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Sammanfattning
Planförslaget för området kv Fader Bergström är en del i arbetet att
möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i stadsdelen Axelsberg.
Förslaget innebär att området, på vilket det idag bedrivs förskoleverksamhet, bebyggs med bostäder och en ny förskola.
Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår i samrådshandlingarna för
detaljplanen för kv Fader Bergström mfl.
I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas aspekterna trafik och
trafikbuller, grönstruktur och närrekreation samt dagvatten.
Med den nya bebyggelse som föreslås i kv Fader Bergström ökar
trafiken på Selmedalsvägen. Ökningen är dock så liten att den i sig
inte medför någon hörbar förändring av ljudnivån.

Genom att placera förskolans lekgård på en grönyta mellan
bollplanen och bebyggelsen i kv Förgyllda Bägaren sparas en
ekdunge med hagmarkskaraktär. Detta får ses som positivt eftersom
ekdungen utgör en lokalt värdefull naturmiljö.
Föroreningshalterna i dagvattnet bedöms bli låga till måttliga.
Genom lokalt omhändertagande av dagvatten går det att minska
vattenflödena till Himmerfjärdsverket vilket är positivt. Den
minskade föroreningsbelastningen på Mälaren blir däremot
marginell.
Sammanfattningsvis bedöms de negativa miljökonsekvenserna av
planförslaget vara små, förutsatt att relevanta åtgärder vidtas.

Om Hägerstensvägen öppnas för genomgående trafik, och det sker
en förtätning av Axelsberg i den omfattning som planeras, kommer
trafiken på Selmedalsvägen öka så mycket att nationella riktvärden
överskrids vid fasaden på de föreslagna bostäderna. Förändringen i
ljudnivå kommer dock att vara knapp hörbar. För att klara riktvärden
för ljudnivå inomhus samt tillgodose stadens krav på en god
boendemiljö kommer ljudisoleringen i fönster att förstärkas,
lägenhetsplanlösningar att anpassas och fönster enligt
burspråkslösning att byggas.
Enligt förslaget ska området få en öppen struktur. Detta skapar goda
förutsättningar att förstärka kopplingen mellan skogsområdet söder
om Selmedalsvägen och den skogsklädda sluttningen mot
Klubbacken.
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Inledning

Miljöaspekter som behandlas

I plan- och bygglagen (PBL) finns krav på miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för detaljplaner som medger verksamheter
som medför betydande påverkan på miljön.

Miljöförvaltningen har i oktober 2003 tagit fram ett ”Underlag för
MKB”, vilket legat till grund för arbetet med denna MKB.

Miljöförvaltningen har bedömt att det aktuella planförslaget inte kan
antas medföra någon betydande påverkan i lagens mening. Någon
MKB i enlighet med PBL krävs därmed inte.
Stockholms stad har dock beslutat (1992, reviderat 1999) att förfarande med MKB ska ingå som en del i planprocessen. En MKB
ska därför alltid upprättas i samband med detaljplaner.
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Ingrid Lindbom,
Tyréns AB på uppdrag av byggherren Skanska Sverige AB.

Syftet med detaljplanen och dess MKB
Detaljplanens syfte är att upplåta mark för bebyggelse av bostäder
och förskoleverksamhet inom kv Fader Bergström m fl och västra
överdäckningen i Axelsberg. Skanska Sverige AB är byggherre för
uppförandet av bostäderna och gatu- och fastighetskontoret för
uppförandet av förskolan.
Syftet med MKB är att tydliggöra och redovisa positiva och negativa
miljökonsekvenser av den markanvändning och de verksamheter
som planen medger. Detaljplanens MKB är en del av underlaget vid
plansamrådet och ska utgöra ett beslutsunderlag vid en eventuell
antagandeprövning av detaljplanen.
För planförslaget har två MKB upprättas, en för delområdet kv Fader
Bergström m fl och en för västra överdäckningen.

För det aktuella delområdet, kv Fader Bergström m fl, anses de
väsentligaste miljöfrågorna vara trafikbuller och dess störningar på
boendemiljön, intrång i naturmark och områden som är betydelsefulla för närrekreation samt omhändertagande av dagvatten som
genereras från området
En aspekt som inte behandlas är luftföroreningar och luftkvalitet. I
ett tidigare planeringsskede gjordes bedömningen att luftföroreningarna i området inte förväntas överstiga miljökvalitetsnormerna.
Bedömningen grundas på att det finns platser med högre trafikmängder och tätare bebyggelse än planområdet som idag redan
uppfyller normerna. Att behandla luftkvalitet som en väsentlig
miljöaspekt anses därför inte vara relevant.

Tidigare planering
I Stockholms översiktsplan föreslås bebyggelseutvecklingen i
området som tät stadsbebyggelse.
Sedan år 2000 har ett arbete med nya bostäder i Axelsberg pågått.
Området som omfattas av projektet ligger kring Axelsbergs tunnelbana samt västerut längs Selmedalsvägen och österut längs
Hägerstensvägen. Ett bearbetat förslag efter programsamråd våren
2002 redovisar ca 650 lägenheter. I stort innebär det överdäckning
med bostäder över tunnelbanan samt förtätningar med bostäder på en
parkeringsyta vid centrum och i kv Fader Bergström.
Planförslaget är den första delen av programsamrådet som går vidare
till plansamråd.
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Berörd del av planområdet och dess omgivning
Den berörda delen av planområdet ligger vid Selmedalsvägen i
Axelsberg. I väster angränsar området till villabebyggels i
Hägerstens villastad och i öster till storskalig skivhusbebyggelse i
kv Förgyllda bägaren. Norröver finns en skogssluttning som skiljer
planområdet från bebyggelsen på Klubbacken. Öster om
skogssluttningen ligger en bollplan. Söder om Selmedalsvägen finns
ett skogsparti innan ett område med radhusbebyggelse vidtar.

Idag är området bebyggt med tre förskolor. I anslutning till dessa,
utanför planområdet, ligger Klubbackens elevhem.
Området har relativt god tillgång till kollektivtrafik genom närheten
till tunnelbanan. Flera gång- och cykelstråk möjliggör för boende i
omkringliggande områden att transportera sig till fots eller med
cykel.

Planförslaget för kv Fader Bergström m fl
Placeringen av bostadsbebyggelsen har arbetats om efter ställningstagande efter programsamråd. I programmet skisserades bebyggelsen
för kv Fader Bergström som radhus och flerfamiljshus, ett tillskott
av ca 90 bostäder, formade kring tre gårdar längs Selmedalsvägen.
En ny förskola föreslogs uppföras i anslutning till området.
Nuvarande förslag för området innebär att ca 130 lägenheter
fördelade på nio punkthus i varierande höjd, mellan fyra till sex
våningar, kan byggas. Fem hus föreslås placeras utmed
Selmedalsvägen och fyra hus utmed sluttningen från Klubbacken.
Området får en öppen struktur och allmänna gångstråk kommer att
finnas både förbi och mellan husen.
Parkering kommer till största del att möjliggöras med garage under
husen. Till detta kommer viss gatuparkering.
I anslutning till bostäderna byggs en friliggande förskola omfattande
fyra avdelningar. Förskolan placeras på parkmark i planområdets
östra del mellan bollplanen och bebyggelsen i kv Gyllene Bägaren.

Berörd del av planområdet och dess omgivning.

Situationsplan för kv Fader Bergström m fl visas på nästa sida.
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Alternativ och nollalternativ

Tidshorisont

I denna MKB behandlas följderna av ett fullständigt genomförande
av planförslaget för kv Fader Bergström m fl. Någon alternativ
användning av området redovisas inte.

Förhållandena som beskrivs är avsedda att spegla de som kan
förväntas råda när planen är genomförd, dvs inom en femårsperiod.

Stadsbyggnadskontoret har gjort ställningstagandet att planförslaget
ska anpassas för såväl nuvarande situation, där Hägerstensvägen är
stängd för genomfartstrafik, som för en öppen Hägerstensväg. I
relevanta delar av MKB:n redovisas därför effekten av de båda
möjliga utfallen. En öppen Hägerstensväg medför störst förändring
för trafik- och bullersituationen i området.

En rimlig tidshorisont för genomförande av den övriga föreslagna
bebyggelsen i stadsdelen Axelsberg kan antas vara 5-10 år.

Konsekvenserna relateras till följderna av fallet om planen inte
genomförs – ett sk nollalternativ. I detta antas att den nuvarande
markanvändningen (förskoleverksamhet) består.
Det finns flera varianter på nollalternativet:
1. Stängd Hägerstensväg, ingen ny bostadsbebyggelse i Axelsberg.
2. Stängd Hägerstensväg, maximal utbyggnad av föreslagna
bostäder i Axelsberg.
3. Öppen Hägerstensväg, ingen ny bostadsbebyggelse i Axelsberg.
4. Öppen Hägerstensväg, maximal utbyggnad av föreslagna
bostäder i Axelsberg.
I denna MKB är det mest relevant att jämföra planförslagets
konsekvenser mot nollalternativ 1 och 3. Nollalternativ 1 medför
ingen större förändring jämfört med dagsläget medan nollalternativ 3
medför en påtaglig trafikökning på Hägerstensvägen och
omkringliggande vägar. Denna ökning kommer att innebära en högre
ljudnivå i området. I övrigt är det troligt att dagens situation kvarstår.
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Miljöaspekter
Trafik och trafikbuller
Förutsättningar
Enligt gatu- och fastighetskontorets senaste mätning (augusti 2002)
av trafikflödena på sträckan Hägerstensallén-Naumansvägen
uppgick trafiken till drygt 1 800 fordon per dygn. Hastigheten är
nedsatt till 30 km/h och inga bussar trafikerar sträckan. Eftersom
trafiken på Selmedalsvägen är begränsad hörs varje fordonspassage,
med tystnad mellan passagerna.
Vid bedömning av buller används begreppen ekvivalent ljudnivå,
som är den genomsnittliga ljudnivån under ett dygn och maximal
ljudnivå som är den högsta ljudnivån under en viss period.
För att skapa god boendemiljö och undvika störningar från bullrande
trafik har riksdagen beslutat om riktvärden för trafikbuller enligt
tabellen.
Nationella riktvärden för trafikbuller.
(Infrastrukturpropositionen 1996/97:53)
Högsta trafikbullernivå, dB(A)
Utrymme
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
Inomhus

30

I Stockholm är det ofta svårt att klara riksdagens generella riktvärden för trafikbuller. Behovet av bostäder i tätortsnära lägen med
goda kommunikationer medför att man behöver bygga också där
buller från trafiken överstiger riktvärdena. I stället planerar man så
att nya bostäder ska få minst en ”tyst” sida, mot vilken hälften av
boningsrummen kan placeras. Med tyst sida menas att ljudnivån
underskrider Stockholm stads långsiktiga planeringsmål, där målsättningen är 40-45 dB(A). Avsteg kan vara nödvändiga men nivån
ska inte överstiga 55 dB(A). Faktarutan redovisar de kvalitetsmål
och avstegsfall som gäller i Stockholm.
FAKTARUTA: Kvalitetsmål och avstegsfall i Stockholm
Mål
30 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn inomhus
45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus mellan 19.00-07.00
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn utomhus vid fasad, balkong, uteplats
och rekreationsytor i tätbebyggelse
40 dB(A) ekvivalent ljudnivå för dygn utomhus vid bostadens tysta sida
70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats
Avstegsfall A
Från riktvärdena ovan görs avsteg för att innehålla maximal ljudnivå 70 dB(A)
samt 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus. Samtliga lägenheter har dock tillgång till
tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än 55
dB(A). Tyst uteplats kan anordnas i anslutning till bostaden.

45 (nattetid)
Avstegsfall B

Utomhus
Vid fasad

55

På uteplats

70

Från riktvärdena görs även avsteg för att nå ned mot 40 dB(A) ekvivalentnivå på
den tysta sidan. Samtliga lägenheter har dock tillgång till tyst sida om högst 55
dB(A) i minst hälften av boningsrummen.
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Konsekvenser
En fördubbling av trafiken ökar generellt sett ljudnivån med ca
3 dB(A), en sådan förändring är knapp hörbar. En ökning med 8-10
dB(A) upplevs däremot som en fördubbling av ljudet.
Planförslaget för kv Fader Bergstöm medför att antalet fordonsrörelser i området ökar jämfört med dagsläget eller nollalternativ 1,
vilket boende i befintlig bebyggelse kommer att märka av. Ökningen
är dock så liten att den i sig inte medför någon förändring av
ljudnivån.
Bebyggelsen i kv Fader Bergström ingår som ett av flera förslag till
ny bostadsbebyggelse i Axelsberg. Beroende på val av trafiklösning
för Hägerstensvägen väntas trafiken på Selmedalsvägen att öka olika
mycket. Om Hägerstensvägen förblir stängd kommer stadsdelens
utbyggnad, enligt en trafikutredning med prognosåret 2015, medföra
en ökning av trafiken med ca 1 150 fordon. Totalt innebär det ca
3 000 fordon per dygn. Om Hägerstensvägen däremot öppnas för
genomgående trafik förväntas antalet fordon på Selmedalsvägen att
uppgå till mer än 4 000 per dygn, något mer än en fördubbling av
dagens trafik. Bostäderna anpassas dock så att en god boendemiljö
uppnås, oavsett val av trafiklösning för Hägerstensvägen.
En bullerutredning för bostadsbebyggelsen i det berörda området har
genomförts utifrån förslag till situationsplan och lägenhetsplanlösningar. Trafikprognosen som utredningen baseras på
förutsätter att Axelsberg byggs ut enligt planprogrammet och att
Hägerstensvägen öppnas för trafik. Detta innebär att man tar hänsyn
till de högsta förväntade trafikmängderna.

Trafikuppgifter som legat till grund för bullerberäkningarna.
Väg
Selmedalsvägen

Trafikmängd,
ÅMD1

Andel tunga
fordon, %

Hastighet,
km/h

4 200

10

30

Lokalgata
500
0
30
1
Uppgifterna baseras på den bullerutredning som gjordes i samband med
trafikutredningen för Örnsberg-Axelsberg.

Om Hägerstensvägen öppnas för trafik kommer ljudnivån i området
att öka. De högsta förväntade trafikmängderna medför även att
nationella riktvärden för trafikbuller överskrids. Den ekvivalenta
ljudnivån för dygn har beräknats för bostädernas fasader, resultatet
åskådliggörs i figuren på nästa sida. Fasader mot Selmedalsvägen får
högst 60 dB(A) övriga fasader får 55 dB(A) eller mindre. Den
maximala ljudnivån blir högst 81 dB(A) mot Selmedalsvägen.
Förändringen i ljudnivå blir med ovanstående trafikökning inte mer
än knapp hörbar. Irritation eller störning av trafikbuller är dock inte
enbart en fråga om ljudnivå, människor reagerar mycket olika på ett
och samma ljud. Utan åtgärder finns en risk att ljudet från trafiken
bland annat orsakar sömnstörningar. Med förstärkt ljudisolering i
fönster mot Selmedalsvägen klaras riktvärden för god inomhusmiljö.
Med föreslagen planlösning och med fönster enligt burspråkslösning
i de södra fasaderna mot sidogatorna blir det möjligt att tillgodose
kravet på tyst sida enligt avstegsfall A. Det går även att ordna tyst
uteplats med högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A)
maximal ljudnivå i anslutning till husen.
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Grönstruktur och närrekreation
Förutsättningar
Enligt Stockholms översiktsplan karaktäriseras planområdet som en
del av ett bebyggelseområde av särskild betydelse för Stockholms
gröna karaktär. Planområdet tillhör dock ingen utpekad övergripande
grönstruktur och är inte heller utpekat som något ekologiskt särskilt
känsligt område.
Ett av Stockholm stads planeringsunderlag, som redovisar sociala
och kulturella värden, anger att planområdet till mer än 75 % består
av värdefulla ytor. Sluttningen från Klubbacken är angiven som
betydelsefull för upplevelsen av Stockholms landskapsbild och
naturkaraktär.

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad, utan inverkan av sk fasadreflex.
Gulmarkering visar 56-60 dB(A). Omarkerade fasader har mindre än 55 dB(A). I
nuvarande förslag är förskolan placerad längre nordost ut.

Med förskolans placering bakom kv Förgyllda Bägaren i den östra
delen av planområdet förväntas ljudnivån vid denna att bli
acceptabel.
Eftersom avsikten är att projektera bostäderna för den trafikökning
som en öppen Hägerstensväg medför, uppstår inga konsekvenser för
boendemiljön om Hägerstensvägen även fortsättningsvis förblir
stängd.

Förskoleområdet utgör idag ett slutet område med inhägnade lekgårdar som delvis består av hårdgjorda ytor. I anslutning till detta
område finns flera öppna gräsytor samt gång- och cykelvägar.
Naturmarken i sluttningen från Klubbacken utgörs av äldre blandskog (> 60 år) med inslag av bland annat gran, tall, lönn och hassel. I
planområdets östra del finns en mindre ekdunge. Stadens biotopkarta
anger tät ädellövsskog med grova ädellövträd (> 4 stammar/ha).
Markfloran är av hagmarkskaraktär och har inslag av bland annat
blåsippor.
Området är inte inventerat i någon hög utsträckning, men signalarten
tallticka (Phellinus pini) har påträffats och även den nationellt rödlistade oxtungsvampen (Fistulina hepatica). Oxtungsvampen är en
sällsynt/tämligen sällsynt ticka som främst växer på grövre ekar.
Fruktkropparna bildas ofta på trädets rötter och nedre delen av
stammen.
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söder om Selmedalsvägen. Detta skulle skapa goda förutsättningar
för både djurs och människors rörelse mellan områdena.
Placeringen av förskolan i planområdets östra del får till följd att
parkmark behöver tas i anspråk. Enligt Stockholms miljöprogram
ska exploatering av obebyggd mark kompenseras med annan
likvärdig natur i närområdet. Detta borde vara möjligt genom att låta
obebyggd kvartersmark i planområdets nordvästra del, vid foten av
sluttningen från Klubbacken, förbli oexploaterad och låta denna
övergå till parkmark.

I planområdets östra del finns en ekdunge med ett fältskikt av hagmarkskaraktär.

Under planprocessen har olika placeringar av förskolan diskuterats.
Bland annat diskuterade man möjligheten att anlägga en del av
förskolans lekgård i anslutning till ekdungen, för att på så sätt skapa
en trivsam lekmiljö för barnen. Då förskolan blir relativt stor (fyra
avdelningar) skulle slitaget på markvegetationen bli betydande.
Stadens miljöprogram anger att ingen exploatering ska ske i
naturmiljöer som är särskilt värdefulla. Att peka ut ekdungen som
särskilt värdefull är dock inte rimligt, däremot utgör den en lokalt
värdefull naturmiljö och ett positivt inslag i den planerade
bebyggelsen.

Fyndet av tallticka tyder på att skogsområdet har höga naturvärden
och lång kontinuitet samt signalerar även att det kan utgöra livsmiljö
för ovanliga arter. Framför allt är det möjligt att de äldre träden
hyser skyddsvärda insekter.

Ur naturmiljösynpunkt bedöms det som olämpligt att använda
ekdungen till lekgård eftersom barnens lek skulle medföra att
hagmarkskaraktären försvinner. Förutsättningarna för ekarna som
livsmiljö för insekter skulle dock inte komma att påverkas.

Konsekvenser
Planförslaget innebär att byggnaderna som rymmer förskoleverksamheten rivs och att nya punkthus byggs upp i deras ställe. Genom
att eftersträva etablering av naturlig vegetation mellan husen går det
att på ett bättre sätt än idag, eller med något av nollalternativen, att
knyta samman skogsområdet i sluttningen från Klubbacken med det

Staden har istället valt att placera förskolan i planområdets östra del
där det finns öppna gröna ytor mellan bollplanen och kv Gyllene
Bägaren. Detta område är ur naturmiljösynpunkt bättre lämpat att
placera en lekgård på.
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Dagvatten
Förutsättningar
Axelsberg ligger inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Östra
Mälaren. Dagvattnet från den aktuella delen av Selmedalsvägen leds
till Älvsjö-Mälartunneln. Under större delen av året leds vattnet
därefter till Mälaren. Under badsäsong (maj-augusti) leds vattnet
dock till Himmerfjärdens reningsverk.
Sluttningen från Klubbacken utgörs av berg i dagen och morän. Vid
foten av sluttningen består det lösa jordlagret av mindre mäktig lera.
Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning är österut. En lokal
grundvattendelare finns söder, norr och väster om området.
Konsekvenser
Med planförslaget för kv Fader Bergström ökar föroreningsbelastningen från området endast marginellt jämfört med idag eller
med nollalternativet. Föroreningshalterna i dagvattnet bedöms bli
låga till måttliga. Enligt stadens dagvattenstrategi ska sådant
dagvatten omhändertas lokalt, om inte föroreningar i marken gör att
det är olämpligt.

Det är oklart om dagvattnet från bebyggelsen utmed Selmedalsvägen
kan ledas till moränen i den norra delen av planområdet. Är höjdskillnaderna för stora är ett alternativt att istället låta dagvattnet
passera ett svackdike innan det avleds till ledningsnätet. På detta sätt
minskas flödena och en viss rening sker.
Om infiltration inte bedöms som lämpligt kan andra åtgärder som
t ex oljeavskiljare/brunnsfilter installeras på parkeringsytorna i
området. Åtgärder som enbart har till syfte att fördröja avrinningen
till ledningsnätet bedöms inte vara av någon hög prioritet då dagvattnet under större delen av året släpps till Mälaren. En fördröjning
av avrinningen kan dock ha en liten positiv effekt under den delen av
året som vattnet leds till Himmerfjärdsverket.
Planförslaget bör säkerställa områdets möjligheter att omhänderta
dagvattnet lokalt.

Genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) minskas
belastningen, främst den hydrauliska, på Himmerfjärdsverket under
sommarhalvåret. Detta skulle vara positivt. Den minskade föroreningsbelastningen på Mälaren bedöms däremot bli marginell.
Moränen i planområdets norra del går troligen att använda för LOD.
Detta skulle vara positivt eftersom det med infiltration går att undvika marksättningar. LOD med öppen avrinning utgör dessutom ett
trevligt inslag i boendemiljön.
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