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Sammanfattning

lägenheter som är lokaliserade närmast tunnelbanan till viss del
upplever störningar på TV-apparater och bildskärmar.

Planförslaget för västra överdäckningen av tunnelbanan i Axelsberg
är en del i arbetet att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i stadsdelen Axelsberg. Förslaget innebär att området däckas över och
bebyggs med bostäder.

Föroreningshalterna i dagvattnet bedöms bli låga till måttliga.
Eftersom infiltration av tekniska skäl inte är möjligt, måste
dagvattnet ledas bort till befintligt ledningssystem.

Denna miljökonsekvensbeskrivning ingår i samrådshandlingarna för
detaljplanen för kv Fader Bergström mfl.

Innan rivningen av energianläggningen i kv Jungfru Lona måste
undersökningar av markförhållandena kring anläggningen genomföras. Om förorenad mark konstateras ska åtgärder vidtas.

I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas aspekterna buller och
vibrationer, elektromagnetiska fält samt dagvatten.

Sammanfattningsvis bedöms de negativa miljökonsekvenserna av
planförslaget vara små, förutsatt att relevanta åtgärder vidtas.

Med den nya bebyggelse som föreslås på överdäckningen ökar
trafiken på omkringliggande vägar. Ökningen är dock så liten att den
i sig troligtvis inte medför någon hörbar förändring av ljudnivån.
Om Hägerstensvägen öppnas för genomgående trafik, och det sker
en förtätning av Axelsberg i den omfattning som planeras, ökar
trafiken så mycket att nationella riktvärden överskrids vid fasaden på
de föreslagna bostäderna. 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.
Överdäckningen kommer att dämpa det luftburna bullret från tunnelbanan, vilket medför att den befintliga bebyggelsen får betydligt
bättre ljudmiljö än idag. En överdäckning av tunnelbanan innebär
dock att vibrationer (ej kännbara sådana) och stomljud uppstår i de
planerade byggnaderna. Utan dämpande åtgärder överstiger stomljuden Stockholm stads riktvärde. För att innehålla riktvärdet krävs
vibrationsisolering av byggnader och/eller spår.
Tunnelbanedrift medför att elektromagnetiska fält bildas. I
bostäderna kommer dock Stockholm stads riktvärde för magnetfältsnivå att innehållas med marginal. Det är möjligt att boende i
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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 december 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 en 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. En översyn kommer även att göras
över de torgytor som finns kring stationen. Skanska Sverige AB är
byggherre för uppförandet av bostäderna, gatu- och
fastighetskontoret för uppförandet av förskolan och SL hanterar
ombyggnaden av tunnelbanestationen.
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 anses de väsentligaste miljöfrågorna
vara vibrationer och stomljud, vägtrafikbuller, elektromagnetiska fält
samt dagvattenhantering.
En aspekt som inte tas upp i denna MKB är luftföroreningar och
deras inverkan på 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, platser där normer redan idag uppfylls. Att behandla
luftkvalitet som en väsentlig miljöaspekt anses därför inte vara
relevant.

Tidigare planering
I Stockholms översiktsplan föreslås bebyggelseutvecklingen i
området kring Axelbergs tunnelbanestation som tät stadsbebyggelse.
Sedan år 2000 har ett arbete med nya bostäder i Axelsberg pågått.
Området som omfattas av bostadsutbyggnaden ligger kring
Axelsbergs tunnelbana samt västerut längs Selmedalsvägen och
österut längs Hägerstensvägen. Ett program för detaljplan för
området togs fram 2002 och redovisar ca 650 lägenheter. I stort
innebär det överdäckning med bostäder över tunnelbanan samt
förtätningar med bostäder vid centrum och i kv Fader Bergström.
Den västra överdäckningen av tunnelbanan har bearbetats vidare
utifrån detaljplaneprogrammet.
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Berörd del av planområdet och dess omgivning
Den berörda delen av planområdet ligger i de centrala delarna av
Axelsberg och omfattar tunnelbaneområdet utmed Selmedalsvägen
fram till viadukten för Stjernströms väg över spåren. Tunnelbanan
ligger här i ett nedsänkt läge mellan Selmedalsvägen och
Kinmanssonvägen.
Norr om Selmedalsvägen ligger de stora skivhusen från 1970-talet i
kv Förgyllda Bägaren samt en lägre centrumbyggnad vid Hägerstens
torg. Utmed Kinmanssonvägen ligger servicehuset i kv Jungfru
Lona.

I östra delen av fastigheten Jungfru Lona 2 finns en oljeeldad energianläggning som inte används.
I väster angränsar planområdet till ett mindre skogsparti som i sin tur
angränsar till radhus- och villaområden.
Området har 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. I dagsläget utgör spårområdet en barriär med få punkter som
möjliggör passage av spåren.
Ungefärlig avgränsning av berörd del av planförslaget.
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Planförslaget för västra överdäckningen
Planförslaget för västra överdäckningen innebär fem huskroppar
utmed Selmedalsvägen, där den sista även viker av mot Stjernströms
väg. I huvudsak byggs husen i fem våningar med den översta
indragen från gatan. I vissa partier finns en sjätte våning som är
indragen ytterligare. Vinkelrätt mot tunnelbanespåren ligger
huskroppar med 4-6 våningar, dessa har underbyggda gårdar mellan
sig. Sammanlagt medför förslaget ca 275 lägenheter.

Parkering anordnas i ett garage på nedersta våningen under en del av
byggnaden. Infart sker från Selmedalsvägen. Det kommer även att
beredas plats för enstaka parkeringsplatser i anslutning till kv Fader
Bergström.
Gatumiljöerna på Selmedalsvägen och Stjernströms väg ses över för
att bland annat ge god tillgång på gatuparkering. För korsningen
Stjernströms väg/Hägerstensvägen föreslås en cirkulationsplats.
Pancentralen i kv Jungfru Lona rivs i samband med överdäckningen.

Tunnelbanestationen ligger kvar i samma läge som den nuvarande,
men blir i fortsättningen en inbyggd station. I samband med detaljplanearbetet studeras även de torgytor som finns kring denna.
Situationsplan som visar de nya bostadshusen på överdäckningen och
möjligheten att ansluta Hägerstensvägen till en ny cirkulationsplats.
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Alternativ och nollalternativ

Tidshorisont

I denna MKB behandlas följderna av ett fullständigt genomförande
av planförslaget för den västra överdäckningen. Någon alternativ
användning av denna del av planområdet 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 genomgående trafik, som för en öppen Hägerstensväg. I
relevanta delar av MKB:n redovisas därför effekten av de båda
möjliga utfallen. Alternativet med 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 en överdäckning
med bostäder inte sker. Bullerstörningen från tunnelbanan kommer
då att kvarstå.
Det finns flera varianter på nollalternativet:
1. Stängd Hägerstensväg, ingen bostadsbebyggelse i Axelsberg.
2. Stängd Hägerstensväg, maximal utbyggnad av föreslagna
bostäder i Axelsberg.
3. Öppen Hägerstensväg, ingen bostadsbebyggelse i Axelsberg.
4. Öppen Hägerstensväg, maximal utbyggnad av föreslagna
bostäder i Axelsberg.
I denna MKB är det mest relevant att jämföra planförslaget för
västra överdäckningen 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
Buller och vibrationer

Nationella riktvärden för trafikbuller.
(Infrastrukturpropositionen 1996/97:53)

Förutsättningar
I tabellen nedan redovisas aktuella trafikmängder på vägarna som
ligger i anslutning till planområdet. Hägerstensvägen är i dagsläget
avstängd för genomfartstrafik.

Trafikmängd (ÅMD)

Högsta trafikbullernivå, dB(A)
Ekvivalentnivå

Maximalnivå

väg

väg

Inomhus

Trafikmängder enligt uppgift från gatu- och fastighetskontoret.
Väg

Utrymme

Hastighet (km/h)

Selmedalsvägen

1 800

30

Hägerstensvägen

3 600 / 3 0001

50

Stjernströms väg
4 100 / 4 3002
1
väster / öster om Stjernströms väg
2
söder / norr om Hägerstensvägen

50

Tågtrafiken på den aktuella spårsträckan uppgår till ett tåg var femte
minut under högtrafik och ett tåg var tionde minut under lågtrafik, i
vardera riktningen.
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.
Luftljud

spår
30

spår

45 (nattetid)

Utomhus
Vid fasad

55

60

-

På uteplats

-

55

70

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 olika trafikslag 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 på nästa sida redovisar de kvalitetsmål och avstegsfall
som gäller i Stockholm.

För att skapa god boendemiljö och undvika störningar från bullrande
trafik har riksdagen beslutat om riktvärden för trafikbuller enligt
tabellen. Riktvärdena gäller när nya bostäder byggs och vid
utbyggnad av vägar och spårvägar.
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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

Stomljud
Stomljud kallas hörbart ljud som uppkommer när vibrationer från
t ex tågtrafik fortplantar sig i mark till byggnader.
För stomljud från spårbunden trafik finns idag inga myndighetsriktlinjer. Stockholms stad har dock antagit följande riktvärde:
I bostäder ska stomljud från trafik i tunnlar inte överskrida 30 dB(A)
maximalnivå mätt med tidskonstant SLOW.

Avstegsfall A

Värdet motsvarar högsta maximala ljudnivå i ett rum utan inverkan
av bakgrundsbuller. Om ett rum utsätts för både luft- och stomburet
ljud gäller att den totala bullernivån inte får överstiga värdet
30 dB(A) för luftljud.

Från riktvärdena ovan görs avsteg från 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.

Akustikfirman Ingemansson Technology AB rekommenderar dock
att man strävar efter att nå en maximal ljudnivå på 26 dB(A) i
bostadsrum för att säkerställa en trivsam miljö.

70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats

Stomljud upplevs vanligtvis som mer störande än luftburet ljud.

Avstegsfall B
Från riktvärdena görs även avsteg från 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.

Riktvärden för bedömning av komfort i byggnader.
Störning

I samband med tågtrafik kan lågfrekventa vibrationer uppkomma i
marken/berget och utbreda sig till närliggande hus.
Vibrationer bedöms enligt svensk standard SS 460 48 61, tabellen
intill visar riktvärden.

Vibrationshastighet
(mm/s)

Liten

0,1-0,4

Knappt/ej kännbar

Måttlig

0,4-1,0

Delvis kännbar

Sannolik

1,0-2,0

Kännbar. Upplevs som störande.

Stor

Vibrationer

> 2,0

Mycket kännbar. Obehaglig störning.
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Konsekvenser
En buller- och vibrationsutredning har genomförts för 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

Trafikmängd,
ÅMD

Selmedalsvägen
Hägerstensvägen

4 200
13 500 / 16 600

Stjernströms väg
6 500 / 6 200 2
1
väster / öster om Stjernströms väg
2
söder / norr om Hägerstensvägen

1

Andel tunga
fordon, %

Hastighet,
km/h

10

30

10

50

10

50

Bostäderna anpassas så att en god boendemiljö uppnås oavsett val av
trafiklösning för Hägerstensvägen.
Buller från vägtrafik
En fördubbling av trafiken ökar generellt sett ljudnivån med ca
3 dB(A), en förändring som är knapp märkbar. En ökning med 8-10
dB(A) upplevs däremot som en fördubbling av ljudet.
Det är inte troligt att bostäderna på västra överdäckningen och den
trafik som de förväntas alstra i sig medför någon hörbar förändring
av ljudnivån. Boende i befintlig bebyggelse i anslutning till
planområdet kommer dock att märka trafikökningen, framför allt de
som bor utmed Selmedalsvägen eftersom infart till garage kommer
att ske därifrån.

De föreslagna bostäderna på överdäckningen ingår som ett av flera
förslag till ny bostadsbebyggelse i Axelsberg. Bostadsbyggandet i
Axelsberg kommer att öka antalet fordonsrörelser i området.
Beroende på val av trafiklösning för Hägerstensvägen väntas
trafiken på Selmedalsvägen och andra omkringliggande vägar att
öka olika mycket. Om Hägerstensvägen förblir stängd kommer
stadsdelens utbyggnad, enligt en trafikutredning med prognosåret
2015, att medföra en ökning av trafiken. Förändringen i ljudnivån
blir troligtvis dock inte märkbar. Om Hägerstensvägen istället
öppnas för trafik förväntas antalet fordonsrörelser inom området att
öka betydligt. Denna ökning kommer att medföra en märkbar
förändring i ljudnivån. Detta gäller även om stadsdelen inte förtätas
med nya bostäder (nollalternativ 3).
De högsta förväntade trafikmängderna medför att nationella
riktvärden för trafikbuller överskrids i planförslaget för västra
överdäckningen. Bullerberäkningar visar att fasader mot
Selmedalsvägen respektive Stjernströms väg får upp mot 64
respektive 69 dB(A) ekvivalent ljudnivå, se figuren på nästa sida.
Den maximala ljudnivån beräknas bli upp mot 80 dB(A).
Med genomgående planlösning, så att minst hälften av boningsrummen får en tyst sida, samt med fönster med burspråkslösning
kommer lägenheterna innehålla riktvärden enligt avstegsfall B.
Vibrationer och stomljud från tunnelbanan
Om vibrationerna är kännbara kan de upplevas störande. Mätningar
visar att vibrationerna domineras av frekvenser mellan 80 och
630 Hz. De framtagna vägda maxhastigheterna ligger under
0,1 mm/s, dvs under kännbar nivå. Vibrationer kan dock även under
kännbar nivå ge upphov till skrammel från armaturer, tavlor, porslin
o dyl, vilket i sin tur kan upplevas störande, om än i mindre
utsträckning.
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Överdäckningen av tunnelbanan dämpar det buller som orsakas av
tågtrafiken. Någon störning i form av luftburet ljud är därmed inte
att vänta. Tvärtom kommer befintlig bebyggelse att få en betydligt
bättre ljudmiljö än idag.
Tågtrafiken kommer att ge upphov till stomljud. Eftersom ljudnivån
i färdiga boningsrum bl a beror på vibrationsnivåer i golv, tak och
inredning är det svårt att bestämma denna med någon hög
noggrannhet.

Buller- och vibrationsutredningen visar att om inga stomljudsdämpande åtgärder vidtas kan tågtrafiken ge upphov till ljudnivåer
upp till 47 dB(A) i boningsrum. För att innehålla Stockholm stads
riktvärde krävs åtgärder i form av vibrationsisolering av byggnader
(med stålfjädrar alternativt gummi) och/eller isolering av spåren
(med ballastmatta alternativt slipersisolering).

Ekvivalent ljudnivå för dygn vid fasad, utan inverkan av sk fasadreflex. Utifrån resultatet av bullerutredningen har situationsplanen ändrats. Fasaden i huset längst åt öster
har förlängts i sin sydöstra del (jämför med situationsplanen på sidan 6). Detta för att tillgodose kravet på tyst sida.
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Elektromagnetiska fält
Förutsättningar
Elektromagnetiska fält är den gemensamma benämningen för
elektriska och magnetiska fält. Sådana fält uppkommer så fort en
elektrisk ström flyter genom en ledare och finns runt alla strömförande kablar, sladdar och elektriska apparater.
Elektriska fält orsakas av spänningar och skärmas effektivt av
byggnadsmaterial och vegetation. Eftersom de inte påverkar hälsan
behandlas inte dessa vidare.

Styrkan på ett magnetfält avtar snabbt med avståndet från källan.
Eftersom vanligt byggnadsmaterial inte avskärmar magnetfält är det
normalt att hus i direkt anslutning till spårområdet får förhöjda
värden inomhus.
FAKTARUTA: Magnetfält
Styrka på magnetfältet från några vanliga hushållsapparater.
Avstånd
(cm)

Magnetfältets styrka
(µT)

Elspis

20

0,5-1,5

Magnetiska fält alstras av strömmar. Styrkan på fältet mäts i
tesla (T) som är en mycket stor enhet. Vanligtvis används därför
mikrotesla (µT), en miljondels tesla. Är strömmen en likström bildas
ett statiskt magnetfält, är det en växelström bildas ett växlande
magnetfält. Statiska magnetfält påverkar inte hälsan utan
diskussionen om hälsopåverkan från magnetfält handlar uteslutande
om växlande sådana.

Dammsugare

100

0,1-0,5

Rakapparat

3

10-800

Hårtork

10

1-12

TV-apparat

100

0,1-0,2

För växlande magnetfält tillämpar Stockholm stad årsmedelvärdet
0,2 µT som riktvärde.

Befintlig bostadsbebyggelse är placerad så långt från spåret att
påverkan av magnetfält är obefintlig.

All tunnelbanedrift ger upphov till magnetiska fält. Då tunnelbanan
drivs med likström blir magnetfältet huvudsakligen statiskt, endast
en liten del utgörs av växlande magnetfält. Detta beror på den
strömreglerande tekniken i tågen.
Beroende på var på spårsträckan som tåget befinner sig varierar
styrkan på det växlande magnetfältet. Om tåget är långt borta från
mätpunkten är magnetfältet lågt och relativt stabilt. När tåget
passerar ökar styrkan på magnetfältet och når under ett kort ögonblick sitt högsta värde.
På aktuell spårsträcka passerar, i vardera riktningen, under högtrafik
ett tåg var femte minut och under lågtrafik ett tåg var tionde minut.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) bedömer att genomsnittsvärdet i bostäder i större
städer är 0,1 µT.

Konsekvenser
En magnetfältsutredning har genomförts för såväl statiska som
växlande fält. Denna visar att det statiska magnetfältet vid tågpassage varierar mellan 5-15 µT.
Med utredningen som grund har man antagit följande för göra en
grov uppskattning på ett medelvärde för växlande magnetfält under
hög- respektive lågtrafik:
- 1 µT under 1 sekund
- 0,5 µT under 5 sekunder
- 0,05 µT som bakgrundsvärde
12
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Med dessa förutsättningar blir medelvärdet under högtrafik då 0,06
(0,059) µT och under lågtrafik 0,05 (0,0545) µT. Detta ger ett årsmedelvärde obetydligt över bakgrundsvärdet.

Dagvatten

Som jämförelse kan man anta en situation med magnetfält som dels
har högre maxvärde dels har längre varaktighet.

Axelsberg ligger inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Östra
Mälaren. Planområdet ingår i ett område som har duplikat ledningssystem där dagvatten avrinner till Hägerstenshamnen i Mälaren.
Spillvattnet avleds till SYVAB:s reningsverk vid Himmerfjärden.

- 2 µT under 2 sekunder
- 0,5 µT under 8 sekunder
- 0,05 µT som bakgrundsvärde.
Medelvärdet blir då 0,075 µT, vilket innebär ett årsmedelvärde något
över bakgrundsvärdet.
De mycket kortvariga topparna ger inte så stora bidrag till årsmedelvärdet. Av ovanstående uppskattningar kan man dra slutsatsen att det
för växlande magnetfält inte går att komma i närheten av ett
årsmedelvärde på 0,2 µT.
Det finns misstankar om att växlande magnetfält kan ge upphov till
hälsoeffekter, främst cancer. Några klara bevis saknas dock.
Vid magnetfält (både statiska och växlande) över 0,5 µT kan det
uppstå störningar på äldre TV-apparater och på bildskärmar. Nya,
platta LCD-skärmar påverkas dock inte. Störningarna uppkommer
när det sker en förändring i magnetfältets styrka. En snabb fältvariation kan upplevas som ett ryck i bilden. Det är möjligt att
boende i lägenheter som ligger närmast tunnelbanan kan komma att
uppleva sådana störningar.
På lång sikt är det möjligt att det sker ett byte av signalsystemet på
tunnelbanelinjen. Antalet tågpassager kan då antas öka med ca 25 %
i högtrafik. Årsmedelvärdet för växlande magnetfält kommer då att
öka, men fortfarande inte överstiga 0,2 µT. Bildskärmsstörningarna
förväntas dock bli oförändrade och kan till och med minska eftersom
användandet av LCD-skärmar ökar och störningarna inte är
relaterade till antalet tågpassager.

Förutsättningar

Tunnelbanan är nedsänkt i berg och till viss del morän och lera.
Områdets naturliga avrinning sker i nordostlig riktning mot Mälaren.
I områdets västligaste del finns en lokal grundvattendelare, väster
om denna avrinner vatten västerut mot Mälaren via ÄlvsjöMälarentunneln.
Konsekvenser
Med planförslaget ökar föroreningsbelastningen från området och
dess närhet jämfört med dagens belastning, bl a beror det på en ökad
biltrafik. Någon betydande ökning av förorenat dagvatten från
parkeringsplatser uppstår inte. Detta eftersom de flesta parkeringsplatser för boende i området kommer att finnas i garage i den
nedersta våningen närmast tunnelbanan under en del av
konstruktionen. Byggnaderna förutsätts ha material som inte bidrar
till att förorena dagvattnet.
Föroreningshalterna bedöms bli låga till måttliga. Enligt Stockholms
dagvattenstrategi ska sådant dagvatten i första hand omhändertas
lokalt, om inte föroreningar i marken gör detta olämpligt. I detta fall
är infiltration av tekniska skäl troligen inte genomförbar p g a
överdäckningen och de geotekniska förhållandena i området.
Dagvattnet måste därför ledas bort i befintligt ledningssystem.
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Enligt stadens dagvattenstrategi ska dagvatten med måttliga
föroreningshalter som släpps till en känslig recipient, i detta fall
vattenskyddsområdet i Östra Mälaren, genomgå rening eller avledas
till en mindre känslig recipient. Utöver avledning till reningsverket
vid Himmerfjärden finns inga alternativa recipienter. Det är
tveksamt om en avledning till reningsverket är tekniskt genomförbar
eller miljömässigt motiverad. Den lösning som framstår som bäst ur
olika synvinklar är att rena dagvatten från föroreningar i en mindre
lokal reningsanläggning, exempelvis ett s k avsättningsmagasin, och
sedan leda det till befintlig utsläppspunkt i Hägerstenshamnen.
Åtgärder som enbart har till syfte att fördröja avrinningen till
ledningsnätet bedöms inte vara motiverade. För att hydrauliskt
avlasta reningsanläggningen och därmed göra denna mer effektiv
kan avrinningen från takytorna, vars innehåll av föroreningar är lågt,
eventuellt ledas förbi reningsanläggningen.

Fortsatt arbete
Rivningen av panncentralen i kv Jungfru Lona riskerar att medföra
spridning av föroreningar (främst olja) till omkringliggande markoch vattenområde.
Innan rivningsarbetet påbörjas behöver undersökningar genomföras
för att klargöra om det förekommer oljerester eller andra
föroreningar i anslutning till anläggningen. Om förorenad mark
konstateras och denna utgör risk för miljön eller människors hälsa
ska miljö- och hälsoskyddsnämnden underrättas. Likaså är arbete i
förorenad mark anmälningspliktigt till samma nämnd eftersom det
utgör miljöfarlig verksamhet.
I det fortsatta arbetet krävs även uppmärksamhet på att hitta lämplig
metod för rivningsarbetet för att på så sätt förhindra spridning av
eventuella föroreningar.
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