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Sammanfattning
Täby kommun tar för närvarande fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) över Täby
Stadskärna, en del av den regionala stadskärnan Täby-Arninge. Syftet med FÖP:en är att
möjliggöra fler bostäder, verksamheter och servicefunktioner än vad den gällande
översiktsplanen anger. Som ett underlag till den fortsatta planeringen har förevarande
inventering av potentiellt miljö- och hälsostörande verksamheter samt av farligt godstransporter i Täby stadskärna genomförts.
I Täby är de flesta miljöskyddsobjekt U-verksamheter. Den finns 3 verksamheter som är
B-klassade och ytterligare några C.
Flertalet företag i Täby är koncentrerade till ett relativt stort antal verksamhetsområden
som är utspridda över kommunen. Det förekommer också verksamheter som är
insprängda i bostadsbebyggelse men också bostadsbebyggelse och tex skolverksamhet
som är insprängda i eller kloss mot verksamhetsområden. Fjärrvärrmen är ännu inte
utbyggd i Täby, istället finns ett antal lokala panncentraler. De största är Galten, Farmen,
BRF City och Åva gymnasium. Roslagsbanan och E18 är stora transportleder som går
genom området.
Genomgången av verksamheter i FÖP-området visar att följande objekt och
verksamheter kräver särskild uppmärksamhet i den fortsatta planeringen:









Roslagsbanan
E18
Bensinmackar
Panncentraler
Täby Centrum och stormarknadsområden
Idrottsanläggningar
Brandstation

Även restauranger, sällanköpshandel, tillverkande industri, skol-kluster och större
bilvårdsanläggningar/verkstäder kan vara angelägna att ta hänsyn till i den fortsatta
planeringen.
Till rapporten hör ett GIS-underlag där störande och potentiellt störande verksamheter
finns klassade och deras lokalisering framgår.
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1

BAKGRUND
Täby kommun tar för närvarande fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) över Täby
Stadskärna, en del av den regionala stadskärnan Täby-Arninge. Syftet med FÖP:en är att
möjliggöra fler bostäder, verksamheter och servicefunktioner än vad den gällande
översiktsplanen anger.
Som ett underlag till den fortsatta planeringen genomförs en inventering av potentiellt
miljö- och hälsostörande verksamheter samt av farligt gods-transporter i Täby
stadskärna. Även rekommendationer om hur de identifierade riskobjekten ska hanteras
vidare i planeringen tas fram. Genom insiktsfull planering ska Täby kommun nå
målsättningen att skapa en god bebyggd miljö.
Den geografiska avgränsningen i detta uppdrag är området för den fördjupade
översiktsplanen för Täbys nya stadskärna.
Denna rapport redovisar dels en inventering av miljö- och hälsostörande verksamheter i
området och dels rekommendationer/förslag till åtgärder för särskilt viktiga objekt ur
störningssynpunkt.

NB!
För bedömningar och slutsatser i denna rapport svarar de konsulter som genomfört
uppdraget, dvs:
Göran Lundberg
Tove Juhl Andersen
Linda Hallberg
Jard Gidlund
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2

GENOMFÖRANDE
Projektet har genomförts i följande steg:

1

Skrivbordsinventering Miljö- och hälsostörande verksamheter
Kommunens miljö-och hälsoskyddsregister utnyttjades för att plocka fram vilka
verksamheter som är intressanta att studera vidare ur störnings- och risksynpunkt
för FÖP-området.
Utifrån klassning samt erfarenhetsbaserade bedömningar gjordes sedan en
analys med fokus på störningar som buller, utsläpp till luft, transporter, arbetstider
(dagtid, dygnsarbete), risker och lagring av kemikalier.

2

Skrivbordsinventering Farligt gods
Analys av farligt gods transporter inom området gjordes med utgångspunkt i
MSBs statistik och kartunderlag om farligt gods-transporter på större vägar som
kompletteras och jämförs med uppgifter från Trafikverket. Detta ger en grov
uppfattning om vilken typ och vilka mängder av farligt gods som passerar på de
större vägarna i området.
Utifrån underlaget från skrivbordsinventeringen av MoH-verksamheter gjordes en
analys av vilka verksamheter inom FÖP-området och dess omedelbara närhet
som kan tänkas generera transporter av farligt gods, d.v.s. en uppskattning av
vilka verksamheter som sannolikt använder kemikalier mm som klassas som
farligt vid transport. Normalt är det A och B-verksamheter som genererar så stora
transportvolymer av farligt gods så att de är viktiga att ta hänsyn till.

3

Platsbesök
En platsinventering genomfördes via visuell inventering (biltransport) i FÖPområdet. Detta för att dels komplettera kunskap om verksamheter från
ovanstående skrivbordsinventeringar och dels för att fånga upp övriga
verksamheter (d.v.s. som ej är registrerade som A, B, C eller U-verksamheter)
men som ändå kan vara störande och behöva hanteras i den fortsatta
planprocessen.

4

Delredovisning
En delrapport i form av ett arbetsdokument togs fram och översändes till kunden.
En redovisning av inventeringen gjordes för en grupp med tjänstemän den 4
februari 2016. Diskussionen kring typobjekt etc gav vägledning för den
avslutande delen i uppdraget, dvs analysen och framtagande av
rekommendationer.
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5

Analys
En workshop med Swecos arbetsgrupp genomfördes för att sortera i materialet
och genom klassning lyfta fram verksamheter som särskilt behöver hanteras i
den fortsatta planeringen och föreslå skydds- och/eller hänsynsåtgärder för de
potentiellt mest störande verksamheterna i FÖP-området.

6

Sammanställning och rapportskrivande
Sammanställningen av verksamheter gicks igenom och klassningar
uppdaterades. De verksamheter som särskilt behöver hanteras i den fortsatta
planeringen koordinatsattes. Uppgifterna infördes på ett GIS-skikt.
Delrapporten, dvs arbetsdokumentet, omarbetades till föreliggande slutrapport.
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3

RESULTAT

3.1

Farligt gods-transporter i FÖP-området
3.1.1 Bakgrund farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga
egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte
hanteras på rätt sätt under en transport.
Inom lagstiftningen för transport av farligt gods innefattar begreppet transport den fysiska
förflyttningen av gods med transportmedel. Dessutom innefattas lastning och lossning,
förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.
Klassificering av farligt gods är en förutsättning för att veta hur lagstiftningen ska
användas och på vilket sätt transporterna får utföras. Avsändaren är ansvarig för att det
farliga godset klassificeras.
I begreppet transport ingår däremot inte förflyttning av farligt gods som endast sker inom
ett område där det farliga godset tillverkas, lagras eller förbrukas. Lagstiftningen om
transport av farligt gods på land gäller inte i sådana situationer.
Enligt statistiksammanställning av trafikanalysen i ”Lastbil 2014” (Transportanalys 2014)
transporterades totalt 375 miljoner ton gods på svenska vägar under 2014, av detta var 9
miljoner ton farligt gods, dvs ca 2,5 % av alla lastbilstransporter utgörs av farligt gods.
3.1.2 Transportleder för farligt gods och mängder i FÖP-området
Enligt en kartläggning av farligt gods som Räddningsverket genomförde under september
månad 2006 (Räddningsverket 2006) kan man enligt nedanstående tabell få ett riktvärde
för vilken typ av gods samt vilka mängder som transporteras på den primära farligt gods
leden som passerar igenom Täby (E18).
Kartläggningen genomfördes med hjälp av 3909 brevenkäter. Deltagandet var frivilligt
och svarsfrekvens för ”farligt gods på väg” var 81 %. Kartläggningen omfattade en
månad, dvs utfördes som ett stickprov. Sedan 2006 kan också förändringar i lokalisering
av verksamheter som genererar farligt gods ha ändrats. Sammantaget innebär detta att
det finns osäkerheter men resultatet ger en vägledning.
Enligt kartläggningen framkommer det tydligt att den klass som transporteras mest av på
den primära transportleden (se inforuta 1 nedan) för farligt gods FÖP-området är klass 3,
dvs ”Brandfarliga vätskor” (se tabell 1 nedan för beskrivning av de olika klasserna).
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Tabell 1: Uppskattade mängder farligt gods på den primära transportleden för farligt gods
genom Täby (E18) och FÖP området.
Klass

Beskrivning

Mängd på E18
(ton under september 2006)

1,

Explosiva ämnen och föremål

0-70

2.1

Brandfarliga gaser

0-1 800

2.2

Icke brandfarliga, icke giftiga gaser

0-4 400

2.3

Giftiga gaser

0

3

Brandfarliga vätskor

100-16 500

4.1

Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och
okänsliggjorda explosiva ämnen

0-270

4.2

Självantändande ämnen

0

4.3

Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt
med vatten

0

5.1

Oxiderande ämnen

0-490

5.2

Organiska peroxider

0

6.1

Giftiga ämnen

0-90

6.2

Smittförande ämnen

0-140

7

Radioaktiva ämnen

0

8

Frätande ämnen

0-11 600

9

Övriga farliga ämnen och föremål

0-11 500

Baserat på kartläggningen ovan går det inte att göra en bedömning om mängder som kan
tänkas transporteras på de två sekundära transportlederna av farligt gods som löper
genom FÖP-området, d.v.s. Centralvägen/Enhagsvägen och Bergtorpsvägen.
Centralvägen från E18 till Näsby Park var tidigare klassad som sekundär trafikled men

Inforuta 1
Primär och sekundär transportled för farligt gods
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En primär transportled för farligt gods innebär att den är huvudvägnät för genomfartstrafik
för transporter av farligt gods och att sådana vägar bör användas så långt det är möjligt.
Detta innebär att alla klasser av farligt gods kan transporteras på den aktuella
vägsträckan.

En sekundär transportled för farligt gods medger lokala transporter till och från de primära
lederna
samt till och från avnämare för godset och bör inte användas för genomfartstrafik.
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har utgått.
Utifrån den analys av verksamheter längs dessa vägar som gjorts i föreliggande uppdrag
så kan antas att den övervägande andelen av farligt gods på Enhagsvägen och
Bergtorpsvägen är bränsletransporter till och från bensinstationer/bränsledepåer.
Det kan dock inte uteslutas att Bergtopsvägen även används för transporter av farligt
gods från E18 till Vallentuna trots att den rekommenderade sekundära transportleden
upphör vid Täby Kyrkby.
3.1.3 Större målpunkter för farligt gods i FÖP-område
De verksamheter som genererar störst antal farligt gods transporter inom FÖP-området
är nedanstående verksamheter:
 Bensinstationerna
Stationerna hanterar brandfarliga varor (diesel, bensin men även en med
fordonsgas samt diverse kemikalier och gasol). Största risken är ett läckage som
utvecklar sig till en pölbrand.
 Panncentralerna Galten resp. Farmen (B-klassade verksamheter).
Största risken är lagringen av eldningsolja samt farligt gods transporter i form av
absorbenter.
 Täby Galopp (B-klassad verksamhet, under avveckling)
Största risken är lagring av bränsle till maskinparkerna. Övrigt farligt gods utgörs
troligen av sprutor, kanyler och mediciner) till och från veterinärkliniken. Trav- och
galoppverksamheten är under avveckling. Osäkert vilken övrig hästverksamhet
som slutligen blir kvar.
Det finns också andra målpunkter för farligt gods. Dessa är:
 Övriga större panncentraler,
tex BRF City panncentral (vid Grindtorp). Lokal central vid Åva gymnasium,
Dahlian panncentral
Största risken är lagringen av eldningsolja samt farligt gods transporter i form av
absorbenter.
 Badanaläggningar
Tibblebadet, Vattenhuset, Norskogsbadet i Nytorp
Badanläggningar använder framförallt kalciumhypoklorit (klor) och saltsyra.
Tibblebadet använde exempelvis 2 900 kg kalciumhypoklorit under 2004.
 Ishall
I ishallen används saltlösning som köldbärare (medlet som ligger i kylslingorna)
och i kylmaskinen används antingen freon R404. Ismaskinen drivs av gasol.
Gasol ger upphov till farligt gods transporter men mängderna är ringa, ett fåtal
flaskor gasol levereras några gånger per år (MKB Täby Centrum 2008).
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Arrivas bussgarage på Kemivägen
Största risken är lagring av bränsle. Bland annat bränsle och batterier ger upphov
till farligt gods transporter

Ovanstående verksamheter och verksamhetstyper behöver hanteras i den fortsatta
planeringen pga. av de potentiellt farliga kemikalier som lagras och/eller de transporter av
farligt gods som dessa verksamheter genererar. Undantaget är Täby Galopp som dels är
under avveckling och dels bedöms de eventuellt kvarvarande verksamheterna endast
lagra små mängder farligt gods, ffa drivmedel. Utvecklingen av verksamheterna och vilka
som blir kvar behöver dock följas.
3.1.4 Andra målpunkter för farligt gods i FÖP-området
Ytterligare verksamheter där farligt gods transporter kan förekomma är:










Transportörer/Åkerier
Bilförsäljning och verkstäder
Kemtvätt
Brandstation
Skolor med kemilab.
Vård och omsorgs inrättningar
Tandläkare
Apotek
Frisörer och tatuerare

Av ovanstående verksamheter och verksamhetstyper så är det endast åkerier,
bilförsäljning/verkstäder och kemtvätt som kan behöva hanteras i den fortsatta
planeringen utifrån att de genererar lagring och transport av potentiellt farliga kemikalier.
Om verksamheternas omfattning är liten så behöver de dock inte hanteras särskilt i
planering.
Brandstationen kan medföra transport och lagring av mindre mängder kemikalier men
också trycksatta kärl. Omfattningen bedöms dock vara av sådan skala att riskerna
bedöms vara små. Vård- och omsorgsinrättningar, tandläkare och apotek hanterar ofta
flera olika typer av kemikalier, läkemedel, kanyler och andra potentiellt smittförande avfall
samt i vissa fall radioaktiva ämnen (t.ex. röntgeninrättningar och från tandläkare –
samtliga i Täby är av relativt småskaliga). Även frisörer och tatuerare kan också ofta
hantera olika typer av kemikalier men också kanyler eller andra stickande/skärande
produkter som potentiellt kan vara smittbärande. Inga av dessa typverksamheter bedöms
utifrån hantering av farligt gods behöva hanteras särskilt i planeringen.
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3.1.5 Eventuellt temporära målpunkter för farligt gods i FÖP-område
Vid platsbesök identifierades en plats vid Enhagsvägen där större mängder fyrverkerier
verkar ha sålts inför Nyår. Denna typ av temporära verksamheter är svåra att hantera ur
planeringssynpunkt. Samhällets övriga skyddsåtgärder med tillstånd och tillsyn får vara
de verktyg som används för att tillse att denna typ av verksamheter inte orsakar
oacceptabel påverkan på miljö, hälsa och säkerhet.

Figur 1: Temporär verksamhet som orsakar farligt gods-transporter (Enhagsvägen)
3.1.6 ’ Slutsats – Farligt gods-verksamheter som behöver hanteras i den
fortsatta planeringen
Följande verksamheter och verksamhetstyper kan potentiellt behöva särskild hänsyn i
den fortsatta planeringen ur aspekten att de kan generera farligt gods eller förvarar större
mängder av kemikalier som kan orsaka risker i en stadsmiljö.


Primära och sekundära trafikleder för farligt gods
dvs E18 och i dagsläget Enhagsvägen och Bergtorpsvägen



Bensinstationer
Ingo, Tanka, Shell, Preem, Statoil, OKQ8 samt de två ST1-stationerna, totalt 8
stationer.



Bussdepå
Arrivas bussdepå Kemivägen
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Stora panncentraler
Framförallt de B-klassade Galten resp. Farmen, men även övriga större pannanläggningar



Badanaläggningar
Tibblebadet, Vattenhuset, och Norskogsbadet pga av transporter och förvaring av
kalciumhypoklorit (klor)och saltsyra.

Utvecklingen av följande befintliga verksamheter kan behöva följas:


Ishall
Tibble ishall (fd Skanskahallen) använder enligt Thyréns 2008
(Miljökonsekvensbeskrivning för Täby Centrum saltlösning som köldmedium i
slingorna och i övrigt köldmediet R404 (en Freon-blandning). Inga av dessa kan
anses vara en säkerhetsrisk ur planeringssynpunkt. Om köldmedium byts mot
ammoniak eller propan kan skyddsåtgärder behövas.



Täby Galopp och därtill kopplade verksamheter
Täby Galopp är idag en B-klassad verksamhet, till denna finns annan
hästanknuten verksamhet såsom veterinär och träningsstallar kopplade. Täby
galopps verksamhet flyttar till Upplands bro 1 juni 2016. Utvecklingen bör följas,
om kvarvarande verksamheter utvecklas så att användning av produkter som
ingår i ”farligt gods”-begreppet ökar kan planeringsåtgärder behöva vidtas.



Kemtvätt
Den nuvarande kemtvättsverksamheten är av relativt liten omfattning och kräver i
dagsläget inga särskilda planeringshänsyn. Om verksamhetens omfattning
utvidgas kan hänsyn behöva tas, ffa utifrån farligt gods, kemikalielagring och lukt.



Större transportörer, åkerier och speditionsföretag
Om verksamheterna utvidgas, kan mängden farligt gods och lagring av
kemikalier öka så pass att det kan behöva hanteras i en plansituation.



Större bilförsäljningsverksamheter och verkstäder
Om verksamheterna utvidgas, kan mängden farligt gods och lagring av
kemikalier öka så pass att det kan behöva hanteras i en plansituation.

repo001.docx
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Figur 2: De viktigaste farligt gods-målpunkterna inom FÖP-området (inringade)

3.2

Miljö- och hälsoskyddsstörande verksamheter i FÖP-området.
I utredningens steg ett genomfördes en genomgång av olika typverksamheter och deras
potentiella störningar. I bilaga 1 presenteras resultatet, dvs vilka eventuella miljö- och
hälsoskyddsstörningar som olika typer av verksamheter inom FÖP-området potentiellt
kan generera samt om de kan tänkas behöva särskild hänsyn i en planeringssituation.
Även verksamheter som skapar oro, dvs ”psykisk störning” bör tas i beaktande när ev
skyddsåtgärder beslutas.
Resultatet visar att det finns behov av hänsyn i planeringen för objekt i samtliga
nedanstående kategorier:













Transportrelaterade objekt
Energirelaterade verksamheter
Skolverksamheter
Restaurang- och hotellverksamhet
Sport- och idrotts- anläggningar
Centrum-anläggningar och stormarknadsområden
Enskild och småskalig butiks och försäljningsverksamhet
Vård- och hälsorelaterade verksamheter
Kyrkor och samlingslokaler
Produktionsverksamhet
Avfalls- och återvinningscentraler mm

För vissa av objekttyperna är det tydligt att de sannolikt skapar sådana störningar att de
kan anses vara olämpliga att ha i en tät urban miljö men att de kan förläggas på
strategiska platser i nära anslutning till tätare bebyggelse.
För andra är det istället tydligt att det finns ett behov av att integrera dom i stadsväven
trots att det finns risk för störningar men att det finns goda möjligheter till att hitta
skyddsåtgärder så att störningarna blir acceptabla.
Ytterligare en tredje grupp av verksamheter är sådan där det är svårt att bedöma
störningsnivå eftersom den i hög grad beror på omfattningen av verksamheten och
framförallt hur den bedrivs. För vissa kan därför planeringsrelaterade skyddsåtgärder
vara behövliga.
För övriga verksamheter som gåtts igenom så bedöms eventuella störningar kunna
mötas genom tillsyn, tex med hjälp av Miljöbalken, och inga särskilda
planeringsrelaterade hänsyn är särskilt nödvändiga.
Vi vill understryka att skyddsavstånd vid planläggning bör bedömas långsiktigt och
allsidigt, dvs det bör utgå från områdets möjligheter att fungera även när verksamheter
eller markanvändning förändras. Skyddsavstånd har även en funktion för att skydda
verksamhetens utvecklingsmöjligheter och inte bara skydda tillkommande bebyggelse i
närheten av området.
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MÖJLIGHETER ATT INORDNA BEFINTLIGA VERKSAMHETER I EN
TÄT URBAN MILJÖ - SAMLOKALISERING
De specifika verksamheter som idag finns i FÖP-området har, med utgångspunkt i deras
Miljö- och hälsoskyddsstörande potential samt risker utifrån ”farligt gods”-perspektiv (dvs
transport och lagring av riskfyllda kemikalier mm), klassats i fyra grupper;
1. Verksamheter som bedöms vara ej lämpliga i en tät urban miljö
2. Verksamheter som kan fungera väl i en tät urban miljö om planeringsrelaterade
skydds- och hänsynsåtgärder vidtas
3. Verksamheter som beroende på läge, öppettider, omfattning mm kan kräva
planeringsrelaterade skydds- och hänsynsåtgärder för att fungera väl i en tät
urban miljö
4. Verksamheter som fungerar väl i tät urban miljö utan särskilda
planeringsrelaterade åtgärder, reglering genom annan lagstiftning är tillräcklig om
reglering krävs
Verksamheterna som ingår i 1, 2 respektive 3 ovan har lagts in som GIS-skikt i ett
planeringsunderlag för kommunen. GIS-underlaget och informationen i nedanstående
bedömningar ska därför ses som kompletterande delar.

Figur 3: Ortofoto över Täby med FÖP-området inringat i gul streckad linje
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4.1

Bedömningar av hur verksamheter bör hanteras i den fortsatta planeringen
4.1.1 Verksamheter som bedöms vara ej lämpliga i en tät urban miljö
Bensinstationer medför störningar i form av buller från besökande kunder, ljus från
strålkastare, risker genom lagring av kemikalier/bränsle samt från transporter av farligt
gods etc.
Planeringsinriktningen bör vara att förlägga bensinstationer nära större trafikplatser och
vägar eftersom de inte är lämpliga verksamheter i en tät, miljö-mässigt och socialt hållbar
stadsmiljö.
Om bostäder, skolor och tex kontorsverksamheter ändå förläggs nära bensinstationer bör
skyddsåtgärder genomföras. Utöver att hålla skyddsavstånd bör utformningsmässiga
åtgärder vidtas. Det innebär tex att utrymmen där människor vistas under längre perioder;
tex uteplatser, gårdar och balkonger; och ventilationsintag inte förläggs mot
bensinstationen. Även tekniska åtgärder för att minska risker av en brand eller explosion
bör vidtas genom att fasader som är riktade mot lossningsplats för bränslen utförs
värmetåliga och uppfyller brandklassningskrav. Även eventuella fönster mot dessa ska
bara brandklassade. Om de rekommenderade skyddsavstånden (se informationsruta 2
nedan) underskrids behövs en platsspecifik riskanalys göras.

Informationsruta 2
Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt
gods samt bensinstationer (Länsstyrelsen i Stockholms län 2000)
Vägar med transporter av farligt gods
 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden.
 Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant bör undvikas.
 Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamheter närmare än 75 meter från
vägkant bör undvikas.
Järnvägar
 25 meter närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt
 Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter från spårkant bör undvikas
 Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 meter från
spårkant bör undvikas
Bensinstationer
 I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter från en
bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus.
 Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter från en bensinstation bör undvikas
 Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 50 meter från
en bensinstation bör undvikas
I centrala och mer tätbebyggda områden i Stockholmsregionen kan det finnas ett starkt intresse av att
uppföra ny bebyggelse i områden nära en transportled för farligt gods, järnväg eller en bensinstation.
När denna situation uppkommer krävs att en riskanalys görs som visar om den planerade bebyggelsen
blir lämplig med hänsyn till behovet av skydd mot olyckshändelser. I en del fall kan avsteg från
rekommendationerna göras. För att bedöma om avsteg kan vara aktuellt görs en bedömning3 (31)
från fall
till fall. Tillämpning av avstegsfall från rekommendationerna ska alltid motiveras och ska alltid
framgå.
Andra faktorer, som störningar från trafiken i form av buller, vibrationer, luftföroreningar mm
motiverar också att speciella hänsyn tas vid lokalisering av känslig bebyggelse invid vägar och
järnvägar. Invid en bensinstation förekommer förutom störningar i form av buller även ljus, lukt och
höga halter kolväten, kväveoxider osv. Störningarna minskar vanligtvis med ökat avstånd.
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Större panncentraler medför buller från transporter och lossning/lastning. Det finns risk
för brand och explosioner och de medför även utsläpp till luft som ger risk för episoder av
lukt och lokalt försämrad luftkvalitet, dels från pannan i sig och dels från transporter. Det
finns risk för uppkomst av markföroreningar vid spill/läckage och vid eventuella stölder av
eldningsolja. Det finns även en viss brandrisk. Om panncentralerna konverteras till fast
bränsle kan det även finnas risk för damning i samband med hantering av bränsle,
dessutom ökar då brandrisken. Den psykiska orosfaktorn bör beaktas.
Sammantaget görs bedömningen att panncentraler för mer eller mindre permanent drift
bör undvikas i en tät urban stadsmiljö, möjligen kan enstaka spetslast-aggregat
accepteras om lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Planeringsinriktningen bör vara att fasa ut
panncentralerna och ersätta de med tex fjärrvärme. Om de blir kvar bör skyddsåtgärder
införas för att minska lokal störningar från pannan och transporterna.
Ett skyddsavstånd mellan panncentraler och bostäder, skolor och kontor bör hållas tills de
avvecklats (eller till eventuella kvarvarande spets-last-anläggningar).
Lämpligt skyddsavstånd utifrån brand/explosioner (se Informationsruta 3 nedan) bör
hållas I planeringen bör även hänsyn annan hänsyn tas, så tex bör lossningsplatser vetta
mot platser där människor stadigvarande vistas. Om möjligt bör bostäder ha en tyst sida

Informationsruta 3

Skyddsavstånd till energianläggningar
De dimensionerande faktorerna bör framför allt vara brand/explosion i pannbyggnaden, brand vid
oljehanteringen (även bio-olja) och brand/explosion med gasol och om det är en fastbränsleanläggning
även tex dammexplosion, brand vid pelletshantering.
I Bättre plats för arbete anges ett flertal olika skyddsavstånd för Energianläggningar. För oljeeldade
energianläggningar rekommenderades tidigare skyddsavstånd om 100 m för anläggningar av Galtens
storlek.
Både Galten (19 MW installerade effekt) och Farmen (20 MW installerad effekt) har tillstånd till
fastbränsleeldning, rekommenderat skyddsavstånd skulle då öka till 400 m. För en fastbränsleeldad
anläggning med en tillförd effekt på högst 10 MW rekommenderas istället ett skyddsavstånd på 200
meter.

I energianläggningarnas tillstånd kan finnas angivna avstånd till bebyggelse som förutsättning, Dessa bör
som inte är riktad mot anläggningen.

Bussdepå Arriva Norr (”bussgaraget”) på Kemistvägen i nordvästra delen av området
är en verksamhet som behövs i en hållbar stad och för att undvika många onödiga
tomkörningar är det en fördel om de kan lokaliseras i nära anslutning till täta stadsmiljöer,
de bör dock inte förläggas i själva stadsmiljön eftersom de ger upphov till störningar i form
av buller, ljus och avgaser samtidigt som lagring av kemikalier och bränsle (både i depå
och i fordonen), liksom fordonen själva och deras innehåll av olika material är en
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riskfaktor framförallt vid händelse av brand. I normalfallet uppstår de största störningarna
tidig morgon (utkörning) och tidig kväll (inkörning).
Planeringsinriktningen bör således vara att undvika att bygga bostäder i nära anslutning
till depån och samtidigt vidta åtgärder för att minska risken för störningar från
verksamheten.
Exempel på sådana åtgärder är






att anlägga en ny in/utfart norrut mot Stockholmsvägen eller österut mot
Bergstorpsvägen. På så sätt kan trafikstockningar minskas och buller på tidigare
morgnar och sena kvällar flyttas bort från bostäder.
Att se över uppställningen inom området, framförallt de områden där start och
tomgångskörning sker (viss tomgångskörning sker även om sk Rampsystem
finns) så den hamnar långt och avskärmat från bostäder
Att använda kontors- och andra verksamhetsbyggnader som bulleravskärmning
mot området.

Större trafikleder och järnväg (dvs Roslagsbanan, E18) medför störningar i form av
buller och en stark barriäreffekt. Markföroreningar förekommer troligen längs både
roslagsbanan och E18.
Om bostäder ska byggas nära järnvägen/trafikleder måste bebyggelsen anpassas så att
de nya riktvärdena kan hållas. Skyddsavstånd pga farligt gods-transporter kan krävas (se
Informationsruta 1 ovan).
Planeringsinriktningen bör vara att i möjligast mån använda annan bebyggelse än
bostäder som bullerskärm och att i övrigt genom god utformning klara bullerriktvärden vid
bostadsbebyggelsens fasad. Avstegsfallen där tyst sida och tekniska åtgärder för att klara
inomhusriktvärdena måste användas bör vara undantag.
Det är viktigt att vara extra uppmärksam på var kurvor och stationer finns i anslutning till
järnvägen, då störningar från dessa kan antas vara större än från resten av järnvägen.
Överdäckning av såväl väg som järnväg är en åtgärd som betydligt minskar
störningsnivåer. Den är relativt dyr men kan kanske vara motiverad på strategiska platser
inom Täbys nya stadskärna.
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4.1.2 Verksamheter som kan fungera väl i en tät urban miljö om
planeringsrelaterade skydds- och hänsynsåtgärder vidtas
Bagerier och annan livsmedelsverksamhet med industriell skala kan ge störningar i
form av lukt, ljud från fläktar samt buller från transporter och lastning/lossning.
Möjliga skyddsåtgärder är:



Skyddsavstånd
Medveten utformning av byggnader så att fläktljud minimeras och att
lastning/lossning och angöringstrafik inte ger bullerstörningar på eventuellt
intilliggande bostäder.

Brandstationen kan vara problematisk att integrera i en tät urban miljö genom att
utryckningar av ambulans och brandbilar kan ske dygnet runt varvid både ljus och
ljudstörningar uppkommer.
För en effektiv verksamhet bör de dock förläggas nära urbana miljöer och trafikleder. Ur
planeringssynpunkt bör de därför förläggas på strategiska platser där det finns fria vägar,
bra framkomlighet och lätt anslutning till huvudleder. Garageutfarter och utryckningsvägar
bör riktas bort från bostadsbyggnader.
Ev närliggande bostäder bör utformas med en tyst sida som vetter bort från
brandstationen. Bullerskyddande fönster bör användas.
Centrumanläggningar och sällanhandelsområden är störande pga av den
koncentration av fordons- och personrörelser, av fläktar och ljusskyltar mm som detta ger
upphov till. Ljus och buller samt avgaser från varu-, avfalls- och persontransporter är
stora störningskällor. Bullerstörningar från folkliv på kvällsöppna restauranger respektive
från personrörelser till och från dessa är en annan typ av störning som kan vara
betydande. Även ljus från skyltning och buller från fläktar kan ofta vara störande.
Kommersiella inslag är dock samtidigt viktiga i en tät urban miljö och
planeringsinriktningen bör därför vara att integrera denna typ av koncentrerat utbud i
stadsväven och att koppla dessa till boendet så att de är lätt nåbara även till fots och
cykel etc.
Förslag på skyddsåtgärder för Täby centrum och befintliga stormarknadsområden är:









Mildra barriäreffekter av bilvägar och parkeringar genom medveten utformning
som även välkomnar gående och cyklister mm. På så sätt anpassas även
fordonshastigheten och toppflöden så att bullerstörningar minskar
Skapa goda trygga anslutningsvägar som går förbi bostäder där det också finns
en ”tyst” sida för att minska bullerstörningar kvällstid
Lokalisera restauranger så uteservering och entrè är riktad bort från bostäder
Om Täby C ska öppnas upp och gå från renodlat innecentrum till en blandning av
inne- och utecentrum så bör detta göras i riktning mot exempelvis skolan som
endast är öppen under dagarna. På så sätt undviks störningar på kvällar och
helger av de som bor i närheten.
Tillse att lastning och lossning av varor och avfall förläggs så att bostäder
skyddas från onödigt buller
Använd kontorsbyggnader etc för att skärma av bullrande verksamheter
(restauranger, lastning etc)
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Använd en genomtänkt utformning av de kommersiella byggnaderna så att
fläktbehov minimeras och fläktar kan placeras så de inte bullrar mot ytor där
människor vistas eller bor.
Placera inte ljusskyltar så de kan upplevas störande av kringboende
Använd grönska och minska andelen hårdgjorda ytor för att minska
bullerspridning från verksamheter som kan ge upphov till störning

Enskilda större butiker kan medföra störningar från fläktbuller, från transporter, lastning
och lossning av varor och avfall samt från kundernas fordon.
Förslag på skyddsåtgärder är:





Placering av parkeringsplatser, lastkaj och transportväg bör väljas med omsorg så
att de vetter bort från bebyggelse.
Plats för avfallshantering bör planeras inomhus och i direkt anslutning till lastkaj
Fläktar bör placeras på sida som ej vetter mot bostäder

Idrottsanläggningar av olika slag kan behöva särskild hänsyn i planeringen.
Gemensamt för alla typer är att persontransporter (idrottsutövare, åskådare) till och från
anläggningen tidvis kan ge upphov till betydande buller och ljus-störningar från fordon.
Åskådare (och ibland även utövare) kan ge betydande bullerstörningar både vid eventet
(gäller utomhusanläggningar) och vid gång till och från anläggningen.
Utomhusanläggningar har ofta belysningsmaster som kan ge ljus-störningar i
omgivningen.
Inomhusanläggningar som tex ishallen och simhallarna/baden har fläktar som kan ge
bullerstörningar. Detsamma kan eventuellt också gälla till exempel badmintonhallar.
Både inne och utomhusbaden ger upphov till transporter av farligt gods och
kemikalieförvaringen är en riskfaktor. Framförallt inomhusbaden kan också ge upphov till
störande lukt i omgivningarna.
Hästverksamhet som ev kan bli kvar på Täby galopps gamla verksamhetsområde kan ge
upphov till luktstörning, ffa från gödselhantering. Även ridvägar kan upplevas störande
och riskfyllt av vissa individer.
Förslag till skyddsåtgärder är:








Medveten trafikplanering; underlätta gång och cykeltrafik, enkelrikta biltrafik
(tex en väg för infart och en väg för utfart så att trafikstockningar minskas i
samband med idrottsevenemang och tävlingar), led gång och fordonstrafik bort
från bostäders ”tysta sida”
Avskärma åskådarplatser på utomhusanläggningar så att ljud avskärmas från
bostäder
Medveten belysningsplanering för utomhusanläggningar; använd riktat ljus som
inte sprids långt utanför den yta som ska belysas
Minska behovet av fläktar genom recirkulation och torkning av luft samt
utformning av byggnader så att fläktar kan placeras så de inte vetter mot bostäder
För simhallar (och utomhusbad) kan luktolägenheter och risker med transporter
av farligt gods minska genom att vidta åtgärder som minskar användningen av
klor, dvs bättre hygienkrav på badande, byte av reningsmetod eller komplettering
med tex ozonrening.
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Medveten placering av potentiellt störande objekt (tex gödselstackar och
ridvägar)
Skyddsavstånd som anpassas efter verksamheten.

Gym-anläggningar kan medföra störningar genom bilburna persontransporter till och
från anläggningarna samt från buller (framförallt musik och stomljud) från
inomhusverksamheten. Erfarenheter från många kommuner är att BBRs ljudkrav ofta inte
är tillräckligt för att undanröja bullerstörningar från gym i bostadshus.
Förslag på åtgärder är:




Lokalisera företrädesvis gymmen nära kunderna så biltransporter kan undvikas
Lokalisera gymverksamheter i kontorshus och inte i bostadshus.
Styr mot så hög ljudklass som möjligt i detaljplan och bygglov men informera om
att det oftast inte räcker och att det via Miljöbalken går att kräva kompletterande
åtgärder för denna typ av störning.

Större tryckerier kan utgöra störningar i form av buller, transporter och lagring av
kemikalier.. Tidigare rekommenderade skyddsavstånd i Bättre plats för arbete (Boverket
2004) till screentryckeri med lösningsmedelsanvändning (utsläpp upp till 10 ton)
vara 200 m men moderna tryckerier använder betydligt mindre kemikalier än tidigare
varför skyddavståndet bör kunna vara lägre.
Möjliga skyddsåtgärder är:



Skyddsavstånd
Medveten utformning av byggnader så att fläktljud minimeras och att
lastning/lossning och angöringstrafik inte ger bullerstörningar på eventuellt
intilliggande bostäder.

Transformatorstationer kan utgöra problem i form av ljudstörningar (under vissa
väderförhållanden – ffa om de ej är inbyggda), säkerhetsrisker (framförallt om de ej är
inbyggda) samt elektromagnetiska fält som åtminstone kan skapa psykologisk stress och
oro även om direkta fysiska effekter är omstridda.
Förslag på skyddsåtgärder är:







Samtliga transformatorstationer bör vara inbyggda för att minska ev
bullerstörning.
Skyddsavståndet till den vanligaste typen av transformatorstationer bör vara
minst fem meter från transformatorstationens lågspänningsdel. Skyddszonen kan
minskas om magnet-fältsbegränsande åtgärder vidtas (rekommendation från
Stockholm stad 2015)
Transformatorstationer bör inte förläggas nära barnverksamheter, exempelvis
förskolor och skolor.

Som försiktighetsprincip bör nya byggnader, där människor vistas mer än
tillfälligt, inte byggas där 0,4 μT (årsmedelvärde) överskrids (Socialstyrelsens
meddelandeblad juni 2005).

Skolkluster, dvs områden som utvecklats till att härbärgera ett antal skolor på relativt
liten yta eller med fåtal tillfartsvägar kan behöva särskilda skyddsåtgärder för att minska
störningar lekaktiviteter för närboende respektive från angöringstrafik och för att ge säker
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trafikantmiljö för elever och lärare. Mobilitetslösningar kan här vara avgörande för om
störningar uppstår eller ej
Åtgärder som kan vara aktuella är därför tex:



Skolgårdar förläggs och utformas så de ej vetter mot boenden.
Angöring och kollektivtrafiklösningar mm utformas så att det stimulerar gång och
cykel och kollektivtrafikresor till och från och så att angöringstrafik inte ger
upphov till stockningar.

Se också ”Skolor och förskolor” under 4.1.3.
Återvinningsstationer (ÅVS) kan vara störande p.g.a. lukt, buller vid avlämning av
material (ffa glas), nedskräpning samt buller från tömning av containrar och transport av
material.
Planeringsinriktningen bör vara att så långt som möjligt integrera återvinningshanteringen
i byggnader, dvs detaljplanen bör hantera detta.
Om behov av särskilda platser utanför byggnader behövs bör plats för detta anvisas
redan i detaljplan så att den kan utformas för att minska risk för störningar.
Miljöstationer kan orsaka störningar i form av säkerhetsrisker och utsläpp. Den lösning
som finns idag, dvs att de oftast ligger anslutning till en bemannad bensinstation, är inte
optimal ur säkerhetssynpunkt och ej heller ur servicenivåsynpunkt.
Andra insamlingslösningar som bör övervägas är:



mobila insamlingar som åker runt på olika platser vid behov, viktigt är att ha hög
servicenivå
inkorporerad insamling i en kvartersnära och bemannad ÅVC så att folk inte
behöver ta bilen för att lämna sitt miljöfarliga avfall. På så sätt underlättas
avfallslämningen för invånarna samtidigt som säkerhetsrisker minskar genom
närvaro av kunnig personal.

Återvinningscentraler (ÅVC): I dagsläget finns ingen ÅVC i Täbys centrumkärna utan
service finns företrädesvis för bilburna. Kvartersnära ÅVC är ett koncept som är under
framväxande även i Sverige och som bör övervägas även i Täby.
De störningar som kan uppstå i samband med kvartersnära ÅVCer härrör framförallt från
transporter, samt buller från hämtning/tömning av containrar. Genom bemanning minskar
säkerhetsrisker vid hantering och god servicenivå för boende kan uppnås.
Störningarna kan hanteras genom god lokalisering, utformning och
öppettider/tömningstider.
Större parkeringsanläggning (mer än 50 fordonsplatser)
Parkeringsanläggningar genererar många angöringstransporter och kan därmed vara
bullrande och ge ljus-störningar. Även bullrande lastning och lossning kan förekomma.
Större bilförsäljningsverksamheter, verkstäder och bilvårdsanläggningar
För samtliga dessa är det framförallt transporter, lastning och lossning som kan vara
störande. För vissa kan hantering av farligt gods, ffa bränslen, också vara en faktor som
kan behöv tas hänsyn till i planeringen.
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Övriga transportintensiva verksamheter (större åkerier och speditionsföretag samt
grossister/lager)
För samtliga dessa är det framförallt transporter, lastning och lossning som kan vara
störande. För vissa kan hantering av farligt gods, ffa bränslen, också vara en faktor som
kan behöv tas hänsyn till i planeringen.
Upplag för snöröjning är en temporär plats som genererar många transporter under
snösäsongen och som dessutom tar upp stor yta. Verksamheten kan också ge upphov till
markföroreningar.
Planeringsinriktningen bör vara att undvika att förlägga stora snöupplag inne i en tät
urban miljö. För att minska transporter bör det dock planeras för en sådan
upplagsmöjlighet i nära anslutning till dessa miljöer. Platsen bör ligga väl till och vara av
en sådan beskaffenhet att det går att hantera miljögifter på ett kontrollerat sätt vid
snösmältningen.
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4.1.3 Verksamheter som beroende på läge, öppettider, omfattning mm kan
kräva planeringsrelaterade skydds- och hänsynsåtgärder för att
fungera väl i en tät urban miljö
Det finns ett antal olika typer av verksamheter som utifrån en övergripande klassning kan
vara svåra att avgöra om det kan behövas skydds- och hänsynsåtgärder i planeringen.
Det kan tex vara restauranger som beroende på inriktning och kundunderlag kan fungera
mycket väl i en tät stadsmiljö (tex utpräglade lunchrestauranger) eller som kan ge
problem (tex publiknande restauranger med sena öppettider). Vi väljer därför att lyfta in
dom i en särskild grupp för att påkalla att det behövs överväganden i planeringen om
särskilda åtgärder behöver vidtas.
Restauranger, pubar mm kan utgöra problem om de är kvällsöppna (ljudstörning från
såväl besökare som från tex musik). Även fläktbuller och buller från varu- och
avfallstransporter bör uppmärksammas.
Förslag på skyddsåtgärder:





Skapa goda trygga anslutningsvägar som går förbi bostäder där det också finns
en ”tyst” sida för att minska bullerstörningar kvällstid
Utforma byggnader och lokaler så att entrèer, uteserveringar och fläktar är
riktade bort från bostäder
Tillse att lastning och lossning av varor och avfall förläggs så att bostäder
skyddas från onödigt buller
Beakta stomljud beaktas vid konstruktion och bygglov för lokaler där musik kan
vara aktuellt.

Skolor och Förskolor går normalt sett bra att integrera i stadsmiljö, så länge de inte
handlar om anhopningar av flera stycken. Storlek och läge är dock avgörande för i vilken
grad eventuella åtgärder behöver vidtas. Störningar som kan uppstå då är framförallt
transporter till och från, både i samband med hämtning och lämning av elever och i
samband med personalens egna transporter. Ljud, som skrik och lek, på skolgården kan
också uppfattas som störande. Därför bör hänsyn tas när det planeras var skolgårdar ska
förläggas samt vid planering av hur de ska utformas.
Vidare bör planering av trafik och trafikangöringen intill skolorna utformas så att färdsätt
som gång och cykling stimuleras och blir förstahandsval för eleverna, föräldrarna och
personalen. Trafikantmiljö ska vara säker och inte orsaka onödiga risker,
tomgångskörningar etc.
Som komplement till planen bör åtgärder, som exempelvis framtagande av
skoltrafikplaner, tas fram.
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4.1.4 Verksamheter som fungerar väl i tät urban miljö utan särskilda
planeringsrelaterade åtgärder
För en del verksamheter har det bedömts att ingen särskild hänsyn krävs i
planeringsprocessen utan eventuella störningar kan vid behov hanteras genom reglering
genom annan lagstiftning.
Det kan t ex handla om exempelvis caféer som oftast inte har öppet så sent och som ofta
inte genererar varken stora transportmängder eller avfallsmängder.
En del verksamheter är väldigt små och utgör därför inte något problem i
stadsplaneringen p.g.a. av deras ringa omfattning. Exempelvis kemtvättar kan vara
problematiska, men kemtvätten i Täby är liten. En närmare beskrivning av dessa återfinns
i bilaga 1.
De verksamheter som har antagits inte kräver någon särskild hänsyn (utöver en normal
medveten trafik och parkeringsplanering) i planeringsprocessen vid förtätningen av Täbys
stadskärna är:















Små bilförsäljningsfirmor, verkstäder och bilvårdsanläggningar
Caféer, konditorier, små bagerier
Annan livsmedelsverksamhet i icke-industriell skala
Diverse butiker och tjänsteföretag, normal omfattning
Grossist/Lager, normal omfattning
Kemtvätt, ej industriell
Matmäklare
Sjukvårdsinrättningar, normal omfattning
Tandläkarmottagning, normal omfattning
Vård- och omsorgsboenden, normal omfattning
Hotellverksamheter
Samlingslokaler (tex kyrkor, moskéer, fritidsgårdar)
Småskaliga energianläggningar
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4.2

Områdesvis genomgång av verksamheter
I det följande presenteras i övergripande drag de mest utmärkande områdena med
potentiellt störande verksamheter mm.
För att underlätta läsningen av detta kapitel har de större verksamhetsområdena
markerats på bilden nedan.

Figur 4: Lokalisering av verksamhetsområden mm som gås igenom i detta kapitel.
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4.2.1 Enhagsvägens verksamhetsområde

De viktigaste verksamheterna ur störningssynpunkt inom området är:








Bensinmackar
Bilförsäljare
Billackerare
Däckverkstad
Tryckeri
Panncentralen Dahlian

Där finns också restaurangverksamhet, mataffär, diverse butiker samt skolor och
förskolor.
En planeringsinriktning för området bör väljas. Den blandning av potentiellt störande
verksamheter och tex skolor/förskolor kan komma att skapa onödiga problem, särskilt om
både besökstryck och antal boende kommer att öka i och med tillskapandet av en mer
urban tät miljö.
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4.2.2 Pentavägens industriområde samt omgivning

De viktigaste verksamheterna ur störningssynpunkt inom området är:







Bensinmackar
Små bilverkstäder, hyrbilsverksamhet mm
Opus bilprovning
Förbränningsanläggning Ytterbyskolan
Bryggeri

Där finns också flera gym (bla nJoy, Fresch fitness, kampsportklubb),
restaurangverksamhet, diverse butiker (bla Mekonomen), och Pelican storage som i stort
samtliga genererar relativt många fordonsrörelser.
En planeringsinriktning för området bör väljas. Den idag relativt persontransportintensiva
verksamhetsblandningen kan komma att skapa onödiga problem om besökstryck och
antal närboende ökar som en funktion av tillskapandet av en mer urban tät miljö.
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4.2.3 Tibble sportcentrum

Sydväst om Täby Centrum inklämd mellan en spårförgrening av Roslagsbanans ligger
Åva Gymnasium samt ett antal sportanläggningar. Tibblevallen, ishall, sporthall inklusive
inomhusbad.
Åva Gymnasium har en lokal panncentral för sin uppvärmning.
Ishallen använder glykol som huvudsakligt köldmedium samt gasoldrift av maskinparken.
Inget av detta föranleder särskilda insatser.
Tibblevallen kan generera ljus-störning från belysning och ljud från publik och spelare.
Genererar troligtvis också tidvis mycket trafik.
En lämplig planeringsinriktning kan vara att behålla och utveckla verksamheterna men att
hitta en bättre trafikföring (tex enkelriktat flöde och ett P-däck, ev samordnat med eller
utnyttjande av befintlig P-anläggning i Täby C) och en bättre GC-tillgänglighet så att
onödiga trafikstockningar bildas. Anpassning av byggnationer och belysning bör göras så
att ljud – och ljus-störningar till befintligt och nytillkommande boende i området kan
minimeras
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4.2.4 Täby Centrum-anläggningen och
Åkerby verksamhetsområde (Kemistvägen)

Täby Centrum-anläggningen är en av Stockholmsområdets större centrumanläggningar
och den genererar mycket trafik. Det finns stora P-garage under jord och i direkt
anslutning ligger också en Roslagsbanestation samt en relativt stor bussterminal.
Förutom transporter till och från samt genererande av relativt stora mängder av avfall av
olika typ från verksamheterna kan även ljusskyltar, speciellt stora skylten på taket,
generera störningar.
En lämplig planeringsinriktning kan vara att förbättra tillgängligheten för gång och cykel till
och från området och att minska barriärreffekter av vägar och järnvägar. Ska
Centrumanläggningen utökas så att även verksamheter till större del förläggs utomhus
börs detta göras i en riktning där störningar för befintliga och nytillkommande boenden
kan minimeras.
Åkerby verksamhetsområde (Kemistvägen) har följande verksamheter som sannolikt
är de mest störande:






Statoil (fordonsgasen har f.n. tillstånd till 2018)
Posten spedition bilförsäljare
Arrivas bussdepå
Panncentral

I området finns också kontor och äldreboende och hotell, försäljnings- och
återvinningsverksamhet av elektronik (Inrego), tillverkning (Interspiro – andningsmasker
mm) samt Shurgard och kontorsverksamhet.
Strax väster om Åkerby industriområde, i Norra änden av Marknadsvägen ligger
Byängshallen, en liten sporthall samt fotbollsplan.
En lämplig planeringsinriktning kan vara att skapa ett verksamhetsområde som kan
fortsätta vara dynamiskt men där lämpliga byggnader förläggs så att störningar i form av
buller och ljus inte stör boende i nytillkommande bostadshus. Tillfarter till Arrivas
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bussdepå bör dras om, antingen norrut mot Stockholmsvägen eller österut mot
Bergstorpsvägen. Dessa bör kunna användas även för annan trafik till och från området.
4.2.5 Viggbyholms verksamhetsområde (Reprovägen)

Området ligger strax öster om Bergtorpsvägen. En ny detaljplan för området har nyligen
beslutats.
Där finns mindre verksamheter av typen VVS-handel, tapetserare mm och en liten
verkstad/billackerare med tillhörande miljöstation. Där finns också hunddagis (kan
bullerstörningar från hundskall vara ett problem?) och en skola.
Norr om detta område, längs Bergtorpsvägens östra sida ligger bla ett kontorshotell
(Solliden) i direkt anslutning till villabebyggelse. Ev kan detta tidvis generera något
störande trafik.
Den nuvarande planeringsinriktningen bör kunna fortsätta, hänsyn till fordonsrörelser till
och från befintlig sällanköpshandel kan behöva tas. Utöver den nyligen antagna
detaljplanen behöver området sättas in i ett urbant sammanhang – hur ska den knytas till
den nya stadsväv som Täby önskar skapa?
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4.2.6 Centralvägen

De viktigaste verksamheterna ur störningssynpunkt inom området är:


Bensinmackar



en panncentral



Idrottsanläggning – Näsbydalsskolans fotbollsplan med belysningsmaster

I anslutning till detta ligger också Grindtorpshallen, en mindre idrottsanläggning som kan
generera trafik, samt ett lokalt centrum utmed Näsbydalsvägen med småverksamheter
och en halvstor livsmedelsbutik
I övrigt finns inom området, snabbmatsrestaurang och ett hotell.
En lämplig planeringsinriktning kan vara att knyta ihop områdets olika delar. Kan tex
skolans idrottsplan antingen avvecklas och skolan istället använder Tibble eller kan
denna idrottsplan länkas samman med Tibble för att öka den totala kapaciteten? I det
senare fallet behövs åtgärder (tex skyddande byggnation)för att minska störningar från
ljus, ljud och transporter göras. En annan fråga är om Grindtorpshallen i så fall kanske
också ska omlokaliseras och ev utnyttjas som en bullerskärm
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4.2.7 Galoppfältet
Bergtorps verksamhetsområde (Fogdevägen)

Täby galopp utgör ett markant inslag i FÖP-området. Utöver galoppbana så finns även
många andra hästsportsrelaterade verksamheter i närområdet, ffa stall, träningsbanor
och veterinärklinik.
Störningar från området bedöms i huvudsak vara ljus från strålkastare, buller från
verksamheter samt ev lokala luktstörningar.
I galopp- områdets östra del mot Bergtorpsvägen finns också en snötipp som dels under
snörika perioder genererar många transportrörelser men som också kan ha orsakat
markföroreningar.
Planeringsinriktningen för området är i stort sett klar (Täby Park). Hur ev kvarvarande
hästanknutna verksamheter ska hanteras bör vara en viktig fråga i planeringen och
genomförandet.
Bergtorps industriområde (Fogdevägen) ligger strax söder om Trafikplats Viggbyholm.
De viktigaste störningskällorna är:






Automatstation ST1
Stenbolag (försäljning, eventuellt barbetning/tillverkning)
Bil och lackverkstad
Fogden med bilverkstad med biltvätt – (är kommunens park och
gatudriftsgarage/område)

Dessutom finns livsmedelsbutik (ICA stop) och sällanköpshandel (Cykelringen, Mio,
Stalands, Tapetaffärer mm, Gym (SATS) och maskinuthyrning (Cramo).
En planeringsinriktning för området behöver tas fram. Den blandning av
sällanköpshandel, småindustri, stormarknad och upplag som finns där idag kan generera
stora problem om bostäder och en mer urban struktur släpps in i området.
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4.2.8 Nytorps verksamhetsområde

Nytorps verksamhetsområde domineras dels av Näsbypark företagscentrum och dels av
ett antal skolor och förskolor som är koncentrerade i området. Där finns också Mycronic
renlab (trol inga störningar) samt Täby kommuns brandstation. Glasstillverkning och
restaurangverksamhet finns också inom området. I områdets östra del finns ett
utomhusbad (Norskogsbadet).


Skolor och förskolor kan vara störande för ny bostadsbebyggelse pga av hög
koncentration (”kluster”)



Transporter till och från företagscentret kan vara störande.



Badet kan generera farligt godstransporter och ev utsläpp vid incidenter.



Brandstationen kan vara störande vid utryckning

I området pågår idag bostadsbebyggelse. Innan ytterligare bostadsbebyggelse släpps
fram rekommenderas att en plan för områdets utveckling där företagscentret kan
integreras i en urban miljö och ev utnyttjas som ett lokalt centrum. Även den starka
skolanhopningen med vad det kan innebära av intermittenta personflöden kan innebära
bör hanteras. Om bebyggelse läggs nära brandstation bör särskild hänsyn tas till buller
och ljus-störning.
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SLUTSATSER
Flertalet företag i Täby är koncentrerade till ett relativt stort antal verksamhetsområden
som är utspridda över kommunen. Det förekommer också verksamheter som är
insprängda i bostadsbebyggelse men också bostadsbebyggelse som är insprängda i eller
kloss mot verksamhetsområden
I Täby är de flesta miljöskyddsobjekt U-verksamheter. Den finns 3 verksamheter som är
B-klassade och ytterligare några C.
Fjärrvärrmen är ännu inte utbyggd i Täby. Istället finns ett antal lok vala panncentraler
men också fastighetsspecifika lösningar. De största är Galten, Farmen, BRF City och Åva
gymnasium. På Galten har förekommit stölder av eldningsolja (muntlig uppgift Lena
Ahlberg).
E18 samt Roslagsbanan som löper rakt igenom Täby och FÖP-området är också
verksamheter som orsakar bullerstörningar.
Arrivas Bussterminal och postens speditionscentral på Kemistvägen genererar också
störningar och i vissa fall risker.
Trafik, buller och ljus-störningar kan också orsakas av idrottsanläggningar som t.ex.
Tibblevallen och ishallen samt Tibblebadet.
Även större skolor och förskolor genererar trafik som kan vara störande.
Även kyrkor och samlingslokaler, restauranger och livsmedelsverksamheter,
återvinningsstationer och lysande skyltar är potentiellt störande objekt.
Särskilt störande är Täby torg med sina restauranger samt Galoppen som orsakar buller
och ev även ljus-störningar.
Transformatorstationer (buller i vissa väderlekar samt elektromagnetiska fält) kan också
vara störande, ffa i den icke inbyggda form som förekommer.
Följande objekt och verksamheter kräver särskild uppmärksamhet i den fortsatta
planeringen:









Roslagsbanan
E18
Täby Centrum och stormarknadsområden
Panncentraler
Bensinmackar
Idrottsanläggningar
Brandstation

Även restauranger, sällanköpshandel, tillverkande industri, skolkluster och verkstäder kan
behövas tas hänsyn till.
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1

BILAGA
Genomgång av typverksamheter i FÖP-området ur miljö och
hälsostörningssynpunkt
Många verksamheter i FÖP-området har klassats som potentiellt störande. Detta innebär att en rad
antaganden har gjorts, där hänsyn har tagits till vilken typ av verksamhet det handlar om.
Bedömningen är generell och specifika verksamheter kan avvika från de antaganden som har gjorts,
främst beroende på storlek på omfattningen, eventuell klustring och om andra speciella förhållanden i
driften etc råder.
Nedan kommer en beskrivning av vilka antaganden som har gjorts för olika typer av verksamheter
inom FÖP-området i Täby. Beskrivningen är gjord utifrån följande gruppindelning:













1.1

Transportrelaterade objekt
Energirelaterade verksamheter
Skolverksamheter
Restaurang- och hotellverksamhet
Sport- och idrotts- anläggningar
Centrum-anläggningar och stormarknadsområden
Enskild och småskalig butiks och försäljningsverksamhet
Vård- och hälsorelaterade verksamheter
Kyrkor och samlingslokaler
Produktionsverksamhet
Avfalls- och återvinningscentraler mm

Transportrelaterade objekt
Större trafikleder
Större trafikleder är störande framförallt p.g.a. buller från trafiken som kör på vägarna. Även utsläpp till
luft i form av avgaser från fordon kan vara störande. Även vägarnas barriäreffekt kan vara påtaglig.
Farligt gods transporter förekommer framförallt på den primära transportleden E18 och de sekundära
lederna Enhagsvägen och Bergtorpsvägen.
Järnvägar
Genom FÖP-området i Täby går Roslagsbanan. Potentiella störningar i samband med denna antas
vara buller, vibrationer, förorening av mark och risker. Buller och vibrationer kan uppstå både när
tågen kör förbi och även i samband med skötsel och drift av järnvägen. Underhållsarbete sker ofta
nattetid. Även barriäreffekt kan vara påtaglig.
Äldre sliprar, som kan finnas på vissa sträckor, kan innehålla miljöfarliga ämnen vilka är både miljöoch hälsostörande. Ogräsbekämpningsmedel används en del vid järnväg vilket, beroende på vilken
typ som används, kan leda till föroreningar i mark. En potentiell risk är om urspårning av ett tåg sker.
Farligt gods transporter förekommer generellt inte på Roslagsbanan i Täby. Om detta sker så är det i
samband med drift och underhåll.
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Bensinstationer
Inom FÖP-området i Täby finns det 8 bensinstationer (och en bränsledepå – se Bussgarage nedan).
De största störningarna från denna typ av verksamhet är störningar som lukt, buller, ljus
(strålkastarljus från fordon) och utsläpp till luft,
En stor del av störningarna härrör från kund-fordonstrafik vilken kan vara omfattande dygnet runt. På
bemannade bensinstationer finns idag ofta livsmedelsförsäljning, kiosker och gatukök som en del av
verksamheten, vilket ökar fordonsrörelserna ytterligare. ´
Trafik orsakar buller vid in- och utkörning samt vid tomgångskörning. Buller kan också uppstå vid
hämtning eller leverering av eventuella containrar.
Lukt och utsläpp till luft i form av avgaser från fordon samt avgång av lättflyktiga kolväten vid tankning
är potentiellt störande.
Avloppsvatten från eventuella tvätthallar kan vara förorenat med exempelvis olja eller partiklar och
kemikalier som ingår i olika bilvårdsprodukter. Spill av drivmedel och oljor kan i vissa fall leda till
förorening av mark. Enligt Boverket (2004) är detta särskilt uttalat vid bensinmackar.
Lagring av bensin, olja och ibland gas är vanligt på bensinmackar och ibland sker även försäljning av
kemikalier i intilliggande butik.
Det finns risker för explosioner och miljöolyckor p.g.a. mängden brandfarliga och explosionsfarliga
ämnen som finns på en bensinmack och då risken för spill finns.
I anslutning till vissa bensinmackar finns det miljöstationer där kemikalier och farligt avfall kan lämnas
vilket medför risk för lukt och spill. Även olycksrisken för tex barn bör uppmärksammas.
Farligt gods-transporter av, framförallt klass 3, är regelbundet förekommande och vid mackar som
tillhandahåller fordonsgas är transporterna också av klass 2.
Miljöstationer, som ofta ligger i anslutning till bensinstationer, ger också upphov till transport av farligt
gods av varierande sammansättning, dvs inom flera klasser och transporteras som styckegods.
Mängderna är inte stora och transporterna inte så ofta förekommande.
Åkerier, speditionscentraler och bussdepåer
Inom FÖP-området i Täby finns det både bussdepå, åkerier och speditionsverksamhet.
Fordonstrafik från bussdepåer kan vara omfattande under en stor del av dygnets timmar med toppar
tidig morgon och tidig kväll. Vid toppbelastningar kan trafikköer uppkomma i nära anslutning till depån.
Buller och avgaser är de mest störande faktorerna. Även lukt och spill från kemikaliehantering och
bränsledepå kan vara av betydelse.
En viss mängd transport av farligt avfall och farligt gods kan förekomma. Förmodligen mest transporter
dit i form av spolarvätska, olja och diverse rengöringsprodukter. Det som kan anses vara den största
störningsrisken är nog transporterna i sig och framförallt om det pågår en hel del tomgångskörning av
lastbilarna.
Bussterminaler och järnvägsstationer
Transporter sker kontinuerligt till och vid bussterminaler. Där finns det ofta kiosker eller gatukök och
ibland sker även försäljning av livsmedel och fritidsartiklar. Dessa kan generera ytterligare trafik. Buller
kan uppstå till följd av trafiken och vid tomgångskörning.
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Fordonsverkstäder och bilvård
Inom FÖP-området finns ett antal bilverkstäder där reparation och service av motorfordon sker.
Potentiella störningar från verkstäderna har antagits vara lukt, buller, utsläpp till luft, transporter, risker,
lagring av kemikalier och avfall. Lukt och utsläpp till luft kan ske i form av bl.a. motoravgaser,
svetsgaser och lösningsmedel. Enligt Bättre plats för arbete (Boverket 2004) är vanliga arbetsmoment
på bilverkstäder borrning, svetsning, plåtbearbetning samt påföring av lacker och rostskyddsmedel.
Buller kan uppstå vid mekaniskt arbete på motorfordonen och p.g.a. ventilationsfläktar och
kompressorer. Lagring av kemikalier i form av exempelvis olja finns ofta på bilverkstäder. Risken för
att en miljöolycka sker p.g.a. spill eller läckage kan antas finnas på en bilverkstad p.g.a. användningen
och lagringen av kemikalier. Från verksamheten uppstår avfall som metallskrot, oljor, färgrester m.m.
Transporter uppkommer främst i form av besökande kunder.
Bilförsäljning
Bilförsäljningsaffärer utgör inte någon miljö-eller hälsostörande verksamhet i större omfattning.
Transporter som uppstår är från besökande kunde och eventuell provkörning av bilar. En del
transporter av farligt avfall kan förekomma. Gods som det kan röra sig om är olja, glykol, spolarvätska,
bilbatterier, färg, oljefilter, rengöringsprodukter m.m.
Brandstation
Brandstation bör ligga centralt men utryckning med tillhörande buller och ljus-störning kan ske under
dygnets alla timmar. Lokalisering och utformning är viktigt.
Snöröjning – upplag
Temporär verksamhet som generar mycket transporter under fåtal dagar under året. Den plats som
idag används kommer byggas bort och Täby behöver hitta en annan plats eller annan lösning för detta
ändamål som även minskar risker med att skapa lokala markföroreningar.

1.2

Energirelaterade verksamheter
Panncentraler
Potentiella störningar från panncentraler är lukt, transporter, utsläpp till luft och risker. Risker som kan
finnas är markföroreningar vid spill eller läckage samt stölder av eldningsolja. Visst utsläpp till luft sker
och det kan även finnas risk för damning vid hantering av bränsle.
Kraftledningar och transformatorstationer
Potentiella störningar vid kraftledningar och transformatorstationer är ljudstörningar som kan uppstå
under vissa väderförhållanden samt elektromagnetiska fält. Idag finns inga luftkraftledningar längre i
Täby C-området.
Elektromagnetiska fält kan skapa oro, särskilt vid närliggande förskolor där oro finns för hur barnen
kan påverkas.
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1.3

Skolverksamheter
Förskolor
Potentiella miljö- och hälsostörningar vid en förskola har antagits vara transporter och höga ljudnivåer.
Transporterna sker i samband med lämnande och hämtning av barnen och eventuellt vid leverans av
mat. Höga ljudnivåer kan förekomma om det finns en gård eller lekplats i anslutning till förskolan där
barnen är ute och leker. Det har antagits att inga transporter av farligt avfall sker till eller från förskolor
Skolor
Grundskolor och gymnasieskolor kan upplevas som potentiellt störande. Särskilt gäller det större
skolkluster. Höga ljudnivåer från skolgården och från en eventuell skolklocka kan förekomma. Förutom
de vanliga transporterna av barn, matvaror, avfall och matavfall kan även farligt gods transporter
förekomma då kemilabbet behöver flyttas eller kemikalier ska köras på destruktion. Kemikalierna som
förekommer i denna typ av labb är väldigt brett, men i förhållandevis små mängder. Ett visst antal
transporter av farligt avfall och farligt gods kan alltså förekomma men borde vara av ringa art och i
stort sett försumbara.
Skolor och förskolor går normalt sett bra att integrera i stadsmiljö men transporter till och från skolan,
inkl föräldrars hämtning och lämning samt personalens bilåkande, bör hanteras. Barnens lek kan
också upplevas som störande.

Ur planeringssynpunkt bör fokus därför ligga på:
 var skolgårdar förläggs samt hur de utformas
 trafikangöringen bör utformas så att de dels stimulerar till att Gång och Cykel blir
förstahandsval för elever, personal och föräldrar dels så att trafikantmiljön blir säker och inte
orsakar onödiga risker, tomgångskörning etc.
 Kompletterande, icke-planeringsinriktade, åtgärder bör övervägas, tex framtagande av
skoltrafikplaner och ekonomiska styrmedel
1.4

Restaurang- och hotellverksamhet
Caféer
Caféer utgör inte någon miljö-eller hälsostörande verksamhet. En del transporter kan uppstå i
samband med besökande kunder, men i många fall finns ingen parkering som är direkt kopplad till
verksamheten, dvs besökande gäster bidrar normalt endast till en marginell ökning av fordonsrörelser.
Restauranger
Till restauranger räknas i denna rapport även pizzerior, gatukök och food trucks samt pubar.
Restauranger inom FÖP-området i Täby kan vara potentiellt störande verksamheter. De kan utgöra
störningar som lukt, buller, transporter, arbetstider och avfall.
Buller kan uppstå från fläktar och maskiner och ljudnivån kan vara hög under kvällar och nattetid.
Matos och lukt kan vara störande i närheten av verksamheten. Transporter förekommer både p.g.a.
besökande gäster och transporter i samband med leverans av råvaror. Food trucks skapar transporter
i sig själva då de kör till olika platser för att idka försäljning av mat samt i samband med upphämtning
av råvaror och avlastning av avfall. Avfallstömning och fettavskiljningstömning kan vara störande
p.g.a. lukt och buller. Restauranger kan i vissa fall använda gasol men antas inte skapa några större
mängder transporter av farligt avfall eller farligt gods..
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Hotell
Hotell i sig antas inte utgöra en miljö-eller hälsostörande verksamhet. En del transporter kan uppstå i
samband med att besökande gäster ankommer eller åker. Finns det däremot en anslutande
restaurang till hotellet kan en del störningar förekomma). På hotell kan även en viss användning av
farliga produkter användas vid t ex städning (rengöringsprodukter, glödlampor, små-el, batterier).
Rengöringsmedel kan användas i sådana mängder att de kan skapa transport av farligt gods både till
och från verksamheten.
Matmäklare
De matmäklare som finns i FÖP-området är endast huvudkontor för försäljning. Störningar från
matmäklare har därför antagits vara försumbara.

1.5

Sport- och idrotts- anläggningar
Travbanor
Förutom transporter till och från anläggningarna så är både ljud (från åskådare och utövare) och ljusstörningar vanliga från öppna anläggningar. Bränsle för maskinparken kan generera farligt godstransporter och lokala spill mm
Idrottsanläggningar
I stort sett som för ”Travbanor” ovan med tillägget att det i vissa fall används kemikalier som
köldmedium eller för klorering.
Gym-anläggningar
Gym-anläggningar kan vara en potentiell störande verksamhet p.g.a. buller som exempelvis hög
musik och hög bas som kan orsaka vibrationer. Fordonsrörelser (persontransporter) kan lokalt vare ett
problem. En del gym har öppet dygnet runt, men är oftast stängda under natten. På gym som är
öppna även nattetid, anses det rimligt att anta att antalet besökande gäster sjunker betydligt i
förhållande till dag- och kvällstid. Under vardagar kan antalet besökande gäster antas vara hög
framförallt mellan kl.16 till 20 d.v.s. efter arbetstid.

1.6

Centrum-anläggningar och stormarknadsområden
Täby centrum är ett stort köpcentrum där både livsmedelsbutiker, klädaffärer och restauranger ligger.
I denna rapport anses Täby centrum vara en verksamhet. Därför har hänsyn inte tagits till varje
individuell verksamhet som ligger i köpcentret utan istället har en samlad bedömning av eventuella
miljö- och hälsostörningar gjorts. Liknande störningsbild och därmed approach finns för
stormarknadsområden.
Potentiella störningar för dessa typer av verksamheter antas framförallt vara buller, transporter och
avfall. På Täby centrum sitter skyltar som lyser vilket kan utgöra en störning. Buller kan uppstå från
fläktar och ventilationssystem. Transporter uppstår i samband med besökande gäster, men även i
samband med att varor ska levereras och avfall hämtas. Med så många butiker och restaurang kan
mängden avfall antas vara stor.
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1.7

Enskild och småskalig butiks och försäljningsverksamhet
Butiker
De butiker som finns inom FÖP-området i Täby och som har antagits kunna bedriva verksamhet som
kan innebära potentiella störningar, är livsmedelsbutiker som ICA och Hemköp samt sällanköpsbutiker
som tex Mekonomen och bilförsäljare. Potentiella störningar har antagits vara buller, transporter och
avfall. Buller härrör från fläktar, kompressorer och trafik. Transporterna till och från butiken antas vara
många, framförallt p.g.a. besökande kunder, men även då varor ska lämnas och avfall forslas bort.
Mängden avfall är vid större butiker oftast voluminös men harmlös, dock kan kompaktorer förekomma
vilka kan vara bullrande om de står utomhus.
Det har antagits att inga större transporter av farligt avfall sker till eller från butiker i de flesta fall.
Färghandlare och bilreservdelsförsäljning kan vara undantag men kräver sannolikt ingen särskild
hänsyn i planeringen.
Grossist/lager
Potentiella miljö-och hälsostörningar i samband med grossister och lager antas framförallt vara
transporter. Transporterna kan uppstå i samband med hämtning och lämning av varor. I specifika fall,
beroende på vilket typ av varor det handlar om, kan en potentiell störning även vara lagring av
kemikalier.

1.8

Vård- och hälsorelaterade verksamheter
Tandläkarmottagningar
Tandläkarmottagningar kan utgöra potentiellt miljö- och hälsostörande verksamheter p.g.a. transporter
och lagring av kemikalier. Transporter uppstår p.g.a. besökande kunder. Lagring av kemikalier kan
förekomma i små mängder. Trots det generella förbudet mot användning av kvicksilver finns
fortfarande en liten möjlighet att använda det i dentala sammanhang (till amalgam – en
kvicksilverlegering) men det kan antas det är en mycket begränsad användning som kan kvarstå.
Farligt gods transporter förekommer då stickande och skärande (alla sprutor, kanyler och liknande)
hamnar under denna kategori. Även radioaktivt material från röntgenutrustningar och läkemedel som
nått utgångsdatum klassas som farligt avfall. Dock kommer troligtvis inte mängderna vara av den
mängd att det kan anses som störande. Störningar som transporter och buller från fläktar antas vara
försumbar. Däremot behöver hänsyn tas i samband med rivning eller ombyggnationer av
tandläkarmottagningar då det finns risk för kvicksilver i gamla avloppsledningar.
Sjukvårdsinrättningar
Sjukvårdsinrättningar behöver inte hanteras i planprocessen om det handlar om mindre verksamheter
som små vårdcentraler. Störningar som transporter och buller från fläktar antas vara försumbar från
dessa. Hänsyn behöver däremot tas till större verksamheter som sjukhus. Där kan störningarna
komma genom transporter, buller från fläktar och avfall. Det kan även finnas en mindre omfattning
radioaktiva ämnen och kemikalier.
Vård och omsorgsboenden mm
Vård och omsorg som hemtjänst och boenden utgör inte någon miljö-eller hälsostörande
verksamheter. En del transporter kan ske från besökande anhöriga, hemtjänstpersonal som arbetar
och leverans av mat och produkter.
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Farligt gods transporter förekommer då stickande och skärande produkter (t ex sprutor och kanyler)
hamnar under denna kategori. Mediciner som inte används upp till fullo klassas som farligt avfall när
det ska transporteras från de respektive verksamheterna. Dock kommer troligtvis inte mängderna vara
av den art och mängd att det kan anses som störande.

1.9

Kyrkor och samlingslokaler
Samlingslokaler som exempelvis kyrkor och moskéer kan ge upphov till störande angöringstrafik
under vissa koncentrerade tidsspann samt ljud i samband med klockringning eller böneutrop.
Eventuella störningar av denna typ kan troligen bäst hanteras via reglering enligt miljöbalken.
Angöringstrafik kan behöva uppmärksammas om den bedöms kunna vara omfattande. En möjlig
skyddsåtgärd kan därför vara medveten transportplanering, dvs framförallt angöringspunkter och
parkering, samt utformning av byggnader så att bostäder kan skärmas från störande angöringstrafik.
Eventuell störning från klockringning och utrop bör kunna hanteras med hjälp av miljöbalken, dvs
genom reglering av vilka tider som ringning mm är möjligt.

1.10 Produktionsverksamhet
Bagerier med industriell produktion
Från stora bagerier, dvs med industriell produktion, kan mycket lukt uppstå vilket kan uppfattas som
störande. Buller kan uppstå från fläktar och maskiner. Transporter sker i samband med besökande
gäster, leverering och hämtning av bakverk/bröd till konditorier, affärer eller privatpersoner samt i
samband med leverans av råvaror. Bagerier öppnar ofta väldigt tidigt på morgonen och arbetstiderna
kan därför innebära en potentiell störning. Transporter av farligt avfall antas inte förekomma.
Tryckerier
Potentiella störningar från tryckerier är buller och lagring av kemikalier. Buller kan uppstå från fläktar
och maskiner. Lagring av kemikalier sker beroende på om exempelvis färg och lösningsmedel
används. Transporter av farligt avfall och eventuellt farligt gods kan förekomma beroende på vilka
produkter som används i tryckeriet. Moderna tryckerier använder mindre kemikalier än tidigare. Större
anläggningar kan potentiellt behöva hanteras i en planprocess.
Kemtvätt
Potentiella störningar som har antagits uppstå vid en kemtvätt är lukt, buller, utsläpp till luft, lagring av
kemikalier och avfall.
Utsläpp till luft är bl.a. lösningsmedel som kan uppstå vid ofullständig återvinning, torkning, läckage
samt felaktig hantering vid påfyllning och service (Boverket 2004). Detta kan även orsaka lukt. Buller
kan uppstå i fastigheten där kemtvätten är lokaliserad p.g.a. fläktar och maskiner. Centrifugering kan
orsaka en vinande ljud och under torkningen kan fläktbrus höras. Lagring av kemikalier sker vid en
kemtvätt och avfall uppkommer i form av exempelvis förorenat filterpulver och destillationsåterstod
(Boverket 2004). Skyddsåtgärder som kan göras vid större kemtvättar är att dämpa fläktar för att
sänka bullernivåerna och skärma lastnings- och lossningsplatser mot bebyggelse. Transportvägar bör
väljas i ej störningskänsliga riktningar.
I kemtvättar används ofta organiska lösningsmedel som tvättvatten, vätska av kolväten eller
tetrakloreten. En del avfall från kemtvättar kan klassas som miljöfarligt avfall. Vätskorna återanvänds,
men tillslut måste de bytas och då sker dels transport av farligt gods från verksamheten för destruktion
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och till verksamheten i form av nytt organiskt lösningsmedel. Endast större anläggningar kan behöva
hanteras i planprocessen.
Övrig industriell verksamhet
Industriella verksamheter kan upplevas olika störande beroende på vilket typ av verksamhet det
handlar om. Generellt kan det antas att lukt, buller, utsläpp till luft, arbetstider, risker och lagring av
kemikalier är eventuella miljö-och hälsostörningar i samband med en industriell verksamhet. Lukt och
utsläpp kan uppstå p.g.a. den faktiska produkten som till verkas eller om exempelvis lösningsmedel
används i produktionen. Buller kan antas uppstå från de flesta industriella verksamheter p.g.a. fläktar,
pumpar och maskiner. I en del produktioner är verksamheten igång dygnet runt vilket gör att
störningar kan finnas även nattetid. Beroende på vilken typ av tillverkning som sker kan det finnas
risker som spill eller läckage och även en del lagring av kemikalier. Vid specifika verksamheter kan
transporter av farligt gods förekomma. Större anläggningar kan behöva hanteras i planprocessen.

1.11 Avfalls- och återvinningscentraler mm
Återvinningsstationer (ÅVS)
En ÅVS kan innebära potentiella störningar som lukt, buller, transporter och risker. Lukt kan uppstå på
grund av förpackningar som har slängts men som inte är rengjorda, buller kan uppstå i samband med
hämtning eller leverering av containrar samt i samband med att folk lämnar exempelvis glas.
Transporter sker i samband med att folk kommer för att lämna av sitt avfall. Risker kan finnas i form av
avfall som har hamnat utanför container, som exempelvis glas.
ÅVS:er inom FÖP-området finns i:








ICA Stop, Bergtorpsvägen 43
Södervägen/Bergtorpsvägen, brf Viggbygärdet
Lidl, Enhagsvägen 24
Åkerbyvägen 96
Nytorp, Nytorpsvägen ( Parkeringen bakom nummer 8)
Mammas Grill, Enhagsvägen
Parkering Gribbylunds centrum, Gribbylundsvägen (Trefaldighetsvägen/Kabelvägen)

ÅVS:ernas funktion bör hanteras i planprocessen. Om behov av ÅVS:er kvarstår bör de lokaliseras
och utformas så störning minimeras.
Återvinningscentraler
I dagsläget finns ingen ÅVC inom FÖP-området. En kvartersnära sådan kan eventuellt komma att
placeras i ormrådet. Utformning och placering utifrån omfattning behöver i så fall göras.
ÅVC:er innehåller ofta en Miljöstation. Inlämning av farligt avfall genererartransporter av farligt gods.
Miljöstationer
Miljöstationer ligger oftast i anslutning till bensinmackar men kan också till exempel ligga i anslutning
till verkstäder.
 Statoil Täby Galopp, Marknadsvägen 303
 OK Q8, Näsbydalsvägen 1
 Reprovägen
Precis som för ÅVS:er bör deras funktion hanteras i planprocessen och eventuellt kan lämpligare
lösningar hittas.
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