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Icke teknisk sammanfattning
En fördjupning av översiktsplanen
(FÖP) för utvecklingen i Vivalla och
Boglundsängen har utarbetats med
målet att tydliggöra de utvecklings- och
bevarandebehov som finns i området.
Planen syftar primärt till att pröva hur
Vivalla kan länkas samman med omgivande bostadsområden samtidigt som
grönstrukturen kan bibehållas. Planen
skall också pröva på vilket sätt en blandad bebyggelse kan skapas i Boglundsängen samt hur Vivalla kan utvecklas
till en stadsdel med mer blandad bebyggelse och struktur samtidigt som
kulturmiljövärden bevaras.
Markanvändningen inom planområdet
domineras av hårdgjorda bebyggda
markområden i Vivalla och Boglundsängens industriområde. I söder angränsar området till motorvägen E18
och i övrigt omgärdas området av natur
och park vilket innebär att tillgången till
grönstruktur är god.
Boglundsängens verksamhetsområde
hyser idag en blandning av handel,
kontor och mindre verksamheter
såsom bilvårdsanläggningar, bensinstationer, bilverkstäder etc. I nordöstra
delarna av Boglundsängen finns idag
också en miniracingbana. Marken inom

planområdet är i stora delar påverkad
av olika typer av föroreningar i den grad
att sanering kan bli aktuell.
I den kommunövergripande översiktsplanen pekas Boglundsängen ut som
ett av tre viktiga handelscentra i Örebro. Översiktsplanen pekar också ut
nya bostäder samt verksamheter längs
Vivallaringen
samtidigt
som
Hjärstaskogen definieras som en viktig
grön värdekärna och ett viktigt grönt
stråk som bör bevaras.
Kommunen skall för översiktliga planer
genomföra en bedömning av planens
betydande
konsekvenser
för
människors hälsa och miljön. I detta fall
har miljöbedömningen avgränsats till
trafikbuller, risker för exponering av
föroreningar i mark samt påverkan på
naturmiljö och grönstruktur.
Planens konsekvenser för grönstrukturen i området bedöms överlag som
positiva där tillgängligheten till de båda
naturreservaten Öknaskogen och
Boglundsängen underlättas samt att
Hjärstaskogen via ett antal åtgärder
görs mer tillgänglig för boende i både
Vivalla och Hjärsta.

De natur- och rekreationsvärden som
finns särskilt utpekade i Hjärstaskogen
påverkas inte av förslaget och
Hjärstaskogens funktion som grönt
stråk kan därför bibehållas.
Den exploatering och byggnation som
planen medger kommer att medföra
kostnader för marksaneringar då marken inom stora delar av området är påverkat med föroreningar av olika slag.
Störst risk för exponering av föroreningar föreligger i områden där känslig
markanvändning planeras, det vill
säga, i bostadsområden och omställningsområden i norra delarna av
Boglundsängens industriområde samt
längs delar av Vivallaringen.
Bullersituationen har utretts där bostäder planeras. Bedömningen är att planen medger tillräckliga förutsättningar
för att innehålla tillämpliga bullerkrav.
Planen påverkar inte något Natura
2000 område eller någon miljökvalitetsnorm och ligger väl i linje med de nationella miljökvalitetsmålen ”God bebyggd miljö”, ”Ett rikt djur och växtliv”
och ”Giftfri miljö”. De riksintressen som
planområdet berör påverkas inte
nämnvärt negativt.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
En fördjupning av översiktsplanen
(FÖP) för utvecklingen i Vivalla och
Boglundsängen har utarbetats med
målet att tydliggöra de utvecklings- och
bevarandebehov som finns i området.
Intresset för Boglundsängen är högt
och området har på senare tid utvecklats till ett mindre köpcentrum. Planer
och förfrågningar finns att etablera fler
verksamheter i området och kommunen vill därför pröva möjligheterna till
en framtida utveckling av området med
en mer blandad bebyggelse i området
som tex bostäder.
I Vivalla har kommunen identifierat ett
behov av att komplettera bebyggelsestrukturen så att en bättre blandning av
olika byggnadstyper och byggnadsstorlekar uppnås. Vivallas bostadsbestånd är också i stort behov av renoveringsåtgärder, något det kommunala
bostadsföretaget Örebrobostäder har
satt upp mål för.
Andra aspekter i planarbetet har varit
att bygga bort otrygga platser, förstärka
kopplingen dels mellan Vivalla och
Boglundsängen och dels till andra närliggande bostadsområden i Lundby
och nya Hjärsta samt att bevara och

stärka befintliga rekreationsytor i bostadsområdenas närhet.
Planens syfte är att pröva förutsättningar för att utveckla Vivalla och
Boglundsängen med bl.a. en mer blandad markanvändning (bebyggelse) och
en mer lättillgänglig grönstruktur Det är
viktigt att detta kan ske utan att viktiga
kultur- och naturmiljövärden skadas eller att miljöer skapas där risken för att
människor utsätts för störningar ökar.

sammansättning som bostadsstruktur, samtidigt som viktiga
kulturmiljövärden beaktas ?

1.2 Miljöbedömning

Utifrån gällande översiktsplan och politiska mål avseende Vivalla och
Boglundsängen finns tre övergripande
frågor att besvara:

Kommunen ska för översiktsplaner ta
fram en miljökonsekvensbeskrivning.
Kommunen skall också bestämma avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och omfattning. Ett
förslag till avgränsning har utarbetats
av en arbetsgrupp bestående av personer från stadsbyggnad och miljökontoret. Förslaget har också kommunicerats med Länsstyrelsen i Örebro Län.

• Hur och på vilket sätt kan stadsdelar som Vivalla, Boglundsängen, Nya Hjärsta och
Lundby länkas samman med
varandra, samtidigt som sammanhängande
grönområden
bibehålls?

De miljöaspekter som inte behandlas i
miljökonsekvensbeskrivningen nedan
finns beskrivna i separat handling om
avgränsning. Även planbeskrivningen
innehåller en generell beskrivning av
planens konsekvenser, däribland miljökonsekvenser.

• Hur och på vilka sätt kan utveckling av handel i Boglundsängen
kombineras med annan verksamhet och bostäder?

Miljöbedömningen kommer att mynna
ut i ett antal riktlinjer för att styra utvecklingen inom planen i allmänhet och
inom delområdena i synnerhet, på ett
sätt som minimerar påverkan på befintliga skyddsvärden.

• Hur och på vilka sätt kan Vivallas
utformning och karaktär förändras för att få en mer blandad
stadsdel, i såväl befolknings-

Bedömningar är baserade på befintlig
kunskap om området och dess skyddsvärden.
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Miljöbedömningens resultat skall därför
infogas i planbeskrivningen för att säkerställa att nödvändig hänsyn tas vid
detaljplanering av respektive område.

1.3 Avgränsningar
Med hänsyn till planförslagets utformning samt till områdets karaktär och
känslighet har miljökonsekvensbeskrivningen avgränsats enligt nedan.
Tidsmässigt
Bedömningar av miljöpåverkan har genomförts dels för exploateringstiden
dels för driftsfasen dvs. kontinuerlig påverkan när planen är genomförd till
fullo vilket antas ta cirka 20 år.
Geografiskt
Miljöpåverkan bedöms för hela planområdet.
Aspekter
Följande betydande miljöaspekter
kommer i enlighet med genomförd avgränsning att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen:
Trafikbuller
En bedömning av lokala störningar från
fordonstrafik i de delar av planområdet
där nybyggnation av bostäder och skolor planeras tex längs Vivallaringen.

Inledning

Naturmiljö och grönstruktur
En bedömning av hur utbyggnadsförslagen påverkar grönstrukturen i området, framförallt i Hjärstaskogen och i
naturreservaten Boglundsängen och
Öknaskogen.
Förorenad mark
En bedömning av exponeringsrisken
för föroreningar i mark.
Avstämning av miljöpåverkan som bedömts betydande görs mot följande
miljömål:
•
•
•

God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Ett rikt djur och växtliv

I konsekvensbedömningen kommer
planområdet att delas upp i två områden för att på ett lättare sett beskriva
och presentera miljöpåverkan.
•
•

God bebyggd miljö

En giftfri miljö

Boglundsängen med östra Vivallaringen
Vivalla inkl Hjärstaskogen

Ett rikt djur och växtliv
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2 Planförslag
2.1 Planens huvuddrag
Planen ger förutsättningar för såväl förtätning som utbyggnadsmöjligheter för
verksamheter och bostäder i Boglundsängen, se bild 1. Bostäder planeras
dels i norra delarna av Boglundsängen,
dels i området mellan Boglundsängen
och Vivalla. Föreslagna verksamheter
skall vara av lättare art med låg störningsprofil för att möjliggöra den blandning av verksamheter och bostäder
som planen föreslår.
Planen beskriver också olika möjligheter att förändra bebyggelse- och gatustrukturen i Vivalla samt medger möjligheter till bebyggelse längs delar av
Vivallaringen. Planens huvudsakliga
syfte är att förändra områdets sociala
status och bebyggelsestruktur och därför föreslå en rad trygghetshöjande åtgärder och förslag till olika typer av
blandad bebyggelse.
Planområdet omfattar huvudsakligen
Vivalla bostadsområde och Boglundsängens industriområde. Planen omfattas ej miljökvalitetsnormer eller Natura 2000 områden. Inom de östra delarna av planområdet råder strandskydd kring damm i Boglundsängens
naturreservat.

.

Bild 1 Planförslag

.

6

Örebro kommun

Miljökonsekvensbeskrivning

2.2 Nollalternativ
Nollalternativet är enligt miljöbalken 6
kap. en beskrivning av miljöförhållandena och den sannolika utvecklingen
av miljön i planområdet, om planen inte
genomförs. Om FÖP Vivalla-Boglundsängen inte antas gäller den kommunomfattande översiktsplanen, Vårt framtida Örebro (2010), samt gällande detaljplaner inom området.
Det innebär att vissa av planens ställningstaganden sannolikt skulle inträffa
i någon mån även utan denna fördjupning av översiktsplanen (se avsnitt 1,
om mål och ställningstaganden för området i dag, i planhandlingen).
I stort sett hela planområdet är detaljplanelagt eller reglerat av områdesbestämmelser. Endast några mindre ytor
mellan Boglundsängens verksamhetsområde och Boglundsängens naturreservat är icke planlagda. Planens förslag kommer därför kräva detaljplaneändring i de fall ändrad markanvändning föreslås.
I Boglundsängens södra och östra delar är planens förslag förenligt med gällande detaljplaner, men i de norra delarna föreslås ny markanvändning som
strider mot gällande detaljplaner, i huvudsak på kommunalägd mark.

Liknande scenario finns i Vivalla med
närområde, där gällande detaljplan i
hög utsträckning stödjer markanvändningen, men i vissa fall krävs detaljplaneändringar, till exempel längs Vivallaringen
I Vivalla väntas nya detaljplaneförfrågningar som föranleds av omfattande renoveringsbehov, liksom i Boglundsängen, där det kan föranledas av etableringsförfrågningar för olika slags exploateringar. Utan en fördjupning av
översiktsplanen, blir dessa detaljplaneförfrågningar svåra att bedöma då en
helhetssyn över området skulle saknas. Att se till helheten är väldigt viktig
för att kunna arbeta strategiskt och
långsiktigt. I stället skulle planprogram
och förstudier behöva tas fram inför detaljplaner.
I nollalternativet skulle sannolikt Vivalla
och Boglundsängen utvecklas delvis
oberoende av varandra och sina omgivande stadsdelar, vilket skulle medföra
att barriären mellan områdena skulle
öka i omfattning mer än i FÖP:en. I nollalternativet skulle Boglundsängen utvecklas med inriktning mot handel i
högre utsträckning än i FÖP:en, som
istället föreslår en utveckling mot handel i södra delen, enligt gällande

Planförslag

detaljplaner, och en inriktning mot bostäder, kontor och icke störande verksamheter i norra delen (vilket det delvis
saknas stöd för i gällande detaljplaner).
Dessa skillnader har betydelse för bl.a.
trafikalstringen i området (FÖP: ens inriktning reducerar den totala trafikalstringen med ca 15 000 fordon i årsmedeldygnstrafik, givet att alla byggrätter utnyttjas.) Även gestaltningen och
trygghetsupplevelsen skulle sannolikt
hålla lägre nivå i nollalternativet.
Sammankopplingen med områdets
omgivning skulle fortsatt vara bristfällig. Funktionsblandning skulle tillåtas i
mindre utsträckning. Utvecklingen i
området skulle ske utan någon egentlig
strategi och struktur.
Grönstrukturen kring Vivalla är idag relativt otillgänglig och upplevs som
otrygg av många.
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2.3 Tidigare planalternativ
Det planförslag som nu föreligger har
tagits fram genom att tidigare alternativa utformningar successivt miljöanpassats via arbetet med både behovsbedömning/avgränsning och miljökonsekvensbeskrivning.
Följande anpassning till miljö och hälsa
har successivt genomförts i planarbetet:
• Alternativ med busslinje på cykelväg i Hjärstaskogen förkastades
• Ett flertal alternativ med generellt
högre
exploateringsgrad
i
Hjärstaskogen har förkastats.
• Alternativ med att ”bygga ihop”
Hjärsta och Vivalla norr om Vivallakullen förkastades.
• Buffertzon och nytt grönt stråk
mellan nya bostäder och befintligt industriområde i norra
Boglundsängen införs.
• Förbättrad tillgänglighet till grönstrukturen
• Infört restriktioner och riktlinjer
för byggnationer i Boglund-

Planförslag

sängen med avseende på störningar och i Vivalla främst med
avseende på kulturmiljö.
• Byggnation av bostäder i östra
delarna mellan verksamhetsområdet och naturreservatet i
Boglundsängen har utgått med
hänsyn till risk för översvämning och ras/skred men också
för störningsrisker.
• Byggnation av fritidsanläggning
på snötippen har förkastats
med hänsyn till översvämning
och skedrisk.
• Förslag som inneburit förändring
av Vivallaringens sträckning
och nuvarande funktion har förkastats med hänsyn till kulturmiljön
• Förslaget på alternativa gator genom Vivalla som skulle bryta
områdets trafikseparering har
förkastas på grund av bullerproblem, trafiksäkerhetsfrågor och
intrång i befintlig grönstruktur.
• Alternativ med att placera skolbyggnad i Hjärstaskogen längs
Vivallaringen har förkastats
bland annat med hänsyn till
grönstrukturen.
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Rådande förhållanden

3 Rådande förhållanden
Nedan beskrivs de förhållanden som
bedömts ha betydelse för miljöpåverkan.

3.1 Allmänt
Markanvändningen inom planområdet
domineras av hårdgjorda bebyggda
markområden i Vivalla och Boglundsängens verksamhetsområde, se bild
2. I söder angränsar området till motorvägen E18/E20 och i övrigt omgärdas
området av natur och park vilket innebär att tillgången till grönstruktur är
god.
Marken inom planområdet är relativt
flack med lågpunkter ned mot Lillån i
öster. Jordlagren består omväxlande
av lera, silt och morän. Enstaka berg i
dagen förekommer i planens östra delar.
Boglundsängens verksamhetsområde
hyser idag en blandning av handel,
kontor och mindre verksamheter
såsom bilvårdsanläggningar, bensinstationer, bilverkstäder etc. I nordöstra
delarna av Boglundsängen finns idag
en miniracingbana.

Bild 2 Markanvändning samt riskobjekt
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Den absolut dominerande tillfartsvägen
till området för bil är Hedgatan. Det är
endast marginella biltrafikströmmar
som kommer från andra håll – som västerifrån via Vivallaringen/Blåbärsvägen, eller norrifrån via Mandelstensvägen/Tjusebovägen.
Området är i sin helhet detaljplanerat
och i vissa fall behövs ändring av befintliga detaljplaner för att möjliggöra
den övergripande planens intentioner.
I översiktsplanen pekas Boglundsängen ut som ett av tre viktiga handelscentra i Örebro. Översiktsplanen
pekar också ut nya bostäder samt verksamheter längs Vivallaringen.
Översiktsplanen pekar också ut
Hjärstaskogen som en viktig grön
värdekärna och ett viktigt grönt stråk
för att koppla ihop olika grönområden i
staden.
Bild 3 Grönstruktur i Vivallas bostadsområde
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3.2 Naturmiljö
Boglundsängen-Vivalla omgärdas av
skyddsvärd natur och grönstruktur, se
bild 4
Hjärstaskogen
Hjärstaskogen är en stadsnära skog
med höga värden. Den utnyttjas idag
av skolor, dagis och privatpersoner för
rekreation och utbildning. Naturen är
varierad med inslag av lövskog, barrskog och blandskog där vissa delar innehåller mycket höga värden. Ett antal
värdekärnor ur social och ekologiska
aspekter har utpekats.

Död ved förekommer relativt rikligt i
form av flera grova lågor av lövträd som
har rik mossflora. Här finns också fornlämningar såsom torplämning, fossil
åker och brott (täkt)

Rådande förhållanden

Naturskog V2
Skogstypen i området är en barrblandskog av svamp och blåbärstyp med inslag av löv. Ett centralt parti domineras
av grova granar och aspar ca 135 år
gamla.

Torplämningen V1
Området är luckig lövskog på en gammal torplämning med källa och inslag
av grova tallar, ädellöv samt andra träd
som fågelbär, hassel och hagtorn.
Trädskiktet har en ovanlig grad av
skiktning med olika åldrar av de flesta
trädslag.
I buskskiktet och fältskiktet finns en rik
undervegetation med värdefull flora.
En vattensamling finns i ett gammalt
stenbrott, med förekomst av groddjur,
även salamander. I dammen finns rikligt med andmat och runt finns starr och
fräkenväxter samt andra fuktgynnade
växter.
Bild 4 Naturvärden och grönstruktur
11

Örebro kommun

Miljökonsekvensbeskrivning
I området finns ”storskogskänslan”
med stor luckighet och gläntor bland
grova stammar och sparsam undervegetation.
Övriga träd som förekommer är björk,
rönn, sälg, ask och ek. Buskskiktet domineras av blåbär, brakved och ormbunkar. Död ved förekommer och är
bitvis rikligt i form av stående döda träd,
torrakor och lågor vilka är viktiga substrat för en rad arter bland mossor, lavar, insekter och svampar. Att denna
typ av biotop finns så nära en stadskärna är mycket ovanligt.
Vivallakullen med omgivning V3
Naturtypen utgörs av öppen ängsmark
med bitvis rik förekomst av buskar och
träd. Ängs och hagmarksflora förekommer vilken har stor betydelse för fjärilar,
humlor och andra insekter. Området
har stor potential som friluftsområde.
Norra tallskogen V4
Skogstypen är tallskog med inslag av
framförallt gran, björk och asp men
även av sälg rönn och ek.
Området hyser ett par mindre sumpartade områden med rik mossvegetation
av bland annat kammossa, husmossa
och björnmossa.

Rådande förhållanden

Skogen saknar gläntor men är bitvis
luckig mellan stora grova stammar.
Död ved förekommer sparsamt.
Öknaskogen
Syftet med Naturreservatet Öknaskogen är att långsiktigt säkerställa
och utveckla ett bostadsnära grönområde med höga rekreations- och naturvärden, se bild 5.
Området är redan idag ett populärt
motions- och rekreationsområde. Skogen innehåller ett rikt stigsystem. Här
finns också elljusspår och preparerade
skidspår. Busshållplatser finns nära
naturreservatet i öster.
Skogen består till stor del blåbärsgranskog med blåbär, ängskovall, harsyra,
ekorrbär och skogsstjärna. På de fuktiga
myrmarkerna växer tall och buskarna
skvattram och odon. Ställvis förekommer också vitmossor, ängsull och tranbär.

Bild 5 Öknaskogens naturreservat
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Rådande förhållanden

Boglundsängens vattenlandskap
Syftet med Naturreservatet Boglundsängen är att långsiktigt säkerställa
och utveckla ett lättillgängligt tätortsnära rekreationsområde med höga
naturvärden. Områdets ekologiska
värde kombineras med rening av dagvatten och åkermarksvatten.
Boglundsängens naturreservat består
till största delen av ett anlagt (20052006) våtmarkslandskap längs Lillån,
se bild 6. Våtmarkerna är grunda och
näringsrika och vattenståndet varierar
under året. Syftet med våtmarken är att
skapa ett trevligt rekreationsområde i
norra delen av Örebro och att rena vattnet från Lillåns samhälle samtidigt som
stora ekologiska värden skapas.
Våtmarkerna och strandängarna lockar
till sig stora mängder häckande och
rastande fåglar. I södra delen av naturreservatet finns torrare partier med
små trädklädda holmar. En ridå med
tall och andra träd skyddar mot motorvägen i söder.

Bild 6 Boglundsängens naturreservat
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3.3 Trafiksituation
Trafikflöden
Boglundsängen, Vivalla och Lundby utgör trafikmässigt en helhet – en slags
halvö i det omgivande trafikhavet.
De senaste årens utbyggnad av handel
i Boglundsängen har påverkat trafikflödena. Det innebär att det vid enstaka
tillfällen uppstår köbildningar på Hedgatan, men även på avfartsramperna
från E18/E20. För kollektivtrafiken innebär belastningen på Hedgatan marginella fördröjningar.
I nuläget är trafiksituationen hanterbar
och med relativt enkla åtgärder, som
reglering av trafiksignaler, kan störningarna åtgärdas. För framtida utbyggnad av planområdet enligt
FÖP:en, som sannolikt bidrar till ökad
trafik i området (även om FÖP:en reducerar den totala trafikalstringen med ca
15 000 fordon i årsmedeldygntrafik
jämfört med nollalternativet), behövs
mer omfattande investeringsåtgärder
för att Hedgatan ska avlastas.
Kartan visar fordonsflöden i planområdet och dess närhet, se bild 7. De röda
siffrorna anger vilket år mätning gjordes och svarta siffror anger medelvärdet för antalet fordonsrörelser/dygn i
tusental.

Bild 7 Fordonsflöden (värdet för Monologgatan är fel. Skall vara 12.0 istället för 1.2)
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Trafikbuller
Örebro kommun gjorde 2011 en bullerkartläggning över hela staden. Bild 8 visar platser i planområdet som påverkas av buller från järnvägen och motorvägen. Tågtrafiken har en negativ inverkan på ljudnivån i Boglundsängens
naturreservat som ligger i planområdets östra del.
Även biltrafiken på motorvägen har en
negativ inverkan på ljudnivån i Hjärstaparken liksom i Hjärstaskogens södra
delar.
För boende i planområdet är det främst
Vivallaringen och biltrafiken på densamma som påverkar ljudnivån negativt. I de flesta fall ligger dock bostäderna på ett avstånd från Vivallaringen
som gör att ljudnivåerna inte överskrider rekommenderade gränsvärden.
Den gröna färgen på kartan motsvarar
55dB vilket accepteras vid fasad för
nya bebyggelse.

Bild 8 Bullerkartläggning.
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3.4 Markföroreningar
Förorenade områden
Inom området finns ett antal markområden som antingen har konstaterats
vara förorenade eller misstänks vara
förorenade.

I Boglundsängen finns också ett 10-tal
pågående mindre verksamheter såsom
bilverkstäder, snötipp, miniracingbana
etc. som kan har orsakat föroreningar i
mark och grundvatten.

Enligt kommunens register över förorenade områden finns 19 objekt inom
området av vilka 9 st är riskklassade
enligt
naturvårdsverkets
metodik
(MIFO) vilket innebär att dessa i varierande grad kan innebära risk för människors hälsa och miljön (klass 1 innebär hög risk och klass 4 innebär låg
risk), se bild 3. Dessa återfinns i huvudsak inom Boglundsängen men också
inom Vivalla bostadsområde.

Utöver dessa punkter finns också ett
äldre avfallsupplag i östra delen av
planområdet där det idag bedrivs
snötipp. Tidigare har här dumpats rivningsavfall. Det är sannolikt att marken
i framförallt Boglundsängens verksamhetsområde ställvis innehåller fyllnadsmassor med förhöjda halter föroreningar exempelvis metaller och PAH
(polyaromatiska föreningar).

Boglundsängen inkl östra Vivallaringen
Inom området finns idag 3 st klass 2
objekt, av vilka två utgörs av pågående
drivmedelstationer samt ett objekt som
troligen avlägsnats i samband med etableringen av Citygross. Dessa objekt
kan i varierande grad via spill och läckage orsakat kolväteföroreningar i mark
och grundvatten. Här har också en grafisk industri funnits (riskklass 4).

Inom dessa verksamheter kan bekämpningsmedlet DDT ha använts.
Inom Vivalla bostadsområde finns
också ett problem med förhöjda PCBhalter i markens översta marklager. Ursprunget är inte klarlagt men antas härröra från uppförande och renovering av
byggnader i vilka PCB-haltig byggfog
använts. Påträffade halter
överskrider generellt gällande riktvärden för bostadsmark.
På vissa platser som tex. äldre bollplaner och aktivitetsytor har också rödfyr
innehållande förhöjda halter av bland
annat arsenik konstaterats

Vivalla
Det finns en notering om att en drivmedelsstation funnits i Vivalla centrum
med riskklass 3 som kan ha orsakat
kolväteföroreningar i mark och grundvatten.
Inom Vivalla bostadsområde har det
också funnits ett antal plantskolor.
Dessa har placerats i en lägre riskklass
4.
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3.5 Riksintressen
I planområdets södra delar, söder om
motorvägen finns ett riksintresse för
kulturmiljön, Baronbackarna, se bild 9.
Området består av flerbostadshus,
uppförda åren 1953-1957, som bildarhalvöppna gårdar vilka grupperas kring
en stor öppen grönyta i mitten, genomförd trafikseparering. Bostadsområdet
är en viktig förebild för svenskt flerbostadsbyggande från 1950-talet.
Planen omfattar även riksintresse för
järnväg och E18/E20. Dessa beskrivs
närmare i planhandlingen.

Bild 9 Riksintressen
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4 Effekter och konsekvenser
Nedan beskrivs planens förväntade
långsiktiga och eventuella kortsiktiga
effekter och konsekvenser, positiva
som negativa jämfört med nollalternativet samt försiktighetsmått och avhjälpande åtgärder.

4.1 Naturmiljö och grönstruktur
4.1.1

Hjärstaskogen

De
åtgärder
som
föreslås
i
Hjärstaskogen bedöms i stort höja skogens sociala värde jämfört med nollalternativet i och med att tillgängligheten
ökar samtidigt som befintliga ekologiska värden kan bibehållas, se bild 10.
Ingen av de utpekade värdekärnorna i
skogen berörs eller påverkas negativt.
Den sparsamma etablering som föreslås längs delar av Vivallaringen kommer heller inte påverka Hjärstaskogens
funktion som grönt stråk.
Planförslaget bedöms innebära att
skogens sociala värde ökar samtidigt som de ekologiska värdena
kan bibehållas

Effekter och konsekvenser

Ett tydliggörande av Vivallakullen samt
uppförande av raststuga och motionscentral är positivt vilket ökar skogens
rekreationsvärde för både Hjärsta och
Vivalla. Förutom raststugan föreslås
även uppförande av barnstugor på två
platser längs Vivallaringen.
Anläggande av barnstugor i skogsbrynet skapar möjlighet för att
skapa en kreativ utemiljö för barnen
Barnstugor och lekgård går att anpassa till skogen och dess värden på
ett bättre sätt än tex. bostäder i och
med att lekgården kan inkorporeras i
den naturliga skogsmiljön med minimalt inträng och begränsad avverkning
vilket också öppnar möjligheten för att
skapa en kreativ och spännande utemiljö för barnen.
I anläggningsskedet sker påverkan genom bullerstörningar, körskador samt
avverkning av skog och schaktarbeten.
Denna påverkan är temporär och sker
under arbetenas gång. För att minska
såren och skynda på återetablering av
vegetation bör arbetet föregås av en
detaljinventering av områdets naturvärden samt en tydlig beskrivning av hur
arbetet skall utföras med hänsyn till
den känsliga miljön.

Bild 10 Naturvärden och planförslag för Vivalla
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Planen avser att mildra de barriärer
som finns i planområdet på olika sätt,
till exempel genom att smalna av Vivallaringen och utforma den som en bostadsgata, kantad av bebyggelse i form
av bostäder, skola eller förskolor på delar av sträckan. Andra intentioner är att
skapa större blandning i stadsdelen.
Det handlar framförallt om att tillföra
bostadstyper som saknas för att få
större socioekonomisk, demografisk
och etnisk befolkningssammansättning. Blandningen kan även bestå av
att en större variation av bebyggelse
tillåts, men även att fler funktioner tillförs.
Ett flertal insatser för att tillgängliggöra
park- och naturområden föreslås, vilket
skapar platser för möten och rekreation.
4.1.2

Naturreservat

Effekter och konsekvenser

Den zon mellan vägen och reservatets
gräns som finns bedöms tillräcklig men
det är viktigt att tomterna placeras med
erforderligt avstånd till skogsbrynet för
att minimera avverkning i syfte att nå
tillräcklig solinstrålning.
Det är också viktigt att entréer eller
passager skapas till Öknaskogens naturreservat mellan bebyggelsen för att
inte påverka tillgängligheten till skogen
negativt.
Påverkan på Öknakogens naturreservat bedöms begränsad då buffertzoner mellan tomtgräns och
skogsbryn finns.
Även här skall hänsyn tas i anläggningsskedet på samma sätt som beskrivits för Hjärstaskogen för att minska
påverkan på naturmiljön.

Planens påverkan på naturreservaten
Öknaskogen och Boglundsängen bedöms som liten.
Öknaskogen
Syftet med reservatet Öknaskogen är
främst rekreation och den byggnation
som föreslås norr om Vivallaringen kan
genomföras utan nämnvärd påverkan
på reservatets rekreationsvärde, se
bild 10 på sidan 18..

Bild 11 Naturvärden och planförslag för Boglundsängen
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Boglundsängens reservat
Planen avser förbättra tillgängligheten
till reservatet som idag upplevs svåråtkomligt. Planen medger ingen byggnation i eller i anslutning till reservatet och
negativ påverkan bedöms därför ej
uppstå vid genomförande av planens
intentioner, se bild 11.
Ett flertal nya stråk som kopplar samman naturreservatet med omgivande
bostadsområden föreslås. Trädkantade gator föreslås genom Boglundsägens handels- och verksamhetsområde, vilket minskar det mentala avståndet till naturreservatet. Området
blir med dessa förändringar samtidigt
mer attraktivt och tryggt.

bebyggelsen bör placeras för att undvika bullerstörning, dvs under 55 dBa
ekvivalent nivå, samt vilken hastighet
som är lämplig ur detta avseende, se
genomförd trafikutredning.
Utredningen visar att planen medger
förutsättningar att uppföra bebyggelse
med beaktande av de skyddsavstånd
som föreslås i trafikutredningen. Planen förslår utöver detta också att gatuutformningen vid föreslagna bostadsområden ändras till låghastighetsgata
motsvarande 30 km/h. Risken för bullerstörning bedöms därför som låg.

Effekter och konsekvenser

Trots detta bör bullersituationen studeras närmare i samband med att markområdet vid Öknaskogen planläggs då
erforderliga skyddsavstånd kan vara
svåra att uppfylla, speciellt i de östra
delarna närmast Vivallaringen. Detaljplaneringen bör styras så att skyddsåtgärder såsom plank m.m undviks och
att man i första hand beaktar skyddsavstånd och hastighetsbegränsningar.

4.2 Trafikbuller
I den fördjupade översiktsplanen för Vivalla/Boglundsängen föreslås 5 områden med ny bostadsbebyggelse, bild
12.
•
•
•
•
•

Norra Boglundsängen
Norra Boglungsängen
Vid Öknaskogen
Östra Vivalla
Västra Vivalla

För dessa områden har bullerberäkningar genomförts för att besvara frågan hur långt från vägmitt den framtida
Bild 12 Karta som visar föreslagen bostadsbebyggelse.
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4.3 Förorenad mark
Risken för förekomst av förorenad
mark föreligger generellt inom hela
planområdet.
Områden med en förhöjd risk för människors hälsa och miljön förekommer i
huvudsak där känsligare markanvändning planeras, tex. bostadsområden eller omställningsområdet i norra
Boglundsängen.
Förorenad mark förekommer generellt inom planområdet vilket innebär att risk för människors hälsa
och miljön föreligger.
Byggnation och exploatering av förorenad mark kan leda till negativa konsekvenser för miljön och människors
hälsa både vid byggtid och driftsfas
jämfört med nollalternativet.
I samband med byggnation riskerar
människor att exponeras för förekommande föroreningar samt att nya spridningsvägar för föroreningar kan uppstå. I det längre perspektivet kan markföroreningar påverka människor som
bor eller vistas på förorenade platser
genom exponering framförallt

via intag av jord, damm samt hudkontakt.
Exploateringsområden bör undersökas, riskbedömas och åtgärdas
vid behov.
För att minska risken för konsekvenser
för människors hälsa och miljön bör exploateringsområden undersökas, riskbedömas och åtgärdas i lämplig omfattning. Om exploatering genomförs
så att förorenad mark saneras i erforderlig utsträckning är det generellt en
positiv konsekvens för att minska risker
för människors hälsa och miljö.
Exploateringar medför oftast att förorenade markområden ej längre belastas
med regnvatten då regn hanteras som
dagvatten samt att avlägsnande av
markföroreningar också minskar den
kontinuerliga belastningen på recipient
via en minskad föroreningstransport i
grundvattnet

Det totala saneringsbehovet är svårt att
uppskatta i nuläg et men styrs till stor
del av vilka markanvändningstyper
som väljs i förhållande till rådande föroreningssituation.
Förekomst av förorenad mark är
en viktig faktor i samband med detaljplaneläggning av omställningsområden och områden med blandad bebyggelse för att minska saneringsbehovet
En känslig markanvändning som tex
bostäder kräver troligen en större saneringsinsats än vad en mindre känslig
markanvändning som tex arbetsplatser
kräver. Detta bör vara en vägledande
faktor i samband med detaljplanering
av områden med blandad bebyggelse
samt i omställningsområden för att reducera kostnader och risker i samband
med sanering.
.
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4.4 Övriga aspekter
I behovsbedömningen/avgränsningen
identifierades ett antal övriga aspekter
för människors hälsa och miljön där
konsekvenserna ej bedömts vara betydande och har därför inte presenterats
mer utförligt inom ramen för denna miljökonsekvensbeskrivning. Detta kan
bero på att konsekvensen bedömts
som begränsad, temporär och reversibel eller att den endast berör ett litet
område eller ett litet antal människor.
Det kan också bero på att planen successivt anpassats och omarbetats för
att minimera påverkan.
Den beskrivning som framgår av behovsbedömningen och plandokumentet har i dessa fall bedömts som tillräcklig för att dels beskriva men också för
att bedöma följande aspekter:
Människors hälsa
De objekt som idag förekommer inom
planen är av småskalig karaktär, bensinstationer, miniracingbana etc. och
bedöms ej innebära någon betydande
påverkan för planerad markanvändning, se bild 3. Det finns möjlighet att
hålla de skyddsavstånd som krävs vilket man beaktar i detaljplanearbetet.
Det område mellan Boglundsängen
och Vivalla längs östra Vivallaringen

där blandad bebyggelse planeras är
idag redan detaljplanelagt till stor del
vilket innebär att konsekvenserna av
att blanda bostäder med verksamheter
här redan bedömts.
När det gäller omställning av industrimark till bostadsmark, dvs. införande
av mer känslig markanvändning i de
norra delarna av Boglundsängen har
risken för lokala störningar med lukt
och buller ej bedömts betydande pga.
av att planen tydligt beskriver vilka förutsättningar som gäller för att bostäder
skall möjliggöras tex. beskrivning av
vilka typer av verksamheter som kan
tillåtas och att befintliga detaljplaner
måste revideras och i vissa fall kanske
upphävas. Till detta finns också en buffertzon mellan nya bostadsområden
och det befintliga verksamhetsområdet
inlagd som ett nytt grönt stråk.
Kulturmiljö
De fornlämningar som finns inom planområdet är lokaliserade till platser i
Hjärstaskogen som ej berörs av planens olika förslag.
Vivallas kulturmiljövärden som miljonprogramsområde med tidstypisk bebyggelse och gatustruktur har beaktas
i planen på så sätt att framtida utveck

ling och förnyelse av Vivalla tydligt skall
beakta dessa kulturmiljövärden.
Utöver detta har ett område pekats ut i
Vivalla bostadsområde där kulturmiljövärden skall bevaras och återställas.
Planens påverkan på kulturmiljön anses därav ej som betydande.
Översvämning
Utifrån den kartering som Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
(MSB) gjort, påverkas endast en liten
del av Boglundsängen av flöden motsvarande 200 år, se bild 2. I dessa områden förslås ingen ny bebyggelse. Det
scenario som beskriver högsta beräknat flöde bedöms inte relevant innan
fullständiga beräkningar och anpassningar till verkliga förhållanden gjorts.
Därav bedöms inte översvämningsrisken i planen som betydande.
Utsläpp från transporter
Enligt utförda beräkningar medför
denna plan en minskning av trafikflödet
på Hedgatan jämfört med nollalternativet. Planens påverkan på klimatet genom utsläpp från fordonstrafik bedöms
därmed också som begränsad.
Trafiksäkerhet
Då planen bedöms medföra en minskning av trafikflödet jämfört med nollalternativet bedöms ej heller risken för
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köbildning på E18 som betydande. Riskerna med köbildning på E18 bedöms i
hög grad motverkas av de skyddsåtgärder som föreslås i planen.
För att förbättra den upplevda tryggheten i området föreslås att tunnlar under Vivallaringen tas bort alternativt
kompletteras med trafiksäkra överfarter.
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5 Förslag på riktlinjer
och försiktighetsmått
Vivalla

Boglundsängen med östra Vivallaringen.





Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras
och vid behov åtgärdas. I Vivalla är det främst
förekomst av PCB som skall kontrolleras men
även förekomst av rödfyr.



I samband med utveckling och tillgängliggörande
av Hjärstaskogen skall befintliga naturvärden beaktas och vid behov i detalj studeras för att
minska påverkan. Detta gäller särskilt vid åtgärder i utpekade värdekärnor



I samband med etablering av bostäder vid Öknaskogen bör utredningar avseende trafikbuller
genomföras för att undersöka behov av eventuella skyddsåtgärder.



I samband med detaljplanering av bostäder i övrigt skall de skyddsavstånd och hastighetsbegränsningar som framgår av trafikutredningen
beaktas.



I samband med omställning av Vivalla skall befintliga naturvärden och grönstråk bevaras



Val av utformning och slutliga placering av föreslagna dagis i Hjärstaskogen skall beakta befintliga naturvärden samt skogens naturliga variation för att uppnå en så kreativ utemiljö som möjligt.



Det är viktigt att passager och entreér till Öknaskogens naturreservat skapas i planerad bebyggelse norr om Vivallaringen för att inte påverka tillgängligheten till skogen negativt.

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov
åtgärdas. Inom boglundsängen är det främst förekomst av förorenade fyllnadsmassor som bör uppmärksammas tex. rödfyr.

I samband med planering av omställningsområden i norra
boglundsängen och områden med blandad bebyggelse längs
Vivallaringen bör förekomst av förorenad mark vara vägFör att östra
bibehålla
en fortsatt god tillledande för val av markanvändning i syfte att reducera sanegänglighet
till
stranden
förslås följande
ringsbehovet.




I samband med detaljplanering av bostäder skall de skyddsavstånd och hastighetsbegränsningar som framgår av trafikutredningen beaktas



I samband med att detaljplaner tas fram för bostäder i norra
Boglundsängen bör skyddsavstånd mot befintliga och nya industrier beaktas och att nödvändiga buffertzoner läggs in för
att minska påverkan.
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Sammanställning av miljökonsekvenser och förslag till försiktighetsmått

Vivalla
Hjärstaskogen

med

k

K+

K+

0

+

k

+

Riksintressen

Grönstruktur

k

Naturmiljö

Boglundsängen med
östra Vivallaringen

Förorenad mark

Trafikbuller

Konsekvensbedömning

0+

0

Riktlinjer/skadebegränsande åtgärder

K = negativ konsekvens inträffar sannolikt jämfört med nollalternativet
k = motsvarar viss risk för negativ konsekvens jämfört med nollalternativet
0 = har beaktats i plan. Motsvarar nollalternativets konsekvenser
+ = positiva konsekvenser kan förväntas jämfört med nollalternativet

•

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas. Inom boglundsängen är det främst förekomst av förorenade fyllnadsmassor som bör uppmärksammas tex rödfyr.

•

I samband med etablering av bostäder kring östra Vivallaringen bör utredningar med avseende på trafikbuller genomföras för
att undersöka behov av ev skyddsåtgärder.

•

I samband med att detaljplaner tas fram för bostäder i norra Boglundsängen bör skyddsavstånd mot befintliga och nya industrier beaktas och att nödvändiga buffertzoner läggs in för att minska påverkan.

•
•

I samband med detaljplanering av bostäder skall de skyddsavstånd och hastighetsbegränsningar som framgår av trafikutredningen beaktas.
I samband med planering av omställningsområden i norra Boglundsängen och områden med blandad bebyggelse längs östra
Vivallaringen bör förekomst av förorenad mark vara vägledande för val av markanvändning i syfte att reducera saneringsbehovet.

•

Förekomst av förorenad mark skall kontrolleras och vid behov åtgärdas. I Vivalla är det främst förekomst av PCB som skall
kontrolleras men även förekomst av rödfyr.

•

I samband med utveckling och tillgängliggörande av Hjärstaskogen skall befintliga naturvärden beaktas och vid behov i detalj
studeras för att minska påverkan. Detta gäller särskilt vid åtgärder i utpekade värdekärnor

•

I samband med etablering av bostäder vid Öknaskogen bör utredningar avseende trafikbuller genomföras för att undersöka
behov av eventuella skyddsåtgärder.

•

I samband med detaljplanering av bostäder i övrigt skall de skyddsavstånd och hastighetsbegränsningar som framgår av trafikutredningen beaktas.

•

I samband med omställning av Vivalla och utbyggnad av befintligt dagis skall befintliga naturvärden och grönstråk bevaras
samt att dagisets behov av en kreativ utemiljö beaktas.

•

Val av utformning och slutliga placering av föreslagna dagis i Hjärstaskogen skall beakta befintliga naturvärden samt skogens
naturliga variation för att uppnå en så kreativ utemiljö som möjligt

•

Det är viktigt att passager och entreér till Öknaskogens naturreservat skapas i planerad bebyggelse norr om vivallaringen för
att inte påverka tillgängligheten till skogen negativt.
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6 Miljömål
Relevanta miljömål för planen bedöms
vara ”Ett rikt växt och djurliv”, Giftfri
miljö samt ”God bebyggd miljö”.
God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

Föreslagen utveckling inom planområdet där bostäder, handel, kontor och
verksamheter blandas stämmer väl in
på miljömålet. Planen pekar på de problemställningar med störningar som
kan uppstå i och med att olika bebyggelsetyper blandas och föreslår därför
buffertzoner och restriktioner för tex.
tillkommande verksamhetstyper.
Tillkommande bebyggelse i Vivalla beaktar Vivallas kulturvärde och ny bebyggelse skall därför anpassas till befintlig stadsbild.
En annan viktig förutsättning för planen
är att försöka koppla ihop Vivalla med
omgivande bostadsområden i Lundby
och Hjärsta utan att påverka befintliga
naturvärden och grönstruktur negativt.
Planens intention med att utveckla Vivallakullen som friluftsområde samt att
göra hela Hjärstaskogen mer tillgänglig

för omkringbonde skapar en attraktiv
mötesplats utan att skada varken de
sociala eller de ekologiska värdena i
skogen.
Hjärstaskogens gröna koppling till Öknaskogen bibehålls och den bebyggelse som planeras norr om Vivallaringen för att bebyggelsemässigt
koppla ihop Vivalla med Lundby är placerad så att befintliga värden för rekreation och miljö ej skadas.
Ett rikt växt och djurliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."

De värdekärnor som pekats ut i
Hjärstaskogen, tex. det gamla täktområdet som bland annat hyser större
Vattensalamander, förblir i stort sett
orörda. De mindre åtgärder som planeras för att öka tillgängligheten till dessa
värdekärnor såsom anläggande av
rastplatser eller cykel/promenadstigar
kommer ej att innebära någon negativ
påverkan.
Hjärstaskogens funktion som grönstråk
kommer att upprätthållas i och med att
planerad bebyggelse längs delar av Vi-

vallaringen med raststuga och dagisverksamhet lätt kan anpassas till befintliga värden. Den begränsade exploateringsgraden lämnar en tillräckligt
bred grön korridor i Hjärstaskogen för
att den skall kunna tjäna som ett hållbart grönt stråk för växter och djur.
Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna."

Marken inom området misstänks ställvis vara förorenad med olika typer av
föroreningar. Med dagens markanvändning bedöms riskerna för människors hälsa eller miljön begränsade
men i samband med att områden ställs
om till en mer känslig markanvändning
uppstår en förhöjd exponeringsrisk,
både på kort och lång sikt. I samband
med markarbeten kan människor och
miljön temporärt utsättas för föroreningar i och med att de förorenade jordlagren blottas vilket också kan leda till
att föroreningar i högre grad riskerar att
spridas till omgivande marker och vattenområden.
På lång sikt kan en olämplig placering
av tex bostäder leda till höga sane-
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ringskostnader eller att framtida hälsoproblem uppstår om sanering ej genomförs.
Planen beskriver de riskkällor som
finns och anger på ett tydligt sätt att
mark och grundvatten skall undersökas
och riskbedömas i syfte att sanera marken till lämpliga och godkända föroreningsnivåer innan exploatering sker.
Därför bedöms planens genomförande
på sikt innebära att markens innehåll
av föroreningar successivt minskar vilket ligger i linje med miljömålet Giftfri
miljö.
Kopplat till detta måste en samhällsekonomisk bedömning göras för att fastställa och styra den mest lämpliga markanvändning i varje givet markområde,
vilket också planen tar fasta på.

7 Miljökvalitetsnormer
De miljökvalitetsnormer som finns i
Sverige gäller luftföroreningar, ytvatten
och grundvatten samt påverkan på särskilda fisk- och musselvatten. Denna
miljökonsekvensbeskrivning är avgränsad och ämnar ej bedöma luftutsläpp
från trafik eller verksamheter då detta
ej bedömts som betydande miljöaspekter för planens genomförande.
Planområdet berör ej heller något av
de särskilda fisk- och musselvatten
som anges i bilaga 1 till förordningen

om miljökvalitetsnormer för särskilda
fisk- och musselvatten. Inte heller berörs planområdet av de miljökvalitetsnormer som avser ytvatten och grundvatten.
Då utsläpp från trafik och verksamheter
inom planen bedömts som ej betydande är det ej heller troligt att genomförandet kommer att bidra till att en miljökvalitetsnorm överskrids i området.

8 Riksintressen
Riksintresset Baronbackarna bedöms
ej påverkas då planen ej föreslår några
nya åtgärder i området. Samma bedömning görs för järnvägen då planen
i dessa delar bibehåller det befintliga
natur- och våtmarksområdet.
För att bedöma påverkan på riksintresset E18 har en trafikutredning tagits
fram. Utredningen visar att planen på
sikt minskar trafikflödena jämfört med
nollalternativet i vilket befintliga detaljplaner byggs ut. Den huvudsakliga anledningen till detta är att byggrätterna
för handel har (som är mest trafikalstrande) har begränsats i norra delen av
området. Dessutom omfattar nu planen
ett antal skyddsåtgärder vilket förmodligen innebär att risken för köbildning
på E 18 minskas jämfört med nollalternativet och att det totalt sätt blir en förbättring.
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9 Uppföljning
Enligt miljöbalken skall kommunen så
tidigt som möjligt skaffa sig kunskap
om den betydande miljöpåverkan som
planen faktiskt medför. Detta innebär
förutom att följa upp de miljöaspekter
som redan identifierats även upptäcka
annan oidentifierad miljöpåverkan.
De miljöaspekter som föreslås följas
upp efter det att planen genomförts är
följande:
•
•

Status på Hjärstaskogens naturvärden
Markföroreningar

På vilket sätt uppföljningen skall gå till
bör formuleras i ett kontrollprogram
som följer planen. Kontrollprogrammet
skall omfatta kontroll på längre sikt. Vid
framtagandet av kontrollprogrammet
skall så lång som möjligt redan befintliga kontroll- och övervakningsprogram
nyttjas.

27

