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att överlämna yttrande till plan- och byggnadsnämnden enligt bilaga 1

Sammanfattning
Planförslaget gör det möjligt att komplettera med cirka 96 lägenheter inom kvarteret Siv samt
säkerställa en gång- och cykelväg mot järnvägen. Planområdet ligger mycket centralt om
avgränsas av järnvägen, Storgatan, Roslagsgatan och Vaksalagatan.
Området är utsatt för trafikbuller från Vaksalagatan, Storgatan samt järnvägen. En
trafikbullerutredning har tagits fram under planarbetet för att undersöka hur de planerade
bostäderna berörs av buller. Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterfrågar en sammanvägd
bedömning av de olika källorna i planområdet, framförallt en beskrivning av hur den
maximala ljudnivån på innergården från både spår- och vägtrafik kommer bli. De bullerkartor
som redovisas i trafikbullerutredningen pekar på att riktvärdet 70 dBA för de maximala
ljudnivåerna överskrids på den ljuddämpade sidan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser inte
att det är en godtagbar ljudnivå som redovisas enligt föreslagen lösning i planen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser en beskrivning av hur detaljplanen kommer att
hantera dagvattenreningen inom fastigheten och ser att möjliga alternativ för det är gröna tak
och gröna ytor på bostadsgården.
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Ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett tillägg av bostäder inom kvarteret Siv samt att skapa
utrymme för en viktig gång- och cykelväg mot järnvägen.
De lägre byggnadsdelarna mot järnvägen och Storgatan ges möjlighet att byggas på med fler
våningsplan. Dessutom ges möjlighet att bygga på bostadshusen mot Vaksalagatan och
Roslagsgatan med en indragen takvåning. För att skapa friytor ger planen även möjlighet att
bygga över den befintliga parkeringen så att en bostadsgård kan skapas ovanpå. Planförslaget
gör det möjligt att komplettera med cirka 96 lägenheter. Planen kommer även bidra till mer
handel i bottenvåningen.
Planområdet ligger mycket centralt och avgränsas av järnvägen, Storgatan, Roslagsgatan och
Vaksalagatan.
Buller
Området är utsatt för trafikbuller från Vaksalagatan, Storgatan samt järnvägen. En
trafikbullerutredning har tagits fram under planarbetet för att beräkna hur de planerade
bostäderna berörs av buller. Utredningen utgår från den trafikprognos för 2030 som redovisas
i avsnittet om trafik samt aktuella flöden för spårtrafik från Trafikverket. Utredningen visar att
riktvärdena för den ekvivalenta ljudnivån (55 dBA) för väg- och spårtrafik överskrids på
fasaderna mot Vaksalagatan, Storgatan och järnvägen. Detta innebär att avsteg från riktvärden
för trafikbuller, enligt Boverkets riktlinjer, måste tillämpas för den nya bebyggelsen.
Planbeskrivningen anger att bostadsgården som skapas kommer att klara riktvärdena för
maximal ljudnivå för väg- och spårtrafik (70 dBA) samt riktvärden för ljuddämpad sida (4550 dBA. Enligt de bullerkartor som finns i trafikbullerutredningen så kommer innergården att
få maximala värden mellan 81- 74 dBA på innergården orsakad av spårtrafik och maximala
värden mellan 56-47 dBA från vägtrafik.
Enligt rapporten ” Nationell samordning av omgivningsbuller- Buller och vibrationer från
väg- och spårtrafik” framtagen i sammarbete med bland annat Boverket,
Folkhälsomyndigheten och Trafikvärket, är det viktigt att väga samman de olika
bullerkällorna. När det förekommer fler bullerkällor från olika trafikslag och samtidigt kanske
även andra störningskällor- bör det tas hänsyn till att störningsupplevelsen förstärks. Även om
riktvärdena inte överskrids för de enskilda trafikslagen kan den sammanlagda ljudnivån vara
högre. Hänsyn bör alltså tas till den samlade bullersituationen. Skälet är att buller från olika
källor har olika karaktär och om man som boende utsätts för både ett ständigt trafikbrus och
kraftiga momentana ljudnivåer så förstärks störningsupplevelsen. När det förekommer flera
bullerkällor, eller när buller och andra miljöbelastningar (till exempel vibrationer eller
luftföroreningar), bör det ställas särskilt höga krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en
godtagbar ljudmiljö.
Miljöförvaltningen efterfrågar därför en sammanvägd bedömning av hur den maximala
ljudnivån på innergården från både spår- och vägtrafik kommer bli. De bullerkartor som
redovisas i trafikbullerutredningen pekar på att riktvärdet 70 dBA för de maximala
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ljudnivåerna överskrids på den ljuddämpade sidan. Miljöförvaltningen anser inte att det är en
godtagbar ljudnivå som redovisas enligt föreslagen lösning i planen. Ett alternativ för att
komma till rätta med höga ljudnivåer på innergården är att förse öppningarna mellan de nya
huskropparna och de gamla med absorberande material eller glasskydd.
Luft
En luftutredning har tagits fram av SLB-analys, Stockholms luft- och bulleranalys.
Utredningen visar att det idag är höga halter av PM10 och kvävedioxid NO2 på Vaksalagatan
intill kvarteret Siv. Miljökvalitetsnormen för PM10 överskrids vid Vaksalagatan enligt
beräkningen. För gården och övriga gator runt kvarteret ligger luftföroreningarna under
miljökvalitetsnormen. De höga halterna längs Vaksalagatan beror på befintlig bebyggelse
längs med gatan som försvårar utvädring och spädning av vägtrafikens utsläpp. Ny
bebyggelse mot järnvägen och Storgatan bedöms, enligt utredningen, inte påverka halterna på
Vaksalagatan.
Det nya bostadshuset mot Storgatan kommer att försvåra utvädringen av trafikens utsläpp
längs med Storgatan då gaturummet sluts något, däremot bedöms inte miljökvalitetsnormen
överskridas.
De värden som använts i rapporten är från 2010 och har inte tagit hänsyn till att gaturummet
längs Storgatan har slutits ytterligare i och med byggnaden Eldaren. Miljöförvaltningen
efterlyser därför en ny luftutredning med uppdaterade siffror och de förändrade
förutsättningarna.
Dagvatten
Dagvattnet från planområdet leds vidare till recipienten Fyrisån. Idag rinner en hel del av
dagvattnet i kvarteret över parkeringsytor där det smutsas ned. Genom att parkeringen byggs
in kommer dagvattnet att bli renare. Återstående dagvatten kommer endast att rinna över
takytor och bostadsgård. På den nya bostadsgården är det möjligt att skapa gröna ytor där
dagvatten kan fördröjas.
I förslaget till Innerstadsstrategi så beskrivs att i delar av den centrala staden är taken en
outnyttjad resurs som bör användas på ett bättre sätt. Gröna tak kan ge många fördelar för
såväl klimatet som dagvattenreningen. Innerstadsstrategins riktlinjer säger att möjligheten att
anlägga gröna tak alltid ska prövas vid nybyggnation.
När det gäller miljökvalitetsnormen för zink (Zn) och arsenik (As), vilka är särskilt
förorenande ämnen, överskrids dessa idag i Fyrisån. När man undersökt halten av zink i
Fyrisån och jämfört hur det ser ut innan staden och efter staden så är halten nästan dubbelt så
hög efter staden. Miljöförvaltningen bedömer att det är motiverat att ställa högre krav på
rening av dessa ämnen för att möjliggöra att en god status uppnås i påverkade
vattenförekomster.
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Miljöförvaltningen efterlyser därför en beskrivning av hur detaljplanen kommer att hantera
dagvattenreningen inom fastigheten och ser att möjliga alternativ för det är gröna tak och
gröna ytor på bostadsgården.
Markföroreningar
Det har tidigare funnits en kemtvätt samt ett tegelbruk inom planområdet vilket kan innebära
att det finns föroreningar kvar i marken. Påträffas markföroreningar ska det anmälas till
miljöförvaltningen.

Lars Wedlin
tf. miljödirektör
Bilagor
Bilaga 1: Yttrande över detaljplan för kvarteret Siv, samråd
Bilaga 2: Illustration och plankarta
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Plan- och byggnadsnämnden

Yttrande över detaljplan för kvarteret Siv, samråd
Remiss från plan- och byggnadsnämnden , dnr. 2012-20256 Remisstid: 12 oktober 2016,
förlängt till 9 november 2016
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på buller, luft och dagvatten.
Buller
Planområdet är bullerutsatt från väg- och spårtrafik. En planbestämmelse anger att minst
hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska vara vända mot en ljuddämpad sida med högts
50 dBA ekvivalent och högst 70 dBA maximal nivå utanför fasad. Enligt de bullerkartor som
finns i trafikbullerutredningen så kommer innergården att få maximala värden mellan 81- 74
dBA på innergården orsakad av spårtrafik och maximala värden mellan 56-47 dBA från
vägtrafik. Bullerkartorna visar att planbestämmelsen och därmed riktvärdena för maximala
bullernivåer inte är möjliga att uppfylla i föreslagen lösning.
Enligt bland annat Boverket, Folkhälsomyndigheten och Trafikverket, är det viktigt att väga
samman olika bullerkällor. När det förekommer flera bullerkällor från olika trafikslag och
samtidigt kanske även andra störningskällor bör det tas hänsyn till att störningsupplevelsen
förstärks. Även om riktvärdena inte överskrids för de enskilda trafikslagen kan den
sammanlagda ljudnivån vara högre. Hänsyn bör alltså tas till den samlade bullersituationen.
Skälet är att buller från olika källor har olika karaktär och om man som boende utsätts för
både ett ständigt trafikbrus och kraftiga momentana ljudnivåer så förstärks
störningsupplevelsen. När det förekommer flera bullerkällor, eller när buller och andra
miljöbelastningar (till exempel vibrationer eller luftföroreningar), bör det ställas särskilt höga
krav på hänsyn och åtgärder för att skapa en godtagbar boendemiljö enligt rapporten.
De nya bostäderna kommer att få en bullerutsatt sida med värden mellan 3-11 dBA över de
ekvivalenta riktvärdena. På den ljuddämpade sidan kommer de maximala värdena ligger
mellan 5-10 dBA över riktvärdena.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en förutsättning för att ytterligare bostäder ska
anses lämpliga på platsen är att riktvärdena på den ljuddämpade sidan inte överskrids.
Nämnden efterfrågar därför en sammanvägd bedömning och en beskrivning av hur den
maximala ljudnivån på innergården från både spår- och vägtrafik kan hanteras så att riktvärdet
på 70 dBA inte överskrids. Ett alternativ för att komma till rätta med höga ljudnivåer på
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innergården är att förse öppningarna mellan de nya huskropparna och de gamla med
absorberande material eller glasskydd.
Luft
Den luftutredning som har tagits fram visar att det nya bostadshuset mot Storgatan kommer
att försvåra utvädringen av trafikens utsläpp längs med Storgatan då gaturummet sluts något,
däremot bedöms inte miljökvalitetsnormen överskridas.
De värden som använts i utredningen är från 2010 och har inte tagit hänsyn till att
gaturummet längs Storgatan har slutits ytterligare i och med byggnaden Eldaren. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden efterlyser därför en beräkning med uppdaterade siffror och de
förändrade förutsättningarna.
Dagvatten
Taken i innerstaden är en outnyttjad resurs som bör användas på ett bättre sätt. Detta lyfts
fram bl.a. i förslaget till Innerstadsstrategi. Gröna tak kan ge många fördelar för såväl klimatet
som dagvattenreningen. Innerstadsstrategins riktlinjer säger att möjligheten att anlägga gröna
tak alltid ska prövas vid nybyggnation.
När det gäller miljökvalitetsnormerna för zink och arsenik (särskilt förorenande ämnen)
överskrids dessa idag. Provtagning av zink nedströms och uppströms staden visar på nära nog
en fördubbling av zinkhalten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det är motiverat
att ställa högre krav på rening av dessa ämnen för att möjliggöra att en god status uppnås i
påverkade vattenförekomster.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden efterlyser sammanfattningsvis en beskrivning av hur
detaljplanen kommer att hantera dagvattenreningen inom fastigheten och ser att möjliga
alternativ för det är gröna tak och gröna ytor på bostadsgården.
Markföroreningar
Det har tidigare funnits en kemtvätt samt ett tegelbruk inom planområdet vilket kan innebära
att det finns föroreningar kvar i marken. Påträffas markföroreningar ska det anmälas till
miljöförvaltningen.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bengt Fladvad
ordförande

Lars Wedlin
tf. miljödirektör

