexponeringen.
Ta fram en skötselplan för befintliga naturvärden
Kommunens avsikt är att ta fram en skötselplan för området. I skötselplanen bör de
viktigaste naturtyperna i området behandlas: Barrblandskog med tallar, Naturgräsmarker
och Triviallövskog. Exempel på skötselåtgärder är att barrskogarna bör gallras på gran
samt att gräsmarkerna behöver röjas från igenväxande träd och buskar.
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Nyskapa småmiljöer
Skogsdungar med t.ex. tall, sälg och rönn kan planteras och brynmiljöer med slån och
hagtorn skapas för att binda ihop område 4 och 7 längs med E18. Småvatten med en
naturlig utformning med vattenväxter och skuggande vegetation föreslås nyskapas på
lämpliga platser inom området. En naturlig utformning av parkmiljöer föreslås även
genom att naturligt förekommande arter förstärks genom plantering.

7.6

Risk
Under förutsättning att tillräckliga riskreducerande åtgärder vidtas bedöms
konsekvenserna ur riskhänseende bli små negativa. I nollalternativet bedöms
konsekvenserna bli oförändrade i förhållande till nuläget eftersom ett fåtal bostäder
kommer att finnas inom programområdet och då en bit ifrån riskobjekten.
Nuläge
Risk har i denna MKB avgränsats till farligt gods, översvämning vid klimatförändring, ras
och skred och markförorening.
Invid programområdet har främst tre objekt relaterat till trafiken identifierats och som
innebär att människor utsätts för en risk (se figur 21). I anslutning till galoppfältet går
E18/Norrtäljevägen och Bergtorpsvägen som är rekommenderade färdvägar för
transporter med farligt gods. Utmed den norra sidan av fältet ligger Roslagsbanan. Dessa
tre riskobjekt är verksamheter som vid en olycka kan innebära plötsliga och oväntade
olyckshändelser med konsekvens för det aktuella området. Det har bedömts av
Brandskyddslagets riskutredning ”Översiktlig riskbedömning Galoppen i Täby” från 2011
att det främst är följande olycksrisker som är aktuella i området:
E18/Norrtäljevägen
 Explosion med explosiva ämnen (låg risk)
 Utsläpp och antändning av brännbar gas (hög risk)
 Utsläpp av giftig gas (låg risk)
 Utsläpp och antändning av brännbar vätska (hög risk)
 Olycka där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och orsakar
explosion (låg risk)
Bergtorpsvägen
 Utsläpp och antändning av brännbar vätska (viss risk)
Roslagsbanan
 Urspårning (låg risk)
 Närhet till kontaktledningar (låg risk)
Att det finns en låg risk för en olycka beror främst på att antalet transporter med t.ex.
explosiva ämnen är få. Däremot sker transporter med t.ex. brännbar gas i större
utsträckning, vilket innebär att det finns en större risk för att en olycka med denna typ av
transport. Vid en urspårning hamnar tåg oftast inte längre än en vagnlängd, ca 20 meter
från rälsen.
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Figur 23. Identifierade riskobjekt i aktuellt områdes närhet. Källa: Brandskyddslaget, 2011.

E18/Norrtäljevägen är klassad som en primär transportled för farligt gods, vilket innebär
att sådana transporter är tillåtna på vägen, se tabell 9. Även vägens av- och påfarter
omfattas av klassningen. E18 går i skärning utmed delar av programområdet samt ligger
högre utmed delar av galoppfältet.
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Tabell 9 Transporterade mängder samt uppskattat antal transporter med farligt gods på
E18/Norrtäljevägen. Hur öppnandet av Norrortsleden har påverkat antalet transporter
med farligt gods på aktuell del av E18 är osäkert, men uppskattningsvis väljer en del
transporten Norrortsleden framför E18.

Klass 1= Explosiva ämnen Klass 2= Gaser
Klass 3= Brandfarliga vätskor Klass 4
Brandfarliga fasta ämnen mm Klass 5= Oxiderande ämnen och organiska produkter
Klass 6= Giftiga ämnen Klass 7= Radioaktiva ämnen Klass 8= Frätande ämnen Klass
9= Magnetiska material och övriga farliga ämnen
Bergtorpsvägen är klassad som en sekundär transportled för farligt gods, vilket innebär
att vägen rekommenderas för sådana transporter som går till och från verksamheter i
anslutning till vägen. Däremot tillåts inte genomfartstransporter. Restriktionerna för
genomfartstransporter innebär att mängden farligt gods på en sekundär transportled kan
uppskattas utifrån vilka verksamheter som ligger i anslutning till vägen. De målpunkter
som finns för transporterna av farligt gods på Bergtorpsvägen är främst tre
bensinstationer, varav två är belägna i Täby Kyrkby nära Norrortsleden och en norr om
Stora Marknadsvägen. Även SL:s bussdepå finns i anslutning till Bergtorpsvägen som en
målpunkt för transporter av farligt gods.
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Tabell 10 Antaget antal transporter på Bergtorpsvägen genererade av bensinstationer.

Klass 2= Gaser Klass 3= Brandfarliga vätskor
Godståg förekommer inte på Roslagsbanan, utan endast persontåg. Roslagsbanan
består på aktuell sträcka av två spår där högsta tillåtna hastighet är 80 km/tim. Troligtvis
är hastigheten lägre förbi området till följd av närheten till stationen Galoppbanan. Ca 150
tåg/dygn passerar sträckan vid galoppfältet på en vardag. Roslagsbanan ligger på
ungefär samma nivå som det studerade området. Korsningen med Bergtorpsvägen är
planskild.
Övrig risk
Enligt en kartläggning av riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i
Stockholms län kan det inom galoppfältet finnas förutsättningar för skred och ras, mer
bestämt vid Tibble och galoppbanan samt ett litet område österut (se figur 22).
Galoppområdet är relativt flackt och utgörs till största delen av lera med uppstickande
partier av berg och storblockig morän främst i de västra och östra delarna. Leran
överlagras av gyttjelera (dvs.har inslag av organiskt material) i de södra delarna av
galoppbanan och mäktigheten varierar mellan 2 till 11 meter. Inom detta område kan det
enligt länsstyrelsen lokalt finnas risk för skred och ras. Grundvattennivån är mycket hög i
programområdet och medför därmed grundläggningsproblem. Detta gäller speciellt i
områdets västra del där det finns mycket lera.
Idag förekommer ingen känd problematik gällande översvämning i området.
Inom programområdet har det tidigare förekommit och förekommer även i nuläget
verksamheter som kan bidra till föroreningar i mark. Exempel på verksamheter som har
förekommit i det aktuella området är snötipp, bensinmack samt verkstadsområde.
Föroreningar som misstänks förekomma vid dessa verksamheter är olja, metaller, PAH
och lösningsmedel.
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Figur 24 Karta med tolkade markförhållanden.Källa: PM, Ulf Johnsson Geo AB, 2013.
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Figur 23. Placering av verksamheter som kan ha bidragit till förorenad mark inom
programområdet. Källa: ÅF, 2011.
Bedömningsgrunder
Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper
varierar. De huvudsakliga riskkällorna vid transport av farligt gods utgörs av dem som kan
leda till en eller flera av följande tre konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga
eller frätande kemikalier (vätske- eller gasform). Beroende av vilket ämne som är
involverat i en olycka varierar skadehändelserna och de dimensionerande avstånd inom
vilka en olycka kan påverka omgivningen.
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Länsstyrelsen i Stockholms läns tidigare framtagna mer detaljerade
rekommenderade skyddsavstånd till vägar där farligt gods transporteras (2000):

Tabell 11: De skyddsavstånd till infrastruktur med transporter av farligt gods, järnväg
samt bensinstationer som rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län (baseras
på Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000).

Riskkälla

Typ av bebyggelse

Avstånd

Vägar med transporter av farligt
gods

Tät kontorsbebyggelse

40 meter

Sammanhållen bostadsbebyggelse
Personintensiv verksamhet
Tät kontorsbebyggelse
Sammanhållen bostadsbebyggelse
Personintensiv verksamhet
Tät kontorsbebyggelse
Sammanhållen bostadsbebyggelse
Personintensiv verksamhet
Bostäder, daghem, ålderdomshem,
sjukhus

75 meter
75 meter
25 meter
50 meter
50 meter
25 meter
50 meter
50 meter
100 meter

Järnvägar

Bensinstationer

Ifall risken bedöms som låg eller om riskreducerande åtgärder genomförs kan avsteg från
de rekommenderade avstånden göras.


Länsstyrelsen i Skåne läns rekommendationer (2007):
Idrotts- och sportanläggningar, utan betydande åskådarplats, bör anläggas på minst
70 meters avstånd från farligt gods led. För idrotts- och sportanläggningar med
betydande åskådarplats rekommenderas ett avstånd på minst 150 meter.

Ovanstående nämnda rekommendationer ligger till grund för bedömning av
konsekvenserna för det aktuella programförslaget samt nollalternativet. Dock omfattar
dessa järnväg med farligt godstrafik och längs med primära transportleder. Således har
20 m, som enligt riskbedömningen (Brandskyddslaget, 2011) är sannolikt avstånd för en
urspårning av tåg på Roslagsbanan, också beaktats i bedömningen gällande järnvägen.
Även vid sekundära transportleder kan kortare avstånd tillämpas. I övrigt har även
områdets topografi beaktats i bedömningarna.


Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark (2009):
Bostäder och skolor innebär känslig markanvändning (KM). Markanvändning där
föroreningsnivåer normalt inte begränsar markanvändningen och där grundvatten och
ytvatten intill området skyddas. Marken kan användas för bostäder, jordbruk, skolor
och liknande (Naturvårdsverket, 2009). Naturvårdsverkets generella riktvärden för
känslig markanvändning har beaktats i denna MKB.
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Utförda utredningar
En översiktlig bedömning av risker i områdets närhet har genomförts av
Brandskyddslaget år 2011 (Översiktlig riskbedömning Galoppen i Täby). Denna utredning
behandlar de risker som kan påverka exploateringen av Galoppen samt de hänsyn som
kan tas till dessa risker vid utformningen av området för att människor inte utsätts för
oacceptabla risker. Riskbedömningen har gjorts för själva programområdet, dock inte för
den bebyggelse programförslaget i dagsläget innebär.
ÅF har år 2011 gjort en inventering inför markmiljöundersökning för delar av
programområdet. I denna analyseras bakgrunden samt nuläget för de verksamheter som
kan ha orsakat markföroreningar i området.
Övriga utredningar som gjorts är:





PM Geoteknik. ÅF. 2011-11-08
PM angående mark- och grundläggningsförhållanden – underlag för detaljplan. Ulf
Johnson Geo AB. 2013-03-11.
Dagvattenhantering galoppfältsområdet, Underlag för programhandling. Wsp. 201406-13.
Miljöprovtagning vid Täby Galoppfält, ÅF-Infrastructure AB, 2015-01-16

Konsekvenser av programförslaget
Farligt gods
E18
Avstånden mellan den bebyggelse som ska etableras i programområdets sydvästra del
samt E18 är ca 36-37 meter och är i linje med det avstånd på 40 meter som
Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar för tät kontorsbebyggelse. Eftersom E18
är på ungefär samma nivå som programområdet i denna del, finns det inga höjder som
skyddar en eventuell bebyggelse vid en olycka. Vid en olycka kan t.ex. farliga kemikalier
rinna in mot programområdet. Sannolikheten för en olycka kan även öka ifall
trafikmängden ökar enligt beräkningar; 64 500 fordon/dygn fram till år 2030.
Verksamheter som är känsliga, såsom sammanhållen bostadsbebyggelse eller
personintensiv verksamhet, bör därmed etableras i området med varsamhet.
Riskreducerande åtgärder behöver genomföras för att risken ska kunna vara på en
acceptabel nivå.
För den södra mellandelen i programområdet planeras bebyggelse som närmast ca 3637 meter från E18. Detta är därmed i princip i linje med vad Länsstyrelsen i Stockholms
län rekommenderar för tät kontorsbebyggelse. Dock gäller enligt Länsstyrelsen i
Stockholm ett längre skyddsavstånd (70 meter) för sammanhållen bostadsbebyggelse
samt personintensiv verksamhet.
Eftersom E18:s av- och påfarter även räknas in i vägens klassning som primär
transportled för farligt gods, bör även de beaktas i bedömningen. Den bebyggelse som
föreslås intill E18:s påfart vid programförslagets sydöstra del har ett avstånd på ca 20-35
meter från påfarten. En olycka vid påfarten kan därmed ha en negativ påverkan på
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bebyggelsen och människor i denna del av programområdet. Även i detta område kan
riskreducerande åtgärder krävas för att risken ska bli på en acceptabel nivå.
En eventuell framtida utnyggnad av E18 med ytterligare ett körfält kan leda till att trafiken
på transportleden kommer närmare programförslagets kvarter, såsom de föreslås
placeras i dagsläget. Därmed kan en eventuell utbyggnad av vägen leda till att olyckor på
den kan få än mer omfattande konsekvenser för programområdet.
Bergtorpsvägen
Vad gäller Bergtorpsvägen så innebär programförslaget att bebyggelse ska etableras vid
vägen på ett avstånd som är under 40 meter. Detta avstånd är under de avstånd som
rekommenderas sammanhållen bostadsbebyggelse längs med primär transportled. Dock
kan kortare avstånd vid sekundära transportvägar tillämpas. Eftersom ungefär halva
vägsträckan ligger i samma höjd som programområdet kan en olycka vid detta område
innebära risk för negativa konsekvenser för människor, miljö och bebyggelse. I den södra
delen av Bergtorpsvägen ligger programområdet högre än vägen och där är således
risken mindre. Trafikmängden på Bergtorpsvägen intill programområdet beräknas öka till
24 500- 27 500 fordon/dygn, vilket kan öka risken för en olycka. Även i denna del av
programområdet kan riskreducerande åtgärder behövas.
Roslagsbanan
Enligt programförslaget planeras bebyggelse intill Roslagsbanan. Avståndet mellan
bebyggelsen och banan är minst 20 meter. Detta avstånd understiger det
rekommenderade avståndet på 50 m för sammanhållen bostadsbebyggelse och 25 m för
kontor. Topografin hindrar inte heller en eventuell urspårning på Roslagsbanan.
Utbyggnaden av Roslagsbanan kan även innebära att fler tåg passerar området i en
högre hastighet, vilket kan öka risken för en olycka på banan. Vid en urspårning hamnar
tåg enligt riskanalysen dock oftast inte längre än en vagnlängd, ca 20 meter, från rälsen.
Vid stationerna motverkar perrongerna urspårningsrisken.
Bensinstationer
Bensinstationerna som befinner sig i närheten av programområdet är utanför de avstånd
som rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län och bedöms därmed inte utgöra
någon betydande risk för människorna, miljön och bebyggelsen i programområdet.
Naturmark
De naturmarker intill E18 samt Roslagsbanan som enligt programförslaget ska bevaras
består i stor utsträckning av höjder, som kan skydda närliggande bebyggelse i området
vid en olycka. Däremot kan luft- och markföroreningar som kan följa av en farligt
godstransportolycka innebära negativa konsekvenser för de naturvärden som finns i
området. Bebyggelse som ska ligga inåt i programområdet skyddas av bebyggelsen,
naturmarkerna samt höjderna som ligger intill transportlederna.
Slutsats
En olycka med farligt gods kan leda till luft- och markföroreningar i området som i sin tur
medför negativa konsekvenser på människors hälsa och miljö. Med detta som grund
samt eftersom de avstånd som rekommenderas mellan bebyggelse och transportleder
inte uppnås vid flera områden i programförslaget, bedöms risken för olyckor kopplat till
transportlederna innebära märkbart negativa konsekvenser för människor och miljö i
området. Risken minskar genom att riskreducerande åtgärder vidtas vid de områden som
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inte skyddas av annan bebyggelse eller av höjder. Om tillräckliga åtgärder vidtas bedöms
konsekvenserna bli små negativa.
Övriga risker
Resultat efter tre sonderingspunkter visar att leran i programområdet är sättningskänslig
samt att leran är förhållandevis tät, vilket resulterar i ett längre konsolideringsförlopp. Vid
anläggning av dagvattendammar behöver utformningen motverka skred. Dessa risker bör
enligt WSPs dagvattenrapport särskilt uppmärksammas i den sydvästra delen av det
centrala parkstråket. Såväl dammar som större diken är aktuella i denna del av området
med ogynnsamma förutsättningar. För att undvika schaktning i leran föreslås en höjning
av marknivån med motsvarande en källarvånings höjd så att källarvåningen förläggs på
dagens marknivå. Risk för sättning och skred bör finnas med vid planering och
genomförande av detta.
Risk för översvämning beror främst på:
 Skyfall. Galoppområdet är väl avgränsat av kringliggande transportsystem och
höjder. Området bedöms därför vara relativt slutet. Det kan finnas rinnstråk längs
med transportlederna. Möjligheten till stor infiltration vid häftigt skyfall bedöms vara
relativt begränsad med tanke på den höga exploateringen och lerhaltiga marken. Viss
risk finns därmed för översämning vid kraftiga skyfall.
 VA-ledningsnät. Vid tillfällen då nederbörd inträffar som är mer intensiv än vad
systemet har dimensionerats för kommer översvämningar att inträffa.
 Vattendrag. Inom eller i närheten av galoppområdet finns dock inget vattendrag som
riskerar att översvämmas.
En grundläggande åtgärd att förebygga risken för översvämning är att med en
genomtänkt höjdsättning skapa sekundära avrinningsvägar via gator och mark, och på så
sätt undvika instängda områden där större vattenvolymer kan blir stående. Detta krav
bedöms generellt sett vara väl uppfyllt för galoppfältsområdet. Genom att antalet
byggnader är litet och det huvudsakligen är ytor som generellt sett är mindre sårbara
innebär det att områdets grundstruktur bedöms som god sett ur ett
översvämningsperspektiv. Riskerna och konsekvenserna vid översvämning norr om
esplanaden behöver dock, enligt WSPs dagvattenutredning, utredas närmare. I det
centrala parkstråket är det lämpligt att utformning av sekundära avrinningsvägar och ytor
där översvämning medvetet tillåts utförs så att detta samordnas med bypasslösningar för
dammar och reningsåtgärder i parkstråket.
Sammantaget bedöms risken för översvämning främst vara kopplad till kraftiga skyfall.
Risken bedöms vara liten till måttlig, där osäkerheten reflekterar osäkerheten i områdets
kapacitet för infiltration och rinnstråk.
Förorenande verksamheter har förekommit utspritt över programområdet (se figur 23). De
områden där förorenande verksamheter kan ha förekommit kommer till stor del att
exploateras med kvarter eller grönstruktur. Grönstrukturen kan komma att påverkas av
markföroreningar främst i programområdets sydvästra samt nordvästra del, direkt öster
om den befintliga galoppbanan. Ämnen som kan förekomma i programområdet
behandlas i Naturvårdsverkets generella riktvärden och konsekvenserna av ämnena kan
variera beroende på de halter som förekommer.
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Konsekvenser av nollalternativet
Farligt gods
Den kontorsbebyggelse som i nollalternativet föreslås i programområdets sydvästra del
kan utsättas för de risker som olyckor med farligt gods innebär på E18. Eftersom E18 är i
ungefär samma höjd som programområdet skyddas inte en eventuell kontorsbebyggelse
av några fördelaktiga nivåskillnader vid en olycka på E18. Risken kan dock variera
beroende på de avstånd som planeras mellan kontorsbebyggelsen samt E18.
Den mellersta delen av programområdet kan inbegripa möjlig hästverksamhet, idrott eller
marknad. Idrottshändelser och marknader kan innebära personintensiva verksamheter,
vilket då innebär att dessa verksamheter är känsliga för de risker som E18 och
Roslagsbanan innebär. Även här påverkar avstånden den risk som kan finnas.
I programområdets nordöstra del kan bostäder och kontorsbebyggelse komma att
uppföras. Här är det Roslagsbanan samt Bergtorpsvägen som utgör riskobjekt. Bostäder
anses vara känsliga för risker och olyckor kopplat till transporter av farligt gods samt
utspårningar av tåg. Beroende på de avstånd som planeras för bebyggelsen kan risken
dock variera.
De naturmarker i programområdet som kan komma att bevaras i nollalternativet kan
utgöra skydd för eventuella kvarter och andra verksamheter. Däremot kommer områdets
naturvärden fortsatt utgöra skyddsobjekt i större utsträckning i nollalternativet än i det
aktuella programförslaget.
Eftersom programområdet i stor utsträckning är i samma nivå som transportlederna och
eftersom transportlederna bitvis är högre beläget än programområdet, kan en olycka med
farligt gods leda till att kemikalier rinner in till området. Detta bidrar till luft- och
markföroreningar, som kan innebära negativa konsekvenser för människors hälsa och
naturvärdena i området. Utbyggnaden av Roslagsbanan samt de förväntade
trafikökningarna på E18 och Bergtorpsvägen bedöms öka risken för olyckor även i
nollalternativet. Då nollalternativet innebär att känsliga verksamheter uppförs i området,
bedöms konsekvenserna från risker och olyckor av transporter av farligt gods variera från
små negativa till märkbart negativa. Beroende på de avstånd som planeras mellan
bebyggelse och verksamheter samt transportlederna, så varierar de konsekvenser en
olycka på transportlederna kan innebära. Riskreducerande åtgärder kan minska denna
risk.
Övriga risker
Sättningsrisken bedöms även vara påtaglig i nollalternativet. Riskerna för skred kvarstår
därmed om inte riskreducerande åtgärder genomförs.
Risken för översvämning bedöms bli mindre i nollalternativet då tillgänglig yta för
infiltration är större. Även antal människor som kan komma att beröras av översämningen
är lägre.
Även i nollalternativet kan förorenad mark komma att exploateras, eftersom eventuellt
förorenande verksamheter förekommit utspritt över programområdet. Kontor,
idrottsverksamhet samt bostäder och kontor som planeras enligt nollalternativet kan
samtliga komma att påverkas av eventuell förorenad mark. Konsekvenserna kan variera
beroende på de halter som förekommer.
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Förslag till fortsatt arbete
Riskfrågan kan behöva lyftas som betydande miljöpåverkan i detaljplaneskedet för
detaljplaner närmast vägar och järnväg. Riskreducerande åtgärder kan behövas för att
risken ska vara på en acceptabel nivå samt för att kunna motivera avstegen från
länsstyrelsernas rekommenderade skyddsavstånd. Ifall avstånden mellan bebyggelsen
och transportlederna inte utökas eller skyddande nivåskillnader inte införs kan de
riskreducerande åtgärderna beröra placeringen och utformningen av bebyggelse.
Personintensiva verksamheter samt svårutrymda lokaler bör placeras längre bort från
riskobjekten än verksamheter med låg persontäthet. Brandskyddslagets riskbedömning
pekar ut verksamheter som bör placeras längre bort från riskkällan och är t.ex.
köpcentrum, förskolor, skolor, vårdhem, sjukhus och bostäder. Inte heller lekplatser,
uteplatser eller dylikt bör placeras i lägen med betydande risker. Vanligtvis ställs högre
krav när det gäller säkerhet för dessa typer av verksamheter. Närmare riskkällan bör
istället verksamheter med låg persontäthet eller kort vistelsetid placeras. Detta omfattar
t.ex. kontorsbyggnader, småindustri och småhandel.
I övrigt menar riskbedömningen att områden utomhus närmast riskobjekten bör utformas
så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempel på verksamhet som
uppmuntrat till stadigvarande vistelse är t.ex. uteserveringar eller torgförsäljning.
Utomhus kan även träd och annan grönska planteras invid riskobjekt. Detta kan försvåra
en spridning av utläckt gas vid en farligt godstrafikolycka.
Andra riskreducerande åtgärder kan vara fysiska hinder mellan riskobjekt och
skyddsobjekt såsom murar, vallar eller bullerplank. Dessa typer av åtgärder kan hindra att
farlig vätska rinner allt för långt från vägområdet.
Vad gäller utformningen av kvarteren invid riskobjekten kan utrymmen med lägre
persontäthet placeras från riskobjekten. Även ventilationssystemet kan utformas så att
det enkelt kan stängas av samt att friskluftsintaget placeras bort från riskobjekten.
Utformningen av utrymningsvägarna kan även beaktas i vidare planering av
bebyggelsen. Riskreducerande materialval är även en möjlighet till att minska risken.
Ett underlag för att öka möjligheten till hänsynstagande av översvämningsrisk skulle
kunna vara den detaljerade översvämningskartering med beaktande av ett framtida
klimat, som rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Miljötekniska markundersökningar kan komma att behöva utföras för delar av
programområdet. En ytterligare analys kring tidigare samt befintliga verksamheter för det
föreslagna området norr om Roslagsbanan kan även behövas. Markanvändningen bör ta
hänsyn till de eventuella markföroreningarna.
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7.7

Luftkvalitet
En utbyggnad enligt programförslaget bedöms sammantaget medföra att
konsekvenserna för människors hälsa blir små negativa. Detta beror främst på den ökade
trafiken och därmed försämrade luftkvaliteten inom och i anslutning till programområdet,
men även på att fler människor flyttar till området och därmed riskerar att påverkas av
luftföroreningarna. Även i nollalternativet bedöms konsekvenserna bli små negativa,
främst med anledning av den generella trafikökningen på E18 och Bergtorpsvägen.
Nuläge
Främst E18 och Bergtorpsvägen med den trafik som förekommer på dessa transporteder
är i dagsläget de främsta källorna till luftföroreningar i programområdet. De två
ovannämnda vägarna är relativt hårt trafikerade och årsmedeldygnstrafiken var år 2011
på E18 ca 51 200 samt på Bergtorpsvägen ca 17 400 (Trafikverket, 2012). Enligt
Trafikverkets Handbok för vägtrafikens luftföroreningar släpper vägtrafiken ut
luftföroreningar såsom svavel, kolväten och koldioxid, vid bl.a. förbränning av bränsle och
vid slitage av vägbanor.
3

Längs E18 är dygnsmedelhalterna av partiklar, PM10, i dagsläget 35-50 μg/m under det
3
36:e värsta dygnet för nuläget. Längs Bergtorpsvägen är värdet 25-35 μg/m . Vidare in
mot programområdet avtar halterna. Miljökvalitetsnormen (se Bedömningsgrunder nedan)
klaras därmed i programområdet, medan miljökvalitetsmålet inte uppnås längs eller invid
vägarna (SLB-analys, 2014).
3

Längs E18 är dygnsmedelhalterna av kvävedioxider 36-48 μg/m , medan värdet längs
3
Bergtorpsvägen är 30-36 μg/m . Även halterna av kvävedioxider avtar längre in i
programområdet. Därmed klaras miljökvalitetsnormen för NO 2 i dagsläget (SLB-analys,
2014).
Det finns tydliga samband mellan luftföroreningar och effekter på människors hälsa.
Effekter har konstaterats även om luftföroreningshalterna underskrider gränsvärdena
enligt miljöbalken. Att bo vid en väg eller gata med mycket trafik ökar risken för att
drabbas av luftvägssjukdomar, t.ex. lungcancer och hjärtinfarkt. Hur man påverkas är
individuellt och beror främst på ärftliga förutsättningar och i vilken grad man exponeras.
Barn är mer känsliga än vuxna eftersom deras lungor inte är färdigutvecklade. Människor
som redan har sjukdomar i hjärta, kärl och lungor riskerar att bli sjukare av
luftföroreningar, liksom äldre människor (SLB-analys, 2014).
Bedömningsgrunder
För att bedöma luftföroreningarnas konsekvenser i programområdet vid det aktuella
programförslaget samt nollalternative har följande bedömningsgrunder använts:


SFS 2010:477 Miljökvalitetsnormen för partiklar PM10
3

För ett kalenderår är normvärdet 40 μg/m , som inte får överskridas. För ett dygn
är normen 50 μg/m3, som inte får överskridas mer än 35 dygn per kalenderår.
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SFS 2010:477 Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid NO 2
För ett kalenderår är normvärdet 40 μg/m3, som inte får överskridas. För ett dygn
är normen 60 μg/m3, som inte får överskridas mer än 7 dygn per kalenderår. För
en timme är normen 90 μg/m3, som inte får överskridas mer än 175 timmar per
kalenderår.



Nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, Miljökvalitetsmål för partiklar PM10
3

3

För ett kalenderår är målvärdet 15 μg/m . För ett dygn är målet 30 μg/m . Målen
ska nås år 2020.


Nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft, Miljökvalitetsmål för kvävedioxid NO 2
3

3

För ett kalenderår är målvärdet 20 μg/m . För en timme är målet 60 μg/m . Målen
ska nås år 2020.
Utförda utredningar
SLB-analys har genomfört beräkningar för luftföroreningshalter av partiklar (PM10) och
kvävedioxid (NO2) vid en utbyggnad av Galoppfältet (Galoppfältet i Täby –
Spridningsberäkningar för halter av partiklar, PM10 och kvävedioxid, NO2). Syftet har
varit att kartlägga framtida luftkvalitet och därmed baserades spridningsberäkningarna på
nya indata vad gäller trafikprognoser och bebyggelsens utformning år 2030.
Beräkningarna har även tagit hänsyn till att utvädringen av luftföroreningar försämras då
ny bebyggelse tillkommer. För detta har kompletterande gaturumsberäkningar gjorts.
Beräkningarna av PM10- och NO2-halter i utredningen har utförts med hjälp av SMHIAirviro vindmodell, SMHI-Airviro gaussmodell och SMHI-Simair gaturumsmodell. En
bedömning har även gjorts för hur människor som vistas i området kommer att exponeras
för luftföroreningar, enligt länsstyrelsens vägledning for detaljplaneläggning med tanke på
luftkvalitet. Trafikmängder som legat till grund för beräkningarna återfinns i utredningen.
Konsekvenser av programförslaget
Enligt beräkningar kommer miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10, att överskridas för
vissa delar av E18 vid programområdet år 2030. En illustration över vilka områden som
berör kan ses i figur 17. I övrigt klaras normen för partiklar PM10 i hela programområdet,
eftersom halterna avtar inåt mot området. Längs E18 samt områden i direkt anslutning till
denna väg uppnår halterna av partiklar dock inte de miljökvalitetsmål som finns. Däremot
kan detta mål nås i programområdet i övrigt, även vid Bergtorpsvägen.
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Figur 25 Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10 (μg/m ) under det 36:e värsta dygnet vid en
utbyggnad av Galoppfältet år 2030. Halterna gäller 2 meter ovan mark för ett meteorologiskt
m3
3
normalt år. Normvärdet som ska klaras är 50 μg/ . Målvärdet är 30 μg/m Källa: SLB-analys, 2014

Vad gäller halterna av kvävedioxid NO2, så beräknas de klara miljökvalitetsnormen i hela
programområdet år 2030. En illustration över framtida halter av kvävedioxider i
programområdet kan ses i figur 24 nedan. Förutom längs de befintliga vägarna samt de
nya större vägarna som föreslås i programförslaget, så är halterna av kvävedioxider
ungefär samma eller mindre än halterna i nuläget. Att halterna av kväveoxider kan vara
mindre beror på att beräkningar antar att tekniken för fordon har förbättrats fram till år
2030.
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Figur 26 Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2 (μg/m ) under det 8:e värsta dygnet vid en
utbyggnad av Galoppfältet år 2030. Halterna gäller 2 meter ovan mark för ett meteorologiskt
3
normalt år. Normvärdet som ska klaras är 60 μg/m Källa: SLB-analys, 2014

Eftersom programområdet ligger intill E18 och Bergtorpsvägen, som är relativt hårt
trafikerade vägar, så utgör luftföroreningarna i programområdet en risk för människors
hälsa. Exponeringen av luftföroreningar beräknas öka även längs de gaturum som
programförslaget innebär, p.g.a. att den föreslagna bebyggelsen försämrar utvädringen
av avgaser. Därmed kan framtida halter av partiklar PM10, kvävedioxider NO2 samt
andra luftföroreningar bidra till en luftkvalitet som innebär negativa konsekvenser för
människorna och miljön i programområdet. Negativa konsekvenser på människors hälsa
är t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar samt astma.
Vad halterna för olika luftföroreningar kan bli längs och invid Roslagsbanan är dock
oklart. Vid inbromsning på järnväg sker slitage som medför partikelutsläpp till luft. Ifall
trafikmängden ökar på Roslagsbanan kan halterna av partiklar antas öka invid banan.
Därmed kan människor som bor eller vistas intill Roslagsbanan utsättas för
luftföroreningar. Däremot är Roslagsbanan samt stationen invid programområdet inte
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instängda i tunnel, vilket torde innebära att luften ventileras och att partikelhalterna
minskar.
De sammanlagda konsekvenserna på människors hälsa med anledning av den
försämrade luftkvaliteten i programområdet bedöms som små negativa. Detta på grund
av att miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxider inte överskrids vid
programförslagets genomförande. Miljökvalitetsmål för partiklar uppnås i stora delar av
programområdet. Däremot innebär luftföroreningar, även om halterna är under
miljökvalitetsnormer, negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Dessa
luftföroreningar ökar i takt med att bebyggelse och trafik i programområdet ökar. Det är
även oklart utifrån befintligt underlag vilka halter av andra luftföroreningar som kan
förekomma i området.
Konsekvenser av nollalternativet
Halterna av partiklar PM10 samt kvävedioxider NO 2 längs E18 och Bergstorpsvägen kan
antas vara likvärdiga med halterna i programförslaget, eftersom trafikmängden på dessa
vägar förutsätts vara desamma. Miljökvalitetsnormer för partiklar och kvävedioxider kan
därmed även klaras i nollalternativet.
Betydligt färre verksamheter eller kontor kommer att etableras i nollalternativet än i
programförslaget. Eftersom dessa inte är lokaliserade utmed E18 där luftföroreningarna
är som högst, kommer förhållandevis få människor att utsättas för luftföroreningar.
Även om miljökvalitetsnormer kan antas klaras i området, så innebär den ökade trafiken
på transportlederna att nollalternativet bedöms ha små negativa konsekvenser för
luftkvaliteten i och i anslutning till området. Därmed påverkas även människors hälsa
negativt. Det är även oklart utifrån befintligt underlag vilka halter av andra luftföroreningar
som kan förekomma i området samt hur de påverkar luftkvaliteten.
Förslag till fortsatt arbete
Enligt tidigare utredning är det viktigt från hälsoskyddssynpunkt att människor både har
en låg genomsnittlig exponering av luftföroreningar under längre tid och att minimera
antalet tillfällen då de exponeras för höga halter under kortare tid. Åtgärder som kan
minska luftföroreningars negativa påverkan på hälsan kan beröra bl.a. byggnaders
placering och utformning. En målsättning i det kommande detaljplanearbetet kan vara att
klara det nationella miljökvalitetsmålet för Frisk luft vid utformningen av området.
Enligt utredningen med spridningsberäkningarna i området kan ventilationen i bebyggelse
utformas så att tilluften tas från den renare luften i taknivå eller från fasader som vetter
från trafiken. Då barn, äldre och människor som redan har sjukdomar är känsliga för
luftföroreningar, kan verksamheter där dessa grupper vistas placeras vid områden som
inte är direkt anslutning till vägar. Verksamheterna kan även placeras inåt i
programområdet, för att inte befinna sig i direkt anslutning till E18 samt Bergtorpsvägen.
Detta eftersom halterna av luftföroreningar såsom partiklar och kvävedioxider avtar ju
längre avståndet till trafiken är. Exempel på sådana verksamheter där de ovannämnda
grupperna vistas är skolor, äldreboenden och sjukhus.
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En etappvis utbyggnad
Utbyggnaden inom Galoppfältet kommer att kräva en etappvis utbyggnad. Detta kan
medföra både tillfälliga och permanenta konsekvenser ur miljöperspektiv.
De miljöaspekter som främst bedöms beröras av etapputbyggnaden är vattenkvalitet,
buller, landskapsbild, naturmiljö och risk. De som bedöms beröras av påverkan från
dessa aspekter är främst närboende och de som flyttar in etappvis i området.
Främsta störningskällorna under etapputbyggnaden är buller från transport av material
och massor, damm från dessa transporter samt masshanteringen. Även buller från själva
byggnationen kommer att påverka närboende. När området är färdigutbyggt kommer
buller från omkringliggande transportsystem till viss del att avskärmas av de nya
byggnaderna. Denna avskärmningseffekt är svår att uppnå under delar av den etappvisa
utbyggnaden och därför kan bullernivåerna förväntas bli högre vid bebyggelsen under
början av etapputbyggnaden.
Under etapputbyggnaden finns inte det kompletta dagvattensystemet utbyggt. Därför
finns behov av en tydlig metod för omhändertagande av dagvatten även under
etapputbyggnaden för att säkerställa att inga vattenburna föroreningar når recipienten. I
WSP:s dagvattenrapport beskrivs förutsättningar för utbyggnad i etapper.
I dagvattenlösningen för området har inte möjligheten att infiltrera och fördröja dagvatten i
fyllnadsmassorna inräknats. Detta är en möjlighet som kan komplettera övriga åtgärder.
Om detta blir aktuellt är det viktigt att identifiera eventuella krav på hur utfyllnaden utförs
för att undvika uppdämning av lokala ytliga grundvattenmagasin eller andra negativa
effekter.
Landskapsbilden kommer i och med själva utbyggnaden att förändras kraftigt från idag.
Den kommer även att vara föränderlig under en lång tid. Det kan ge en upplevelse av att
området blir mer avskilt och otillgängligt. Detta förstärks ofta av att tillgängligheten till
området begränsas under byggtiden. Eftersom områdets utbyggnad kommer att gågå
under lång tid kommer olika etapper och delområden att präglas av olika arkitektoniska
ideal och byggnadstekniker.
Det finns en risk för att även naturmiljö som är avsedd att sparas kan komma att
påverkas under utbyggnaden av området. Det är av stor vikt att de ytor som ska sparas
avgränsas och kommuniceras tydligt så att inte t.ex. tillfälliga transportvägar och
etableringsytor förläggs på så sätt att naturmiljöerna påverkas negativt.
Under byggtiden finns risk för olyckor kopplat till byggnationsområdena och de
transportrörelser som kommer att finnas inom området. Det är viktigt med tydlig
avgränsning och planering av dessa för att säkerställa att risken för olyckor minimeras.
Särskilt bör barn beaktas, då de dels är nyfikna och dels har svårare än vuxna att
uppfatta, tolka och hantera en otydlig och föränderlig miljö.
Även risk för sättningar bör uppmärksammas under byggtiden och vid val av
etappindelning och byggmetod.
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De flesta av konsekvenserna som nämns ovan kan anses vara tillfälliga under byggtiden,
med undantag för vattenkvalitet och naturmiljö. Dock kommer byggtiden att pågå under
relativt många år.
Många av konsekvenserna kan minskas med god planering och framförhållning. Även
information till allmänheten om vad som pågår, störningar som kan uppkomma under
vissa perioder, möjlighet till platsbesök och tydlig skyltning kan bidra till att förankra
projektet och öka acceptansen i området. Här bör information ges med bredd för att nå så
många som möjligt, t.ex. genom olika medier, på olika språk och för olika målgrupper.
Även kommande samrådsprocesser i fortsatt planering kommer att bidra till denna
förankring.
Uppföljning av olika aspekter kan också vara av vikt för att säkerställa att miljöpåverkan
minimeras. Denna uppföljning kan ske genom t.ex. mätning av vattenkvalitet, bullernivå,
luftpartiklar och inventering av naturmiljö som avses bevaras.

9

Samlad bedömning och måluppfyllelse

9.1

Samlad konsekvensbedömning
En översikt över de konsekvenser som har bedömts uppkomma redovisas nedan i tabell
12. Där görs en jämförelse mellan nollalternativets och programförslagets konsekvenser.
Bedömningarna nedan gäller med utgångspunkt i följande grundförutsättningar:
 Att programmets struktur vad gäller lokalisering av kvarter, grönområden m.m. gäller
 Att en 5 meter hög skärm uppförs längs E18
 Att samtliga föreslagna riskreducerande åtgärder i riskanalysen genomförs
Viktigt att ha i åtanke är att den samlade bedömningen i denna MKB endast omfattar
miljöaspekter och inte ekonomiska eller sociala konsekvenser. Inte heller områdets
närhet till robusta kollektivtrafiksystem (både bussar och Roslagsbanan) har belysts
specifikt. Därför utgör denna bedömning endast en liten del av det underlag som tas i
beaktande vid planläggning av nya områden. I miljömålsuppfyllelsen nedan kommer vissa
av dessa andra aspekter in mer.
Tabellen nedan visar att exploateringen medför negativa konsekvenser för de flesta
aspekterna. Anmärkningsvärt är dock att för två av de aspekter som har bedömts kunna
medföra en betydande miljöpåverkan, vattenkvalitet och landskapsbild, bedöms
programförslaget istället leda till positiva konsekvenser i jämförelse med nollalternativet.
Den tredje aspekten med risk för betydande miljöpåverkan, trafikbuller, bedöms ge
negativa konsekvenser i och med programförslaget, eftersom fler människor kommer att
utsättas för höga bullernivåer än i nollalternativet.
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Tabell 12 Samlad bedömning av konsekvenser för de olika aspekterna och jämförelse mellan
nollalternativ och programförslag.

Miljöaspekt

Nollalternativ

Programförslag

Kommentar

Vattenkvalitet

+1

+2

Belastningen på recipienten Stora
Värtan kommer att minska efter
exploatering och avveckling av
nuvarande galoppverksamhet.

Buller

0

-1

Fler människor (nyinflyttade) kommer
att utsättas för ekvivalenta bullernivåer
över riktvärdet. Dock kan avsteg och
byggnadstekniska åtgärder minska
påverkan.

Landskapsbild

+1

+2

Bättre överstämmelse med omgivande
bebyggelse. Dock sämre för
kulturmiljölandskapet.

Naturmiljö

0

-1

Stor yta påverkas men med relativt
låga naturvärden.

Kulturmiljö

0

-1

Viss negativ påverkan på
kulturlandskapet och specifika objekt.

Risk

0

-1

Exploateringen innebär fler människor
inom riskzoner, men under
förutsättning att tillräckliga åtgärder
vidtas blir konsekvenserna små
negativa.

Luft

0

-1

Fler personer exponeras för utsläpp
genererade av den ökade
bakgrundstrafiken. Fler personer
exponeras vid programförslaget än i
nollalternativet.
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En utbyggnad på tidigare oexploaterad mark medför oftast överlag en lokal negativ
påverkan. Vid Galoppfältet bedöms dock denna påverkan bli av relativt liten omfattning (1 i tabellen ovan) och påverkan bedöms kunna begränsas genom olika åtgärder.
Konsekvenserna blir därmed totalt sett relativt små. I detta resonemang har dock inte
medräknats vad själva exploateringen genererar för utsläpp och miljöpåverkan ur ett
livscykelperspektiv, vilket påverkas av t.ex. val av byggmetod och material.

9.2

Risker och möjligheter i den fortsatta planeringen
Utöver de ovan angivna grundförutsättningarna är det mycket som inte är fastställt i
programskedet. Det gäller exempelvis vilka typer av verksamheter som lokaliseras i vilka
kvarter, vilket bl.a. påverkar bedömningarna av konsekvenser orsakade av trafikbuller.
Om förskolor/skolor eller bostäder lokaliseras i de mest bullerskyddade lägena samt om
gårdar placeras i bullerskyddade lägen bedöms konsekvenserna för buller endast bli små
negativa, medan de bedöms bli märkbart negativa i det omvända fallet.
Det finns heller inte så mycket fastställt i programmet kring utformning och gestaltning,
vilket påverkar hur bedömningen av landskapsbilden blir. Här finns det goda möjligheter
till små eller märkbart positiva konsekvenser, beroende på hur området detaljplaneras.
I tabellen nedan framgår både risker och potentiella möjligheter, d.v.s. hur bra eller hur
stor negativ påverkan exploateringen skulle kunna få på miljön. Detta för att illustrera
osäkerheten i bedömningen men därmed också potentialen för de olika aspekterna vid
genomförandet av projektet.
Sammantaget finns det vissa risker för negativ påverkan om inte utförandet av
exploateringen görs på ett optimalt sätt med avseende på de miljöaspekter som har
bedömts. För vattenkvalitet och landskap bedöms programmet inte medföra risk för
negativ påverkan. De flesta aspekter bedöms kunna bli neutrala vid genomförandet,
d.v.s. att riskerna kan minskas så pass mycket att det inte finns någon tydlig negativ
påverkan på miljön. Detta belyser att projektet har god möjlighet att bidra till ett hållbart
samhällsbyggande.
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Konsekvenser av programmet
Miljö- och
hälsoaspekter

Potentiell
RISK för negativa
konsekvenser
stora

märkbara

små

Potentiell
MÖJLIGHET till
positiva
konsekvenser
små

märkbara

Kommentar

stora

Vattenkvalitet

Om halterna av kväve
och fosfor minskar (men
vissa andra ämnen
fortfarande ökar) bedöms
det som positivt för Stora
Värtan då det bidrar till
minskade övergödningsproblematiken. Om dock
reningen inte tas om
hand på tillfredsställande
sätt och även kväve och
fosfor ökar kan
konsekvenserna bli
märkbart negativa.

Trafikbuller

I det fall bostäder och
känsliga verksamheter
placeras längs med
bullerutsatta kvarter,
längsE18 och andra
bullerutsatta lägen kan
konsekvenserna bli
märkbart negativa.
Samtidigt bedöms det
finnas potential att vid
god planering endast få
små eller obetydliga
konsekvenser.

Landskapsbild/stadsbild

Området bedöms ha stor
förbättringspotential
gällande stadsbilden.
Dagens värden bedöms
som små och risken för
negativ påverkan
försumbar.
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Konsekvenser av programmet
Miljö- och
hälsoaspekter

Potentiell
RISK för negativa
konsekvenser
stora

märkbara

små

Potentiell
MÖJLIGHET till
positiva
konsekvenser
små

märkbara

Kommentar

stora

Naturmiljö

Området bedöms
påverkas så att
kompensationsåtgärder
inte räcker för att ge
positiv påverkan, bl.a.
då spridningssambanden i
närområden är redan i
dagsläget mycket små.

Kulturmiljö

Området bedöms
påverkas så att
kompensationsåtgärder
inte räcker för att ge
positiv påverkan.

Risk

Vid en ogenomtänkt
placering av känsliga
verksamheter t.ex.
längs med E18 riskerar
konsekvenserna att bli
märkbart negativa.
Potential finns dock att
planera så att
konsekvenserna blir
mycket små.

Luftkvalitet

Fler människor utsätts
för luftföroreningar än i
nollalternativet.
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9.3

Måluppfyllelse
Samtliga relevanta miljömål har utvärderats gentemot de nationella miljökvalitetsmålen
och deras respektive preciseringar. Underlag för analysen är de konsekvensbedömningar
som har gjorts i de föregående kapitlen. I vissa miljömål ingår dock preciseringar som
ligger utanför de aspekter som har analyserats i denna MKB. Därför kan vissa miljömål få
en utvärdering som inte stämmer överens med konsekvensbeskrivningen av tillhörande
aspekter. T.ex. ingår fler sociala och ekonomiska aspekter i miljömålet God bebyggd miljö
än vad som tas upp i denna MKB.
Även de projektspecifika målen har utvärderats i tabellen nedan. Dessa går även i viss
mån in i några av de nationella miljömålen.
Programmet bedöms antingen bidra till att ett specifikt mål uppnås eller i vart fall inte
försämra möjligheterna att uppnå målet. För några mål bedöms dock målets syfte snarare
motverkas av en utbyggnad enligt programförslaget. Dessa är begränsad klimatpåverkan,
frisk luft, ett rikt växt- och djurliv samt ett av projektmålen: ljud- och luftmiljön inom
området är god.
Bedömningen sammanfattas i tabellen med figurer enligt följande:





Ja, förslaget bedöms bidra till att uppnå målet.
Förslaget varken bidrar till eller försämrar möjligheterna till att uppnå målet.
Nej, förslaget bedöms inte bidra till att uppnå målet.
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Tabell 14: Miljömålsuppfyllelse
Miljömål

Programförslag

Motivering

Begränsad
klimatpåverkan

Viss trafik tillkommer i
nollalternativet. Dock
minskar besöksfrekvensen
till galoppbanan. Ur ett
kommunalt perspektiv
bedöms klimatpåverkan totalt
sett öka i nollalternativet.
Programförslaget genererar
mer trafik än nollalternativet
och ger därmed mer
klimatpåverkan ur ett lokalt
perspektiv. Påverkan
minskas dock av det
kollektivtrafiknära läget och
områdets koppling till
kommunens gång- och
cykelvägnät.

Frisk luft

Se Begränsad
klimatpåverkan.

Ingen övergödning

Levande sjöar och
vattendrag
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Nollalternativ

Mindre eller inget läckage
från gödsel samt en god
dagvattenhantering i båda
alternativen.
Beräkningar visar att
belastningen på Stora Värtan
kommer att minska efter
exploatering och avveckling
av nuvarande galoppverksamhet. En mindre
våtmark tas dock bort.

Miljömål

Nollalternativ

Programförslag

Motivering

Grundvatten av
god kvalitet

Trots ev.
grundvattensänkning
bedöms inte påverkan på
miljömålets
preciseringsaspekter bli stor.
Däremot minskar läckage
från hästverksamheten.

God bebyggd miljö

I nollalternativet bedöms
tillgängligheten till området
öka.. Galoppbanan utgör
dock inte längre ett
besöksmål. Planförslaget
bedöms bidra till att målets
preciseringar kan uppfyllas.
Dock får en del av
miljöaspekterna negativ
påverkan (t.ex. kulturmiljö,
buller och luft).
Sammantaget bedöms dock
övriga hållbarhetsaspekter
överväga.

Ett rikt växt- och
djurliv

I nollalternativet bedöms inte
känsliga områden påverkas i
stor utsträckning. Vissa idag
ianspråktagna ytor kan
komma att öka i värde om
galoppaktiviteten flyttar. I
programförslaget bedöms
påverkan på naturmiljö
påverkas negativt. Detta
bedöms inte kompenseras
av den stadsmässiga
grönstrukturen.

67

Projektmål

68

Nollalternativ

Programförslag

Motivering

Den gröna och blå
strukturen ger
förutsättningar för
rening och
fördröjning av
dagvatten i dagens
och framtidens
klimat

Beräkningar visar att
belastningen på Stora Värtan
kommer att minska efter
exploatering och avveckling
av nuvarande galoppverksamhet. En mindre
våtmark tas dock bort.

Den gröna och blå
strukturen ger
förutsättningar för
ökad biologisk
mångfald och utgår
från att bevara och
utveckla områdets
värdefullaste
naturmiljöer.

Programmet ger begränsade
förutsättningar för ökad
biologisk mångfald. Dock har
man vid planeringen av
området i hög grad sparat
värdefulla naturmiljöer.

Ljud- och luftmiljön
inom området är
god

Främsta utsläppskällan E18
kommer att påverka
människor genom buller och
luftutsläpp.

Kopplingarna (GC)
är tillgängliga,
gena, trygga,
orienterbara och
utformade utifrån
landskapsbild och
stadsmiljö

Strukturen i programförslaget
stödjer gc-kopplingar. Mindre
tydligt i nollalternativet.

Ett attraktivt
stadsliv där
människor möts

Nollalternativet ses inte som
en stad. Dock sker viss
förtätning av blandade
former (bostäder och kontor)
jämfört med nuläget.
Planförslaget bedöms uppnå
hög täthet och attraktivitet.

10
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