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Förord 
Denna rapport är resultatet av kursen Miljökonsekvensbeskrivningar, 

en kurs på avancerad nivå vid institutionen för naturgeografi och 

kvartärgeologi, Stockholms universitet. Kursen omfattar 15 högsko-

lepoäng (cirka 9 veckors studier) och är en kurs av tvärvetenskaplig 

karaktär som riktar sig till såväl naturvetare som samhällsvetare. 

Kursen avslutas med ett gemensamt projektarbete där studenterna 

genom att analysera och forma en syntes av miljökonsekvenserna av 

ett planerat större projekt ska få inblickar i hur planeringsprocessen 

bedrivs på olika nivåer i samhället. 

Hösten 2012 har vi valt att studera planerna på en kollektivtrafikför-

bindelse mellan Vallentuna och Arlanda. I dagsläget är de allmänna 

kommunikationerna mellan Storstockholms nordostsektor och Ar-

landa bristfälliga. Samtidigt finns planer på ett omfattande bostads-

byggande i nordostkommunerna och kraven på snabba och bekväma 

kommunikationer kan förväntas öka. Det finns också en strävan att 

minska bilresorna till Arlanda för att begränsa utsläppen av klimat-

påverkande gaser. Men att bygga en ny förbindelse mellan Vallen-

tuna och Arlanda kan komma att påverka det mycket känsliga kul-

turlandskapet kring Markim-Orkesta och även skapa andra konflik-

ter. Allt detta innebär att olika alternativ för förbättrade kommuni-

kationer behöver noggrant analyseras innan slutligt ställningstagande 

görs. 

Under den korta tid (cirka 7 veckor) som stått till studenternas förfo-

gande för projektarbetet har det givetvis inte varit möjligt att detalj-

studera alla de aspekter av miljöpåverkan som en utbyggnad av kol-

lektivtrafikförbindelse till Arlanda kan tänkas innebära. I förelig-

gande rapport har vi dock försökt att ge en så bred belysning som 

varit möjlig inom given tidsram. En viktig utgångspunkt har varit att 

studera överensstämmelsen med miljömål på nationell, regional och 

lokal nivå. 

De studenter som sammanställt rapporten är ensamma ansvariga för 

de åsikter, värderingar och slutsatser som framförs. Dessa kan såle-

des inte åberopas som representerande Stockholms universitets 

ståndpunkt. Ansvariga lärare på kursen har varit undertecknad, In-

grid Stjernquist och Britta Sannel, båda universitetslektorer samt 

Anders Yrgård, universitetsadjunkt vid institutionen för naturgeo-

grafi och kvartärgeologi. 

Ett varmt tack riktas till alla som varit behjälpliga med upplysningar 

och som bistått med material under arbetets gång, ingen nämnd men 

heller ingen glömd. Utan denna hjälp skulle projektarbetet inte ha 

varit möjligt att genomföra. Det är min förhoppning att föreliggande 

rapport kan ge underlag för det fortsatta arbetet med förbättrade 

kommunikationer mellan Vallentuna och Arlanda. 

 

Stockholm i december 2012 

Bo Eknert 

Universitetsadjunkt, kursansvarig 

Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi 

Stockholms universitet 
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Läsanvisning 
Detta avsnitt syftar till att underlätta för läsaren av detta dokument 

genom att förklara dess disposition. Strukturen i dokument har valts 

med hänsyn till att öka möjligheten för läsaren att få en lättöverskåd-

lig bild av utredningsalternativen i förhållande till respektive fokus-

område. För varje fokusområde finns en detaljerad nulägesbeskriv-

ning. 

 

För att få en samlad bild av dokumentet finns inledningsvis en icke 

teknisk sammanfattning. En begreppslista där svåra och eventuellt 

ovanliga begrepp definieras i ett följande avsnitt. Därefter följer en 

inledning som beskriver syftet med en miljökonsekvensbeskrivning, 

hur MKB-processen går till samt en koppling till de nationella mil-

jömålen. Bakgrunden beskriver motivet till projektet och idéstudien 

samt förstudien som ligger till grund för denna miljökonsekvensbe-

skrivning. De olika utredningsalternativen samt aktuella avgräns-

ningar beskrivs även. Efterföljande kapitel innehåller en övergri-

pande nulägesbeskrivning för hela projektområdet. Den är uppdelad 

efter åtta fokusområden; befolkning; rekreation och friluftsliv; bul-

ler, vibrationer och elektromagnetiska fält; biologisk mångfald; 

mark; vatten; luft och klimat samt landskap och kulturarv.  

 

Kapitel sex till 13 är uppdelat efter de olika fokusområden som 

nämnts ovan, inom vilka de olika alternativen UA1, UA2, UA3 och 

UA4 beskrivs. Först ges en detaljerad nulägesbeskrivning för alla 

alternativen inom just det fokusområdet, uppdelat i UA1 samt UA2-

UA4. Sedan följer en samlad beskrivning av mål och förutsättningar 

för alla alternativen tillsammans. Effekter och konsekvenser beskrivs 

sedan separat för de olika alternativen, följt av åtgärder och hänsyn 

som är uppdelat för väg och järnväg.  

Slutligen kommer slutsatserna var för sig för de olika alternativen 

samt en beskrivning av nollalternativet. 

 

Kapitel 14 beskriver förslag till bästa dragning för de olika alternati-

ven. Detta följs av en analys, diskussion samt slutsatser. I bilaga 1 

beskrivs använda GIS-metoder och bilaga 2 innehåller källor till 

GIS-kartor.  
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Icke- teknisk sammanfattning 
Stockholmsregionen befinner sig i en expansionsfas, där hänsyn och 

åtgärder krävs för att utveckla en resursstark region där människor 

kan bosätta sig, verka samt leva både idag och i framtiden. Visionen 

är att bli Europas mest attraktiva storstadsregion år 2020. Detta för-

utsätter bland annat en kapacitetsstark kollektivtrafik som knyter 

samman nordöstra Stockholm med resten av Stockholmsregionen. 

Tillgängligheten till Arlanda anses fundamental för regionens inter-

nationella konkurrenskraft och är en viktig del av visionsuppfyllel-

sen. Möjligheterna att förflytta sig på ett tidseffektivt och miljövän-

ligt sätt är idag begränsade, vilket påverkar flygplatsens planerade 

expansionsmöjligheter negativt.  

 

Nordostkommunerna; Vallentuna, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vax-

holm och Österåker saknar effektiva kollektivtrafikförbindelser till 

Arlanda, samtidigt som kommunernas förväntade utvecklingspro-

gnos visar på en starkt växande befolkning och arbetsmarknad. Kra-

ven på effektiva och bekväma kommunikationer förväntas därför 

öka, samtidigt som en strävan finns att minska bilresorna till och 

från Arlanda för att begränsa utsläpp av växthusgaser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översiktlig karta över samtliga utredningsalternativ med riksintressen. 
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För att möta framtida transportproblem har SL, Storstockholms lo-

kaltrafik, beslutat att i en förstudie undersöka möjligheterna att utöka 

kollektivtrafiknätet genom två alternativa stråk, korridor syd och 

korridor mitt. Vidare utreds även ett bussalternativ på till största del 

befintlig väg. Den miljökonsekvensbeskrivning som presenteras här, 

behandlar de av SL framtagna utredningsalternativen:  

 

UA1: Buss på till största del befintlig väg  

UA2: Buss på till största del ny väg genom korridor syd eller mitt 

UA3: Järnväg genom korridor syd  

UA4: Järnväg genom korridor mitt  

 

Dessutom tillkommer ett nollalternativ med en redogörelse över ef-

fekter och konsekvenser om inga åtgärder vidtas.  

 

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att belysa alternativen 

ur miljösynpunkt, där de olika utredningsalternativen har jämförts 

sinsemellan samt med nollalternativet för att finna den bästa lös-

ningen ur ett hållbarhetsperspektiv.   

Projektområdet idag 

Kommuner som berörs av projektområdet är Vallentuna, Sigtuna och 

Upplands Väsby, som alla har en påtaglig befolkningstillväxt. Ar-

landa flygplats är med sina cirka 16 000 arbetstillfällen en stor ar-

betsgivare. Idag sker en stor del av arbetspendlingen dit med bil. I 

projektområdet bedrivs jordbruk med bland annat kött- och mjölk-

produktion. Jordbruket har en betydande roll för möjligheten till 

närproducerade livsmedel i Stockholmsregionen. Även hästnäringen 

är utbredd, vilket har betydelse för det lokala friluftslivet.  

Det studerade området utgörs av ett sprickdalslandskap med finkor-

niga jordarter i breda flacka dalgångar och mer grovkorniga jordarter 

med kala berg i högre belägna områden. Jordbruk bedrivs i dalgång-

arna mellan skogsbeklädda höjder.  

Inom projektområdet finns det två större sammanhängande grönytor, 

Rösjökilen och Angarnkilen. Dessa innefattar ett antal olika na-

turminnen, nyckelbiotoper och naturvärden, vilket har stor betydelse 

för den biologiska mångfalden. Utredningsalternativen berör flera 

olika sjöar och vattendrag, där Hargsån är det största vattendraget 

inom projektområdet. Det finns även flera vattenskyddsområden och 

grundvattentäkter, som exempelvis Stockholmsåsen med dess reg-

ionala värde som grundvattenmagasin.  

Projektområdet har stora kulturhistoriska värden och innefattar två 

riksintressen för kulturmiljövård - Skålhamravägen och Markim-

Orkesta, se figur 1.  Mänsklig aktivitet och historiska samband från 

olika tidsepoker från bronsåldern fram till idag går att utläsas i byg-

dens landskapsbild. Det finns även ett stort antal fornlämningar 

såsom gravar, runristningar och andra historiska spår. 

Tack vare sin natur- och kulturprofil har det undersökta området ett 

stort värde för friluftslivet. Där det bland annat finns tre olika golf-

klubbar och ett flertal verksamma ridklubbar. Även andra aktiviteter 

som vandring, svamplockning och jakt utövas.  

Utomhusluften i projektområdet klarar i dagsläget miljökvalitets-

normerna, med undantag för vissa platser utmed E4:an, där gräsvär-

dena för kvävedioxid och partiklar överskrids. Utöver trafikens ut-

släpp genererar Arlanda med sin flygtrafik och jordbrukets maskiner 

utsläpp av växthusgaser. Arlanda är en stor källa till buller inom 
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projektområdet, men även trafik på väg och järnväg orsakar buller 

och vibrationer som ger upphov till obehag för människor och djur. 

Slutsatser av projektet  
Den sammantagna bedömningen av effekter och konsekvenser är att 

inget av utredningsalternativen; UA1-UA4 kan betraktas som direkt 

lämpligt, då väsentliga förändringar i både natur- och kulturmiljö är 

oundvikliga. Genom åtgärder och hänsynstagande till känsliga och 

värdefulla områden, samt till verksamhetsutövare kan dock de nega-

tiva effekterna mildras.  

 

I dagsläget medför nollalternativet inte någon direkt påverkan på 

projektområdet. Den långsiktiga prognosen tyder dock på att biltra-

fiken kommer att öka om inga åtgärder vidtas för att förbättra eller 

utöka de kollektiva transportmedlen. För att möjliggöra en minskad 

klimatpåverkan och bidra till en hållbar utveckling, är de båda järn-

vägsalternativen att föredra framför en eventuell bussförbindelse, då 

utsläppsnivåerna av växthusgaser är lägre. Vidare skulle en förläng-

ning av Roslagsbanan innebära att kollektivtrafiken gynnas i högre 

utsträckning än vid en vägbyggnation, då en ny väg medför en risk 

för ökad biltrafik. 

 

Enligt vår samlade bedömning av de fyra utredningsalternativen 

innebär UA1 minst intrång och störningar i landskapet på lokal nivå 

och ur ett kortare tidsperspektiv, medan UA2 är det minst hållbara 

alternativet. Ur ett långsiktigt perspektiv är UA4 mer hållbart, då det 

bidrar till en mer jämställd samhällsutveckling, särskilt vad gäller 

medborgarnas mobilitet. En järnvägsdragning bidrar till minskad 

miljöpåverkan och ökad samhällsutveckling vilket ligger i linje med 

såväl lokala, regionala som nationella mål. Alternativet förutsätter 

dock att skadeförebyggande åtgärder såsom ekodukter och buller-

skyddande åtgärder vidtas i största möjliga mån, för att minimera 

negativa konsekvenser och oförutsedda effekter. 
 

Figur 2. Markimslätten vid Markim kyrka, Foto: Linda Pettersson, oktober 2012 
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Begreppslista  
Akvatiska ekosystem – är att miljön vatten och alla systemets väx-

ter och djur lever antingen i eller på detta vatten.   

Avrinningsområde – är ett geografiskt avgränsat område som, ge-

nom sin topografi, gör att den nederbörd som faller inom området 

avrinner och passerar en gemensam punkt i ett vattendrag.  

 

Barriäreffekt – bildas av exempelvis vägar eller järnvägar som 

hindrar spridning av djur eller växter i landskapet samt tillgänglighet 

för människor till olika områden.  

Berg i dagen – blottning av den annars till större delen av lösa jord-

lager täckta berggrunden. 

Biologisk mångfald – avser variationsrikedomen bland levande org-

anismer i alla miljöer samt de ekologiska komplex i vilka dessa org-

anismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och 

av ekosystem. 

Biotop – hänvisar till en miljömässigt enhetlig region som utgörs av 

de djur och växter som befolkar den. 

BRT-linje – Bus Rapid Transit är bussar som är snabbare och mer 

effektiva transportmedel än vanliga busslinjer. Detta genom förbätt-

rad infrastruktur, fordon och tidtabeller, som ger en servicekvalitet 

som liknar rälsburen trafik men med en större flexibilitet till en 

mindre kostnad.  

Byggfas – Perioden medan järnvägen eller vägen byggs eller an-

läggs. 

CLD – Causal loop diagram eller orsak och verkan diagram beskri-

ver de viktigaste drivkrafterna och verkan inom olika system. Det är 

ett verktyg för att visualisera och kommunicera hur interrelaterade 

variabler påverkar varandra. 

dB – är ett logaritmiskt mått som används för att visa förhållandet 

till ett referensvärde. Där 0 decibel motsvarar referensvärdet, i detta 

fall hörseltröskeln för ljudtryck. 

dBA – innebär att decibel A, vilket menar att ljudstyrkan mätts med 

ett filter som efterliknar hörselkänslighet hos människor. 

Detaljplan (DP) – reglerar vad enskilda och myndigheter får och 

inte får göra inom ett avgränsat område, så som bostadsbyggnation, 

verksamheter och markanvändning. Detaljplanen är ett juridiskt bin-

dande dokument och gäller tills den ersätts av en ny eller upphävs.  

Driftfas – den period medan järnvägen eller vägen är i bruk. 

Dränering – innebär att diken grävs för att dränera bort oönskat 

grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid 

grundläggning eller gatu- och vägbygge. 

Ekodukter – finns över en del vägar och är avsedda för att djur skall 

kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. 

Omkringliggande natur binds samman på ”bron” för att 

sammanlänka landskapet för att underlätta för landlevande djur att 

passera över vägen och på så vis motverka barriäreffekten. 

 

Ekosystem – ett ekologiskt system innefattande allt levande och 

dess livsmiljö inom ett område, djur och växters samspel i stora eller 

mindre system. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundvatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ytvatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grundl%C3%A4ggning
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djur
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Ekvivalentnivå – genomsnittlig nivå under en viss tidsperiod. 

Effekter – resultat av viss påverkan. Kan vara indirekta, direkta, 

positiva, negativa, temporära, synergistiska samt kumulativa 

Elektromagnetiska fält – den kombination av ett elektriskt och ett 

magnetiskt fält som bildar elektromagnetiska vågor, vilka är 

energiöverförare i elektromagnetisk strålning. 

 

Faunabro – innebär en mindre ekodukt och är i regel inriktad på 

specifika djurarter, oftast stora däggdjur.  

 

Friktionsjordar – är grovkorniga jordar exempelvis sand och grus. I 

en friktionsjord bygger huvudsakligen friktionen mellan jordkornen 

upp hållfastheten i jorden. 

 

Habitat – en viss miljö eller ett område som djur eller växter är 

beroende av för sin överlevnad under hela eller delar av sin 

livscykel. 

 

Inducerad trafik – eller nygenererad trafik, är den extra trafik som 

genereras då vägkapaciteten ökar. 

Kanteffekt – effekt som skapas då en naturtyp möter en annan, ex-

empelvis då skog övergår i åkermark. En övergång eller blandning 

mellan de båda naturtyperna ger en ny nisch. 

 

Kompensationsåtgärder – innebär att funktioner och värden 

som går förlorade vid en exploatering kompenseras genom åtgärder 

inom planområdet eller på en annan plats. 

 

Konsekvenser – följder av olika slag, kausala eller logiska. 

Kumulativa effekter – den påverkan som härstammar från ökade 

förändringar orsakade av tidigare, nutida, skäligt förutsebara eller 

framtida aktiviteter tillsammans med projektet. 

Markavvattning – åtgärder som utförs för att avvattna mark, sänka 

eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten.  

Miljöpolicy – är ett centralt dokument, som utgör grunden för ett 

företags eller en kommuns miljöarbete. Den ska ta fasta på arbetets 

omfattning och inriktning, så att den täcker in hela dess verksamhet. 

Mosse – en myr eller våtmark som till huvudsak får sin vattentillför-

sel från nederbörd. Mossen är oftast mycket näringsfattig då vattnet 

som tillförts inte passerat några jordar som ger näringsämnen. 

Moränkullar – kullar huvudsakligen av morän. 

Naturminnen – skyddas enligt lag och är oftast mindre områden 

eller föremål så som flyttblock, gamla träd eller jättegrytor.  

Naturreservat – genom Miljöbalken fridlyst naturområde. 

Naturvärde – områden som bedöms inom 10-20 år kunna utvecklas 

till nyckelbiotoper. 

Nyckelbiotoper – utgörs av skogsområden med mycket höga 

naturvärden som hyser eller kan hysa hotade eller hänsynskrävande 

arter. Områdena kan variera i storlek och innefattar allt från ett 

enskilt träd till större skogsområden. Nyckelbiotoper har inget lagligt 

skydd, varken genom Miljöbalken, Skogsvårdslagen eller annan 

lagstiftning. 
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Odlingsrösen – är de rösen som bildats då odlingsmarker röjts. Od-

lingsrösen är för det mesta oregelbundet rundade till formen och 

består av minst tre stenar. Stenarna i ett odlingsröse kan vara av 

olika storlek, men äldre rösen har som regel inte större stenar än en 

man orkade bära.  

 

PM 10 – eller Particular Matter 10, innebär luftburna partiklar 

mindre än 10 mikrometer. 

 

Population – är en grupp individer, växter eller djur som lever inom 

ett visst område under en viss tid och som har möjlighet att dela ge-

ner.  

 

Sediment – är de avlagringar som bildas när fasta partiklar sjunker 

ned genom stillastående vätskor 

 

Småbiotoper – mindre biotoper i landskapet. Typiska exempel på 

småbiotoper är märgelgravar, åkerholmar, sankpartier, stengärdsgår-

dar. Sådana miljöer utgör reträttplatser för övervintrande insekter 

och fungerar som provianterings-, skydds- och boplatser för dägg-

djur, fåglar, groddjur och kräldjur. I vissa fall kan dessa småbiotoper 

vara själva nyckeln till vissa arters överlevnad. 
 

Sociodukt – är en bro över vägen som är anpassad för både 

människor, djur och syftar till att minska barriäreffekten. 

 

Spridningskorridor – sammanhängande naturliga områden som 

binder samman biotoper. En spridningskorridor kan t.ex. vara en 

stengärdsgård, en trädremsa eller en bäck. 

Stensträngar – är vanligt förekommande fornlämningar. Murarna 

var stängsel mellan betesmark och åkermark, i vissa fall fundament 

till andra former av stängsling. 

Stockholmsåsen – bildades när den kilometertjocka landisen smälte 

och drog sig norrut för cirka 30 000 år sedan. Stora mängder sten 

bröts loss och bars bort av en underjordisk isälv som lämnade en 

grusås, Stockholmsåsen, efter sig 

Sumpskog – kan bestå av såväl barrträd som lövträd. Skogen 

präglas av att miljön både är skog och våtmark. Den fuktiga miljön 

gör att sumpskogen sällan brinner, vilket bidrar till att miljön är 

relativt konstant. Detta gynnar många specialiserade arter.  

Torrträd – torra döda träd liggande eller stående. 

Utägosystem – är en gammal benämning på de jordbruksmarker och 

den skog som ligger bortanför den egna gårdens åkrar, vallar och 

betesmarker. Skillnaden mellan utmarker och inägor, är att utmar-

kerna kommer man endast till genom att passera andras marker eller 

byns allmänningar. 

Vattentrummor – trummor används för att skapa olika typer av 

passager under vägar, vanligtvis för groddjur.  

Vattentäkt – en vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som 

utnyttjas för vattenförsörjning. 

Översiktsplan (ÖP) – är den plan som alla kommuner enligt Plan- 

och Bygglagen skall utforma och som omfattar hela kommunens yta. 

Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om an-

vändningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda mil-

jön ska utvecklas och bevaras. 

http://arkeologiihalland.blogspot.se/2012/05/odlingsrosen-enligt-natyurvardsverkets.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordbruk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bondg%C3%A5rd
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ker
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vall_%28jordbruk%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/Betesmark
http://sv.wikipedia.org/wiki/In%C3%A4ga
http://sv.wikipedia.org/wiki/By
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nning
http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6tvatten
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vattenf%C3%B6rs%C3%B6rjning
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1. Inledning 
Befolkningen i Stockholms län växer varje år. I dagsläget sker en 

betydande regionförstoring och ökad specialisering på arbetsmark-

naden. (Boverket, 2005). Detta medför större avstånd mellan exem-

pelvis bostäder, arbetsplatser och serviceinrättningar. Det ställer i sin 

tur nya krav på hållbara samhällsfunktioner, däribland förbättrade 

transportåtgärder.  

Idag utreds en förbättrad kollektivtrafikförbindelse mellan Vallen-

tuna och Arlanda, eftersom de befintliga är bristfälliga. En sådan 

förbindelse skulle bidra till tillväxt och attraktivitet samt fungera 

som en viktig knutpunkt för såväl Arlanda som för Stockholms län.    

Ett flertal intressekonflikter kan samtidigt urskiljas. Förbindelsen 

kommer att ta mycket mark i anspråk vilket bland annat påverkar 

den biologiska mångfalden, kulturmiljön, det lokala näringslivet 

samt människors tillgång till rekreation och friluftsliv. En miljökon-

sekvensbeskrivning har utförts, i ett försök att objektivt belysa och 

lyfta fram vilka effekter och konsekvenser som kan uppstå samt 

väga dem mot varandra. Detta innebär att olika alternativ noggrant 

analyseras innan slutligt ställningstagande görs.  

1.1 Vad är en miljökonsekvensbeskrivning? 
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är ett beslutsunderlag och en 

process som används för att bedöma miljöpåverkan av verksamheter, 

projekt och åtgärder. MKB skall ligga till grund för en samlad be-

dömning i samband med prövning av en tillståndsansökan för verk-

samhet eller annan åtgärd som kräver miljöhänsyn (Ebbesson, 2008; 

SFS 1998:808, 2012). 

Den svenska MKB-lagstiftningen bygger på EU:s MKB-direktiv 

85/337/EEG och utgör ett minimikrav för de regler som skall finnas i 

vår nationella lagstiftning om miljökonsekvensbeskrivning. I Sverige 

ansöker verksamhetsutövaren om tillstånd och är ansvarig för att 

utföra och bekosta den MKB som bifogas en tillståndsansökan (SFS 

1998:905, 2012).  

En MKB är ett sätt att integrera miljöhänsyn i själva tillståndspro-

cessen, men MKB inbegriper även andra viktiga delar som är grun-

dade på demokratiska principer. I den process som regleras av Mil-

jöbalken finns krav på informationsskyldighet och samrådsförfa-

rande från verksamhetsutövarens sida. Det innebär att sakägare, be-

rörda myndigheter och i många fall allmänheten ska ges möjlighet 

att kunna påverka det aktuella projektet eller verksamheten (Hedlund 

& Kjellander, 2007). 

1.2 MKB – processen för väg- och järnvägsprojekt 
Vid planering av en ny väg eller järnväg regleras de formella kraven 

gällande MKB enligt Lagen om byggande av järnväg (SFS 

2004:519, 2012) i samråd med Miljöbalkens (SFS 1998:808, 2012) 

sjätte kapitel (Mellberg, 2011) samt genom Väglagen (SFS 

1971:948, 2012) i svensk författningssamling. 

Vid planering av väg eller järnväg delas processen in i fyra skeden; 

idéstudie, förstudie, väg- eller järnvägsutredning, i vissa fall tillåt-

lighetsprövning, samt arbets- eller järnvägsplan där de tre sist-

nämnda är lagstadgade. MKB skall upprättas för väg- och järnvägs-

utredningar samt för arbets- och järnvägsplaner, se figur 1. I idéstu-

dien ska alternativa lösningar översiktligt prövas, identifieras och 

rimlighetsprövas (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2010) medan ge-

nomförbara väg- eller järnvägsalternativ eller avgränsat utbred-

ningsområde ska identifieras under förstudien. Vid väg- eller järn-
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vägsutredningen utvärderas, preciseras och analyseras korridorer i 

syfte att ta fram underlag för beslut kring val av lämplig lokalisering 

(Hedlund & Kjellander, 2007). 

 I vissa fall ska regeringen utföra en tillåtlighetsprövning, något som 

inte borde bli aktuellt för en utbyggnad av Roslagsbanan, då den inte 

kommer att trafikeras av fjärrtrafik (AB Storstockholms Lokaltrafik, 

2010). I arbets- eller järnvägsplanen förekommer detaljerad inform-

ation om den valda korridoren, andelen mark som behöver tas i an-

språk samt genomförandet av projektet. Vid väg- eller järnvägsut-

redningen samt vid arbets- eller järnvägsplanen skall Länsstyrelsen 

granska och godkänna miljökonsekvensbeskrivningen (Hedlund & 

Kjellander, 2007). 

 

1.3 Mål och riktlinjer för MKB 
De mål och riktlinjer som presenteras här är utvalda då det är rele-

vant att belysa dessa för den här typen av projekt.  

1.3.1 Nationella miljömål 

Sverige har 16 miljömål vilka beskriver tillstånd i den svenska mil-

jön som det nationella miljöarbetet ska leda till, se figur 4. Det är 

fastställt av Sveriges regering att miljömålen ska fungera som rikt-

linjer i syfte att integrera miljöfrågor i samhällsplaneringen på både 

nationell, regional och lokal nivå (Naturvårdsverket, 2012g). I 

Stockholms län är miljömålet Bara naturlig försurning redan upp-

nått och Grundvatten av god kvalitet samt Säker strålmiljö är i dags-

läget nära att nås. Övriga miljömål bedöms svåra att nå till 2020 

(Naturvårdsverket, 2012i).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Planeringsprocessens skeden för järnvägsprojekt. Processen för väg-

projekt ser ut på motsvarande sätt. Källa: Hedlund & Kjellander 2007, AB Stor-

stockholms Lokaltrafik 2010.  
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Miljömål Beskrivning  

Begränsad klimat-

påverkan 

Människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras i 

enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar. 

Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas. 

Bara naturlig 

försurning 

Försurande effekter av nedfall och markanvändning ska underskrida 

gränsen för vad mark och vatten tål. 

Giftfri miljö Fastställer att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte 

hotas av de ämnen i miljön som samhället har skapat eller utvunnit. 

Skyddande ozon-

skikt 

Ozonskiktet bevaras så att skydd mot skadlig UV – strålning ges 

långsiktigt. 

Säker strålmiljö Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 

skadliga strålningseffekter. 

Ingen övergödning Gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha negativ inverkan på 

människors hälsa eller förutsättningar för biologisk mångfald. 

Levande sjöar och 

vattendrag 

Säkrar bevarandet av sjöar och vattendrag och en ekologiskt hållbar 

livsmiljö för de arter som finns i dess ekosystem. 

Grundvatten av god 

kvalitet 

Grundvattnet ska ge en hållbar dricksvattenförsörjning och bidra till 

att växter och djur som lever i sjöar och vattendrag har en god livs-

miljö.   

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård 

Östersjön och Västerhavet skall långsiktigt gynna hållbar produkt-

ion, biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur-

värden. 

Myllrande våtmar-

ker 

Bevarande av våtmarker. Särskilt fokus på deras ekologiska och 

vattenhushållande funktion. 

Levande skogar Säkerställer skyddandet av Sveriges skogar, samt deras värden för 

biologisk produktion, biologisk mångfald, kulturmiljö och sociala 

aspekter. 

Ett rikt odlings- Möjliggör bevarande av värdefulla jordbruksmarks- och odlings-

landskap landskap, och betonar deras värde för bland annat biologisk mång-

fald, livsmedelsproduktion och kulturmiljö. 

Storslagen fjäll-

miljö 

Verksamheter i fjällen ska bedrivas med stor hänsyn till biologisk 

mångfald, upplevelsevärden och natur- och kulturvärden så att en 

hållbar utveckling främjas. 

God bebyggd miljö Säkrar att bebyggd miljö är god och hälsosam och att natur- och 

kulturvärden tas tillvara och utvecklas. Stadsplanering ska främja en 

långsiktigt god hushållning av med mark, vatten och andra resurser.  

Ett rikt växt- och 

djurliv 

Bevara biologisk mångfald och säkerställa en tillräcklig genetisk 

variation hos populationer, arter och hela ekosystem.   

1.3.2 Transportpolitiska mål 

De transportpolitiska målen fungerar som en utgångspunkt för alla 

statens åtgärder inom transportområdet vad gäller prioriteringar av 

behov och önskemål. Det övergripande målet för svensk transportpo-

litik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv (Närings-

departementet, 2010a). Under det övergripande målet har regeringen 

satt upp ett funktionsmål, vilket innebär att skapa tillgänglighet och 

jämställdhet inom transportsektorn, samt ett hänsynsmål som foku-

serar på säkerhet, miljö och hälsa (Näringsdepartementet, 2010b).  

1.3.3 Riktlinjer för omgivningsbuller 

Inom EU finns direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av 

omgivningsbuller. Med omgivningsbuller avses buller från vägar, 

järnvägar, flygplatser och industriell verksamhet (SFS:2004:675, 

2012). Direktivet behandlar hur EU vill samordna medlemsländernas 

Figur 4. Miljömålen i korthet. Miljömål markerade i grönt är relevanta att be-

akta vid miljöbedömning för en förbindelse mellan Täby/Vallentuna och 

Märsta/Arlanda. Källa: Naturvårdsverket, 2012g. 
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arbete med buller, såsom gemensamma bullermått och en gemensam 

grund för bullerreducerande åtgärder (Naturvårdsverket, 2012o). 

EU-direktivet har förts in i den svenska lagstiftningen (SFS 

2004:675, 2012). Förordningen syftar till att omgivningsbuller inte 

ska medföra skadliga effekter på människors hälsa. Detta ska uppnås 

genom att omgivningsbuller ska kartläggas samt att åtgärdsprogram 

ska tas fram och fastställas (Naturvårdsverket, 2012o). 

 

 

1.4 Miljöbalken 
Nedan presenterade delar ur Miljöbalken är viktiga att förhålla sig 

till då de berörs av projektet och är stadgade i Svensk författnings-

samling. 

1.4.1 Miljökvalitetsnormer 

I Sverige finns miljökvalitetsnormer som sätter gränser för lägsta 

miljökvalitet inom utvalda områden. Det är ett juridiskt bindande 

styrmedel som inte får överträdas enligt lag. Miljökvalitetsnormerna 

infördes i Miljöbalken år 1999, där de återfinns i det femte kapitlet. I 

dagsläget, år 2012, finns miljökvalitetsnormer för luft, vatten och 

omgivningsbuller. Det främsta syftet med normerna är att komma till 

rätta med diffusa utsläpp men de används även som ett styrmedel för 

att uppnå nationella miljömål och för att uppfylla krav som ställs på 

Sverige genom vårt EU-medlemskap. Staten och landets kommuner 

har skyldighet att följa normerna vid exempelvis tillsyn, tillstånds-

prövning och planering (Naturvårdsverket, 2012m). Det finns sär-

skilda riktvärden för miljökvalitet, exempelvis luftkvalitet i tätorter 

och för en del störningsformer, till exempel trafikbuller (Hedlund & 

Kjellander, 2007). 

1.4.2 Bestämmelser för områdesskydd 

Det finns olika typer av områdesskydd och bestämmelser kring 

dessa. Några exempel är naturminnen och biotopskydd. Naturminne 

är benämningen på små områden med särpräglade naturföremål som 

är i behov av skydd och vård, till exempel gamla ekar och stenblock. 

Naturminnen benämns i en egen paragraf (10 §) i Miljöbalken (SFS 

1998:808, 2012). De skyddas av lagen eftersom de kan ha betydelse 

för vår kunskap om Sveriges natur, estetiska skönhet eller om de 

besitter unika egenskaper och strukturer. Enligt Miljöbalken ska 

Figur 5. Flygplan vid Arlanda. Foto: Annika Ratzinger. November 2012. 
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markområdet runt naturminnet avmätas och anpassas i den utsträck-

ning som behövs för att bevara det (SFS 1998:808, 2012).  

 

Bestämmelser kring biotopskydd återfinns i Miljöbalken (SFS 

1998:808, 2012) i 11--11a §§. Syftet med skyddsförordningen är att 

skydda och bevara mark- och vattenbiotoper som innehar särskilt 

viktiga livsmiljöer för utrotningshotade eller på annat sätt värdefulla 

växt- och djurarter (SFS 1998:808, 2012). Exempel på skyddsvärda 

biotoper är åkerholmar, odlingsrösen i jordbruksmark samt stenmu-

rar i jordbruksmark. I Naturvårdsförordningen framgår även att 

verksamheter som kan skada sådana biotoper inte får utföras i områ-

dena. Undantag är nödgade att godkännas av Länsstyrelsen om sär-

skilda skäl finns. (SFS 1998:808, 2012).   

1.4.3 Strandskydd 

Strandskyddet tillkom i syfte att förhindra överexploatering av 

stränderna och på så sätt skydda och bevara biologisk mångfald och 

allmänhetens tillgång till stränder (Boverket & Naturvårdsverket, 

2010). Bestämmelserna om strandskydd återfinns i Miljöbalkens 

sjunde kapitel (SFS 1998:808, 2012). Strandskyddszonen sträcker 

sig normalt 100 meter från strandlinjen, ut i vattnet, inklusive under-

vattensmiljön, och in mot land. Ett strandskydd kan utökas till 300 

meter om det krävs för att säkerställa strandskyddets syfte. Kommu-

ner kan fatta beslut om att ge dispens eller upphäva bestämmelser 

kring strandskydd om särskilda skäl finns. Det är lättare att få dis-

pens om det bidrar till landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen fattar 

beslut kring strandskydd i områden som skyddas av Miljöbalkens 

sjunde kapitel (SFS 1998:808, 2012) samt vid väg- och järnvägspro-

jekt och försvarsanläggningar (Boverket & Naturvårdsverket, 2010). 

1.4.4 Jordbruk, mark och vatten 

All jordbruks- och skogsbruksmark är av nationell betydelse. Bruk-

ningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk om samhällsintres-

set är väsentligt större. Det vill säga om denna mark måste tas i an-

språk för bebyggelse och anläggningar på grund av att det inte finns 

något annat område som kan tillfredsställa behovet. Vid bebyggelse 

och anläggningar på skogsmark ska skogsnäringen skyddas så att ett 

rationellt skogsbruk kan bedrivas så långt som möjligt enligt 

Miljöbalkens tolfte kapitel (SFS 1998:808, 2012).  

Mark - och vattenområden ska i största utsträckning skyddas mot 

intrång som kan skada naturmiljön. Det gäller speciellt områden som 

är känsliga ur ekologisk synpunkt, men även stora mark- och vatten-

områden som inte är påverkade av ingrepp i miljön. I natur- och kul-

turmiljöer samt grönområden som ligger nära tätorter ska särskild 

beaktning tas (SFS 1998:808, 2012).  

1.4.5 Luftkvalitetsförordningen 

Målen för arbetet mot en bra luftmiljö styrs bland annat genom riks-

dagens miljömål Frisk luft. Kontrollen av luftmiljön sker på kom-

munnivå i samarbete med Naturvårdsverket. Luftkvalitetsförord-

ningen (SFS 2010:477, 2012) som styr detta fastslår att luftkvaliteten 

ska regleras genom miljökvalitetsnormer i form av tröskelvärden för 

skadliga ämnen eller partiklar. Luftkvalitetsvärden övervakas regel-

bundet och om tröskelvärden överskrids så måste ett åtgärdsprogram 

utarbetas av Länsstyrelsen (SFS 2010:477, 2012; SFS 1998:808, 

2012). 

1.4.6 Vattenförvaltning 

Vattenförvaltningen i Sverige utgår från fem geografiskt indelade 

avrinningsområden. Stockholms län är en del av norra Östersjöns 

vattendistrikt. Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660, 2012) 
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baseras på ett gemensamt regelverk inom EU för att bevara och för-

bättra vattenmiljön i Europas grund- och ytvatten 

(Vattenmyndigheten, 2012). Målsättningen med direktivet är att alla 

vatten skall ha god ekologisk- och vattenkemisk status samt att ut-

nyttjandet ska vara långsiktigt hållbart. Vidare betonas att internat-

ionellt samarbete är viktigt då vatten är ett gränsöverskridande in-

tresse (Europaparlamentet och Rådets direktiv, 2000).  

År 2006 upprättades ytterligare ett direktiv, Direktivet om skydd av 

grundvatten (Europaparlamentet och Rådets direktiv, 2000) vilket 

speciellt belyser kvaliteten på grundvatten som används som dricks-

vatten. Direktivet innehåller allmänna bestämmelser som hindrar och 

reglerar förorening av grundvatten (SFS 2004:660, 2012). 

1.5 Plan- och bygglagen  
Bestämmelser vid planläggning av mark, vatten och byggande 

regleras genom Plan- och bygglagen.  Plan- och bygglagen har ett 

övergripande syfte att främja samhällsutveckling med hänsyn till den 

enskilda människans frihet och långsiktigt god livsmiljö. 

Översiktsplaner, detaljplaner och reglering av bygglov regleras av 

lagen genom samarbete mellan kommuner och Länsstyrelser (SFS 

2010:900, 2012).  

1.5.1 Översiktsplan 

Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900, 2012) ska kommunen ha 

en aktuell översiktsplan för att leda utvecklingen av den fysiska mil-

jön. I planen, som inte är bindande, ska kommunen ge vägledning 

för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas samt hur 

den byggda miljön ska hanteras. Översiktsplanen ska samordnas 

med relevanta nationella och regionala mål samt planer och program 

som är av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. 

1.6 Riksintressen 
Ett riksintresse är ett geografiskt område som berör en rad olika 

samhällsintressen och som är av nationell betydelse. Det kan till ex-

empel vara natur- eller kulturvärden som gör en plats så unik att den 

blir viktig för hela landet. Ett riksintresse kan också vara ett område 

som är väsentligt för vidare exploatering, energiområden, turism 

eller rekreation såsom exempelvis flygplatser, järnvägar och frilufts-

områden (Boverket, 2012). 

När myndigheter fattar beslut om förändrad markanvändning ska 

riksintressen beaktas. Om den tilltänkta markanvändningen innebär 

påtaglig skada på ett riksintresse ges inget tillstånd. Ansvaret är för-

delat mellan olika myndigheter vilket framgår i Miljöbalkens för-

ordning om hushållning av mark och vattenområde (1998:808, 

2012). Kommunernas översiktsplaner ska redovisa hur riksintressen 

beaktas i en dialog med Länsstyrelsen som företräder statliga intres-

sen (Boverket, 2012). När ett beslut fattas om förändrad markan-

vändning ska hänsyn till riksintressen vara densamma oavsett vilken 

lag som är den reglerande. För beslut om förändrad markanvändning 

används den kommunala översiktsplanen som beslutsunderlag 

(Boverket, 2012). 

När ett område berörs av flera riksintressen av oförenliga ändamål så 

ska det ändamål som främjar en hållbar och långsiktig hushållning 

av vatten, mark och den övriga fysiska miljön främjas. Riksintresse 

för totalförsvaret skall ges företräde (SFS 1998:808). 

1.6.1 Riksintresset Markim-Orkesta 

Socknarna Markim och Orkesta är ett gammalt jordbrukslandskap 

med anor från järnåldern. Den långa och kontinuerliga hävden har 

skapat kulturvärden som återfinns på få ställen i landet. Det småska-

liga jordbruket med in- och utägosystem som senare blev skiften 
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efter skiftesreformen, skapade ett mosaiklandskap med åkrar, ängar 

och hagar samt skog däremellan, vilket kan ses som ovanligt bland 

dagens jordbruk. Ett sådant landskap har gynnat flera olika arter som 

vanligen har svårt att leva i de jordbruk som finns idag. Det finns 

många synliga bevis från historiska tider i bygden och området är en 

del av Sveriges runstenstätaste kommun, Vallentuna. Gravar från 

järnåldern vittnar om de första människorna som tog bygden i an-

språk. Sprickdalslandskapet som karaktäriserar området har lerfyllda 

sprickor och dalar, vilket är optimalt för odling och har därför alltid 

varit ett attraktivt område för bosättare (Källman, 1992).  

Förutsättningarna för att ha ett levande kulturlandskap är att detta 

landskap fortsätter att brukas. Markim-Orkesta är ett riksintresse på 

grund av sin levande småskaliga struktur och den överblickbara od-

lingsbygden, de olika markslagen kring socknarnas medeltida kyr-

kor, samt välbevarade gravfält på olika nivåer i landskapet. Markim-

Orkesta är en del av kulturmiljöprogrammet som innebär att föränd-

ringar ska hanteras med hänsyn till den pågående markanvändningen 

och bebyggelsemönstret (Vallentuna Kommun, 2010b).  

Orkesta hembygdsförening beskriver Orkesta socken på ett sätt som 

vittnar om ett stort medborgarinflytande, stor kunskap och värnande 

om sin bygd (Orkesta Hembygdsförening, 2012).  

Markim-Orkesta föreslogs under slutet av 1980-talet till att bli ett 

världsarv men förslaget mötte motstånd och blev aldrig genomfört.   

(Samppala, 2011). 

1.6.2 Riksintresset Skålhamravägen 

Skålhamravägen är ett sammanhängande område som utgörs av ett 

vägsystem från en forntida stormannabygd och har anknytningar till 

den svenska historiska kungamakten. Området innehar många run-

stenar, gravfält och stensträngar i anslutning till vägsystemet, som 

idag sträcker sig mellan fem kommuner (Vallentuna Kommun, 

2012e). Skålhamravägen är ett riksintresse för kulturmiljö, se figur 1 

(Vallentuna Kommun, 2010b). 

1.6.3 Arlandas bullerpåvekan 

Figur 6 visar Arlanda flygplats bullerpåverkan. Flygbullernivå, FBN, 

anges i decibel (dB) och avser en medelnivå per dygn där dag-, 

kväll- och nattrafik värderas olika. Kvällsflygningar och nattflyg-

ningar har tre respektive tio gånger högre vikt än dagsflygningar 

(Swedavia, 2012 a). Den yttre kurvan visar på FBN 55 dB (A)- runt 

flygplatsen och är den tillståndsgivna bullerkurvan för bostadsbygg-

nationer. Runt 3500 personer beräknas bo innanför denna. Den inre 

kurvan visar FBN 60 dB (A) och utgör miljödomstolens gränsvärde 

för bullerisolering. Enligt Naturvårdsverkets rekommendationer är 

det inte lämpligt med nyproducering av bostäder inom denna kurva 

(Naturvårdsverket, 2012d).  

1.7Kulturminneslagen 
I Kulturminneslagen (SFS 1988:950, 2012) finns åtta kapitel som 

behandlar olika slags historiska lämningar enligt svensk lag. Syftet 

med Kulturminneslagen är att upprätthålla förvaltning, skydd, ägar-

frågor, och återlämning av historiska fynd och lämningar i Sverige 

(SFS 1998:808, 2012).  
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1.8 Planer och program 
Regionalt och lokalt finns upprättade planer och program som berör 

projektets intresseområden och därmed viktiga att uppmärksamma i 

detta sammanhang. 

1.8.1 RUFS 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) från år 

2010 är en gemensam plan för Stockholmsregionens långsiktiga ut-

veckling (Regionplanekontoret, 2010). Till utvecklingsplanen hör en 

gemensam vision om att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. 

För att konkretisera visionen har fyra mål och sex strategier identifi-

erats, se figur 4. Utvecklingsplanen ger ledning, inspiration och stöd 

för inriktning, vägval och samordning på regional och lokal nivå.  

Figur 6. Arlanda flygplats bullerpåverkan. Källa: Swedavia, 2012 

Figur 7. Gemensam vision för Stockholmsområdets utveckling med 

tillhörande mål och strategier. Källa: Regionplanekontoret, 2010. 
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Utvecklingsplanen betonar betydelsen av en kapacitetsstark och ut-

byggd kollektivtrafik som bidrar till en ökad regional tillgänglighet. 

Planen pekar samtidigt på betydelsen av att begränsa den negativa 

klimatpåverkan som transportsystemet ger upphov till genom att 

stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter. Vidare urskil-

jer planen nyttan av att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmil-

jöer ska värnas och vidareutvecklas. Arlanda är Stockholmsregion-

ens största och viktigaste internationella flygplats, där tillgänglighet-

en ska baseras främst på kollektivtrafik. Enligt utvecklingsplanen är 

tillgängligheten till Arlanda fundamental för regionens internation-

ella konkurrenskraft (Regionplanekontoret, 2010).  

1.8.2 Stockholms gröna kilar 

Stockholms gröna kilar utgör en stjärnformig struktur av naturområ-

den som sträcker sig från förorternas ytterkanter in till Stockholms 

centrala delar. Här ges möjlighet att uppleva relativt ostörda, variat-

ionsrika naturområden med spridningsmöjligheter för många arter 

och ett sammanhängande kulturlandskap. En viktig utgångspunkt i 

RUFS är att bevara och utveckla sammanhängande gröna kilar och 

vidta åtgärder för känsliga partier och områden. Barriäreffekter från 

bebyggelse och infrastruktur kan minskas genom exempelvis 

ekodukter och planskilda korsningar (Regionplanekontoret, 2010). 

Rösjökilen och Angarnkilen är de två gröna kilarna som berörs i den 

här rapporten.  

 

 

 

 
Figur 8. Gröna kilar i samtliga utredningsalternativ. 
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1.8.3 TRAST – en trafikstrategi 

Trafik för en attraktiv stad, TRAST, är ett projekt som har finansie-

rats av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting i samar-

bete med Boverket. Syftet med TRAST är att vägleda planerare och 

beslutsfattare i arbetet med stadens trafikfrågor och att skapa en 

brygga mellan olika sektorer inom samhällsplaneringen för att kunna 

lyfta och förankra frågor som berör stadens resor och transporter på 

ett sektorsövergripande och tvärvetenskapligt plan (Wallberg, 2007). 

Exempel på detta kan vara att utarbeta en trafikstrategi eller ett åt-

gärdsprogram, anpassat efter rådande förutsättningarna. TRAST 

består således av två delar; kommunens arbete med trafikfrågor, och 

tillhandahållandet av kunskap och faktaunderlag för arbetet med 

trafikstrategier, trafikplaner och åtgärdsprogram. Trafikstrategin är 

ett planeringsdokument som beskriver hur stadens trafiksystem bör 

utformas för att stödja samhällsutvecklingen (Wallberg, 2007). 

1.8.4 Kulturmiljöprogram 

Kulturmiljöprogram avgränsar kulturmiljöer som anses vara viktiga 

att bevara och tar fram en beskrivning för hur dessa ska bevaras 

(Vallentuna Kommun, 2010b). Idag har i princip alla kommuner i 

Stockholms län ett kulturmiljöprogram. Vallentuna kommun har ett 

program som arbetades fram under 2008/2009. Sigtuna kommun har 

en "Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad" från år 1986, 

som bland annat innehåller information om hur kulturhistoriska vär-

den ska beaktas vid exempelvis detaljplaneläggning. Inom Sigtuna 

kommun finns även ett kulturminnesvårdsprogram från år 1988 

(Sigtuna museum, 2012).  

2. Begränsningar 
Rapporten producerades under en snörik vinter vilket försvårade 

möjligheterna att genomföra de önskvärda inventeringarna av områ-

det. Denna information har nu insamlats från muntliga och skriftliga 

källor. Behovet av att i fält närmare studera bland annat naturmin-

nen, nyckelbiotoper, sumpskogar och fornlämningar finns och skulle 

behöva göras innan en slutgiltig bedömning av väg- eller järnvägs-

sträckning kan genomföras.  

 

Ett problem föreligger även i att det har varit svårt att värdera de 

olika fornlämningarna och hur dessa ska beaktas under planeringen. 

I slutändan blir det en subjektiv bedömning gällande vilka objekt 

som ska bevaras och vilka som eventuellt ska flyttas vid en väg- 

eller järnvägsbyggnation. 

 

Subjektivitet skall även beaktas hos de muntliga och skriftliga källor 

som använts i rapporten, då förstudier och åsikter kring projektet är 

skilda. Många individers närmiljö, boende och verksamheter kom-

mer att påverkas samtidigt som starka samhällsekonomiska intressen 

finns. Tilläggas bör, att bland författarna av denna rapport finns 

många olika erfarenheter och bakgrunder vilket har bidragit till en 

större bredd i den samlade bedömningen.  
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3. Bakgrund 

3.1 Motiv till förbindelse 
Förslaget att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda härrör från 

Stockholmregionens vision om att vara Europas mest attraktiva 

storstadsregion år 2020. Ett led i det sistnämnda är att bygga ut 

Arlanda och göra flygplatsen mer tillgänglig, vilket kräver 

förbättrade förbindelser (AB Storstockholms Lokaltrafik , 2010).  

 
I en expanderande Stockholmsregion finns en stark koppling mellan 

mål rörande regionens utveckling och strategier för transport och 

kommunikation. I grunden ligger det övergripande transportpolitiska 

målet. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en trafikplan i samver-

kan med Trafikverket. Utgångspunkten för planen är att finna en 

samlad lösning för Stockholmsregionens framtida trafik- och infra-

struktursatsningar. Trafikplanen innehåller bland annat långsiktiga 

planer för statliga insatser rörande vägar, järnvägar och annan trans-

portinfrastruktur för perioden 2010– 2021. År 2009 fastställdes en 

länsplan för regional transportinfrastruktur (Länsstyrelsen i Stock-

holms län, 2009).  

Nordostkommunerna Vallentuna, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vax-

holm och Österåker har tagit fram en gemensam vision – Vision för 

Stockholm nordost 2010-2040. Kommunerna ska gemensamt skapa 

förutsättningar för 100 000 nya invånare, 50 000 nya arbetstillfällen 

samt en utveckling av de regionala stadskärnorna. Detta förutsätter 

en regional kapacitetsstark kollektivtrafik som knyter samman nord-

östra Stockholm med övriga delar av Stockholmsregionen 

(Stockholm nordost, 2012). 

Det är även angeläget för Arlandas expansion att området är väl 

sammanlänkat med närliggande regioner och att tillgängligheten är 

god. Detta utgör bakgrunden till SL:s idéstudie och vision om att 

bygga ut Roslagsbanan (AB Storstockholms lokaltrafik, 2010). 

I samarbetet med Arlandaregionen ingår kommunerna Vallentuna, 

Upplands Väsby, Knivsta, Sigtuna samt Swedavia som driver Stock-

holm Arlanda Airport. Målet är att Stockholm-Arlandaregionen ska 

vara den mest attraktiva flygplatsregionen i norra Europa år 2020 

(Swedavia, 2012b).  

Figur 9. Roslagsbanan under färd. Foto: Linda Pettersson. Novem-

ber 2012. 
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Ansatsen med Roslagsbanans Arlandagren knyter samman järnvägs-

trafiken på ett nytt sätt. Stambanans och Roslagsbanans trafik i sam-

spel knyter samman två trafiksektorer regionalt i nord med Arlanda 

Sky City och Arlanda Central som bytespunkt. I berörda kommuner 

anses att Roslagsbanans utbyggnad till Arlanda kommer att öka an-

delen kollektivtrafikanter och därmed minska privat bilresande. Ute-

blivna bilresor bidrar till minskad klimatpåverkan och en bättre 

luftmiljö vilket är särskilt viktigt för flygtrafiken på Arlanda (WSP, 

2008). 

3.2 Idéstudien och förstudien 
I linje med den tidigare nämnda utvecklingen och de visioner som 

har presenterats, genomförde SL år 2010 en idéstudie och år 2012 en 

förstudie om hur Roslagsbanan skulle kunna förlängas till Arlanda. 

Den genomfördes i nära samarbete med flera aktörer, bland annat 

med berörda kommuner, Banverket och Luftfartsverket (AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2010). Syftet med idéstudien var att 

bedöma de samlade effekterna av en utbyggnad av Roslagsbanan till 

Arlanda och att kunna använda studien som framtida grund om pro-

jektet realiseras.  

Genom fördjupade studier av lämpliga stationslägen kunde tre ut-

redningsalternativ formuleras; nord, mitt och syd, vilka var baserade 

på idéstudiens syfte och mål.  

SL och Roslagståg konstaterade inledningsvis att det fanns två lämp-

liga avgreningspunkter; norr om Molnby och norr om Lindholmen 

(AB Storstockholms lokaltrafik, 2010). Ansatsen har varit kortast 

möjliga väg. Alternativ syd infattar stråket Molnby-Arlanda med 

ingång söderifrån till Arlanda. Mittalternativet avser stråket Molnby-

Arlanda med ingång norrifrån till Arlanda, liksom det nordliga alter-

nativet, där avgreningen från Vallentuna sker vid Lindholmen.  

I förstudien är det nordliga alternativet inte aktuellt på grund av dess 

betydande intrång i riksintresset Markim-Orkesta. De stråk som är 

aktuella är utredningsalternativ järnväg i korridor syd, järnväg i kor-

ridor mitt, buss på till största del befintlig väg samt buss på till 

största del ny väg genom korridor syd eller mitt. 

3.3 Avgränsning  
Avgränsningar i rum, tid och sak skapar viktiga ramar för 

identifiering av miljöeffekter. De är därmed avgörande för hur 

omfattande miljökonsekvensbeskrivningen blir. 

3.3.1  Avgränsning i rum 

Det geografiska området där SL:s förstudie identifierar tre alterna-

tiva korridorer för att förbättra kommunikationerna till Arlanda. 

Sträckningarna som benämns som UA1 och UA2 är vägsträckor, och 

sträckningarna som benämns UA3 och UA4 är järnvägssträckor. 

Området utgör den rumsliga avgränsningen.  

Det är främst inom korridorerna som fysiska ingrepp kommer ske 

eftersom de utgör de områdena som idag är oexploaterade för bil- 

och järnväg.  

Indirekta och kumulativa effekter kan framträda utanför det geogra-

fisk angivna området. Förändringar i landskapsbilden till exempel, 

kommer troligen vara långt mer omfattande då en visuell helhet 

bryts än till exempel buller som främst ger effekter av mer lokal ka-

raktär.  Detta medför att kumulativa effekter inte alltid är lika själv-

klara när effekter förutses och att dessa kan uppträda utanför det 

geografiska området som är åskådliggjort i figuren.  
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3.3.2  Avgränsning i tid 

Tidsavgränsningen för den aktuella miljökonsekvensbeskrivningen 

baseras på det tidsrum då miljökonsekvenser förväntas inträffa. För 

att kunna ta fram en tidshorisont är det viktigt att skilja på effekter 

och konsekvenser som kan tänkas uppstå på kort - respektive lång-

siktig sikt. Ju fler förutsedda långsiktiga konsekvenser desto längre 

bör tidshorisonten vara.  

Enligt Hedlund & Kjellander (2007) är 10 – 30 år en rimlig tidshori-

sont i de flesta fall, vilket också gäller för denna miljökonsekvensbe-

skrivning. Om tidshorisonten vore längre finns risken att förutsägel-

serna av effekter och konsekvenser blir otillförlitliga eftersom osä-

kerhetsfaktorn ökar i takt med den utökade tidsramen.   

Vår miljökonsekvensbeskrivning tar även hänsyn till de kumulativa 

effekterna som kan uppstå och som en naturlig följd av detta ser vi 

till förflutna, nutida och framtida faktorer i vår studie.  

3.3.3 Avgränsning i sak 

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsar sig till de sakområden som 

kan tänkas utsättas för betydande miljöpåverkan om anläggningen av 

väg respektive järnväg blir realitet. Det kommer redogöras för vilka 

miljöeffekter som kan tänkas uppstå samt vilka konsekvenser de kan 

tänkas ha på omgivningarna. Där det finns möjligheter att negativ 

miljöpåverkan uppstår kommer åtgärder att föreslås. Miljöeffekter-

nas inverkan på uppfyllande av de nationella miljömålen kommer 

också att redogöras.  

I denna miljökonsekvensbeskrivning är följande sakområden rele-

vanta:  

 Befolkning 

 Rekreation och friluftsliv 

 Buller, vibrationer och elektromagnetiska fält  

 Biologisk mångfald 

 Mark 

 Vatten 

 Luft och klimat 

 Landskap och kulturarv 

 

3.4 Utredningsalternativ 
Dokumentet behandlar fyra utredningsalternativ. Två av alternativen 

gäller buss på till största del befintlig väg och buss på till största del 

ny väg genom korridor syd eller mitt (UA1 och UA2), och två alter-

nativ gäller anläggning av järnväg (UA3 oh UA4) 

 

Ny sträckning för UA1 och UA2 

I SL:s förstudie beskrivs att sträckan för busstrafik genom Arninge 

ska gå längs E18, via Vaxholmsvägen och ut på väg 264, Arninge-

vägen. Vaxholmsvägen är en smal och slingrande väg, och att 

bredda vägen eller göra helt nya bussfiler kommer ha stora effekter 

på omkringliggande områden. Eftersom vägen sträcker sig genom 

naturområden av regionala, kommunala, och lokala intressen, samt 

ligger nära nyckelbiotoper och andra naturvärden anser vi att sträck-

an för busstrafiken bör förläggas från E 18 med direkt anslutning till 

Arningevägen.  

3.4.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

UA1 innebär en ny busslinje mellan Täby centrum och Arlanda 

flygplats, se figur 10. Bussen kommer från Täby centrum att trafi-

kera Stora marknadsvägen, Viggbyholmsvägen och E18 mot Norr-

tälje. Vid Arninge planeras bussen att gå vidare mot Vallentuna på 
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Arningevägen. Bussen går sedan via Vallentuna centrum mot väg 

268, där den kommer att trafikera en ny vägsträckning mellan Gra-

nakurvan och Upplands Väsby och fortsätter sedan E4:an  norrut 

mot Arlanda (AB Storstockholms lokaltrafik, 2010). 

 

Den nya vägsträckningen ersätter nuvarande väg 268 från Granakur-

van västerut, med två alternativa sträckningar strax norr om Wäsby 

golfklubb samt två alternativa sträckningar vid anslutning till E4:an. 

Vid anslutning till E4:an går det ena alternativet längre söderut och 

närmre ett bostadsområde, detta kallas hädanefter anslutning Ham-

marby södra medan det norra alternativet kallas anslutning Ham-

marby norra (AB Storstockholms lokaltrafik, 2010).  

 

Utöver nydragning av väg 268 beräknas inga större ändringar vara 

nödvändiga, utöver anläggning av busshållplatser (Vägverket, 

2008a). Miljökonsekvensbeskrivningen för detta alternativ kommer 

därför att behandla den nya vägen och inte den befintliga.  

 

Busshållplatser planeras vid; Täby centrum, Marknadsvägen, Vigg-

byholmsvägen, Arninge, korsningen Norrortsleden och Arningevä-

gen, Rickeby/Kristineberg, Vallentuna centrum, Upplands Väsby 

och Arlanda (AB Storstockholms lokaltrafik, 2010). Bussen planeras 

att gå med ett 3- minuters intervall, beräknat för ledbussar med 55 

sittplatser medan intervallet kan förlängas till 4- minuters intervall 

om sträckan istället trafikeras med dubbeldäckare. 

 

 

 

 

 

  Figur 10. Utredningsalternativ 1. 
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3.4.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

Ny busslinje som går mellan Täby centrum och Arlanda, via Arninge 

och Vallentuna. Vägvalet mellan Täby centrum och Vallentuna är 

detsamma som för UA1. För beskrivning, se stycke 3.4.1. UA1. 

Längs sträckan Täby centrum – Vallentuna är busslinjen tänkt att gå 

på separat körbana alternativt separat körfält. Det innebär att vägen 

längs denna sträcka ska breddas, förutom på de ställen där det inte är 

fysiskt möjligt (SL:s förstudie, AB Storstockholms Lokaltrafik, 

2010). 

 

E18, mellan centrala Täby och Arninge är en bred motortrafikled. 

Längs med vägen finns idag utbredd bebyggelse. En breddning av 

vägen är inte möjlig och busslinjen kommer gå på den befintliga 

vägen. I den här rapporten diskuteras därför inte effekter och konse-

kvenser för området längs E18. 

 

Mellan Vallentuna/Molnby och Arlanda ska en bussväg anläggas 

inom någon av de korridorer som studeras för en förlängning av Ro-

slagsbanan (UA3 och UA4). Det möjliggör anläggning av järnväg på 

bussbanan om det blir aktuellt med en förlängning av Roslagsbanan i 

ett senare skede.  

 

Genom att en bussväg anläggs öppnas möjligheten för att vägen i 

framtiden även trafikeras av personbilar och andra motorfordon. 

Enligt Ljungberg (2007) leder inte en nybyggd väg endast till en 

omfördelning av trafiken utan den generar även ny trafik. Då Ar-

landa planerar att avgiftsbelägga in och utfart av personbilar i flyg-

platsområdet är det möjligt att biltrafiken till och från Arlanda mins-

kar. Dock är det rimligt att övrig trafik, som använder vägen i annat 

syfte än att åka till Arlanda, ökar.  

 

Biltrafiken förväntas att öka i Vallentuna kommun med tanke på 

översiktplanens utformning (Vallentuna Kommun, 2010a). Därav 

har hänsyn tagits vad gäller en ökad biltrafik och vilka effekter detta 

kan få på området och de aktuella sträckorna.  

3.4.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

Det tredje utredningsalternativet utreder möjligheten att förlänga 

Roslagsbanans Kårstalinje från Molnby station till Arlanda Sky City 

med angörning söderifrån. UA3 möjliggör även byggandet av ytter-

ligare en station vid Benstocken i södra Arlandaområdet.  

Sträckningen för UA3 påbörjas strax söder om Molnby station, norr 

om centrala Vallentuna. Korridoren viker sedan av mot nordväst och 

breder ut sig innan den korsar Markimsvägen.  Den fortsätter sedan 

nordväst och passerar Almungevägen och väg 293, vartefter smalnar 

korridoren av. Alternativet svänger av mer norrut i samband med att 

den löper in på flygplansområdet (AB Storstockholms lokaltrafik, 

2012). 

3.4.4 UA4 - järnväg i korridor mitt 

Det fjärde utredningsalternativet utreder möjligheten att förlänga 

Roslagsbanans befintliga spår vid Molnby station och fortsätter 

sedan mot nordväst med en ingång till Arlanda från öst. Den exakta 

spårdragningen för alternativet är inte presenterad i SL:s förstudie, 

utan istället redovisas en bred korridor där spåret kan komma att 

förläggas. I korridoren finns också ett riksintresse för militären 

redovisat. De direkta värdefulla områdena inom zonen kommer att 

utredas och försöka undvikas vid förslag till bästa dragning av 

järnvägsdragning. 

 

Likt de tre andra alternativen går även detta alternativ igenom ett 

kulturlandskap med en rik historia och stora kulturvärden. Vid 
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planering, byggande och drift av en järnväg genom detta landskap 

måste hänsyn tas till många olika faktorer, för att inte göra för stora 

intrång på de värdefulla tillgångarna (AB Storstockholms 

Lokaltrafik, 2010). För figur över utredningsalternativen 2,3 och 4 se 

Figur 11.  

 

Figur 11. Utredningsalternativ 2,3 och 4. 
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3.4.5 Nollalternativet 

Nollalternativet beskriver miljöns sannolika utveckling om inget av 

alternativen genomförs (Hedlund & Kjellander 2007). Nollalternati-

vet utgår från att UA1, UA2, UA3 samt UA4 inte blir av. Det geo-

grafiska området för nollalternativet är i huvudsak Vallentuna kom-

mun och till viss del Upplands Väsby och Sigtuna kommun. Tidsho-

risonten för nollalternativet sträcker sig 10-30 år framåt och utgår 

från en befolkningstillväxt som kommer att leda till ett ökat behov 

av bland annat transporter, bostäder och möjligheter till rekreation. 

Nollalternativet för varje fokusområde kommer att presenteras lö-

pande i miljökonsekvensbeskrivningen. Den övergripande nuläges-

beskrivningen som beskrivs nedan ligger till grund för respektive 

nollalternativ. 

 

Vallentuna kommun räknar med en befolkningsökning från 30 000 

invånare till 45 000 invånare under tidsperioden 2000 till 2030 samt 

att en byggnation av 7 000 nya bostäder ska ske under tiden (Vallen-

tuna kommun, 2010a). För att Vallentuna ska bli en integrerad del av 

Stockholmsregionen belyser kommunen i sin översiktsplan att väl 

utvecklade och miljövänliga transportmedel till både Stockholm och 

Arlanda är nödvändiga (Vallentuna kommun, 2010a). I RUFS po-

ängteras att Arlanda och centrala Stockholm är viktiga knutpunkter i 

regionen och att hög tillgänglighet bidrar till högre attraktions- och 

konkurrenskraft samt en ökad välfärd för befolkningen. RUFS be-

handlar även vikten av kollektivtrafikens utbyggnad eftersom det är 

ett väsentligt steg mot minskad klimatpåverkan.  Därmed skulle nol-

lalternativet motverka utvecklingen av kollektivtrafiken som kom-

munerna och regionen eftersträvar. 

 

Kommunen ser positivt på en befolkningsökning eftersom det med-

för ett större underlag för bland annat bättre kommunikationsmöjlig-

heter, handel, service, kultur och fritidsaktiviteter. I översiktsplanen 

beskrivs kommunens goda livsmiljö med närhet till anrika natur– 

och kulturmiljöer som Vallentunas främsta attraktionskraft, även 

utvecklingen av samhälle och infrastruktur måste ske i samspel med 

dessa (Vallentuna kommun, 2010a). 
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4. Befolkning 

4.1 Nulägesbeskrivning för UA1 
Två tredjedelar av sträckan för den planerade vägen ligger i Upp-

lands Väsby kommun och resterande del i Vallentuna Kommun 

(Vägverket, 2008a). Den befintliga väg 268 har idag viss sträckning 

som täcks av en cykelbana. Mellan Grana och Vallentuna planeras 

en gång/cykelväg som i dagsläget utreds av Trafikverket (Trafikver-

ket, 2011b). Gång- och cykelvägarna är bäst utvecklade mellan Upp-

lands Väsby centrum och Lidvägen. Resterande väg mot Vallentuna 

har smala vägrenar.   

Väg 268 håller på ett flertal ställen en dålig standard. Vägen är smal 

och har många snäva svängar vilket innebär dålig sikt för trafikanter. 

Vägens kapacitet motsvarar ej behovet under rusningstid, vilket ger 

upphov till köer. Till viss del används vägen för tung trafik och 

transport till hamnen i Kapellskär. Det förekommer ingen separering 

för gång- och cykeltrafikanter och vägsträckan är idag olycksdrab-

bad (Vägverket, 2008). 

Demografi 

Upplands Väsby påvisar en positiv tillväxttrend och har i dagsläget 

ett invånarantal på 40 000 personer (Upplands Väsby kommun, 

2011).  

 

För andra berörda kommuner, se stycke Demografi i nulägesbe-

skrivning för UA2-UA4. 

 

Arbetsmarknad och sysselsättning  

Se stycket Arbetsmarknad och sysselsättning i nulägesbeskrivning 

för UA2-UA4. 

 

Pendling 

Se stycket Pendling i nulägesbeskrivning för UA2-UA4. 

 

Kommersiell och offentlig service 

Se stycket Kommersiell och offentlig service i nulägesbeskrivning 

för UA2-UA4. 

4.2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4 

Demografi 

Vallentuna kommun är för närvarande en av landets procentuellt 

snabbast växande kommuner och befinner sig i dagsläget i en till-

växtfas med en befolkningsökning på mellan 400-800 personer per 

år. Kommunen har idag ett invånarantal på cirka 31 000 (SCB, 

2012b). Även Sigtuna påvisar en positiv tillväxttrend med ett stadigt 

växande invånarantal, idag totalt 42 000 bosatta (Sigtuna kommun, 

2002).  

 

Invånarna är främst bosatta i tätorter som Vallentuna, Märsta och 

Sigtuna. Täby kommun är en av de största förortskommunerna till 

Stockholm, med närmare 64 000 invånare år 2012. Arbetslösheten i 

kommunen är mycket låg och utbildningsnivån är bland de högsta i 

länet (SCB, 2012d). 
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Arbetsmarknad och sysselsättning 

Landskapet mellan Molnby och Arlanda karaktäriseras av ett glesbe-

folkat jordbrukslandskap blandat med skogspartier lämpliga för både 

jordbruk, skogsbruk och hästverksamhet. I området bedrivs jord-

bruksverksamhet med djurhållning samt kött- och mjölkproduktion. 

Hästnäringen har betydelse för såväl det lokala näringslivet som för 

turistnäringen (Vallentuna kommun, 2010a). 

I Sigtuna och Vallentuna kommun fanns år 2010, 151 stycken re-

spektive 161 stycken registrerade jordbruksföretag (Jordbruksverket, 

2010b). År 2010 fanns det i Vallentuna kommun 157 invånare vars 

huvudsakliga sysselsättning bestod av jordbruk, skogsbruk och fiske 

(Jordbruksverket. 2010b), medan siffran låg på 164 individer i Sig-

tuna kommun. I Sigtuna kommun har antalet kor för mjölkprodukt-

ion sjunkit mellan åren 1985 till 2010 från 1074 till 218 stycken. En 

liknande trend uppvisas i Vallentuna kommun (Jordbruksverket, 

2010a).  

 

I korridor syd ligger Molnby gård med anor från 1600-talet. Där 

bedrivs ett omfattande skogsbruk. Gården har uppskattningsvis 2-3 

heltidsanställda och inkluderar även hästverksamhet (Personlig 

kommunikation, Ekström et.al 2012).  

 

I området för både korridor mitt och syd ligger Stora Lundby. Stora 

Lundby är en modern mjölkgård med cirka 100 mjölkkor som dagli-

gen producerar sammanlagt tre ton mjölk. Mjölken transporteras till 

Arla i Kallhäll och säljs sedan vidare till affärer i Stockholmsområ-

det (Personlig kommunikation, Andersson, 2012). 

Figur 12. Vägkorsning vid Viby. Foto: Bo Eknert. Oktober 2012. 

 

Figur 13. Molnby Gård. Foto: Annika Ratzinger. November 2012. 
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Pendling 

Genom området mellan Molnby och Arlanda slingrar sig ett antal 

äldre enkelfiliga vägar fram genom skogs- och jordbrukslandskapet. 

Bil utgör det smidigaste färdmedlet eftersom lokaltrafiken är begrän-

sad och bussarna på landsbygden är anpassade till skolans tider. 

 

Vallentuna hade mellan år 2005-2006 en restidskvot (genomsnittlig 

restid med SL/genomsnittlig restid med bil) på 3,1. Det innebär med 

andra ord att den genomsnittliga restiden var tre gånger så lång med 

kollektivtrafik som med bil (SCB, 2012f). Vallentuna kommun har 

ett relativt högt bilinnehav jämfört med andra kommuner i Stock-

holms län. I Vallentuna kommun finns 447 personbilar i trafik per 

1000 invånare, vilket kan jämföras med länsgenomsnittet på 390 

personbilar per 1000 invånare (SCB, 2012f).  

 

Ungefär 3300 personer pendlar till Vallentuna från andra kommuner 

för att arbeta och cirka 10 000 personer pendlar ut från Vallentuna 

varje dag. Stockholm är den kommun som flest pendlar till, följt av 

Täby (SCB, 2012f). 

 

Stockholm Arlanda flygplats ligger i Sigtuna kommun. Arlanda har 

en betydande roll för såväl turismen som näringslivet och rymmer 

ungefär 250 företag och sammanlagt runt 16 000 anställda (Sweda-

via, 2012b). Under år 2011 reste 19 miljoner resenärer till eller från 

Arlanda (Swedavia, 2012b). Förutom flygplatsens roll för flygtrafi-

ken har Arlanda även en viktig funktion som knutpunkt för transpor-

ter i Stockholmsregionen, med bland annat buss-, pendeltågs- och 

fjärrtågsförbindelser (Swedavia, 2012b). 

 

 

 

Kommersiell och offentlig service 

Stora delar av området mellan Molnby och Arlanda består idag av 

landsbygd, vilket gör att den kommersiella och offentliga servicen 

främst är lokaliserad i tätorterna Täby, Vallentuna och Sigtuna samt 

vid Arlanda (Vallentuna kommun, 2012d, Sigtuna kommun, 2012). 

4.3 Mål och förutsättningar för UA1-UA4 

4.3.1 Nationell nivå 

De nationella miljömålen som berör människor och befolkning är 

framförallt God bebyggd miljö, Levande skogar, Ett rikt växt- och 

djurliv samt Levande sjöar och vattendrag.   

 

Riksdagen beslutade år 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerhet-

en som innebär att antalet omkomna i vägtrafik inte bör överstiga 

220 personer till år 2020. Målet går även ut på att halvera antalet 

personer som omkommer i järnvägssystemet till år 2020 (Vägverket, 

2008b).  

 

Utöver miljömålen tillkommer Skogsvårdslagen som har en bety-

dande roll för hur hanteringen och skötseln av skogsområden bör 

ske. Centrala faktorer handlar om att den biologiska mångfalden i 

skogen måste bevaras samtidigt som kulturmiljö och sociala aspekter 

ska värnas och beaktas (Skogsstyrelsen, 2012). 

4.3.2  Regional nivå 

Vision Stockholm Nordost anger som mål att Vallentuna kommun 

ska ha 45 000 invånare år 2030. För detta behövs cirka 7 000 nya 

bostäder under perioden 2010-2030. Det innebär en successiv ökning 

från 200 till 350 nya bostäder per år (SCB, 2012b). 
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Arlanda flygplats är ett riksintresse, varpå speciella regler tillskrivits 

för utbyggnad av järnväg i området. Dessutom påverkar Arlandas 

influensområde för buller möjligheterna till exploatering, se figur 6.  

4.3.3 Lokal nivå 

Vallentuna kommun planerar för ett samhälle där människor kan 

mötas, vara aktiva och trivas oavsett ålder, kön, etnicitet eller funkt-

ionshinder. Det innebär att invånarna oavsett fas i livet ska kunna 

hitta en bostad, ett varierat och givande service-, fritids- och kultur-

utbud och inte minst lockande mötesplatser (SCB, 2012b).  

 

Både Sigtuna kommun (2002) och Vallentuna kommun (2010a) 

anger i sina översiktsplaner att trygghet och folkhälsa är två betydel-

sefulla aspekter som ingår i deras kontinuerliga arbete och vision. 

Det finns även ett antal projektmål för väg 268, vilka fokuserar mer 

på framkomlighet och tillgänglighet snarare än trafiksäkerhet.  

4.4 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

4.4.1 Effekter och konsekvenser 

För Vallentuna kommun kan en ny vägdragning föra med sig en 

ökad genomfartstrafik. På befintlig väg 268 kommer trafiken minska 

mellan Granakurvan och anslutningen till Stockholmsvägen ef-

tersom en övervägande del av trafiken kommer välja den nya vägen. 

En positiv konsekvens väg 268, kan därför bli att trafiksituationen 

för gång-, cykel- och busstrafik förbättras (Vägverket, 2008a). 

 

En ny vägdragning för väg 268 bör skapa färre olyckor, eftersom 

vägen som anläggs blir rakare och får en högre standard. En ny väg 

som går genom landskap som tidigare inte exploaterats för vägtrafik 

innebär ökad olycksrisk i området.  

4.5 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 

eller mitt 

4.5.1 Effekter och konsekvenser 

En BRT-linje mellan Molnby och Arlanda, kommer att skapa förut-

sättningar för att nordostkommunerna ska växa. Den nya tänkta för-

bindelsen bör göra nordostkommunerna mer konkurrenskraftiga, 

vilket i sin tur gynnar tillväxten av såväl befolkning som arbetstill-

fällen. För att möta den växande befolkningen ställs krav på kom-

munerna att tillgodose behovet av bostäder, service och sysselsätt-

ning.  

 

Vägen kommer att skapa en barriäreffekt vilket kommer att tvinga 

gångtrafikanter att korsa vägen.  

4.6 UA3 - järnväg i korridor syd 

4.6.1 Effekter och konsekvenser 

En utbyggnad av Roslagsbanan skulle resultera i barriäreffekter av 

varierande grad som riskerar att avgränsa och dela av viktiga områ-

den i den sydliga korridoren. En sådan barriäreffekt skulle försvåra 

möjligheterna att bedriva både jordbruk, skogsbruk och ridverksam-

heter då framkomligheten i området begränsas. En negativ effekt av 

detta blir bland annat mer tidskrävande arbete och sämre lönsamhet 

för markanvändarna.  

 

Enligt verksamhetsutövarna på Molnby Gård, Stora Lundby och 

Husbyöhn skulle detta få förödande konsekvenser vilket riskerar att 

hota deras verksamheter (Personlig kommunikation, Ekström et.al, 

2012; Personlig kommunikation, Haking, 2012; Personlig kommu-

nikation, Andersson, 2012).  
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Stora Lundby är särskilt utsatt då en förutsättning för gårdens fort-

satta existens ligger i expansionsmöjligheterna, vilket kräver att 

marken kring anläggningen bibehålls intakt och inte styckas upp 

(Personlig kommunikation, Andersson, 2012). En nedläggning av 

gården skulle innebära en förlust av närproducerat livsmedel och 

därmed en eventuell ökning av andelen längre transporter (Personlig 

kommunikation, Andersson, 2012).  

 

Peter Haking (Personlig kommunikation, 2012), lokalt förankrad 

företagare på Husbyöhn som bedriver ett inackorderingsstall, beto-

nar vikten av närheten till befintliga ridvägar i området och är över-

tygad om att ett förändrat landskap kommer att innebära ekonomiska 

förluster då hästägare väljer att stalla upp sina hästar någon annan-

stans.  

Vidare riskerar omkringliggande marker att förstöras. För Kyssinge 

golfbana, som i dagsläget planerar att expandera sin verksamhet ge-

nom bland annat ett hotellbygge, skulle en eventuell station i anslut-

ning till golfbanan resultera i positiva effekter. Det skulle möjliggöra 

för fler att ta sig till banorna på ett miljövänligt sätt och även öka 

tillgängligheten för de som inte har bil (Personlig kommunikation, 

Thålin, 2012). Det förutsätter dock att sträckan kompletteras med 

ytterligare stationer vilket i dagsläget inte verkar vara aktuellt (AB 

Storstockholms lokaltrafik, 2012).  Om mark tas i anspråk från be-

fintliga golfbanor skulle det leda till att verksamheten troligen måste 

avvecklas då banornas funktion skulle förstöras (Personlig kommu-

nikation, Thålin 2012). Förutom barriärer av själva spåret begränsas 

ytan ytterligare då mer mark kommer tas i anspråk, inte minst under 

byggnationsfasen.  

4.7 UA4 - järnväg i korridor mitt 

4.7.1 Effekter och konsekvenser 

Om en järnvägsdragning kommer till stånd inom korridor mitt kan 

expansionsmöjligheterna begränsas och ägor fragmenteras för 

gårdarna med mjölkproduktion och annan djurhållning. Den 

generella trenden idag går mot att gårdar behöver allt större 

djurbesättningar för att klara lönsamheten (Jordbruksverket, 2006). 

Därav finns behovet av att kunna ta ny mark i anspråk. Om denna 

möjlighet begränsas riskeras verksamheternas fortlevnad.  

 

Hästverksamheter som finns i området kommer att beröras av den 

föreslagna dragningen bland annat genom försämrade 

Figur 14. Stora Lundby. Foto: Mimmi Lille Skarelius. Oktober 2012. 
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ridmöjligheter. För den islandshästverksamhet som bedrivs i 

Husbyöhn kommer framtida planer på en utökad verksamhet i form 

av turridningar att riskeras (Personlig kommunikation, Haking, 

2012). 

 

Kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm kommer troligen 

förbättras vid en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Om 

arbetspendlare och flygresenärer väljer att åka med Roslagsbanan 

istället för bil torde det medföra att E4:an avlastas.  
 

Precis som för UA3 kommer planförslaget för UA4 leda till att 

barriäreffekter uppstår i området. Detta kommer försvåra rörligheten 

för människor och djur. I ett längre perspektiv kan upphov till 

olycksrisker tillkomma då människor och djur försöker korsa spåren. 

 

Eftersom Arlanda har ett bestämt utsläppstak av växthusgaser, 

(Kommunförbundet Stockholms län, 2012) där även trafik till och 

från flygplatsen räknas in, kommer en kollektiv förbindelse från öst-

lig riktning underlätta Arlandas miljöarbete. Förmodligen kommer 

den kollektiva andelen resenärer inte öka markant, men en förhopp-

ning är att andelen kollektivt resande på längre sikt kommer att öka, 

då fler alternativa transportmöjligheter finns.  

4.8 Hänsyn och åtgärder 

4.8.1 Väg 

För UA1 kommer hastighetsbegränsningar att kunna förbättra väg 

268. Övergångsställen minskar barriäreffekterna som en väg för med 

sig. Sänkt hastighet vid dessa är även viktigt för att öka säkerheten 

(Nilsson, 2000). 

 

För hänsyn och åtgärder för UA2, se stycke 4.8.2 Järnväg. 

4.8.2 Järnväg 

För att mildra barriäreffekterna för de verksamheter som bedrivs i 

området kan järnvägsdragningen anpassas efter befintliga markgrän-

ser. En tidig dialog med markägare är av stor vikt för att kunna ut-

reda tänkbara åtgärder som underlättar framkomligheten både under 

bygg- samt driftsfasen (Hedund & Kjellander, 2007). Utöver fysiska 

effekter bör de olika verksamheternas framtida utvecklingspotential 

tas med i beaktandet. 

 

För att öka framkomligheten för djur, människor och jordbruksma-

skiner kan ekodukter, tunnlar eller andra lämpliga förbindelser byg-

gas under järnvägen. 

 

Lokaliseringen av järnvägssträckningen bör göras så att ett så stort 

resenärsunderlag som möjligt kan fångas in. Önskvärt skulle vara att 

få ett resande i båda riktningarna för att utnyttja kapaciteten till fullo. 

Det kan bland annat innebära att flertalet stationer i bostadsnära om-

råden vore att förorda. Idag planeras ingen bostadsexploatering inom 

det föreslagna området för UA4, vilket innebär att en eventuell stat-

ion i området skulle sakna resenärsunderlag.  

 

I de västra delarna av Vallentuna kommun begränsar bullret från 

Arlanda flygplats en vidare bebyggelseexpansion (Vallentuna kom-

mun, 2010a). Möjlighet finns dock för bebyggelseexploatering i de-

lar som skulle kunna få en anknytning till en förlängning av Ro-

slagsbanan (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2010). Detta bör stude-

ras vidare innan ytterligare beslut om en exakt sträckning för järnvä-

gen beslutas.  
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4.9 Slutsatser 

4.9.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

För kommunikationen mellan Täby - Vallentuna - Upplands Väsby 

och Arlanda kommer den nya vägen underlätta och möjliggöra sam-

hällsekonomiska fördelar såsom större rörelsefrihet och ökad möj-

lighet att ta sig till arbete och affärsverksamheter. Bullerskydd och 

övergångsmöjligheter måste byggas för att möjliggöra fortsatt rekre-

ation och en minskning av olycksriskerna. 

 

En anläggning av vägen kan komma att öka det kollektiva resandet, 

vilket leder till mindre utsläpp men vägen kan också bidra till en 

ökad personbiltransport vilket skulle leda till mer utsläpp och större 

klimatpåverkan. 

 

Anläggning av en ny väg gynnar boende, gång- och cykeltrafikanter 

på den idag befintliga vägen som sträcker sig mellan Grana och 

Upplands Väsby eftersom trafiken minskar och därmed olycksris-

ken. Ett tidigare opåverkat område kommer få en ökad olycksrisk för 

människor och djur som ska passera eller befinner längs med den 

nya vägen. 

4.9.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

En tvärförbindelse mellan Arlanda och Molnby i egenskap av en 

BRT-väg kommer att föra med sig både negativa och positiva effek-

ter. Andelen kollektivtrafik kan komma att öka framför allt till Ar-

landa, vilket skulle avlasta det befintliga vägnätet och förhoppnings-

vis bidra till minskat bilresande. Om vägen brukas enbart av busstra-

fik eller om vanlig biltrafik kommer tillåtas är av stor betydelse. Att 

göra om denna BRT-väg till en järnväg kan övervägas i ett senare 

skede. 

Risken för trafikolyckor bedöms öka märkbart då antalet vägar i 

områden idag är relativt få. Detta är något nytt för människor och 

djur att anpassa sig till och kan till en början öka antalet olyckor. Om 

passager för djur och människor byggs bedöms riskerna för olyckor 

vara mindre.   

4.9.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

Om inte hänsyn tas till verksamhetsutövare i området riskerar dessa 

att tvingas avveckla sina verksamheter. Att försvåra för boende i 

området ligger inte i linje med det nationella landsbygdprogrammet 

som istället framhåller vikten av en levande landsbygd.  

 

För kommunikationsmöjligheterna i området har järnvägen positiva 

effekter, då kollektivtrafiken förbättras mellan Täby/Vallentuna och 

Arlanda/Märsta samt avlastning sker på det befintliga vägnätet. Sam-

tidigt kan en smidigare förbindelse innebära att attraktiviteten hos 

området ökar. 

 

Vid byggandet av en järnväg kommer det i området att uppstå barriä-

reffekter för människor och djur som rör sig där. Detta kommer att 

leda till en förhöjd olycksrisk om de beträder spåren. Säkra passager 

minskar incitamenten för att korsa spåren på ett trafikfarligt sätt och 

därmed sjunker olycksrisken. En järnvägsförbindelse kan ses som ett 

säkert färdmedel i relation till motorburen trafik.  

4.9.4 UA4 - järnväg i korridor mitt 

Etablerandet av en järnväg över jordbruksområden kan innebära en 

ökad fragmentering av landskapet som kan försvåra för de jordbru-

kare som brukar marken. Om åtgärder vidtas för att minska barriä-

reffekter kan dock de negativa effekterna mildras. Detta bör dock 

ske i samråd med jordbrukare och andra brukare av landskapet för 

att få till stånd lösningar som baseras på de lokala förutsättningarna 
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och behoven. Vidare bör jordbruksverksamheterna inte enbart be-

traktas som enskilda intressen vid en sammanvägning av den före-

slagna åtgärdens konsekvenser. Även aspekter såsom deras värde för 

naturvård, landskapsskötsel och produktion av livsmedel bör inklud-

eras i bedömningen.  

 

En dragning av järnvägslinjen inom korridor mitt skulle troligen inte 

medföra några ytterligare stationslägen, vilket innebär att åtgärden 

inte förväntas föra med sig några effekter på den bilburna konsumt-

ionsrelaterade trafiken till Arlanda som kan befaras öka med vidare 

exploateringar i Arlandaområdet. 

 

En kollektiv förbindelse mellan Vallentuna och Arlanda kommer att 

öka den potentiella andelen kollektivtrafikresenärer. Det befintliga 

vägnätet kommer således att avlastas, vilket bidrar till positiva effek-

ter för boende i området. En ökad andel resenärer som väljer ett kol-

lektivt alternativ bidrar också till minskade utsläpp. 

4.10 Nollalternativ 
Området för utredningsalternativen består till stor del av landsbygd 

med inslag av tätorter där kommersiell och offentlig service finns. 

Ökad befolkning leder till bättre förutsättningar för arbete, service 

och handel men samtidigt en ökad belastning på resurser och miljö. 

I nuläget är bilen det främsta färdmedlet, detta gäller framförallt bo-

ende utanför tätorterna och för resande där emellan. Kollektivtrafi-

ken är idag undermålig och en ökad befolkningsmängd medför be-

hov av en ökad kapacitet. Om en utbyggnad av kollektivtrafiken inte 

sker är det mycket sannolikt att biltrafiken ökar i samtliga berörda 

kommuner (Stockholm nordost, 2012). 

Den största tillväxten förväntas ske i tätorterna och det är främst de 

större vägarna som kommer att få en ökad trafik. Även ute på lands-

bygden runt Molnby och Orkesta kommer det att ske en ökad an-

vändning av vägnätet.  Trafikökningen kommer dock inte vara lika 

stor som på exempelvis Arningevägen och väg 268 eftersom dessa 

utgör viktiga transportleder, till skillnad från landsbygdsvägarna.  

 

Samarbetet ”Stockholm nordost” har som målsättning att skapa 50 

000 nya arbetstillfällen i en ny gemensam arbetsmarknad vilket 

kommer att leda till en ökad pendling (Stockholm nordost, 2012). 

Med ökad flygtrafik och Arlandas expansion kommer det även fort-

sättningsvis råda brist på tysta områden. Utöver detta påverkas män-

niskors hälsa av trafikbuller, utsläpp och en ökad olycksrisk längs 

större trafikleder och mindre vägar. Om biltrafiken till och från Ar-

landa inte förbättras kommer Arlanda ha svårt att möta den plane-

rade ökningen av resenärer då de har en begränsning i sitt utsläpps-

tak. Antalet bilar kommer öka i takt med befolkningstillväxten, vil-

ket leder till större förbrukning av energi inom transportsektorn 

(Swedavia, 2012b).  
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5. Rekreation och friluftsliv 

5.1 Nulägesbeskrivning för UA1 
Två tredjedelar av sträckan för den planerade vägen ligger i Upp-

lands Väsby kommun och resterande del i Vallentuna (Vägverket, 

2008a). Området omfattas av ett rikt och varierat landskap bestående 

av skogs- och jordbruksmark samt andra grönområden som utgör ett 

stort värde för friluftslivet. Det mest tätbebyggda området ligger i de 

västra delarna av avgränsningsområdet, i utkanten av Upplands 

Väsby. Den västra delen av Vallentuna kommun är mer glesbe-

byggd, med enskilda bostadshus samlade i mindre grupper.  

 

Den östra delen innefattar det största grönområdet som är av stor 

betydelse för friluftsliv. Området har ett stort rekreationsvärde, då 

det finns en anläggning för en golfbana, ”Wäsby Golf” och ridnings-

platser kring Dyvinge, Näle samt kring flera gårdar, se figur 17. 

5.2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4 
I Täby, där Arningevägen har sin början, ligger Rönninge by – Skav-

lötens naturreservat på vänster sida av vägen. Detta är Täbys viktig-

aste friluftsområde och innehåller bland annat ett stort motionscent-

rum (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012). 

 

Med sitt karaktäristiska kultur- och naturlandskap är området mellan 

Molnby och Arlanda ett attraktivt utflyktsmål för aktiviteter såsom 

svampplockning, vandring, fågelskådning och längdskidåkning. 

Långhundraleden, Järnbergaskogarna och riksintresset Markim-

Orkesta är belägna kring korridor mitt och är välbesökta områden. 

Molnby i Vallentuna kommun erbjuder motionsspår som uppskattas 

av såväl cyklister som av fotgängare och ryttare, och även Skånela 

socken i Sigtuna kommun uppges ha viktiga motionsspår (AB Stor-

stockholms lokaltrafik, 2012).  

 

Enligt Vallentuna kommuns översiktsplan är grönstrukturen i områ-

det viktig framförallt eftersom det finns en god samverkan mellan 

kultur-, natur- och friluftsintressen, vilket gör att det i området finns 

goda möjligheter till rekreation (Vallentuna kommun, 2010a).   

 

I det berörda området mellan Molnby och Arlanda finns såväl stor-

skaliga som småskaliga jordbruk och hästgårdar.  Två av de större 

hästgårdarna vid Husbyöhn och Foderby ligger i anslutning till kor-

ridoren i syd. Exakt hur många verksamhetsutövare som finns inom 

korridoren är dock svårt att fastställa. Stora arealer i anslutning till 

gårdarna används idag som ridvägar.  

 

Figur 15. Molnbyskogens rekreationsområde.   Foto: Bo Eknert. 

Oktober 2012 
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Kyssinge och Tjusta golfklubb har sina anläggningar med tillhö-

rande golfbanor, vilka är lokaliserade i den södra korridoren. Kyss-

inge är en påkostad och populär 27 hålsbana med uppskattningsvis 

1000 medlemmar. Kyssinge utreder just nu möjligheten att expan-

dera sin verksamhet, i form av ett anslutande hotell, och har lämnat 

in en detaljplan till kommunen. Tanken är att locka både golfspelare 

samt resande till och från Arlanda. Tjusta golfklubb, med cirka 6000 

medlemmar, har 18 hål och är en “pay and play” bana, vilket innebär 

att den är tillgänglig för alla (Personlig kommunikation, Thålin, 

2012).  

Korridor mitt berör inte några riksintressen för friluftsliv (AB 

Storstockholms lokaltrafik, 2012). I korridor syd och mitt finns dock 

Rösjökilen som utgör en viktig plats för naturnära upplevelser, 

såsom promenader i skogsmiljö och dylikt, se figur 8. En del av 

kilen innehar även Molnbyskogen, vilken ses som ett viktigt område 

med ett högt upplevelsevärde (Regionplane- och trafikkontoret, 

2004a).   

 

Husbyöhn, en islandshästklubb finns i området för korridor mitt. Där 

drivs bland annat ett inackorderingsstall och tävlingar anordnas varje 

år för islandshästar (Personlig kommunikation, Haking, 2012). 

5.3 Mål och förutsättningar för UA1-UA4 

5.3.1  Nationell nivå 

Miljömål som berörs är Levande skogar, där vikten av tillgängliga 

skogsområden för friluftsliv och rekreationsmöjligheter understryks 

(Naturvårdsverket, 2012c). Målet om Ett rikt växt- och djurliv kan 

relateras till att friluftslivet gynnas av en biologisk mångfald 

(Naturvårdsverket, 2012b). 

 

Skogsvårdslagen (SFS 1979:429, 2012) berör områdets rekreation- 

och friluftsliv. Lagen säger att skogen är en nationell tillgång och en 

förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god 

avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. 

Skogsvårdslagen styr hanteringen och skötseln av skogsområden. 

Centralt är att den biologiska mångfalden i skogen måste bevaras 

samtidigt som kulturmiljön och sociala aspekter ska beaktas 

(Skogsstyrelsen, 2012).  

Figur 16. Ridning i Hargsåns dalgång sett mot Husbyöhn. Foto: Bo 

Eknert. Oktober 2012. 
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5.3.2 Regional nivå 

Rösjökilen vars sträckning berör stora delar av korridorerna ska 

enligt RUFS (2010) bevaras, bland annat eftersom naturen ger 

invånarna en god resurs i form av lättillgängliga natur-, kultur- och 

friluftsvärden (Naturskyddsföreningen, 2009). 

5.3.3 Lokal nivå 

Vallentuna kommun betonar betydelsen av att ett rikt friluftsliv är 

grundförutsättningen för att invånarna ska må bra. Grunden för 

rekreation och friluftsliv inom kommunens gränser utgörs av olika 

landskapstyper, ofta med höga natur- och kulturvärden. Vallentuna 

kommun har som mål att kommuninvånarna i tätorterna ska ha 

tillgång till natur i form av större sammanhängande naturområden 

(Vallentuna Kommun, 2010a). 

5.4 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

5.4.1 Effekter och konsekvenser 

Den nya vägen kommer att resultera i en barriäreffekt (Vägverket, 

2008a). Hästuppfödningsgården Stjärnborg kommer, om en väg an-

läggs enligt den norra vägdragningen sannolikt att påverkas. Säker-

heten för djuren kan påverkas och ungdjuren kan störas av bullerni-

våerna. En lugn och tyst miljö är viktigt för att djuren ska känna 

trygghet under uppväxten (Svenska ridsportsförbundet, 2008). Häs-

tarnas betesmarker kan tänkas bli negativt påverkade av den nya 

vägdragningen samt av själva byggnationen av vägen i form av bul-

ler och utsläpp samt i och med en ökad olycksrisk om hästarna tar 

sig ur sina hägnader. 

 

Om en vägbyggnation genomförs enligt den södra vägdragningen, 

kommer golfbanan ”Wäsby golf” med stor sannolikhet att drabbas. 

Vägen kommer att anläggas längs golfbanans norra kant, men kan 

ändå tänkas ge en störningseffekt då buller och landskapsbild för-

ändrar en tidigare ostörd del av golfbanan. En dragning av vägen i 

det här området kan sätta stopp för eventuell utveckling av verksam-

heten, se figur 17.  

 

Sveriges näst största skytteklubb, Upplands Väsby Pistol Skyt-

teklubb, ligger mitt i dragningen för den nya planerade vägen, såväl 

den norra som södra dragningen. Denna kan komma att bli avsevärt 

påverkad, då en utökning av säkerhetsåtgärder kan behöva ske. I viss 

mån kan även en konsekvens bli att skytteklubben kan behöva flytta 

eller avveckla sin verksamhet. I anslutning till skytteklubben finns 

även ett modellflygfält som riskerar att behöva flytta om den nya 

vägen förläggs i området (Vi i Väsby, 2012). 

 

Både förbättringen av den befintliga körbanan och byggnationen av 

den nya vägen mellan Vallentuna och Upplands Väsby kommer bi-

dra med positiva effekter, då människors hälsa gynnas av att cykel- 

och gångbanor upprustas och kompletteras.  
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Figur 17. Anläggningar och områden för rekreation och friluftsliv i utredningsalternativ 1. 
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5.5 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 

eller mitt 

5.5.1 Effekter och konsekvenser 

En kollektivtrafikförbindelse från Vallentuna till Arlanda kommer 

att påverka båda korridorerna vad gäller tillgången till rekreation och 

friluftsliv. Effekter och konsekvenser kan dock komma att få olika 

stor betydelse i respektive korridor då de innehåller olika typer av 

rekreations- och friluftsmöjligheter. I korridorerna kommer flera 

värden för rekreation och friluftsliv att påverkas negativt då byggnat-

ionen av en ny väg kommer att ta en stor andel mark i anspråk. Inom 

korridoren finns idag två golfbanor, hästgårdar, vandringsleder, 

skogsområden och cykelvägar. Vad gäller friluftsområdet längs Ar-

ningevägens västra kant bedöms inga större konsekvenser upp-

komma vid en breddning av vägen. 

 

Markim är av stort rekreationsvärde både för bygdens invånare och 

för Vallentuna med närliggande kommuners invånare. Den attrakt-

ionskraft som landskapet idag har när det gäller just rekreation och 

friluftsliv skulle kraftigt försämras om planerna blir verklighet (Per-

sonlig kommunikation, Engstedt, 2012). Områden och aktiviteter 

som människor idag nyttjar för eget välbefinnande kan således 

komma att gå förlorade.  

 

I och med att en stor andel mark tas i anspråk får det även effekter 

och konsekvenser för den biologiska mångfalden som kan komma 

att utarmas vilket kan leda till färre fågelpopulationer och reducerad 

artrikedom bland till exempel svampar, som idag är två populära 

intressen – fågelskådning och svampplockning. Även Molnbys at-

traktiva rekreations- och friluftsområde kommer att påverkas nega-

tivt. Slutligen tillkommer även negativa effekter och konsekvenser 

från ökade bullernivåer och utsläpp som inte gynnar upplevelsen i ett 

rekreations- och friluftsområde.  

 

Historiska leder som bevarats kan komma att försvinna alternativt 

brytas upp vilket kommer att störa det idag fria rörelsemönstret i 

landskapet.  

5.6 UA3 - järnväg i korridor syd 

5.6.1 Effekter och konsekvenser 

Tillgängligheten till naturen och möjligheten till ett rikt friluftsliv är 

en stor anledning till varför människor väljer att bo och bosätta sig i 

Vallentuna kommun (AB Storstockholms lokaltrafik, 2012). En ny 

järnväg genom korridoren skapar barriäreffekter, vilka riskerar att 

inverka negativt på det rörliga friluftslivet då möjligheten att för-

flytta sig obehindrat i området begränsas (Personlig kommunikation, 

Bråvander, 2012). Dock menar förespråkare av järnvägsdragningen 

att en tvärförbindelse snarare bör uppfattas som något positivt då fler 

människor lättare kan ta sig till området (AB Storstockholms Lokal-

trafik, 2012).  

 

För Kyssinge golfbana, som i dagsläget planerar att expandera sin 

verksamhet genom bland annat hotellbygge, skulle en station i an-

slutning till golfbanan resultera i positiva effekter. Det skulle möj-

liggöra för fler människor att ta sig till banorna på ett miljövänligt 

sätt och även öka tillgängligheten för de som inte har bil (Personlig 

kommunikation, Thålin, 2012). Detta förutsätter dock att sträckan 

kompletteras med ytterligare stationer vilket i dagsläget inte verkar 

vara aktuellt (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2012). Vidare poäng-

teras vikten av att spåret inte får ta mark från befintliga golfbanor, då 

detta istället skulle leda till att verksamheten troligen måste avveck-
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las då banornas funktion skulle förstöras (Personlig kommunikation, 

Thålin, 2012).  

 

5.7 UA4 - järnväg i korridor mitt 

5.7.1 Effekter och konsekvenser 

En järnvägsdragning innebär en barriär för människors rörelsefrihet. 

I korridor mitt finns möjlighet till rekreation i form av ridning, 

cykling och användandet av promenadstråk som kan försämras 

måttligt eller avsevärt i området för UA4 om en järnvägsdragning 

realiseras. Graden av försämring beror på exakt lokalisering för 

dragningen och egenskaper såsom bredd på spåren. Försämrad 

rekreation kommer främst ske kring Molnbyskogen, samt vissa 

ridanläggningar och spår som används för ridning (AB 

Storstockholm Lokaltrafik, 2012).  

 

Aktiviteter som bedrivs på Husbyöhn kan påverkas negativt. Det 

handlar främst om störningar från järnvägen och minskat område för 

hästridning. Antal personer som hyr en plats för hästar på Husbyöhn 

kan komma att minska, vilket i sin tur påverkar verksamhetens 

möjlighet till ekonomisk överlevnad (Personlig kommunikation, 

Haking, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Anläggningar och områden för rekreation och fri-

luftsliv i utredningsalternativ 2,3 och 4. 
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5.8  Hänsyn och åtgärder 

5.8.1 Väg  

Ekodukter, broar, sociodukter och övergångsställen kan byggas för 

att minska barriäreffekterna av en ny väg och en ökad trafik. Skytte-

klubbens skjutbanor kan flyttas ett tiotal meter så att de kan bevara 

sin verksamhet. Bullerdämpande beläggning och bullerplank kan 

användas för att minska störningarna från vägen, men även för att 

förhindra att golfbollar rullar ut på vägbanan.  

5.8.2 Järnväg 

För att lindra eventuella barriäreffekter och bevara sammanhängande 

skogspartier bör åtgärder som exempelvis ekodukter, passager och 

tunnlar utredas noggrant (Personlig kommunikation, Bråvander, 

2012). För att underlätta förflyttning bör skyltar sättas upp som påvi-

sar var den närmaste under/över gången finns (AB Storstockholms 

Lokaltrafik, 2012). Tillgängligheten för de personer som bor norr om 

den tilltänkta järnvägen bör även beaktas, så att de boende får till-

gång till friluftsaktiviteter i skogarna söderut (AB Storstockholms 

Lokaltrafik, 2011).  

 

Hänsyn bör tas till befintliga golfbanor i området så att dessa förblir 

intakta. Vid en eventuell placering av spåret längs med en golfbana 

bör skyddsnät sättas upp för att inte riskera skador på tågen (Person-

lig kommunikation, Thålin 2012). Dessutom bör arbetet med att re-

ducera eventuella bullernivåökningar undersökas noggrant för att 

undvika att helhetsintrycket i området förstörs. 

 

För att bevara möjligheten till rekreation och ett rikt friluftsliv bör 

åtgärder vidtas som förhindrar och motverkar barriäreffekter. Kors-

ningsmöjligheter i form av över- och/eller undergångar vore att före-

dra (Personlig kommunikation, Sjögren, 2012). Åtgärder såsom 

tunnlar är inte en god lösning för Husbyöhns inackorderingsstall och 

tillhörande aktiviteter, då dessa inte fullt ut kan ersätta de värden för 

rekreation och friluftsliv som idag finns i området (Personlig kom-

munikation, Haking, 2012).  

Utformandet av en järnvägsdragning bör ske i nära dialog med de 

som nyttjar området för rekreation, då åsikter angående vad som 

utgör goda kompensationsåtgärder kan skilja sig. Om detta 

utredningsalternativ blir aktuellt för verkställande rekommenderas 

att kontakt tas med exempelvis idrottsföreningar och andra 

föreningar/klubbar som nyttjar de rekreationsområden som finns 

inom området för UA3 och UA4.  
 

För båda korridorerna gäller att hänsyn måste tas till bland andra 

vandrare och bärplockare. Det är mer tidskrävande att ta sig till 

övergångar. Då åtgärder för att minska barriäreffekter för nämnda 

kategorier inte är så kostsamma, bör de implementeras (Personlig 

kommunikation, Gullberg, 2012)  

5.9 Slutsatser 

5.9.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

Den nya vägen kommer att ge en negativ påverkan på närliggande 

gårdar och rekreationsområden, främst genom buller och barriäref-

fekter. Både den norra och den södra dragningen kan förväntas ge 

stora konsekvenser. Bullerskydd och övergångsmöjligheter måste 

beredas för att hämma olycksrisken och inte hindra rekreationsmöj-

ligheterna. 

5.9.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

En kollektivtvärförbindelse från Vallentuna till Arlanda kommer att 

få stora negativa effekter för rekreations- och friluftslivet i såväl kor-
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ridor mitt som i korridor syd. En stor andel mark kommer att tas i 

anspråk vilket riskerar att utarma biologiska mångfalden och möjlig-

heten till nära och lättillgängliga skogs- och grönområden.  

5.8.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

För att bibehålla attraktionskraften i området, beakta aktiviteter som 

påverkar folkhälsan positivt och leva upp till miljömålet Levande 

skogar bör ett stort hänsynstagande till rekreationsområden i områ-

det tas vid planerna av en ny järnvägsdragning.   

5.9.4 UA4 - järnväg i korridor mitt 

Möjligheten till rekreation kan försämras vid realisering av UA4. 

Barriäreffekter vid en järnvägsdragning kan enkelt uppstå och 

åtgärder för att motverka dessa barriärer bör vidtas.  

5.10 Nollalternativ 
Enligt översiktsplaner för Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna 

kommun är grönstrukturen i området viktig. Det finns en stor sam-

verkan mellan kultur-, natur- och friluftsintressen, vilket gör att det 

finns goda möjligheter till rekreation för alla intresseinriktningar. 

Detta kommer med stor sannolikhet kunna fortsätta att växa och om-

rådet kan dra till sig en växande andel natur- och kulturturism i form 

av golfbanor, svampskogar, motionsspår, koloniområden och rid-

stråk, särskilt i området mellan Molnby och Arlanda. Det finns pla-

ner på utvidgning av golfbanor bland annat för att skapa möjligheter 

för resenärer vid Arlanda flygplats att spela golf. Anläggning av 

golfbanor innebär ett ingrepp i natur- och kulturmiljön, dock mindre 

påverkan än exempelvis bostadsexploatering. 
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6. Buller, vibrationer och elektromagne-

tiska fält 

6.1 Nulägesbeskrivning för UA1 
Inom planområdet finns det kraftigt trafikerade vägsträckor, vilket 

medför höga bullernivåer för boende och människor som vistas i 

vägnära områden. E18 sträckan Täby centrum – Arninge, Väg 264 

Arninge – Vallentuna och Väg 268 Vallentuna – Upplands Väsby är 

särskilt belastade sträckor (Vägverket, 2008).  

 

6.2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4 
I planområdet för UA3 och UA4 är de främsta bullerkällorna väg- 

och spårtrafik samt flygplansbullret från Arlanda. I övrigt förekom-

mer lantbruksverksamheter och rekreationsområden som i dagsläget 

inte genererar bullernivåer över gränsvärdena. Tätortsutvecklingen 

och en ökad trafikmängd i Vallentuna kommun medför större buller-

störningar och riskerar att öka risken för trafikolyckor (Vallentuna 

kommun, 2010a).  

 

De mest påtagliga vibrationskällorna för alla alternativ är idag Ar-

landa flygplats, Roslagsbanan, Ostkustbanan samt E4:an, E18 och 

väg 264, Arningevägen. De olika alternativen delar också samma 

förutsättningar vad gäller elektromagnetiska fält. Området mellan 

Molnby och Arlanda utsätts inte för elektromagnetiska fält från järn-

väg i dagsläget. Svaga elektromagnetiska fält förekommer i direkt 

närhet till kraftledningar och andra högspänningsledningar i områ-

det. 

6.3 Mål och förutsättningar 

6.3.1 Nationell nivå 

Buller påverkar främst i detta fall miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö, där en av preciseringarna nämner att människor inte ska utsät-

tas för skadliga ljudnivåer. Även målen Levande sjöar och vatten-

drag samt Myllrande våtmarker berörs av buller (Naturvårdsverket, 

2012d).  

 

Riksdagen har antagit riktvärden för järnvägs- och trafikbuller 1997 i 

proposition 1996/97:53 - Infrastrukturinriktning för framtida trans-

porter. Följande riktvärden gäller: 

 

 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

 45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

För åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning är riktvärdet för bul-

ler satt till 55 dBA ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekviva-

lentnivå (Naturvårdsverket, 2012d). 

6.3.2 Regional nivå 

I Stockholms län har Länsstyrelsen tagit fram avstegsfall från rikt-

värdena för buller då det på många håll kan vara svårt att uppfylla 

dessa. Då dessa avsteg görs bör dock bebyggelsens utformning och 

placering anpassas genom med en tyst sida och en god helhetsmiljö i 

syfte att kompensera höga bullernivåer (Tyréns AB, 2008). 
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6.3.3 Lokal nivå 

I Sigtuna kommun gäller att vid nybyggnad av bostäder eller om-

byggnad av infrastruktur ska riktvärden för buller inte överskridas 

eller bullerzoner utökas. Det råder idag en brist på bullerfria områ-

den och därför bör tre befintliga relativt tysta områden i kommunen 

värnas - ett område nordväst om Sigtuna stad inkluderande naturre-

servatet i Hällsboskogen, ett norr om Skepptuna, ett öster om Tors-

borg (Sigtuna kommun, 2002).  

 

Det finns även projektmål för väg 268 där ett av målen är att minska 

bullerstörningarna för boende längs vägen (AB Storstockholms Lo-

kaltrafik, 2012). 

6.4 Effekter och konsekvenser för UA1-UA4 
Nedan beskrivs generella effekter och konsekvenser av buller och 

vibrationer. 

 

Sammanlagda bullernivåer som uppstår vid användandet av arbets-

maskiner samt transporter till och från byggarbetsplatser och etable-

ringsområden kan kortsiktigt överskrida riktvärden. Ökade bullerni-

våer kommer även uppkomma i den mån eventuella markarbeten 

krävs såsom sprängning och pålning (Naturvårdsverket 2012q).  

 

Trafikbuller är ett störningsmoment som påverkar upplevelsevärdena 

för människor som vistas i området. Forskning visar att buller ger 

negativa effekter på djurlivet som på lång sikt kan leda till försämrad 

reproduktion och ökad dödlighet (Biodiverse, 2009). Trafikbuller 

kan även ge upphov till negativa hälsoeffekter såsom sömn-, kon-

centrations- och inlärningssvårigheter samt även stress (Boverket, 

2008). Ny forskning visar på att det även kan leda till förhöjt blod-

tryck och en ökad risk för att få stroke för personer som bor i bull-

riga miljöer (Personlig kommunikation, Selander, 2011).  

 

Skillnad mellan buller från väg respektive järnväg är att vägtrafikle-

der generellt har en konstant trafik och en hög medelbullernivå me-

dan järnväg inte medför något buller förutom då tåg passerar. Järn-

vägsbuller skiljer sig från trafikbuller då det generellt settär mer hög-

frekvent (Naturvårdsverket 2012p). 

 

Hos människan kan vibrationer generera liknande störningar som 

buller i form av framför allt sömnsvårigheter, insomningsproblem, 

koncentrationssvårigheter och trötthet (Banverket, 2008). Skador på 

byggnader uppstår sällan enbart pga. vibrationer, utan uppstår kumu-

lativt med andra effekter som naturligt åldrande och förändrade 

grundvattenförhållanden (Banverket 2009). Vibrationer kan bidra till 

sättningar i marken och på så sätt påverka byggnader och vägar men 

det är ovanligt att denna typ av skador uppstår från järnvägstrafik 

(Banverket, 2009). Områden för alla alternativ sträcker sig igenom 

en kulturminnesrik miljö och vibrationer kan därför påverka histo-

riska byggnader och fornlämningar.  

 

Huruvida elektromagnetiska fält påverkar människor och djur- och 

växtliv är osäkert (Sigtuna Kommun, 2002). Generellt sett anses inte 

dagens exponering av strålning innebära miljö- eller hälsoproblem. 

6.5 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

6.5.1 Effekter och konsekvenser 

För närliggande bostäder längs den befintliga vägsträckan mellan 

Grana och Upplands Väsby kommer bullernivån enligt prognos att 

minska genom en utbyggnad av den nya vägen. För de områden där 
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helt ny vägsträcka ska dras och där det aldrig tidigare funnits trafik, 

kommer bullernivåer att öka. För vägalternativen kommer det inte 

ske någon ökning av de elektromagnetiska fälten i området. 

6.6 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 

eller mitt  

6.6.1 Effekter och konsekvenser 

Under driftfasen beräknas bullernivån inte öka markant längs sträck-

an Täby Centrum – Vallentuna. Om den tilltänkta vägen i området 

Molnby - Arlanda kommer att används av annan trafik än den tänkta 

busstrafiken blir följden än högre bullernivåer. 

6.7 UA3 - järnväg i korridor syd 

6.7.1 Effekter och konsekvenser 

För UA3 och UA4 är det främst de maximala ljudnivåerna som upp-

står då ett tåg passerar som kommer att upplevas som störande. Stör-

ningarna kommer att upplevas mest i de delar av planområdet som 

karaktäriseras av landsbygdsmiljö och rekreationsområden, då folk 

söker sig till dessa områden för dess lugn. I närheten till järnvägens 

kontaktledningar kommer det att uppstå elektromagnetiska fält.  

6.8 UA4 - järnväg i korridor mitt 

6.8.1 Effekter och konsekvenser 

Se UA3.  

6.9 Hänsyn och åtgärder för UA1-UA4 
Gemensamt för UA1-UA4 är att bullerskärmar kan placeras på ut-

satta delar av sträckningen för att avskärma buller och minska bul-

lerpåverkan för boende och de som vistas i området. För fastigheter 

där bullernivåerna överskrider riktvärdena, trots uppsatta buller-

skärmar, bör fasadåtgärder såsom tillsatsfönster eller inglasade bal-

konger upprättas. Extra hänsyn bör tas till utmarkerade tysta områ-

den i kommunerna Sigtuna och Vallentuna som enligt de lokala må-

len bör värnas. Vid kartläggning av buller är det viktigt att se till det 

sammanlagda ljudlandskapet och inte bara till enskilda bullerkällor 

(Boverket, 2008). Eftersom det uppstår en kombination av buller 

från flyg, järnväg och biltrafik ställs särskilda krav på den fysiska 

planeringen för att minimera bullerpåverkan från enskilda bullerkäl-

lor. Buller från järnväg är generellt sett mer högfrekvent än buller 

från vägtrafik, vilket gör det lättare att dämpa järnvägsbuller trots att 

bullernivån utomhus är densamma (Naturvårdsverket, 2012p). 

 

Särskilda åtgärder för vibrationer kan vara att avståndet till känsliga 

byggnader, kulturminnen och bostadshus bör säkras. Under bygg-

fasen bör lämpliga byggmetoder och maskiner väljas för att minska 

vibrationspåverkan (Tyréns AB, 2008). En försiktighet bör tas där 

marken består av lösa finkorniga jordar och lera, eftersom de i högre 

grad leder vibrationer jämfört med fasta friktionsjordar och berg. 

Vid nyexploatering nära vibrationskällor som väg och järnväg ska en 

vibrationsutredning utföras. Det sker ofta i samband med en buller-

utredning. 

 

Forskningen kring effekterna av elektromagnetiska fält är i dagsläget 

bristfällig. I syfte att uppnå miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö och 

med stöd av Miljöbalken (2 kap, 3 §), bör därför försiktighetsprinci-

pen tillämpas så att inte gällande referensvärden överskrids (Banver-

ket, 2009).  
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6.9.1 Väg 

För UA1 och UA2 som innebär en förbindelse via vägtrafik så bör 

bullerdämpande vägbeläggning användas för att minimera risken för 

allt för höga bullernivåer (Regionplanekontoret, 2010). Vad gäller 

vibrationer bör grundförstärkningsåtgärder och underhåll av vägen 

vidtas samt reglering av hastigheter vid särskilt känsliga områden 

(Tyréns AB, 2008). Ingen särskild hänsyn eller åtgärder behöver 

vidtas vad gäller elektromagnetisk strålning då alternativen ej med-

för en ökad strålning. 

6.9.2 Järnväg 

För spåralternativen UA3 och UA4 kan vibrationspåverkan reduce-

ras genom att olika byggnadstekniska och vibrationsdämpande åt-

gärder vidtas. En järnväg bör ur ett miljö- och hälsoperspektiv dras 

minst 20 meter bort från befintlig verksamhet. Ur ett säkerhetsper-

spektiv bör avståndet inte underskrida 30 meter. Dessa aspekter bör 

beaktas vid ett genomförande av något av järnvägsalternativen UA3 

eller UA4 (Banverket, 2009). Eftersom det planerade området för 

UA3 innefattar ett flertal verksamheter såsom jordbruksgårdarna 

Stora Lundby och Lilla Lundby samt golfklubbarna Kyssinge och 

Tjulsta bör utformningen av järnvägssträckningen arbetas fram i 

samråd med berörda markägare, så att befintlig bebyggelse inte på-

verkas eller påverkas minimalt (se också avsnitt 9.7 Gemensamt för 

UA1-UA4 ). 

6.10 Slutsatser för UA1-UA4 
Alla alternativen medför ökad bullerpåverkan men det finns skillna-

der i karaktären av buller från vägalternativen UA1 och UA2 jämfört 

med järnvägsalternativen UA3 och UA4. Det är viktigt att aktivt 

arbeta för att de angivna riktvärdena inte överskrids i vare sig stads-

miljöer eller natur- och kulturmiljöer. En mer utförlig bullerutred-

ning borde arbetas fram med bland annat modellering av bullerni-

våer och därefter bör en handlingsplan för bullerreducerade åtgärder 

tas fram. 

 

Vad gäller vibrationer bedöms konsekvenserna som måttliga för 

samtliga alternativ förutsatt att inte extraordinära lokala markförhål-

landen förekommer, något som bör undersökas noggrannare i sam-

band med att dragningen preciseras i ett senare skede av utredning-

en.   

 

Vid ett genomförande av UA1 och UA2 sker ingen förändring av de 

elektromagnetiska fälten i planområdet och ingen särskild hänsyn 

eller åtgärder behöver vidtas.  

 

För alternativen UA3 och UA4 kommer de elektromagnetiska fälten 

från järnvägen att beröra boende intill järnvägen och människor som 

befinner sig i området stora delar av dygnet. Enligt Banverket (2003) 

så ger dock järnvägens kraftledningar upphov till elektromagnetiska 

fält som är så pass svaga att om det ligger en byggnad på ett avstånd 

längre än 20 meter från dessa så är fältet vanligtvis så svagt att det är 

lägre än bakgrundsvärden. 

 

6.11 Nollalternativet 
Om inget av planförslagen genomförs kommer det troligtvis ske en 

utveckling där flyg- och vägtrafiken samt exploateringen i planom-

rådet ökar till följd av rådande trender i samhället. Ökad trafik leder  

med stor sannolikhet till ökat buller förutsatt att inte ny teknologi 

minskar bullret eller att framtida bullreducerande åtgärder vidtas i 

området. De betydande bullerkällorna som råder i nuläget såsom 

Arlanda flygplats och större vägar kommer troligtvis att bestå. Jäm-
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fört med UA1-UA4 innebär nollalternativet främst att bullerpåver-

kan under byggfasen undviks.    

 

Vibrationerna vid nollalternativet beräknas vara något lägre jämfört 

med om något av planförslagen genomförs då både ny väg- och 

järnväg samt dess trafik leder till ökade vibrationsnivåer, om än i 

måttlig omfattning. De ökade vibrationerna kan bli ännu mindre för-

utsatt att trafiken inte nödvändigtvis ökar i så hög grad utan snarare 

omfördelas till en eventuellt ny färdväg. Jämfört med nuläget så 

kommer troligtvis vibrationerna att öka med nollalternativet och dess 

utveckling då samhällstrenden med ökade trafik- och vägtransporter 

samt exploatering leder till ökade vibrationer, dock i begränsad om-

fattning. 

 

Nivåerna av elektromagnetisk strålning kommer troligtvis ligga kvar 

på ungefär samma låga nivåer som i nuläget om inget av planförsla-

gen genomförs. En utveckling enligt nollalternativet för elektromag-

netisk strålning kommer ej skilja sig nämnvärt från konsekvenserna 

vid ett genomförande av UA1 eller UA2. Om en järnväg däremot 

byggs enligt UA3 eller UA4 kommer elektromagnetisk strålning att 

förekomma, men bedöms dock att vara måttlig.  
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7.  Biologisk mångfald 

7.1 Nulägesbeskrivning för UA1 
Området för UA1 präglas av ett landskap med moränkullar och 

uppodlade dalar (Personlig kommunikation, Othzén och Yrgård, 

2012). Odlingslandskapet är småskaligt med åkerholmar och andra 

småbiotoper som är viktiga för den biologiska mångfalden. Vegetat-

ionen i landskapet är dominerad av barrskog (Vägverket, 2008a). 

Rösjökilen sträcker sig genom området för UA1 (Regionplane- och 

trafikkontoret, 2004).  

Det finns två nyckelbiotoper inom området, varav den ena är en 

lövskogslund med gamla askar och den andra är en lövrik bland-

naturskog (Skogsstyrelsen, 2012). Lunden karaktäriseras också av 

mosstäckta block och torrträd, se figur 20. Blandnaturskogen består 

av cirka hälften gran och hälften lövträd varav den största delen ut-

görs av asp.  

Förutom nyckelbiotoperna finns det också en sumpskog inom områ-

det, samt en barrblandskog som är klassad som naturvärde av skogs-

styrelsen (Skogsstyrelsen, 2012). På Stockholmsåsen som löper ge-

nom den västra delen av området finns torrmarksvegetation (Eko-

logigruppen, 2008).  

7.2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4 
Längs Arningevägen ligger naturområden som kommer att påverkas 

direkt och områden som kan komma att påverkas vid en breddning 

av vägen eller vid förläggning av separat körfält. Hela vägen sträcker 

sig genom södra delen av Angarnkilen. En 1,5 km lång sträcka av 

Arningevägen gränsar till ett naturreservat (Rönningeby – Skavlöten; 

Skogens pärlor, 2012). Längs Arningevägen finns flera områden 

med sumpskogar. Flera av dessa korsas direkt av vägen. I höjd med 

infarten mot Täby kyrkby korsar Arningevägen en mosse, Fågel-

sångsmossen, bestående av låg myrrtallskog (Naturskyddsförening-

en, 2009). Området är ett av de bästa exemplen på en välvd mosse i 

östra Svealand och det är även känt som en av två platser för dvärg-

björk i Stockholms län. På Fågelsångsmossen växer bland annat en 

mossa (Långfliksmossa) som fungerar som signalart i området 

(Eklund, 2007). 

Korridor syd och mitt sträcker sig genom Rösjökilen. Inom utred-

ningsområdet för UA2 är även Angarnkilen belägen. Den norra de-

len av Rösjökilen består till stor del av Molnbyskogen som är en 

relativt sammanhängande och gammal skog, som innehar flera högt 

värderade naturmiljöer (Regionplane- och trafikkontoret, 2004). 

Landskapet i korridor mitt och syd domineras av jordbruksmark och 

Figur 19. Hagmark vid Ekeby norr om Markim. Foto: Bo Eknert. 

Oktober 2012. 
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skogsbeklädda partier samt våtmark, se figur 21 (Skogsstyrelsen, 

2010). Trädslag som gran, klibbal och glasbjörk är vanliga (Skogs-

styrelsen, 2012).  

 

Inom korridor syd finns ett antal registrerade nyckelbiotoper och 

naturminnen, två av dessa nyckelbiotoper gränsar även till korridor 

mitt. Tre registrerade nyckelbiotoper återfinns i närheten av 

Skalmsta, i området runt Kyssinge golfklubb, som är viktiga för sina 

värdefulla träd; ädellövskog innehållande ek, hällmarksskog med tall 

samt inslag av äldre träd. Dessa är viktiga då flertalet rödlistade arter 

är knutna till just dessa miljöer (AB Storstockholms Lokaltrafik, 

2012). Korridor syd berör även Järnbergsskogarna, som är belägna i 

Sigtuna kommun. I dessa skogar finns en liten tjäderpopulation vil-

ket är anmärkningsvärt nära en storstadsregion (Bråvander, Person-

lig kommunikation,, 2012).  

 

I den nordligaste delen av korridor mitt, intill Arlanda, ligger Halm-

sjön. Halmsjön tillhör en ovanlig typ av sjö, en så kallad dödissjö. 

Sjön har problem med övergödning och en stor påverkan kommer 

från Arlanda, vilket har medfört att en betydande del av den biolo-

giska mångfald som en gång funnits i området i dag är förlorad 

(Haglund, 2010). Inom korridor mitt finns i övrigt två berörda områ-

den som är skyddade som naturminnen, enligt Miljöbalken kap7 § 

10 (SFS 1998:808, 2012). Ett av dem är beläget ca 3km nordväst om 

Molnby. Detta naturminne utgörs av en tall. Det andra naturminnet 

är en ek, den så kallade ”Altunaeken” i områdets norra del (Skogs-

styrelsen, 2011).  

7.3 Mål och förutsättningar för UA1-UA4 

7.3.1 Nationell nivå 

De miljömål som berör naturvärdena inom utredningsalternativen på 

nationell nivå är Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker, 

Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar och Ett rikt odlings-

landskap (Naturvårdsverket, 2012g). 

Riksintressen för kulturmiljövården innebär ett indirekt skydd för 

biologisk mångfald eftersom odlingslandskapet bevaras.   

Skogsvårdslagen (1979:429) berör den biologiska mångfalden. 

Lagen säger att skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs 

som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt 

som den biologiska mångfalden behålls. Skogsvårdslagen styr 

hanteringen och skötseln av skogsområden. Centralt är att den 

biologiska mångfalden i skogen måste bevaras samtidigt som 

kulturmiljön och sociala aspekter ska beaktas (Skogsstyrelsen, 

2012).  

7.3.2 Regional nivå 

Stockholms gröna kilar har i RUFS (Regionplanekontoret, 2010) 

pekats ut som särskilt värdefulla grönområden bland annat eftersom 

de möjliggör biologisk spridning i närheten av storstaden, se figur 8.  

7.3.3 Lokal nivå 

Täby kommun arbetar efter fyra prioriterade miljömål. De mål som 

berör biologisk mångfald är God vattenmiljö och Halva Täby grönt 

(Täby kommun, 2005)  

Vallentuna kommun håller på att utveckla en miljöpolicy, som bland 

annat kommer att beröra biologisk mångfald (Vallentuna kommun, 

2012a).  
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Upplands Väsby kommun har valt ut några av miljömålen som fo-

kusområden, men dessa berör inte biologisk mångfald. Kommunen 

har dock en grönplan som kartlägger grönområdenas användnings-

sätt och en heltäckande naturinventering av kommunen utfördes 

2007-2008 (Ekologigruppen, 2008). I kommunens översiktsplan 

nämns också den gröna närmiljön som ett av miljöledningens priori-

terade miljöområden (Upplands Väsby kommun, 2005).  

7.4 UA1 - buss på till största del befintlig väg  

7.4.1 Effekter och konsekvenser 

Barriäreffekten som en väg skapar kommer att ge negativa konse-

kvenser för djurs spridning i landskapet. Den gör att biotoper delas 

och kvalitén och funktionen av dessa kommer att försämras för de 

arter som är beroende av större sammanhängande områden av en 

viss naturtyp. Många djur begränsas i tillgången på resurser som till 

exempel föda, skydd och vatten. Detta leder i sin tur till att fort-

plantningen och överlevnaden hos djur blir negativt påverkad och 

även möjligheten till att bosätta sig i nya områden försvåras eller 

hindras. De indirekta effekterna som barriäreffekterna utgör kan få 

konsekvenser på populationsnivå bland annat på grund av begränsat 

genetiskt utbyte. Jordbruket i trakten står redan i dag för en fragmen-

tering av området och en ytterligare barriäreffekt i form av väg leder 

till en kumulativ effekt. Dock är fragmentering skapad av infrastruk-

tur mer allvarlig än den skapad av åkerlandskap och kalhyggen då 

den är permanent och djuren inte kan vandra runt den. Känsligast för 

barriäreffekten är de arter som rör sig över stora områden, arter som 

migrerar, djur som till exempel är långsamma och lätt blir offer för 

trafiken samt arter som är sällsynta (Helldin, 2010). Störst blir bar-

riäreffekten vid uppförandet av viltstängsel. Barriären som vilt-

stängslet utgör hindrar 80 procent av de älgar och 55 procent av de 

rådjur som försöker passera (Helldin, 2010).   
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Figur 20. Naturvärden, nyckelbiotoper, naturminne samt sumpskog inom utredningsalternativ 1. 
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Gällande barriäreffekt ger troligtvis både den norra och södra väg-

sträckningen, som går genom skogs- och åkerlandskap, en större 

effekt jämfört med anslutningen till E4:an i Hammarbyområdet ef-

tersom Hammarbyområdet redan till stor del är påverkat av bebyg-

gelse och av E4:an.  
 

Om vägen byggs finns det en potentiell påverkan på två nyckelbio-

toper, trots att dessa ligger precis utanför vägutredningsområdet. 

Små nyckelbiotoper är ofta beroende av sin omgivande naturmiljö 

för det framtida bevarandet av deras naturvärden. 

 

En negativ konsekvens av en ny väg eller utökad trafik på en väg är 

de utsläpp som fordon genererar. Partiklarna från utsläppen föränd-

rar miljön runt vägen, bland annat genom att de tränger in i trädbar-

ken, vilket i sin tur missgynnar trädlevande insekter (Eklund, 2012). 

Den sydliga dragningen av vägen går rakt igenom sumpskogen och 

kommer att ha en stor negativ påverkan på dess befintliga värden. 

Hydrologin kommer att förändras på platsen och den kan även 

komma att påverkas av ytvattenavrinning från vägen. Blir kvarva-

rande sumpmark inte tillräckligt skuggad av omkringstående träd 

kommer den sakta att torka ut. 

7.5 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 
eller mitt 

7.5.1 Effekter och konsekvenser 

En ny väg, alternativt en breddning av befintlig väg längs sträckan mel-

lan centrala Täby och Vallentuna kan ge negativa effekter på naturmil-

jön framförallt längs Arningevägen. Generellt kommer en breddning/ny 

väg innebära en större barriär för djur och växter än vad den befintliga 

vägen utgör. Möjligheterna att sprida och föröka sig försämras därmed 

framförallt för växter med dålig spridningsförmåga (Seiler, 1994). Na-

turreservatet Rönninge by – Skavlöten, som ligger precis intill den be-

fintliga vägen kommer sannolikt att påverkas då den nya vägkanten 

kommer ligga närmare naturreservatets gräns. Fågelsångsmossen och 

de sumpskogsområden som Arningevägen korsar kommer beröras di-

rekt då de delvis behöver grävas upp. 
 

Hur naturmiljön påverkas av en väganläggning är till stor del likt hur 

den påverkas av en järnvägsanläggning. Effekter och konsekvenser kan 

därför läsas i stycke 7.4.1. 

7.6 UA3 - järnväg i korridor syd 

7.6.1 Effekter och konsekvenser  

Vid anläggning av järnväg uppstår barriäreffekter som liknar de som 

uppstår vid en väganläggning. För barriäreffekter, se stycke 7.7.1.  

Om järnvägen dras genom känsliga partier med värdefulla biotoper, 

som de nyckelbiotoper som nämnts i nulägesbeskrivningen, så är 

risken stor att värdefulla miljöer helt försvinner. Det finns ett flertal 

sumpskogar i området där det blir viktigt att ställa eventuella förlus-

ter i proportion till hur ovanliga dessa miljöer är i regionen och i 

landet.  Skogen i området är generellt inte av unik karaktär men för-

lust av sammanhängande grönområden uppkommer.  

Vid bygge av banvallar kan kanteffekter uppstå, där det lokala 

mikroklimatet på platsen ändras dramatiskt vilket i förlängningen 

leder till att artsammansättningen på platsen kraftigt förändras. Det 

är alltså inte omöjligt att ett ingrepp med nybyggnad av banvall på 

just lokal mikronivå rent mångfaldsmässigt skulle kunna berika 

växt- och djurliv. 
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Byggandet av banvallar kan medföra hydrologiska förändringar både 

uppströms och nedströms i avrinningsområdet. Djur- och växtlivet i 

våtmarkerna är ofta mycket känsliga för förändringar av vattenflö-

den eller vattennivåer. Fuktkrävande arter som lavar och mossor 

med associerade mikrosamhällen är beroende av de substrat som 

bygger på en jämn fuktighetsnivå i skyddade miljöer. Uttorkning av 

sumpskogar och mossar skulle radikalt förändra livsmiljöer för 

många organismer som är bundna till dessa. 

7.7 UA4 - järnväg i korridor mitt 

7.7.1 Effekter och konsekvenser  

Det relativt sammanhängande skogspartiet inom Rösjökilen inhyser 

en tjäderpopulation som kan påverkas negativt av barriäreffekter 

som en järnväg skapar (se effekter och konsekvenser i UA3 för ut-

förligare beskrivning av barriäreffekter) (Naturskyddsföreningen, 

2009).  

 

Ett järnvägsbygge skulle innebära både avverkning av skog samt 

någon form av lokal markavvattning. Detta skulle kunna påverka 

hydrologiska förhållanden som upprätthåller våtmarksmiljön. En 

rubbning av hydrologin i området skulle leda till att sumpskogarnas 

miljöförhållanden förändras vilket skulle ändra deras karaktär och ge 

en negativ påverkan på de organismer som är beroende av dessa mil-

jöer. De arter som uppehåller sig i sumpskogar kräver ofta en lång-

samt föränderlig miljö (Naturvårdsverket, 2011).   

 

Förändrad hydrologi kan också leda till förändringar utanför utred-

ningsalternativets område. Det skulle exempelvis kunna gälla för de 

nyckelbiotoper som ligger strax norr om utredningsalternativet i Rö-

sjökilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Naturvärden, nyckelbiotoper, naturminne samt 

sumpskog inom utredningsalternativ 2, 3 och 4. 
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7.8 Hänsyn och åtgärder 
För att upprätthålla miljömålen som berörs är det av vikt att så 

mycket som möjligt av landskapet återställs efter byggskedet.  

 

Barriäreffekter och viltolyckor kan reduceras genom att bygga tunn-

lar under vägen, skapa faunabroar eller ekodukter. Då barriäreffek-

ten upplevs på olika sätt för olika djurarter är det av vikt att variat-

ionen av djurgrupper som finns i området utreds, så att rätt passager 

kan uppföras (Trafikverket, 2011b). Större däggdjur, till exempel 

klövvilt, föredrar större gröna passager där de både har uppsikt och 

kan ta skydd medan mindre djur och grytlevande djur, till exempel 

räv, grävling, hare, groda och insekter hellre använder tunnelsystem. 

Ekodukten utgör en säker passage för faunan och samtidigt till viss 

del även en spridningsväg för floran. En faunabro är framförallt an-

passad för utvalda djurarter som på olika plan ska kunna passera. 

Det är ofta en breddad bro med skärmar på sidorna för att minska 

störande ljud och ljus (Trafikverket, 2011b). Andra åtgärder kan 

fokusera på passager under järnvägen. Dessa åtgärder skulle kunna 

vara grodtunnlar och torra passager för smådjur. Här är det viktigt att 

dessa sköts så att de inte blockeras och förhindrar framkomligheten 

(Banverket, 2005). För att reducera dödlighet och barriäreffekt bör 

kunskap sökas om var i landskapet populationer lever, för att bygga 

tunnlar och övergångar i områden där individer kan beräknas korsa 

vägen frekvent (Seiler, 1994). Viltolyckor kan förhindras genom att 

ett viltstängsel reses längs delar av vägen. Nackdelen är att ett vilt-

stängsel utgör en mycket kraftig barriär i landskapet.  
 

Det är även viktigt att hänsyn tas till de våtmarker och den vattenle-

vande faunan som finns i området. Viktigt är även att vattenflödet 

hålls intakt så att naturmiljön inte förändras. Detta skulle kunna ske 

genom att använda sig av vattentrummor. Markavvattning av områ-

den med sumpskog bör så långt som möjligt undvikas. Eftersom 

områdena inte är artinventerade är det oklart om området inhyser 

viktiga arter. Försiktighetsprincipen för exploatering av området bör 

därför tillämpas. Större markskador bör också undvikas, då detta kan 

leda till förändrad hydrologi som gör att naturmiljön blir påverkad 

(Naturvårdsverket, 2011).  I områden där våtmark går förlorad kan 

då bli aktuellt att återskapa våtmarker på en annan plats, som en 

kompensationsåtgärd. 

 

De förluster av miljöer som har sitt ursprung i de småskaliga od-

lingslandskapen och som eventuellt kan komma att inskränkas, är 

förmodligen betydligt svårare att kompensera eller hitta åtgärder 

för.  Miljöer som gamla och småskaliga jordbruksmiljöer har sedan 

länge varit på tillbakagång över hela landet och därav finns behov av 

att vidta extra försiktighet. 

7.9 Slutsatser 

7.9.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

Både den södra och norra vägdragningen skulle innebära ytterligare 

fragmentering av landskapet samt en påverkan på sumpskog vilket 

leder till en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Dock är 

landskapet redan relativt fragmenterat i och med åkermarkens ut-

bredning och golfbanans markanspråk. Det är dock bra om spridning 

kan underlättas genom skapandet av ekodukter. Varken det södra 

eller norra förslaget på vägdragning kommer att direkt beröra någon 

nyckelbiotop. Vad gäller anslutningen till E4:an är det troligt att an-

slutning Hammarby södra har minst negativa konsekvenser på bio-

logisk mångfald då den går närmast redan befintlig bebyggelse och 

inte dras över Stockholmsåsen. 
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7.9.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

En vägdragning i korridor mitt och syd skapar barriäreffekter och 

påverkar Rösjökilen med negativa konsekvenser på biologisk mång-

fald. En breddning av Arningevägen kommer att ha en miljöpåver-

kan på flera områden som har höga naturvärden. Påverkan kommer 

troligtvis endast att ske lokalt. Arningevägen skär igenom en del av 

Angarnkilen som är störd på grund av tidigare infrastrukturutbygg-

nad. Om naturmiljön ska bevaras bör försiktighet iakttas i planering 

av ytterligare utbyggnader i detta område.  

7.9.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

En dragning av en järnväg i området för UA3 kommer att öka frag-

menteringen i området och förhindra viktiga spridningsvägar inom 

Rösjökilen. Detta kan dock lindras genom förebyggande åtgärder i 

form av ekodukter, tunnlar och broar samt anläggande av nya våt-

marker och återställning efter byggskedet. 

7.9.4 UA4 - järnväg i korridor mitt 

Ett järnvägsbygge i området för UA4 skulle innebära en påverkan på 

hydrologin och således sumpskogarna, vilket bör beaktas och undvi-

kas så långt som möjligt. Likaså bör exploatören undvika en påver-

kan på registrerade naturvärden som naturminnen och nyckelbioto-

per. En artinventering bör också utföras i området, då det kan inne-

hålla viktiga arter som det i dagsläget inte finns kunskap om. In-

trånget i Rösjökilen innebär en uppbrytning av de relativt samman-

hängande naturtyper som området innehåller och motverkar kilens 

funktion. Barriäreffekten bör beaktas och om möjligt reduceras be-

roende på artinventeringens resultat. Detta är av väsentlighet för att 

uppnå de mål som är uppsatta för respektive nationell-, regional- och 

lokal nivå med avseende på naturvärden.  

7.10 Nollalternativ 
Nollalternativet påverkar mångfalden av arter och biotoper i mindre 

utsträckning än övriga utredningsalternativ. Det finns idag i området 

naturvärden, naturminnen och områden klassade som nyckelbioto-

per. Nollalternativet kommer troligtvis att ha minst påverkan vad 

gäller fragmentering av den större sammanhängande grönstrukturen 

som finns i utredningsområdet idag. En befolkningsökning kan öka 

besökstrycket i tätortsnära grönområden vilket kan ha en negativ 

inverkan på biologiska värden på dessa platser. Befolkningstillväx-

ten leder till ökad biltrafik i området, vilket försämrar luftmiljön. 

Detta skulle till exempel innebära en minskning i lavars diversitet, 

eftersom de ofta är känsliga för luftföroreningar. I Vallentuna kom-

muns översiktsplan (2010) står att exploatering som skadar natur-

värden bör undvikas. Det är dock osäkert hur mycket hänsyn som 

kommer tas till biologisk mångfald i framtiden då det kan stå emot 

andra intressen, som till exempel önskan om en växande storstads-

region. Sjön Fysingen och området runtom planeras att bli naturre-

servat senast år 2013 på grund av sina naturvärden och goda rekreat-

ionsmöjligheter (Upplands Väsby kommun, 2007). 
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     8. Mark  

8. 1 Nulägesbeskrivning för UA1  
Den befintliga vägsträckan i Upplands Väsby och Sigtuna följer i 

stort sett Stockholmsåsen, en viktig grundvattenresurs, där delar är 

vattenskyddsområden. Det övriga aktuella området karaktäriseras av 

många moränkullar med berg i dagen och däremellan postglacial 

lera. Ändmoräner i varierande storlek är relativt vanligt förekom-

mande i området. Det finns inga kända risker för ras, skred eller 

erosion, men detaljerade studier för området saknas (SGU, 2012b; 

Vägverket, 2008a). 

 

Det finns en nedlagd deponi, Brunnby-Nibbletippen, strax söder om 

den tänkta vägsträckningen. Fordonsuppställning och fordonsser-

viceverksamhet bedrivs i området. Det har påträffats föroreningar i 

form av diesel i marken vid en fastighet vid Erikslund (Vägverket, 

2008a). Transporter av farligt gods sker enligt Vallentunas över-

siktsplan (2010) bland annat längs Väsbyvägen/Angarnsvägen mot 

Upplands Väsby, vilket korsar den planerade busstrafiken längs 

Stockholmsvägen.  

 

8. 2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4  

Jordarter 

Området karaktäriseras av ett relativt platt sprickdalslandskap med 

dalgångar uppkomna av svaghetszoner på grund av rörelser i jord-

skorpan. De dominerande bergarterna är granit och gnejs. Jordarter-

na har glacial prägel och består i huvudsak av sandig morän på höj-

derna, en del berg i dagen och glacial lera som fyller de lägre be-

lägna sprickorna (AB Storstockholms lokaltrafik, 2012; SGU, 1970; 

SGU, 1974).  

En av sprickzonerna har vattenfyllts och blivit Hargsåns dalgång, 

400-500 meter bred, som slingrar sig genom landskapet. Dalgången 

kännetecknas framförallt av jordbruksmark på lera. 

 

Den sydöstra delen av sträckningen i korridor mitt domineras av 

sandig-siltig morän med ett flertal ändmoräner. Även i den nord-

västra delen är moränen framträdande, med mindre lerområden. 

Höjdskillnaden varierar mellan 10 meter över havet i de lägsta de-

larna av dalgången och 60 meter över havet för de högst belägna 

delarna av terrängen. Lutningen i terrängen är dock relativt svag. 

Vid Stora Lundby, där den eventuella dragningen förväntas korsa 

dalen, är dalgången ungefär 500 meter bred (SGU, 1970; SGU, 

1974). Genom dalgången slingrar sig Hargsån, som är en viktig för-

utsättning för områdets karaktär.  
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Den nordvästra delen av området, angränsande till Arlanda, korsas 

av Stockholmsåsen, en rullstensås (SGU, 2012c). Åsen är ett grund-

vattenmagasin och delar av den ingår i vattenskyddsområden. Åsen 

bedöms vara av regionalt värde för vattenförsörjning. 

 

Ras, skred och erosion 

Enligt SGU:s fältundersökningar finns det i dagsläget ingen större 

ras- eller skredrisk inom något av de berörda områdena Däremot 

förekommer erosion längs till exempel Hargsån (SGU, 2012a) 

 

 

Förorenad mark 

I Vallentuna kommun finns ungefär 160 kända förorenade områden, 

med såväl pågående som avslutad verksamhet. Endast sju objekt har 

blivit riskklassade av Länsstyrelsen och inget av dessa ligger inom 

området för vare sig syd- eller mittdragningen. Två av dem kan där-

emot bli aktuella om befintlig väg fram till Vallentuna behöver 

breddas. Detta kan bli aktuellt antingen längs Stockholmsvägen eller 

Banvägen. I västra Bällsta, längs Stockholmsvägen, finns en numera 

nedlagd och riven handelsträdgård med en panncentral, placerad i 

riskklass 2. Längs Banvägen finns en anläggning med tillverkning 

och hantering av sprayer och bekämpningsmedel, med riskklass 3. 

De områden som inte blivit riskklassade antas vara obetydliga för 

vägdragningen och har därför inte utretts ytterligare (Vallentuna 

kommun, 2012a). 

 

I Sigtuna kommun finns tio riskklassade områden, varav ett område i 

riskklass 1 med oljeprodukter vid Arlanda flygplats. Enligt Länssty-

relsens rapport från 2011 är detta område i behov av sanering och 

det gjordes en förstudie över det drabbade området. Det är oklart om 

området ingår i någon av de planerade sträckningarna. De övriga 

riskklassade områdena i kommunen har inte lyckats lokaliseras och 

det är därmed oklart om de innefattas av någon sträckning. 

 

Markanvändning 

Markanvändningen består framförallt av småskaligt jordbruk, och 

till viss del av skogsbruk. Idag finns ungefär 130 skogs- och jord-

bruksföretag i Vallentuna kommun, varav ett flertal av dessa ligger 

belägna inom de planerade korridorerna. En del av jordbruksmarken 

används idag för spannmålsodling, i övrigt används marken i huvud-

sak till bete (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2010).  

Figur 22. Hargsåns dalgång sett mot sydväst. Foto: Bo Eknert. Okto-

ber 2012.  
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8.3 Mål och förutsättningar för UA1-UA4 

8.3.1 Nationell nivå 

Inom mark och markanvändning kan sex miljömål tänkas bli berörda 

av utredningsalternativen. Dessa miljömål är Bara naturlig försur-

ning, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning, 

Myllrande våtmarker samt God bebyggd miljö.  

Det är främst under byggskedet som de ovan nämnda miljömålen 

kan tänkas bli berörda. Befintliga våtmarker som ligger på den aktu-

ella sträckan kan komma att fyllas igen för att utgöra ett stabilt un-

derlag. Målen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning kan 

tänkas bli berörda av utsläpp från järnvägsanläggningsarbete. De 

miljömålen berörs även av nedfall av kväveoxider och andra förore-

ningar från buss- och biltrafik (Naturvårdsverket, 2012 j,k). Det 

finns en viss risk för att kvarvarande bekämpningsmedel som an-

vänts i jordbruket läcker till grundvattnet när det grävs i tidigare 

oexploaterat landskap. Detta kan påverka målen för Giftfri miljö och 

Grundvatten av god kvalitet. När det gäller målet för grundvatten 

finns det risk för en fortsatt störning även efter anläggningsarbetet 

(Naturvårdsverket, 2012f). God bebyggd miljö diskuterar vikten av 

att främja en långsiktigt god hushållning med mark vid utformning 

och lokalisering av byggnader och anläggningar. 

Vid exploatering av mark berörs flera bestämmelser i Miljöbalken 

och Plan- och bygglagen. 

8.3.2 Regional nivå  

Stockholms läns Länsstyrelse har valt att prioritera de olika miljömå-

len i omgångar. I omgång ett ingår Begränsad klimatpåverkan, Frisk 

luft, Ingen övergödning samt Ett rikt växt- och djurliv. God bebyggd 

miljö är en övergripande vision för samtliga miljömål. För att uppnå 

dessa mål samarbetar Länsstyrelsen i Stockholm med Kommunför-

bundet Stockholms Län och Trafikverket (Naturvårdsverket, 2012i). 

8.3.3 Lokal nivå 

I Vallentunas översiktsplan finns samlad information över förore-

nade områden och hur dessa ska åtgärdas (Vallentuna kommun, 

2010a). Då området mestadels består av jordbruks- och åkermark är 

miljömålet Ingen övergödning viktigt att ta hänsyn till. Vid bearbet-

ning av marken finns det risk att näringsämnen lakas ur till närlig-

gande vattendrag. I både Vallentuna och Sigtunas översiktsplaner 

nämns behov av grundläggande markmiljöundersökningar om nybe-

byggelse ska ske på förorenad mark.  

 

Enligt Vallentuna kommuns översiktsplan är ett fortsatt levande 

jordbruk en förutsättning för att bibehålla kulturhistoriska och biolo-

giska värden. Kommunen uttrycker i sin översiktplan att jord- och 

skogsbruk i närheten av tätorter ska värnas. Jordbruksmark ska end-

ast tas i anspråk för olika typer av bebyggelse då inga andra lämpliga 

alternativ finns tillgängliga (Vallentuna Kommun, 2010a). 

8.4 UA1 - buss på till största del befintlig väg  

8.4.1 Effekter och konsekvenser 

När vägen dras kommer intrång göras i Stockholmsåsen. För försla-

get anslutning Hammarby norra kommer det att byggas en bro som 

går upp till åsen, vilken måste fästas och då påverkar åsen centralt. 

För det andra förslaget, förslag anslutning Hammarby södra, kom-

mer det bli mindre påverkan på själva åsen eftersom den redan är 

bebyggd där. 

 

Vid anläggning av väg kommer en del skog att avverkas, mer för 

anslutning Hammarby norra än södra. Detta kan medföra en ökad 
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risk för ras och skred eftersom trädens rötter som binder fast marken 

försvinner. Det är en brantare höjdskillnad vid Stockholmsåsen och 

därför kan risken bli större om vägen dras på den som i anslutnings-

förslaget Hammarby norra, än om vägen anläggs vid anslutning 

Hammarby södra. Marken kan komma att påverkas vid själva vägan-

läggningen i form av bortsprängning av berg för att få en mer jämn 

körbana. 

 

Den nedlagda deponin, Brunnby-Nibbletippen, och den dieselföro-

renade marken vid Erikslund kommer inte att påverkas av någon av 

vägdragningarna. När vägen byggs kommer möjligtvis potentiella 

förorenade dikesmassor från vägområdet att transporteras bort, vilket 

är negativt för miljön där dikesmassorna hamnar men positivt för 

miljön där dikesmassorna togs ifrån. 

 

Förutom ingrepp i rullstensåsen blir det liten påverkan på marken i 

byggfasen. Under driftskedet, när vägen trafikeras, kommer marken 

förorenas från fordonen via vägbanan. Detta kan leda till ökad över-

gödning och försurning då kväveoxider från trafiken hamnar i mar-

ken.  

8.5 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 

eller mitt 

8.5.1 Effekter och konsekvenser 

Under byggfasen kan ämnen spridas och distribueras då jordskikten 

rörs om, vilket kan leda till försurning om det innebär att ammoniak 

och kväveoxider från jordbruksmarken sprids. Försurningen i mark 

gör att material vittrar snabbare, vilket i sin tur drabbar kulturhisto-

riskt värdefulla föremål, rörledningar och fornlämningar. Spridning-

en av ammoniak kan också leda till övergödning i sjöar. Risken att 

bygga vägen genom ett förorenat område anses liten eftersom inga 

riskklassade områden finns längs de studerade sträckningarna. Utö-

ver föroreningar från jordbruket kan även maskinuppställningsplat-

ser i byggfasen utgöra en fara. Oljor, fetter och drivmedel kan föro-

rena närliggande mark om inga åtgärder sätts in för att förhindra 

detta.  

 

Under driftfasen är det viktigt att tänka på dagvattnet, som för med 

sig föroreningar från vägbanan. Dagvattnet påverkar marken på 

grund av sitt innehåll av tungmetaller, petroleumprodukter, suspen-

derade partiklar, näringsämnen och mikroorganismer och har sitt 

ursprung från exempelvis avgaser, korrosion av bildelar, halkbe-

kämpningsmedel, vägslitage och utlakning från vägbyggnadsmateri-

al (Jöborg, 2000). Vägsalt är en annan förorening som påverkar 

markvatten och närliggande flora.  

 

 

 

Figur 23. Jordbrukslandskap i Stora Lundby. Foto: Linda Pettersson. 

November 2012.  
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Om den tänkta vägen kommer trafikeras av farliga transporter antas 

båda sträckningarna ha lika förutsättningar vad gäller risk för förore-

ningsspridning vid eventuella olyckor, eftersom områdenas mark 

består av samma jordarter och därmed liknande spridningskapacitet.  

 

Markanvändning 

Den främsta konsekvensen av en anläggning av väg inom korridor 

syd är att betesmark och annan jordbruksmark inom vissa områden 

inte kommer att kunna användas, på grund fysiska barriäreffekter 

och fragmentering av marker. Detta kan leda till att det lokala bruks-

värdet försämras och att betesmarker växer igen. Detta gäller områ-

den norr om Bensta i Sigtuna kommun, Lilla Lundby samt Molnby i 

Vallentuna kommun.  

 

Mellan Arlanda och Molnby är förekomsten av äldre lokala vägnät 

stor och en ny väg kan komma att hämma de äldre rörelsemönstren 

genom området (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2010).  

I Altuna kan fysiskt intrång och fragmentering av äldre kulturmiljö-

landskap leda till att det finns risk för en försämring av det lokala 

bruksvärdet. Detsamma gäller för områdena Gillermos-

sen/Källmossen och Artinge. Även inom korridor mitt påverkas 

mark som används för bete och jordbruk. En vägdragning genom 

korridor mitt kan även komma att påverka en gård med omfattande 

köttproduktion (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2011). 

Vad gäller Arningevägen anses inga betydande effekter eller konse-

kvenser ske vid en eventuell breddning av vägen då marken i områ-

det redan i dagsläget tagits i anspråk för väganvändning.  

8.6 UA3 - järnväg i korridor syd 

8.6.1 Effekter och konsekvenser 

Mycket utav markanvändningen i området sker i form av jordbruk 

av olika slag, något som medför att marken i området säkerligen 

innehåller bekämpningsmedelsrester och näringsämnen. Den om-

blandning av jordlagren som kommer ske vid schaktarbetet i sam-

band med anläggningen av spårsträckan kan komma att frigöra både 

bekämpningsmedelsrester samt näringsämnen till områdets vatten-

drag. Vid schaktning av jordmassor kommer troligen överskott att 

bildas och det är oklart vilka mängder som kommer att uppstå och 

föroreningshalten i dessa jordmassor.  Dock finns inga tydliga teck-

en på några högre halter av föroreningar i de marker som berörs och 

därigenom bör negativa konsekvenser kunna förebyggas med miljö-

riktig hantering.  

Små variationer i topografin underlättar och minskar påverkan på 

lokala markförhållanden under anläggningsfasen. I de lägre delarna 

av dalgången där den dominerande jordarten är finkornig lera finns 

risk för sättningar från både vibrationer under byggfasen och eventu-

ell temporär, eller permanent grundvattensänkning. Eftersom dal-

gången under kortare perioder av året kan översvämmas kommer 

troligen någon form av dräneringssystem att anläggas, vilket kan 

medföra en permanent grundvattensänkning. Ytterligare utredningar 

behöver dock göras gällande grundvattenyta och jordartsdjup.  

En viss avverkning av skog kommer troligen att ske under anlägg-

ningsfasen. Detta kan komma att påverka markens infiltrationska-

pacitet och vittring- och erosionshastigheten i området och därige-

nom öka transporten av näringsämnen till omkringliggande vatten-

drag. För att mer detaljerat kunna utreda eventuella negativa konse-



68 

 

kvenser av detta måste en utredning göras av lokala markförhållan-

den 

Vibrationer från spårtrafik kan leda till sättningar i områden med lös 

lera (Specialstabilisering i Stockholm AB, 2007). Om hänsyn tas 

under byggnationsfasen bör dock konsekvenser utav detta kunna 

förebyggas. 

Det finns en minimal risk för ras, skred och erosion i området. Inom 

vissa stråk finns inslag av lera men utdikning har gjorts för att för-

hindra lerskred.  

8.7 UA4 - järnväg i korridor mitt 

8.7.1 Effekter och konsekvenser 

Sträckningen för UA4 innebär ett mindre intrång i Stockholmsåsen i 

nära anslutning till Arlanda. Konsekvenserna bedöms små på rull-

stensåsen som grundvatten- och grusresurs.  

För fler effekter och konsekvenser, se stycke 8.6.1.   

8.8 Hänsyn och åtgärder  

8.8.1 Väg 

Påverkan på Stockholmsåsen går att minska genom att anlägga 

vägen nära redan exploaterad mark, som vid anslutning Hammarby 

södra för UA1.  

 

Det bör genomföras en mer detaljerad undersökning av riskerna för 

skred, ras och erosion. Vid anläggning av väg bör även hänsyn tas 

till att i första hand inte bygga på finkorniga jordarter, så som lera, 

då de är mer instabila än grovkorniga jordarter. Där vägen byggs på 

finkorniga jordarter bör det vidtas åtgärder för att minimera potenti-

ella risker. Det blir kortare sträckning på lera med det södra förslaget 

för vägsträckning som går i kanten på golfbanan än med vägdrag-

ning norr. 

 

En grundlig undersökning av den berörda marken bör göras för att 

undvika förorenade eller på annat vis känsliga områden. Även jor-

dens fysiska egenskaper bör undersökas i detalj för att undvika kom-

plikationer under ett byggnadsskede. Bildas schaktmassor bör de 

också undersökas för att se om de innehåller föroreningar och sedan 

renas för att de eventuella föroreningarna inte ska spridas till andra 

områden. Förorenat material bör saneras.  

 

Läckage av närsalter skulle kunna minskas genom att det anläggs 

växtlighet, exempelvis klöver, längs vägen som tar upp läckaget. 

Eftersom det kommer att transporteras farligt gods på vägen bör det 

göras en riskanalys för att undersöka hur en olycka påverkar marken 

vid den aktuella sträckningen. 

 

För att begränsa spridningen av näringsämnen från mark till vatten-

drag, bör vallar sättas upp längs vattendragen. Dessa bör också fin-

nas längs den färdiga vägen för att undvika saltning av marken under 

vintersäsong. Som försiktighetsåtgärd bör vägritningen jämföras 

med rörledningsritningar för att undvika att de drabbas av både an-

läggning av väg och saltning. Även maskinuppställningsplatser bör 

säkras från byggrelaterade utsläpp. 

 

Vid en eventuell utbyggnad av Stockholmsvägen för busstrafik, bör 

dagens transporter av farligt gods i området riskbedömas. Vallentuna 

kommun bör följa Länsstyrelsens rekommendationer samt sin egen 

översiktsplan och riskbedöma området till och med 150 meter från 

vägen (Vallentuna Kommun, 2010a).  
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För en busslinje enligt UA2 genom korridor mitt eller syd kommer 

en väg att anläggas. Vägen har inte lika långtgående krav vid anläg-

gandet som en järnväg, därav är det enklare att anpassa en väg efter 

de lokala förutsättningarna hos terrängen genom att ett flertalet olika 

alternativa sträckningar kan väljas. En åtgärd för att mildra eventu-

ella barriäreffekter från vägen är att bygga ekodukter och andra typer 

av passager. Detta kan vara en särskilt bra åtgärd vid områden där 

betesdjur behöver komma över till andra sidan vägen eller vid områ-

den där tillgängligheten för människor förbättras genom att passager 

byggs. 

8.8.2 Järnväg  

Hänsyn bör tas vid risk för näringsläckage under markarbeten. Om-

kringliggande jordbruk och hästgårdar bör också tas hänsyn till, då 

många gårdar räknas till kulturarvet. Det finns en del områden där 

skogsmark breder ut sig och även Rösjökilen är av betydelse ur na-

turvårdssynpunkt. För att förbindelserna till dessa områden inte ska 

försämras bör tunnlar byggas.  

 

Vid avverkning av skog finns vissa möjligheter att förebygga nega-

tiva effekter på mark och vattendrag. Fokus bör ligga på att mini-

mera arealen som avverkas och att avsätta kantzoner med träd och 

buskar i närheten av vattendrag. Detta minskar erosionsrisken och 

tillförseln av näringsämnen till vattendragen. Under anläggningsfa-

sen finns ett flertal åtgärder att vidta när det gäller hur marken belas-

tas, vilken typ av anläggningsutrustning som används, hur utsläpp 

och avrinning kontrolleras från anläggningsområdet. Emellertid be-

hövs ytterligare geotekniska utredningar i nästa skede av processen 

för att kunna göra rekommendationer gällande detta.  

8.9 Slutsatser 

8.9.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

Marken kommer att påverkas mer av förslaget på vägsträckning med 

anslutning till E4:an vid Hammarby norra än av förslaget Hammarby 

södra, eftersom ingreppet blir större i Stockholmsåsen. Anläggning 

av vägen på finkornigt underlag som leråker bör undvikas där det går 

för att minimera risken för skred, även om det inte finns någon känd 

risk i dagsläget. Bortsett från intrång i rullstensåsen kommer det inte 

bli någon större påverkan på markförhållandena. 

8.9.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

I nuläget bedöms ingen av sträckningarna vara mer lämpad än den 

andra, eftersom markförutsättningarna är likartade i de berörda 

områdena. Det behövs markgeotekniska undersökningar som 

undersöker mer utförligt var riskerna är störst i korridor mitt och 

syd. 

 

Både i korridor syd och korridor mitt påverkas markanvändningen 

på ett eller annat sätt om vägen dras i respektive korridor. Det 

handlar främst om att jordbrukslandskapet påverkas, betes- och 

hagmarker som används idag kan eventuellt inte komma att kunna 

användas i framtiden. Även ett äldre lokalt vägnät som 

sammanbinder ett flertalet historiska byar riskerar att påverkas. För 

att minska potentiell påverkan är det viktigt att tidigt ta stor hänsyn 

till de värden som finns i dessa områden samt att tidigt planera för 

eventuella åtgärder som kan tillämpas.  

8.9.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

Ingen större påverkan förväntas på markanvändningen i området om 

hänsyn tas till omkringliggande jordbruk, hästgårdar och golfbana. 
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Det är även viktigt att ta hänsyn till Rösjökilen och dess viktiga na-

turvärden vid anläggning såväl som placering.  

8.9.4 UA4 - järnväg i korridor mitt 

De effekter som kan tänkas uppkomma av sträckningen riskerar 

främst att orsaka negativa konsekvenser för vattendragen i området. 

Storleken av effekterna beror på hur anläggningsarbetet genomförs. 

Långsiktiga negativa effekter och konsekvenser som kan tänkas upp-

stå bör kunna förebyggas. Även kortsiktiga negativa effekter kan 

minimeras med åtgärder under anläggningsfasen.  För att kunna gå 

vidare med en mer detaljerad utvärdering av eventuella negativa 

effekter och konsekvenser krävs en geoteknisk utredning av den 

tänkta sträckningen.  

8.10 Nollalternativ 
För nollalternativet påverkas marken av de utsläpp som kommer från 

ökad trafikmängd främst på Arningevägen och befintliga väg 268. 

Utsläppen kommer i framtiden bestå av samma ämnen som påverkar 

marken i dagsläget om inte en förändring sker i bränsleanvändning. 

Utsläppen kommer i framtiden bestå av samma ämnen som påverkar 

marken i dagsläget om inte en förändring sker i bränsleanvändning. 

Utsläppen som kommer påverka lerjordarna i de lägre partierna 

längs med väg 268 är svaveloxider och kväveoxider. Svaveloxiderna 

leder till försurning av marken medan kväveoxider ger övergödning. 

Samma ämnen påverkar även de höglänta områdena som består av 

morän och granitberggrund. En ökad trafik längs vägsträckan är ett 

troligt framtidsscenario vilket medför att dessa utsläpp kommer att 

påverka marken i större utsträckning än i dagsläget. 

Marken påverkas även av vägsalt. Mängden vägsalt kommer inom 

nollalternativet inte att öka då den befintliga vägdragningen fortfa-

rande används. Vägsaltet ackumuleras dock i marken och kan spri-

das, vilket går förhållandevis långsamt i lerjordar. Nollalternativet 

kommer inte innebära några nya intrång i Stockholmsåsen, vilket är 

positivt. 
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9. Vatten 

9.1 Nulägesbeskrivning för UA1 
Den planerade vägsträckningen för UA1 samt den befintliga väg 268 

ligger inom Oxundaåns avrinningsområde. De största ytvattenföre-

komsterna i området är sjöarna Fysingen och Vallentunasjön (Ox-

unda vattensamverkan, 2012b). Fysingen ligger norr om den plane-

rade vägsträckningen och är av riksintresse för kulturminnesvården 

och av regionalt intresse för naturvården. Den har ett rikt fågelliv 

och en god förekomst av fisk. Miljön i och runt sjön planeras bli 

naturreservat senast år 2013 på grund av sina naturvärden och goda 

rekreationsmöjligheter. Fysingen uppnår ej god kemisk status på 

grund av höga halter av vissa miljögifter så som kvicksilver och tri-

butyltenn (TBT). Trots detta är planktontillväxt och syretillgång 

inget problem då bottensedimenten är fosforabsorberande och där-

med håller nere näringshalten i sjön. Övergödning bedöms inte hel-

ler vara något problem i dagsläget (VISS, 2012c; Oxunda vatten-

samverkan, 2012a).  

Inom området för UA1 ligger Hammarby respektive Ströms vatten-

verk. Ströms vattenverk ligger nära Fysingens strand vid Ströms 

gård i Sigtuna kommun och Hammarby vattenverk ligger nära 

Hammarby kyrka i Upplands Väsby kommun. Idag fungerar verken 

som reservvattentäkter för Norrvatten, som producerar dricksvatten 

till 14 kommuner norr om Stockholm (Water revival systems, 2005). 

9.2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4 
Avrinningsområden 

Den östra delen av korridor syd samt den största delen av korridor 

mitt hör till Oxundaåns avrinningsområde, som består av flera 

mindre vattensystem. Längst i öster passerar korridor syd Vallentu-

nasjöns avrinningsområde och väster om detta ligger även Hargsåns 

(Oxunda vattensamverkan, 2012a; Vallentuna Kommun, 2010). Om-

rådet nära Arlanda, vilket båda korridorerna är belägna i, ingår i 

Märstaåns avrinningsområde som tillsammans med Oxundaåns ingår 

i Mälarens avrinningsområde (Vattenmyndigheterna, 2012). Norra 

delen av korridor mitt sträcker sig in i avrinningsområdet för Vidbo-

ån och Åkerströmmens i väst (AB Storstockholms Lokaltrafik, 

2010).  

 

Vattendrag 

Hargsån är ett uträtat vattendrag som rinner genom jordbruksland-

skapet i nord-sydlig riktning. Det utgörs av ett stort näringsrikt åsy-

stem, med tillrinning från ett antal mindre vattendrag i områdets 

nordvästra delar. Ån är en möjlig vandringsväg för fisk från sjön 

Fysingen, dock saknas artuppgifter från området.  

Belastningen på Hargsån från omgivande jordbruksmark är stor, 

vilket beror på att marken på många håll längs med ån är uppodlad 

ända fram till åkanten och därmed saknar den kantzon som annars 

kan absorbera en del näringsämnen från jordbruket. Dock pågår se-

dan 2005 ett projekt tillsammans med lantbrukare i området som 

syftar till att införa åtgärder som motverkar näringsbelastningen, till 

exempel genom anläggande av våtmarker och införande av kantzo-

ner. En faktor som ytterligare ökar näringsbelastningen är åkantens 

mycket branta slänter, vilka även innebär en ökad risk för erosion 

(Oxunda Vattensamverkan, 2012b).  

Inom det studerade området finns också Vidboån som avvattnar 

planområdets norra delar. Den rinner längre norrut med ett antal 

andra vattendrag för att så småningom mynna ut i Fyrisån. Åns av-

rinningsområde domineras av jord- och skogsbruk, dock saknas full-

ständig kunskap om vattenkvalitet och näringstransport inom åns 
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avrinningsområde (Siguna kommun, 2008).  Vidboån bedöms enligt 

VISS ha god ekologisk och kemisk status. Avgörande för bedöm-

ningen av vattendragets status var de allmänna förhållandena, vilket 

är en sammanvägd status för halten av näringsämnen och försurning 

(VISS, 2012b). 

Sjöar 

Fysingen är en slättsjö som ligger strax söder om UA2, UA3 och 

UA4. Den är näringsrik, men en av de mindre belastade sjöarna i 

Oxundaåns avrinningsområde och en viktig fågelsjö (Oxunda vatten-

samverkan, 2012a). Kväve och fosfor kommer framför allt från om-

kringliggande jordbruksmarker, men även dagvatten från bostads- 

och industriområden belastar sjön (Water revival systems, 2005). 

Fysingen utgör en reservvattentäkt för Norrvatten. Enligt VAS-rådet 

(Rådet för Vatten- och Avlopps- samverkan i Stockholms län) har 

Fysingen mycket god vattentillgång, god kvalitet, och hög prioritet 

för skyddsåtgärder och regional vattenförsörjning (Kommunförbun-

den i Stockholms län, 2009). Fysingens västra delar ingår i ett vat-

tenskyddsområde som flera kommuner ska kunna ta sitt vatten ifrån 

om något skulle gå fel i Görvelnverket (Water revival systems, 

2005). Uppströms Hargsån ligger tre mindre sjöar, Vivelstasjön, 

Ekebysjön och Kosjön. Sjöarna är delvis igenväxta och utgör viktiga 

fågellokaler (Oxunda Vattensamverkan, 2012b).  

 

Intill Arlanda flygplats ligger dödissjön Halmsjön, en ur geologisk 

synpunkt mycket intressant och ovanlig sjötyp. Sjön har bildats av 

ett isblock som lämnats kvar i rullstensåsen, vilket resulterat i en 

naturligt näringsfattig sjö med sandbeklädd botten. Sjön är starkt 

påverkad av aktiviteterna på Arlanda flygplats och mycket av dess 

naturliga mångfald har därför gått förlorad (Haglund, 2010).  

 

I närheten av väg 268 i centrala Vallentuna ligger Vallentunasjön 

som är mycket näringsrik och belastas med näringsämnen från bland 

annat jordbruksmark, dagvatten och enskilda avlopp. Den höga nä-

ringshalten bidrar till återkommande algblomningar. Vallentunasjön 

har ett rikt fisk- och fågelliv (Oxunda vattensamverkan, 2012b). Den 

ekologiska statusen i sjön är idag otillfredsställande medan den ke-

miska statusen bedöms vara god (VISS, 2012d). 

Grundvattentäkter 

Inom området för de föreslagna korridorerna UA2, UA3 och UA4, 

söder om Molnby, ligger Västlunda grundvattentäkt och längre norr-

rut ligger Lindholmens grundvattentäkt. Dessa täkter utgör viktiga 

framtida dricksvattenreserver. För att säkra dessa upprättas vatten-

skyddsområden med tillhörande föreskrifter. Dessa fastställs av 

Länsstyrelsen tillsammans med kommunen. Vattenskyddsområdena 

och föreskrifterna som finns i anslutning till projektområdet är från 

1982 respektive 1981 och är uppdelade i en primär och en sekundär 

skyddszon (Vallentuna Kommun, 2010a). Krav finns på kommuner-

na i och med införandet av vattendirektivet att upprätta nya, mer 

aktuella, vattenskyddsområden och föreskrifter. Föreskrifterna inne-

Figur 24. Vallentunasjön. Källa: Täby kommun.  
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håller restriktioner för bland annat upplag, täkter och schaktningsar-

beten. Projektplanområdet ligger i nuläget inte innanför någon av 

zonerna. I de nya vattenskyddsområdena finns det dock planer på att 

även ha en tertiär skyddszon, vilket om det förverkligas kan komma 

att förändra förutsättningarna för anläggningsarbetet av en väg eller 

järnväg.  

 

Inom korridor syd finns Stockholmsåsen som har mycket goda ut-

tagsmöjligheter av grundvatten och där korridoren skär över Stock-

holmsåsen finns ett vattenskyddsområde (Sigtuna Kommun, 2002). 

Våtmarker 

Inom korridorerna för UA3 och UA4 finns även ett flertal våtmarker. 

Våtmarker är kända för sin artrikedom och funktion som naturliga 

kvävefällor. Inom korridorerna och utmed Arningevägen finns flera 

sumpskogar som är klassade som nyckelbiotoper (AB Storstock-

holms Lokaltrafik, 2012a). Sumpskog är ett samlingsnamn för all 

skogklädd våtmark (Skogsstyrelsen, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Vattenskyddsområden i samtliga utredningsalternativ. 
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9.3 Mål och förutsättningar för UA1-UA4 

9.3.1 Nationell nivå 

De nationella miljömålen som är mest aktuella är Levande sjöar och 

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Ingen övergödning samt 

Giftfri miljö. För dessa miljömål finns även regionala mål fastställda 

av Stockholms län, bland annat om minskade kväveutsläpp. Sigtuna, 

Sollentuna, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner har 

gått samman i Oxunda vattensamverkan och upprättat en dagvatten-

policy med mål om att förebygga utsläpp av förorenat dagvatten 

(Oxunda vattensamverkan, 2007). Mälaren är den slutliga recipien-

ten för Oxundaåns avrinningsområde. Den utgör ett riksintresse för 

yrkesfiske, friluftliv och dricksvattenförsörjning och kravet på vat-

tenkvaliten är därför särskilt hög. 

Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har beslutat 

om Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster år 2009, (SFS 

1998:808, 2012). Föreskriften med Miljökvalitetsnormerna är en del 

av det svenska genomförandet av Europaparlamentets och Rådets 

direktiv (2000) för vatten. Miljökvalitetsnormerna syftar till att vat-

tenförekomsterna ska uppnå minst god yt- och grundvattenstatus 

eller god ekologisk potential senast 2015. Vattenmyndigheten har 

även beslutat om tidsfrister till 2021 för vissa vattendrag i kommu-

nen. Miljökvalitetsnormerna för vatten är bindande för alla kommu-

ner och myndigheter och ska beaktas vid alla former av planlägg-

ning. Grundvattentäkterna i projektområdet har enligt VISS (2012f) 

fått klassningen God kvantitativ status samt God kemisk grundvat-

tenstatus 2009. Miljökvalitetsnormerna är satta för att uppnå God 

kvantitativ respektive God kemisk status till 2015. Hargsån ansågs 

ha god ekologisk status år 2009 och miljökvalitetsnormen är satt till 

God ekologisk status 2015 (VISS, 2012a).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Sjöar och vattendrag med miljökvalitetsnormer. 
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9.3.2 Regional nivå 

I RUFS (2010) skrivs att den förväntade stora befolkningsökningen i 

regionen ställer krav på genomtänkta avvägningar för hur vattenom-

råden långsiktigt ska användas. Det anses som en viktig planerings-

princip att verka för en robust vattenmiljö i en växande region. 

9.4 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

9.4.1 Effekter och konsekvenser 

Avgaser från bilar och bussar, slitage av vägbeläggning, däckpartik-

lar, spill av exempelvis bensin och diesel samt salt från halkbekämp-

ning vintertid leder till förorening av dagvatten med miljöskadliga 

ämnen (Trafikverket, 2010). Dagvatten från vägar är en stor källa till 

miljöbelastning på sjöar och vattendrag och dess miljögifter riskerar 

att skada organismerna i vattenmiljön (Oxunda vattensamverkan, 

2007). Det mesta av dagvattnet som lämnar vägen via avrinning in-

filtreras i marken vid sidan av vägen. Huvuddelen av föroreningarna 

hamnar därmed inom 10-20 meter från vägbanan (Trafikverket, 

2011a). Risken att föroreningarna når grundvattnet eller närliggande 

ytvattenförekomster beror bland annat på markens genomsläpplig-

het. Marken i det planerade området består främst av finkorniga 

jordarter med låg genomsläpplighet, vilket gör att risken för förore-

ning av yt- eller dagvatten är liten. 

Vid en eventuell olycka längs vägen finns risk för läckage av bränsle 

eller farligt gods vilket kan skada vattenmiljön, särskilt då den nuva-

rande vägen trafikeras med en relativt hög andel tung trafik. Även 

här påverkas spridningen av markens genomsläpplighet och lerjor-

darna i området minskar risken för en utbredd spridning av farliga 

ämnena i samband med en olycka (Trafikverket, 2010).  

Då den planerade vägen korsar ett antal diken kan vattenföringen i 

dessa små vattendrag ändras. Vägen kan bli en barriär och utgöra ett 

hinder för vattenlevande organismer (Trafikverket, 2010). 

9.5 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 
eller mitt 

9.5.1 Effekter och konsekvenser 

Eftersom det föreslagna alternativet UA2 innebär anläggningar av 

helt nya vägar från Molnby till Arlanda flygplats kommer det att ha 

en direkt påverkan på yt- och markvattenförhållandena särskilt under 

byggskedet. Främst berörs Hargsån och Vidboån. Byggnationen 

kommer att föra med sig markarbeten såsom grävning, schaktning, 

grundläggning och dränering, vilka samtliga kan orsaka en negativ 

inverkan på vattenmiljön. Även diken, broar och tunnlar kommer att 

byggas, vilket både kan förbättra och försämra vattenstatusen bero-

ende på hur väl de utförs.  

Dagvatten kan komma att förorenas av buss- och biltrafik, så som 

beskrivet i UA1 ”Effekter och konsekvenser”.  

Både vägalternativ syd och mitt kommer att gå genom ett antal våt-

marker i form av sumpskogar, i området mellan Molnby och 

Hargsåns dalgång samt mellan dalgången och Arlanda. Dessa våt-

marker kommer mer eller mindre att förstöras beroende på vilka 

åtgärder som kommer att vidtas. Detta kan komma i konflikt med det 

generella förbudet mot markavvattning enligt 11 kap. 14 § Miljöbal-

ken (SFS 1998:808, 2012). Sumpskogarna som ligger utmed Ar-

ningevägen kommer delvis att grävas upp om vägen breddas. Detta 

skulle innebära att våtmarkernas naturliga kapacitet att lagra kväve 

kommer att reduceras.  
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I området för planprojektet ligger Märstaåns delavrinningsområde i 

Sigtuna kommun söder om Arlanda. UA2 kommer att ha negativa 

effekter och konsekvenser särskilt med tanke på framtida bebyggel-

seutveckling längs vägen. Hur stora dessa konsekvenser kommer att 

bli beror på de förebyggande åtgärder som kommer att vidtas under 

ett senare skeden av projektet bland annat när det gäller dagvatten-

hanteringen enligt bestämmelser om Lokalt omhändertagande av 

dagvatten (LOD). 

Västluna vattenskyddsområde (reservvattentäkt) ligger sydost om 

Molnby och kan komma att påverkas av en vägdragning genom båda 

korridorerna under såväl bygg- som driftskedet. 

9.6 UA3 - järnväg i korridor syd 

9.6.1 Effekter och konsekvenser 

Under byggfasen påverkas hydrologin främst vid avvattning och 

dränering av partier för upprättande av tillfartsvägar för byggtrafi-

ken. Schaktarbete i samband med spårets anläggningsfas påverkar 

sjöar och vattendrag genom två huvudsakliga effekter; grumling och 

sedimentation. Grumling av ett vattendrag uppstår när mycket små 

partiklar svävar fritt i vattnet. Det leder till förändrade ljus- och syre-

förhållanden i vattendragen. Vid sedimentation sjunker de tyngre 

partiklarna och skapar förändrade bottenmiljöer (Tyréns AB, 2008). 

Grumling och sedimentation försvårar förhållandena för fisk, botten-

fauna samt vattenlevande växter. Det kan medföra minskad artdiver-

sitet i vattendragen. Filtrerande arter är viktiga för de akvatiska eko-

systemens sammansättning och samtidigt extra sårbara när grumlig-

heten blir för hög. Försvinner dessa rubbas näringskedjan och hela 

ekosystemet påverkas (Tyréns AB, 2003).  

Anläggningsfasen kommer också att öka erosionen vid vattendrag 

som har branta slänter och därmed öka näringsbelastningen i vatten-

dragen. En ökad näringsbelastning leder till mer vegetation, fler djur, 

men färre arter. I ett långtidsperspektiv kan det även leda till syre-

brist och döda bottnar.  

Det är tveksamt om dessa effekter kommer leda till svårigheter att på 

sikt följa miljökvalitetsnormen för Hargsån. Grumling av vattendra-

get kommer endast att medföra temporär påverkan vid anläggnings-

arbetet. Dock kan sedimentation få mer långtidsverkande effekter för 

bottenlevande organismer. Vid driftskedet bedöms det inte finnas 

några omfattande risker som försvårar förutsättningarna att följa 

miljökvalitetsnormen, under förutsättning att adekvata vattenpassa-

ger upprättats.  

Det finns en liten risk för att en olycka kan leda till utsläpp av driv-

medel eller ämnen som används vid byggandet. Vid trafikolyckor 

kan brandkåren komma att använda kemikalier vid brandbekämp-

ning. Under driftfasen är risken för miljöskador vid järnvägsolyckor 

med persontrafik mycket liten, men det finns alltid en liten risk för 

olyckor och utsläpp vid underhållsarbete (Banverket 2009). Dessa 

ämnen kan påverka lokalt och eventuellt infiltrera till grundvattnet 

och därmed påverka en större del av avrinningsområdet. Banvallar är 

ofta mycket genomsläppliga jämfört med naturliga jordar. Om tunn-

lar byggs kommer grundvattennivån behöva förändras lokalt, tillfäl-

ligt eller permanent. Detsamma gäller för de partier där en upphöjd 

banvall byggs. Under driftfasen kommer underhåll så som rensning 

av trummor och diken ske och i vissa fall kemisk bekämpning av 

ogräs (Banverket 2009). Enligt en litteraturstudie utförd vid VTI 

tycks förekomsten av miljöfarliga ämnen, till exempel metaller och 

PAH, i yt- och grundvatten i allmänhet vara låg vid provtagnings-

punkter längs järnvägsspår (Gustavsson et. al, 2007). 
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Spårsträckningen kan eventuellt leda till förändrad markanvändning, 

från djurhållning till ett mer intensivt jordbruk. Detta som en följd av 

att spårsträckningen styckar upp marken och förändrar förutsättning-

arna för en effektiv djurhållning. En sådan utveckling skulle kunna 

leda till högre näringsbelastning för områdets sjöar och vattendrag. 

Något som bör beaktas då området är karterat som ett nitratkänsligt 

område. Dock bedöms odlingsförhållandena i området inte vara av 

sådan art att spannmålsodling räknas som ett lönsamt alternativ. Mot 

denna bakgrund bör därför en utveckling av denna karaktär betraktas 

som tämligen osannolik. Förändrad markanvändning kan även leda 

till att jordbruket tvingas lägga ner vilket istället skulle innebära en 

minskad näringsbelastning på vattendragen. 

9.7 UA4 - järnväg i korridor mitt 

9.7.1 Effekter och konsekvenser 

Se avsnitt om effekter och konsekvenser för UA3.  

9.8 Hänsyn och åtgärder 

9.8.1 Väg 

Åtgärder bör vidtas för att minska risken att föroreningarna i dag-

vattnet från vägen når grundvattnet eller Fysingen, till exempel kan 

detta göras i form av diken, dammar och översilningsytor (Trafik-

verket, 2011a). Enligt Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy 

(2007) är avvattning via öppna diken normalt ett fullgott alternativ 

för vägar belastade med 10 000- 15 000 fordon per årsdygn. Öppna 

avledningssystem i anslutning till vägar ger med rätt utformning 

goda möjligheter till begränsning av skadeverkningarna vid olyckor. 

Gräsbeklädda diken är en kostnadseffektiv reningsåtgärd med god 

förmåga att fastlägga metaller och möjliggör biologisk nedbrytning 

av petroleumprodukter. Diken bidrar även till flödesutjämning. 

Ibland kan det vara lämpligt att avleda dagvatten via ett grunt dikes-

system, ett så kallat svackdike. Dessa brukar vara gräsbeklädda och 

fungera både som infiltrationsyta och öppet avledningssystem (Ox-

unda Vattensamverkan, 2001). Särskild hänsyn bör tas för att skydda 

Väslunda reservvattentäkt som berörs av planprojektet för UA2. 

Oxunda-Hargsåns avrinningsområden bör i ett tidigt skede beaktas 

för att undvika negativa konsekvenser på Mälaren – regionens vik-

tigaste ytvattentäkt. Andra ytvattenförekomster samt grundvatten 

inom detta avrinningsområde bör också beaktas. 

För att inte påverka de hydrologiska förutsättningarna eller ekologin 

i vattendragen som korsas, kan broar byggas över dem eller väg-

trummor anläggas under vägen. Undersökningar har visat att många 

Figur 27. Hargsån. Foto: Linda Pettersson. December 2012. 
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vägtrummor är felaktigt placerade och utgör vandringshinder istället 

för att hjälpa djuren att ta sig över till andra sidan vägen (Länsstyrel-

sen i Stockholms län, 2005). Det är därför mycket viktigt att beakta 

detta då vägen byggs och att välja en utformning som uppfyller syf-

tet med vattenvägen. Vid anläggandet av vägtrummor och broar kan 

vattendragen utsättas för tillfällig grumling. 

Kunskap om geologiska och hydrologiska förhållanden, möjliga 

recipienters status och känslighet, befintliga VA-ledningars kapacitet 

och beräkning av förväntad mängd dagvatten är exempel på förut-

sättningar som bör klarläggas i programskedet. I planområdet för det 

studerade alternativet UA2 finns sjöar som är känsliga för ytterligare 

belastning av föroreningar och övergödning, nämligen Fysingen, 

Halmsjön, Kosjön, Vivelstasjön och förmodligen Vallentunasjön. 

Våtmarker som finns i dalgången samt sumpmarker i skogen som är 

en del av Rösjökilen väster om Molnby och i sträckan mellan 

Hargsåns dalgång och Arlanda bör beaktas och bästa möjliga lös-

ningar bör tas fram så att kontinuiteten mellan olika biotoper bevaras 

och mångfalden gynnas. 

9.8.2 Järnväg 

Hänsyn måste tas vid byggnationer i vattenskyddsområdet kring 

Stockholmsåsen, men detta är redan ett mycket exploaterat område 

och bör ses i relation till andra utredningsalternativ. 

Vid anläggningsarbeten nära vattendrag finns det risk att jordpartik-

lar följer med regnvatten ned i vattendraget. De värsta effekterna av 

detta kan dock dämpas om man tillämpar lämpliga åtgärder. Viktiga 

åtgärder för att förhindra detta är att vid uppläggning av massor, inte 

låta det finkornigaste materialet ligga närmast vattendraget. En 

skyddande barriär av grövre material bör istället anläggas mot vat-

tendraget. Det är viktigt att planera arbetet så att erosionsskydd kan 

läggas på avtäckta ytor så fort som möjligt (Tyréns AB, 2003). 

9.9 Slutsatser  

9.9.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

Anläggandet av en ny väg kan medföra negativa konsekvenser för 

grund- och ytvatten, då utsläpp av vägdagvatten och läckage vid 

olyckor kan leda till förorening och försämrad vattenstatus. Vägen 

kan även bli en barriär för vattenlevande organismer och förändra 

hydrologin i små vattendrag som vägen korsar. Med vidtagna åtgär-

der som reningsanläggningar för dagvatten och vattenpassager under 

vägen bedöms konsekvenserna bli små. 

9.9.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

Båda korridorerna kommer att korsa Hargsån. Korridor syd korsar 

fler vattendrag som mynnar ut i sjön Fysingen, vilket innebär en 

ökad belastning. Dock korsar korridor mitt förutom vattendrag som 

mynnar i Fysingen även Vidboån i norr som avvattnar området 

norrut mot Fyrisån som ger en påverkan på ett större geografiskt 

område. 

I nord-väst finns en liten del av Ströms vattenskyddsområde. Därför 

bedöms en sträckning genom korridor mitt vara ett bättre alternativ.    

9.9.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

Hänsyn bör tas där UA3 passerar vattenskyddsområde vid Stock-

holmsåsen. I övrigt är det normala miljöhänsyn som bör gälla vid 

projektering och drift för att skydda vattendragen framförallt under 

byggnationen. I driftfasen är risken för föroreningar mycket liten. 
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Vattendragen i området kan komma att drabbas av effekter av grum-

ling och sedimentation, det är dock tveksamt om det kommer att ge 

stora konsekvenser på vattenkvalitén på längre sikt. 

9.9.4 UA4 - järnväg i korridor mitt 

Se andra stycket av UA3 slutsats. 

9.10 Nollalternativ 
Om inget av de föreslagna alternativen verkställs kommer de vatten-

förekomster som annars hade blivit drabbade inte att påverkas. Detta 

beror bland annat på att inga nya barriärer eller hinder för vattenle-

vande växter och djur skapas. Grundvattennivån och våtmarker i 

området kommer vid nollalternativet att förbli opåverkade till skill-

nad från vid en ny väg- eller järnvägsdragning.  

I och med den förväntade framtida befolkningsökningen kommer 

belastningen på de befintliga vägarna att öka. Därmed kommer även 

föroreningar från vägen att öka, som kan påverka närliggande vat-

tendrag. I nollalternativet påverkas vattenkvaliten av den ökade tra-

fikmängden på befintliga vägarna, men inte av någon utbyggnad 

som i övriga alternativ.  

De flesta ytvattenförekomster i avrinningsområdet belastas idag med 

näringsämnen från jordbrukslandskapet. En fortsatt belastning av 

näringsämnen kan i framtiden leda till övergödning och försämrad 

ekologisk status i vattendrag och sjöar. 
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10. Luft och klimat 

10.1 Nulägesbeskrivning för UA1 
Trafiken är den största källan till luftföroreningar inom området. 

Hela 43 procent av alla utsläpp av växthusgaser i Vallentuna kom-

mun kommer från transporter (Vallentuna Kommun, 2012a). I Sig-

tuna kommun överskrids miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och 

partiklar på vissa specifika platser längs E4:an söder om Arlanda 

(SLB, 2010). Normerna för partiklar överskrids även i omedelbar 

närhet till E4:an i Upplands Väsbys kommun. Halten partiklar i luf-

ten påverkas bland annat av dubbdäcksanvändning, vägytans egen-

skaper, saltning, sandning och gaturengöring. (Upplands Väsby 

kommun 2005). Närmiljön längs de större vägarna påverkas mest av 

luftföroreningar, men på grund av den öppna terrängen ventileras det 

mesta bort (AB Storstockholms Lokaltrafik 2012a). Enligt Vallentu-

nas översiktsplan överskrids i dagsläget ingen av miljökvalitetsnor-

merna i kommunen (Vallentuna kommun 2010a).  

Den motordrivna trafiken är en av de största källorna till utsläpp av 

klimatpåverkande växthusgaser. Fordonstrafiken i form av personbi-

lar och tung trafik bidrar främst till utsläpp av växthusgasen koldi-

oxid som frigörs vid förbränning av fossila bränslen. De vägar som 

bidrar till utsläppen i området för alternativ UA1 är E18 genom 

Täby, Arningevägen väg 264, väg 268 mellan Vallentuna och Upp-

lands Väsby, E4:an mellan Upplands Väsby och avfarten mot Ar-

landa. Även jordbruket bidrar med klimatpåverkande gaser från 

jordbruksmaskiner som släpper ut koldioxid, kväveoxider, partiklar 

och kolväten (Naturvårdsverket, 2012a,h.) Växtligheten i området 

motverkar dock till viss del klimatförändringar, då de binder upp 

koldioxid i biomassan.  

10.2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4 
I korridorerna mitt och syd påverkas luftkvaliteten av utsläpp från 

flygtrafiken (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2010). Halterna av 

kvävedioxid är generellt högre i närheten av flygplatsen och är där-

för högre i de delar av korridor mitt och syd som ansluter till flyg-

platsen (SLB, 2010). Arlanda är också en stor knutpunkt för spår-

bunden trafik med höga partikelhalter (PM 10) i främst tunnlar och 

stationer. I korridor mitt och syd överskrids dock inte gränsvärden 

för miljökvalitetsnormerna. Förutom Arlanda flygplats, är inga större 

verksamheter med anmärkningsvärda utsläpp till luft belägna i kor-

ridor mitt och syd. Längs Arningevägen, som sträcker sig från Val-

lentuna i sydlig riktning, är halterna av partiklar och kvävedioxid 

något högre än i området mellan Vallentuna och Arlanda. Detta be-

ror på att området är mer tätbebyggt och att vägtrafiken är mer om-

fattande än i korridor mitt och syd.  

Korridorerna mitt och syd sträcker sig igenom ett jordbrukslandskap. 

Jordbruket bidrar med utsläpp av växthusgaser där odlad mark bidrar 

med utsläpp av lustgas och idisslande djur med metan (Jordbruks-

verket, 2012). Utöver detta bidrar jordbruket med utsläpp av växt-

husgaser genom användning av fossila bränslen, exempelvis genom 

dieseldrivna traktorer. Växande grödor kan dock till viss del kom-

pensera utsläppen från jordbruket genom att ta upp koldioxid ur luf-

ten. Annan klimatpåverkan i området är från vägtrafik, Arlanda 

flygplats och uppvärmning av hus. Arlanda flygplats genererar ut-

släpp i form av växthusgaser från flygplanstrafiken men också från 

vägtrafiken till och från flygplatsen (WSP, 2008).  

 



81 

 

10.3 Mål och förutsättningar för alla alternativ 

10.3.1 Nationell nivå 

Vid Riokonferensen 1992 antogs klimatkonventionen som därefter 

trädde i kraft 1994. Länderna som har anslutit sig måste årligen rap-

portera sina utsläppsnivåer av växthusgaser till FN. Det globala må-

let för växthusgaser i atmosfären är uppsatt i FN:s ramkonvention. 

Målet med klimatarbetet är att bidra till att den biologiska mångfal-

den bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och att andra mål 

för hållbar utveckling inte riskeras. (Naturvårdsverket, 2012h). An-

svaret för att nå klimatmålet är globalt och Sverige måste därför bi-

dra till en positiv utveckling.  

 

Det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan ska vara upp-

nått till år 2050 (Naturvårdsverket, 2012h). Målet har två delmål; 

temperatur- och koncentrationsmålet. Temperaturmålet innebär att 

jordens medeltemperatur inte ska öka mer än två grader jämfört med 

förindustriell nivå. Koncentrationsmålet innebär att koncentrationer-

na av växthusgaser i atmosfären bör stabiliseras på en nivå av 400 

ppm koldioxidekvivalenter. För att nå dessa delmål måste utsläppen 

av växthusgaser minska med 50-60 procent jämfört med nivån år 

2000. Fram till år 2100 ska utsläppen ligga nära noll. I praktiken 

innebär det att utsläppen av växthusgaser måste minska under de 

kommande åren. För att nå målet krävs ett nytt klimatavtal som värl-

dens länder skriver på. 

 

Det miljökvalitetsmål som främst fokuserar på luftkvalitet är miljö-

målet Frisk luft. Luftföroreningar påverkar människors hälsa, men 

även miljö och olika typer av material. Målvärdet för kvävedioxider 

och partiklar överskrids i gatumiljö i tätortsluft där utsläppen främst 

orsakas av fordonstrafiken och från förbränning och slitage på vägar 

där användningen av dubbdäck är en bidragande orsak.  

 

Luftkvaliteten i Sverige ska hållas på en acceptabel nivå med hjälp 

av luftkvalitetsförordningen som innehåller miljökvalitetsnormer för 

luft. Dessa reglerar utsläpp av kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, 

bly, bensen, partiklar och ozon (Storstockholms Lokaltrafik 2012). 

Systemet för miljökvalitetsnormer är reglerat i kapitel fem i Miljö-

balken.  

10.3.2 Regional nivå 

Enligt beräkningar från Stockholms och Uppsala läns luftvårdsför-

bund överskrids inte miljökvalitetnormerna för kvävedioxid, partik-

lar eller bensen på en regional nivå, dock överskrids normerna i 

vissa områden (Vägverket, 2008b). 

10.3.3 Lokal nivå 

I översiktplanen för Vallentuna kommun beskrivs att kommunen 

alltid ska ta hänsyn till klimatpåverkan (Vallentuna Kommun, 

2010a), dock har inte kommunen utvecklat lokala miljömål i relation 

till de nationella.  Sigtuna kommun har utvecklat övergripande mil-

jömål för kommunen som har antagits av kommunfullmäktige år 

2010. Sigtunas miljömål för klimat lyder; ”Målet är att använda 

mindre energi och att den energi som utnyttjas ska komma från 

energislag som inte bidrar till den förstärkta växthuseffekten” (Sig-

tuna Kommun, 2012c). Upplands Väsby kommun har utifrån sin 

miljöpolicy, betydande miljöaspekter och drivkrafter satt upp tre 

övergripande miljömål för 2012. Dessa innefattar minskad energi-

förbrukning, ökad källsortering samt en satsning på fler miljöfordon 

(Upplands Väsby kommun, 2012). 
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10.4 UA1 - buss på till största del befintlig väg  

10.4.1 Effekter och konsekvenser 

Luftföroreningar har en negativ påverkan på människors hälsa och 

kan medföra en förkortad livslängd. Detta gäller speciellt partiklar, 

ozon och vissa organiska kolväten. Kulturhistoriskt värdefulla bygg-

nader och föremål som är gjorda i metall, plast och kalksten påver-

kas även negativt eftersom de bryts ner av luftföroreningar. Stora 

kostnader kan uppstå vid ökade ozonhalter då skogens träd och jord-

brukets grödor skadas (Naturvårdsverket, 2012l). 

Konsekvenserna av en ökad busstrafik är beroende av hur resandet 

kommer att förändras av den planerade nydragningen av väg 268. En 

bättre väg gör det mer attraktivt att ta bilen vilket kan generera ytter-

ligare trafik. Det kan även leda till mer tung lastbilstrafik som har 

mer och skadligare utsläpp av luftföroreningar. En ny busslinje kan 

dock leda till att färre tar bilen vilket leder till minskade utsläpp. En 

större och rakare väg leder till högre hastighet och därmed mer ut-

släpp av luftföroreningar. Samtidigt förändras körsättet när vägen 

blir rakare i och med färre accelerationer och inbromsningar vilket 

minskar utsläppen. Överlag kommer troligen utsläppen att öka i och 

med den nya vägen trots satsning på busstrafik. 

Befolkningstillväxten kommer att öka i framtiden vilket samtidigt 

resulterar i fler fordon och mer utsläpp av luftföroreningar (Vallen-

tuna kommun 2010a). Det finns en viss potential att minska andelen 

biltrafik med en förbättrad kollektivtrafik. Dock bedöms åtgärderna 

inte minska trafikbelastningen på väg 268 i någon stor omfattning 

(AB Storstockholms Lokaltrafik 2012).  

Valet mellan vägdragning norr och syd samt de olika anslutningarna 

till E4:an Hammarby norra och Hammarby södra ger troligen bara 

en marginell skillnad i påverkan från utsläpp av luftföroreningar. För 

alternativ vägdragning norr är vägen dock en aning längre vilket ger 

lite mer utsläpp och alternativ anslutning Hammarby södra går när-

mare ett bostadsområde vilket ger en direkt påverkan av luftförore-

ningar på boende längs den sträckan.  

En anläggning av en väg, som den planerade vägsträckningen mellan 

Vallentuna och Upplands Väsby, påverkar klimatet i en förhållande-

vis liten utsträckning. Det är snarare den kumulativa effekten av 

samtliga väganläggningar och trafikökningen i länet som medför att 

det blir allt svårare att nå miljömålet. Den planerade vägen är en av 

många nya källor till klimatgasutsläpp i länet. En dragning av väg-

sträckan genom skogsmark kan även bidra mer till växthuseffekten 

än en dragning genom områden med mindre biomassa. Detta beror 

på att träd som binder koldioxid fälls och ersätts av en vägsträcka 

som bidrar till vägtrafik som släpper ut koldioxid. 

10.5 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 
eller mitt 

10.5.1 Effekter och konsekvenser 

Utsläpp av kvävedioxid och partiklar från vägtrafik utgör de största 

problemen för en god luftkvalitet. Utsläppen bedöms öka om en väg 

anläggs som används av andra fordon än buss. SLs förstudie förespår 

dock en minskning av koldioxidutsläpp som ett resultat utav UA2 

(AB Storstockholms Lokaltrafik, 2011). Detta resonemang har inte 

tagit hänsyn till att annan vägtrafik, utöver bussar, kommer att an-

vända vägen vilket troligtvis kommer att bli fallet. Luftkvaliteten 

kommer därmed att försämras i området. Troligtvis kommer dock 

inte gränsvärdarna för dessa utsläpp att överskridas i området. Detta 

grundas på att gränsvärden endast överskrids längs med större in-

farts- och förbifarter och i tätortsnära områden i till exempel centrala 
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Stockholm. Utmed Arningevägen, där halterna av partiklar och kvä-

vedioxid är något högre, bedöms konsekvenserna bli små då vägen 

redan är tätt trafikerad. 

 

Även om inte gränsvärden för miljökvalitetsnormer överskrids i om-

rådet är det viktigt att belysa problematiken i ett större perspektiv, 

eftersom luftföroreningar kan transporteras i atmosfären och kan 

komma att påverka andra områden. Vindriktning och vindstyrka är 

betydande för spridning och transport av luftföroreningar i atmosfä-

ren. Lokala vindar bidrar till en utspädning av föroreningar vilka 

därmed kan spridas över stora områden. De luftföroreningar som 

stannar länge i atmosfären, upp till flera dagar och månader, är 

svaveldioxid, ozon, kvävedioxid och små partiklar (Naturvårdsver-

ket, 2012 e,n). Det är nödvändigt att närmare undersöka huruvida en 

utbyggnad av fler vägar överensstämmer med lokala, regionala och 

nationella mål för en frisk luft samt belysa problematiken av kumu-

lativa effekter.  

10.6 UA3 - järnväg i korridor syd 

10.6.1 Effekter och konsekvenser 

Järnvägstrafiken har en liten miljöpåverkan på grund av att den i 

huvudsak drivs med el som produceras med små eller inga utsläpp 

(Banverket, 2009) och järnvägstrafiken stod för 0,2 procent av Sve-

riges utsläpp av växthusgaser under år 2010. SL:s förstudie (AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2010) förespår en minskning av koldi-

oxidutsläpp som ett resultat utav UA3. Vid byggnadsfasen kommer 

dock en ökad vägtrafik av arbetsfordon till området att medföra ne-

gativa konsekvenser för god luft (Banverket, 2009).  

När transporter förs över från väg- till spårtrafik är det generellt 

bättre för luftmiljön inom området. Det kan dock förekomma pro-

blem med partikelspridning från spårfordon och spår. Varav brom-

sar, kontaktledning, hjul och strömavtagare utgör de huvudsakliga 

källorna. Ur ett livscykelperspektiv påverkar sträckningen UA3 kli-

matet negativt, i första hand regionalt och nationellt men även lokalt. 

De livscykelanalyser som har gjorts visar att 1 kilometer järnvägsin-

frastruktur ger upphov till 3 800 ton koldioxid under sin livscykel, 

det vill säga byggande samt drift och underhåll i 60 år. Tillverkning-

en av stål till räls och broar uppskattas till 1 368 ton koldioxidut-

släpp (Uppenberg et. al, 2003). En förlängning av Roslagsbanan till 

Arlanda, en sträcka på cirka 14 km, ger upphov till 19 152 ton CO2-

utsläpp. Tillverkningen av stål till räls och broar står för ett stort bi-

drag till miljöpåverkan. Det påverkar material- och energiresurser, 

växthuseffekt, försurning, övergödning samt bildning av marknära 

ozon (Uppenberg et al, 2003).  

Delmålet för partiklar under miljömålet Frisk luft överskrids i gatu-

miljö men inte i urban bakgrund, det vill säga ej i omedelbar närhet 

till trafik i tätortsmiljö. Eftersom partikelhalterna under tågfärd är 

generellt låga (Blomqvist et al, 2006) kommer gränsvärdena inte att 

överskridas i urban bakgrund. Dock kan, förutom Arlandatunnlarna, 

stationer eller tunnlar längs järnvägssträckningen medföra att höga 

halter av partiklar sprids till omgivningen och att gränsvärdena över-

skrids. 

10.7 UA4 - järnväg i korridor mitt 

10.7.1 Effekter och konsekvenser  

Höga hastigheter och ökad trafikering av Roslagsbanan gör att den 

lokala luftkvalitén påverkas negativt. Även byggnationen av en ny 

järnväg kommer bidra till en försämrad luftkvalité i det lokala områ-

det. I stort kommer dock utvecklingen att bli positiv då en järnväg 
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totalt sett leder till mindre utsläpp än väg. (AB Storstockholms Lo-

kaltrafik, 2010). Se UA3 för ytterligare effekter och konsekvenser.   

10.8 Hänsyn och åtgärder 

10.8.1 Väg 

För att minska den negativa påverkan på luft räcker det inte enbart 

att öka busstrafikens turtäthet. Åtgärder för att öka nyttjandet av kol-

lektivtrafiken krävs. Det ska vara enklare, bekvämare och billigare 

att ta bussen istället för bilen. Enkla åtgärder är till exempel att sätta 

in vissa turer som direktbussar, vilket minskar restiden för de som 

till exempel ska från Täby centrum till Arlanda. Biljetter ska kunna 

lösas på ett smidigt sätt och det ska vara mer ekonomiskt lönsamt att 

ta buss än bil. Andra åtgärder som kan ge minskad bilanvändning är 

bland annat bilpooler, en samåkningscentral, hyrcyklar, dubbdäcks-

förbud, miljözoner, fartkameror, bussfil och möjlighet att ta med 

cykel i kollektivtrafiken.  

Bilavgifter vid Arlanda kan bidra till att folk åker kollektivt istället 

för att ta bilen till och från Arlanda vilket är en åtgärd som kan leda 

till minskad biltrafik i UA1 och UA2 (AB Storstockholms lokaltra-

fik, 2010). Luftfartsverket arbetar kontinuerligt med hur koldioxidut-

släppen i samband med flygverksamhet ska kunna reduceras. Bilav-

gifter är något som har diskuterats och möjligen kommer att införas 

vid flygplatsen för att inte överskrida utsläppstaket för koldioxid.  

Det är viktigt att insatser genomförs vid en ny vägdragning för att 

minska klimatpåverkan. Bussfil vid rusningstrafik kan vara ett ex-

empel på detta eller cykelbanor mellan Vallentuna och Upplands 

Väsby som kan utnyttjas under cykelsäsong. Ur ett klimatperspektiv 

är det även fördelaktigt om vägen är uträtad i så pass stor utsträck-

ning som möjligt samt att hastigheten på sträckan är förhållandevis 

låg. 

Ur klimatsynpunkt är en ny väganläggning inte ett bra alternativ. 

Detta på grund av att vägtrafiken ökar vilket leder till större utsläpp 

av koldioxid. För att undvika negativa konsekvenser för luft och 

klimat bör diskussioner föras kring möjligheten att enbart tillåta tra-

fikering av bussar, som drivs av förnyelsebara bränslen, exempelvis 

biogas. 

10.8.2 Järnväg 

Under byggskedet skall hänsyn tas till de boende i området, till den 

flora och fauna och den boskap som rör sig i området, med minsta 

möjliga inverkan på luftkvalité. För att minimera de miljö- och häl-

sorisker som partiklar utgör och i syfte att inte överskrida gränsvär-

dena, bör Arlandatunnlarna ha mycket hög ventilation och eventuella 

stationer bör placeras ovan.  

Ur ett livscykelperspektiv är betong, stål och asfalt den största 

materialrelaterade klimatpåverkan och går det att finna alternativa 

material eller energieffektivare metoder för att framställa materialen 

kan klimatpåverkan reduceras. Särskilt viktigt är det vid byggnadsfa-

sen då nya vägar asfalteras för att arbetsfordon ska ta sig fram. 

10.9 Slutsatser 

10.9.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

I och med den förväntade befolkningstillväxten och människors fort-

satta användande av bil som transportmedel kommer luftförore-

ningshalterna att öka. Även om de inte kommer att överstiga gäl-

lande miljökvalitetsnormer inom området bör den kumulativa effek-

ten från andra verksamheter och åtgärder och den sammantagna på-
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verkan på miljön beaktas. Den bästa vägdragningen baserat på på-

verkan av luftföroreningar är vägdragning syd, då denna väg är kor-

tare, samt anslutningsalternativet Hammarby norra eftersom den går 

längre ifrån den befintliga bebyggelsen. 

10.9.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

Då den planerade vägen förmodligen kommer att användas av annan 

typ av vägtrafik än bussar görs bedömningen att utsläppen på grund 

av ökad vägtrafik kommer att öka inom korridor mitt och syd. Mil-

jökvalitetsnormerna för luft kommer dock troligtvis inte att över-

skridas.  

 

I Stockholmsregionen är vägtrafiken den största orsaken till utsläpp 

av växthusgaser. En väganläggning med ökad vägtrafik leder till mer 

utsläpp och andra infrastrukturlösningar bör därför övervägas. På-

verkan på klimatförändringarna bedöms vara små men negativa ef-

tersom kumulativa effekter bedöms uppkomma. 

10.9.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

En järnvägssträckning i syd medför en risk att partiklar ökar och 

sprids i området. Trots det kommer troligen inte gränsvärden för 

partiklar att överskridas i urban bakgrund. Dock kan stationer och 

tunnlar längs UA3 medföra att gränsvärdena överskrids på specifika 

platser. Järnvägssträckningen UA3 har små växthusgasutsläpp. En 

indirekt effekt av UA3 är att stora koldioxidutsläpp sker i samband 

med tillverkningen av stål till räls och broar. Påverkan på luft be-

döms därför vara små men negativa. I ett större perspektiv är konse-

kvenserna positiva eftersom man kan förvänta sig ett förändrat rese-

beteende, från bil till kommunala transportmedel. 

10.9.4 UA4- järnväg i korridor mitt 

Bedömningen är att UA4 inte kommer att påverka luftkvalitén 

nämnvärt i bygden i ett långsiktigt perspektiv. I ett regionalt per-

spektiv kan en förlängning av järnväg ha en positiv inverkan på luft-

kvalitén.  

10.10 Nollalternativ 
Luftkvalitén längs väg 268 och Arningevägen kommer att försämras 

med tiden. Detta beror på att resor till Arlanda flygplats kommer att 

ske med bil istället för kollektivt med buss eller Roslagsbanan. Bil-

trafiken kommer att skapa utsläpp av partiklar längs vägen som på-

verkar människors hälsa negativt. Dock kommer partiklarna att skin-

gras och inte bidra med negativ hälsopåverkan i någon stor utsträck-

ning i tätbebodda områden. Biltrafiken och framförallt den tunga 

trafiken kommer även att bidra till utsläpp av kväveoxider som är 

näringsämnen som bidrar till övergödning. Biltrafiken och den tunga 

trafiken bidrar även med svaveloxider som leder till försurning. Ut-

släppen av partiklar påverkar människor lokalt medan utsläppen av 

kväveoxider och svaveloxider kan färdas långa sträckor genom luf-

ten och bidrar på så vis till en kumulativ effekt. Det vill säga utsläp-

pen från exempelvis väg 268 kan adderas till resterande utsläpp av 

kväveoxider och svaveloxider som faller ner bland annat från flyg-

trafiken i området. Övriga utsläpp som kommer öka vid mer biltrafik 

och tung trafik är kolmonoxid, ozon, bly och bensen. Dock kan en 

teknisk utveckling leda till minskade utsläpp per bil, buss eller last-

bil. Utsläppen från den ökade trafiken förväntas överskrida de posi-

tiva effekterna som den tekniska utvecklingen kan medföra. 

Nollalternativet innebär att det inte blir någon kollektivtrafikförbin-

delse till Arlanda, vilket kommer att påverka klimatet negativt ge-

nom att trafiken då i större utsträckning kommer att baseras på per-

sonbilar i förhållande till de övriga alternativen. Ju större andel av 
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resorna som görs till Arlanda flygplats via bil, desto större kommer 

utsläppen av koldioxid att bli. Detta innebär i sin tur en ökad påver-

kan på klimatet. Enligt RUFS kommer klimat- och energipolitiken 

att spela en allt större roll under åren fram till 2030 för att nå det 

uppsatta klimatmålet (Regionplanekontoret, 2010). Inom nollalterna-

tivet finns även beräkningen att Arlanda flygplats kommer att bli en 

större arbetsplats med fler anställda än i dagsläget. Detta innebär 

även ett större antal anställda som pendlar till och från området vil-

ket påverkar klimatet negativt om inget kollektivt resealternativ 

finns för de anställda på flygplatsen som reser från Vallentuna och 

Täby. Skulle även antalet flygresenärer öka vid flygplatsen så skulle 

även det bidra till större påverkan på klimatet genom det ökande 

resandet till och från flygplatsen via bil. 

Nollalternativet innebär med största sannolikhet en ökad biltrafik. 

Detta innebär att Arlanda troligen inte kommer att nå sitt mål, att 

minska sin klimatpåverkan, vad gällande koldioxidutsläpp för resor 

till och från Arlanda.  

 

 

 

 

Figur 28. Snåttsta by. Foto: Bo Eknert. Oktober 2012.  
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11. Landskap och kulturarv 

11.1 Nulägesbeskrivning för UA1 
En vägdragning planeras mellan Vallentuna tätort och Upplands 

Väsby tätort. Områdets landskap präglas till stora delar av ett svagt 

böljande slättlandskap med inslag av skogsbevuxna moränhöjder. I 

den nordöstliga delen har landskapet en intimare karaktär av småska-

liga landskapsrum. Inom områdets centrala delar öppnar sig land-

skapet något och längre siktlinjer, framförallt i nord-sydlig riktning, 

uppenbarar sig. Områdets sydvästliga del övergår från ett öppet 

landskap till tätort med blandad bebyggelse. I resten av området ger 

den spridda jordbruksbebyggelsen, ofta lokaliserad till höjderna, en 

mer lantlig karaktär. Vägnätet, utanför den tätbebyggda delen i syd-

väst, består av mindre vägar som till stor del följer landskapets skift-

ningar vilket även det bidrar till landskapsbildens karaktär (Rejner, 

1996).  

Nästan hela området ingår i Skålhamravägens riksintresseområde för 

kulturmiljövården (K71). Här finns det möjlighet att ta del av histo-

riska samband som sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern (Bratt, 

1988). Karakteristiskt för området är den stora mängden sten-

strängar. Stenssträngsbygden mellan Vallentuna och Upplands 

Väsby, som även sträcker sig söderut mot Täby, är en av landets bäst 

bevarade (Ericsson & Strucke, 2008). Förutom gravar är området 

mycket rikt på runstenar (Gustavson, 1991). Även vägnätet är en del 

av kulturmiljön och delar av områdets vägnät har en sträckning som 

kan spåras tillbaka till 1700-talet (Bratt, 1988). Under medeltiden 

växte byar fram på platserna för järnåldersgårdarna. Byarna var små 

till storleken, ofta bestående av endast ett par gårdar (Alton, 2007). 

Under 1800-talets skiftesreformer skedde en förändring av landskap-

et, där byarnas struktur splittrades upp och minskade i storlek (Bratt, 

1988). Idag finns fortfarande delar av dessa olika historiska skeen-

den kvar i området. Gravar, stensträngar och runstenar är exempel på 

lämningar från brons- och järnåldern. På och vid dessa lämningar 

finns bebyggelsemönster som visar på delar av den medeltida 

bystrukturen och allt korsas av ett vägnät med delvis månghundraå-

riga sträckningar.  

Dyvinge är en ensamgård där det äldsta belägget för namnet Dy-

vinge är från 1354, gården är av 1800-tals karaktär och ett av få be-

varade exempel på en så kallad götisk gård (Bratt, 1988). Den norra 

vägdragningen kommer att passera nära byn Stjärnborg. Stjärnborg 

hette tidigare Trynninge. Under 1700-talet lades byn under säteriet 

Torsåker och namnet ändrades till Stjärnborg (Bratt, 1988). 
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Figur 29. Fornlämningsområden, odlingsbar mark samt fornlämningar för utredningsalternativ 1. 
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11.2 Nulägesbeskrivning för UA2-UA4 
Vallentuna kommuns yta består till större delen av jord- och 

skogsbruksmark med några tätorter som till exempel Vallentuna, 

men även mindre orter som Markim och Orkesta. Jordbruket har 

historiskt sett präglats av småskalighet och byar och socknar har 

bevarats runt kyrkorna (Alton, 2007). I dagsläget utökas gårdarna, 

vilket leder till att deras verksamhet blir allt mindre småskalig. 

Majoriteten av kulturlandskapet utgörs av äldre jordbruk med 

tillhörande bebyggelse. De äldre administrativa gränserna och 

vägarna finns även välbevarade i landskapet (Vallentuna kommun, 

2012b,c). Det planerade exploateringsområdet omfattar även 

Rösjökilen som består av barr- och ädellövskog (Alton, 2007).   

Naturgeografiska förhållanden i området ligger till grund för 

områdets utveckling. Dessa har varit avgörande för 

markanvändningen, bebyggelsen samt utvecklingsmöjligheterna i 

området (Alton, 2007). Odlingsmarken är generellt sett lokaliserad 

på lågt belägna områden som är rika på fint sediment och därför 

mycket bördiga. I de högre belägna områdena är det torrare och inte 

lika bördigt på grund av moränjordlagret, vilket gynnar en 

barrskogsfauna. Landskapet är ett visuellt mycket öppet 

mosaiklandskap med inslag av många slags landskapstyper.  

Landskapet är påverkat av många aktiviteter såsom boskapshållning, 

skogsbruk och andra mänskliga aktiviteter (Alton, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30. Fornlämningsområden samt fornlämningar för utred-

ningsalternativ 2, 3 samt 4. 
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Inom de berörda kommunerna Sigtuna och Vallentuna finns det 

värdefulla kulturmiljöer (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2010). Ett 

ovanligt välbevarat vägnät sträcker sig mellan byarna och vittnar om 

den långa kontinuiteten hos landskapet samt samspelet mellan de 

små byarna i bygden (Källman, 1992). Det finns även ett flertal 

runstenar och fornlämningar bevarade i området. Även 

Arningevägen har rikt med fornlämningar och kulturminnen (AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2010). 

 

Vallentuna har ur ett svenskt perspektiv en tämligen lång 

kulturhistoria. De äldsta fynd från människor som har gjorts i 

kommunen är cirka 6 000 år gamla. Vid denna tidpunkt var 

Vallentuna en del av ytterskärgården och troligtvis bodde människor 

här bara vissa delar av året. För cirka 4 000 år sedan förändrades 

landskapet, vilket innebar att mer mark blottades och människor 

började skapa permanenta bosättningar i området (Vallentuna 

kommun, 2010). Det finns ett flertal fynd från järnåldern och vid den 

tidpunkten började mängden bosättningar och människor att öka i 

trakten. De äldsta byarna och gravfälten i Vallentuna kommun har 

återfunnits från denna tid (Vallentuna kommun, 2012c). 

 

Gården Stora Lundby är en av de största gårdarna med mjölkpro-

duktion i Vallentuna kommun. Gården levererar mjölk till Arla i 

Kallhäll och har stor betydelse för tillgången till närproducerade 

livsmedel i norra Stockholmsregionen (Personlig kommunikation, 

Andersson, 2012). 

11.3 Mål och förutsättningar för UA1-UA4 

11.3.1 Nationell nivå 

Enligt Miljöbalkens (SFS 1998:808, 2012) inledande kapitel ska 

lagen tillämpas så att ”värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 

och vårdas”. I kapitel tre behandlar Miljöbalken mark- och 

vattenområden samt fysisk miljö som utifrån allmänna synpunkter, 

utifrån dess natur- eller kulturvärde, i största möjliga mån ska 

skyddas mot ingripanden som kan skada natur- eller kulturmiljöer 

(SFS 1998:808, 2012). Området kring Markims kyrka är skyddat 

mot exploatering enligt tidigare naturvårdslag sedermera genom 

Miljöbalken (Vallentuna kommun, 2010a).  

 

Kulturmiljön är en nationell angelägenhet, vilken både myndigheter 

och allmänheten ska beakta och värna. Det medför att förändringar 

som hämmar kulturmiljön i största möjliga mån ska avslås eller 

minimeras (SFS 1998:950, 2012). 

  

Området kring Markims och Orkestas kyrkor är landskapsbilds-

skyddat, vilket innebär att det utgör ett riksintresseområde för kul-

turmiljö och därmed anses hålla mycket höga kulturhistoriska kvali-

teter (Vallentuna kommun, 2010b). Arlanda flygplats är även det ett 

riksintresse, vilket kan skapa konflikter med riksintresset Markim-

Orkesta (Regionplanekontoret 2010). Riksintresseområden ska 

skyddas från påtaglig skada enligt Miljöbalkens kapitel 3, 6§. Skyd-

det innebär att all tillbyggnad och nya byggnader ska lokaliseras och 

utformas med hänsyn till landskapsbilden (SFS 2010:900, 2012) 

(Vallentuna kommun, 2010b). 

 

Ett av de viktigaste riksintressena i Vallentuna kommun, Sigtuna 

kommun och Täby kommun är Skålhamravägen som utgör riksin-

tresse för kulturmiljövården och ska skyddas enligt Miljöbalken, se 

figur 1 (Riksantikvarieämbetet, 1997). Anledningen till det är att 

Skålhamravägen och kringliggande områden visar på en kulturmin-

nesbild där det finns en spännvidd på bebyggelsestrukturen från 

bronsålder till nutid (Alton, 2007). Det finns även många runstenar, 



91 

 

gravfält och stensträngar i anslutning till riksintresset (Vallentuna 

Kommun, 2012e).  

 

Vad gäller riksintressen ska dessa beslutas med avseende på 

kulturmiljövärden, vilket kräver kunskap om de befintliga 

kulturvärdena. För att underlätta värderingen av landskapet kan 

kulturhistoriska utredningar vara ett behjälpligt underlag, där 

platsens unika särdrag avgör om en etablering kan komma till stånd 

(Vallentuna kommun,  2010a).  

 

Enligt Biotopskyddsförordningen i Miljöbalken 7 kap. 11§(SFS 

1998:808, 2012) råder det ett generellt skydd för bevarandet av 

öppna diken, åkerholmar och alléer i Markim (Vallentuna kommun, 

2010b). Miljömålet Ett rikt odlingslandskap är även av betydelse 

och fastslår att odlingslandskapet ska bevaras och skyddas och att 

jordbruken ska kunna drivas på ett konkurrenskraftigt sätt 

(Jordbruksverket, 2012). 

De nationella miljömål som bör beaktas är Levande sjöar och 

vattendrag, då det finns ett flertal större och mindre sjöar i det 

aktuella området. Sammanhängande med detta är även målet 

Myllrande våtmarker. Då kommunen är en glesbygdskommun är 

miljömålet Levande skogar ett mycket viktigt miljömål att iaktta, 

likaså God bebyggd miljö (Sigtuna kommun, 2012c). Då det i 

närheten av Arlanda finns områden med känsliga arter (Sigtuna 

kommun, 2002) är även miljömålet Ett rikt växt- och djurliv aktuellt 

(Naturvårdsverket, 2012b). 

11.3.2 Regional nivå 

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län omnämns inte 

en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda, men den nordöstra 

delen av Stockholm beskrivs som en växande region där kapaciteten 

hos transporterna bör förstärkas (Regionplanekontoret, 2010). Av 

planen framgår att värdefulla natur- kultur- och rekreationsmiljöer 

ska värnas och vidareutvecklas. Grönområden ska bevaras, de gröna 

kilarna i området ska inte inskränkas samt tillgängligheten till 

grönområden ska hämmas så lite som möjligt (Regionplanekontoret, 

2010). 

11.3.3 Lokal nivå 

Enligt Vallentunas översiktsplan ska en förlängning av Roslagsbanan 

ta hänsyn till natur- och kulturvärden samt befintlig landskapsbild. 

Enligt Vallentuna kommun ska hänsyn tas till landskapsbild, natur- 

och kulturvärden samt riksintresset Markim-Orkesta vid en 

utbyggnad av Roslagsbanan (Vallentuna kommun, 2010a). 

Platsernas historik, funktionella roll och karaktär ska beaktas och 

värderas vid den fysiska miljöns utveckling. Kommunen har även 

antagit ett kulturmiljöprogram där stor vikt har lagts vid att 

åskådliggöra det befintliga och historiska jordbrukslandskapet 

(Vallentuna kommun, 2010b). Enligt Vallentuna kommuns 

översiktsplan bör lövskogar, betesmarker och våtmarker bevaras och 

expolatering undvikas så långt som det är möjligt. All nybyggnation 

ska ske med stor försiktighet. Mark- och vattenområden som är 

känsliga ur ekologisk synpunkt ska skyddas (Vallentuna Kommun, 

2010a). 

Genom korridor UA3, i nord-sydlig riktning, går Långhundraleden - 

en förhistorisk vattenväg som haft stor betydelse för bebyggelsens 

etablering längs med dalgångarna i området. Långhundraleden har i 

Vallentuna kommuns kulturmiljöprogram klassats som "mycket 

höga kulturhistoriska kvaliteter (särskilt känsliga för förändringar)". 

Även Markims historiska kulturlandskap placeras i den kategorin 

och beskrivs som en "extremt tydlig historiebok" (Vallentuna kom-

mun, 2010b). 
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Upplands Väsby kommuns översiktsplan påpekar att kommunen ska 

verka för att det öppna kulturlandskapet bibehålls (Upplands Väsby 

kommun, 2005). Landskapsbilden ses, med dess samband mellan 

natur och kultur, som en värdefull enhet (Upplands Väsby kommun, 

2005). Vidare nämns att åtgärder måste vidtas för att hantera de bar-

riäreffekter som transportinfrastruktur kan ge upphov till (Upplands 

Väsby kommun, 2005).  

 

I Upplands Väsbys översiktsplan nämns att sambandet natur- och 

kulturmiljö ska identifieras, analyseras och förstärkas. Vidare att 

planeringen ska utgå från platsens nuvarande kultur- och naturvär-

den (Upplands Väsby kommun, 2005). 

 

Figur 31 visar förekomsten av fornlämningar i området i relation till 

Stockholms län. Framförallt områdena runt Vallentuna och Upp-

lands Väsby påvisar mycket höga koncentrationer. Dock uppvisar 

området som helhet ett stort antal fornlämningar vilket omnämns 

ovan.  Se bilaga 1 för en närmare redogörelse av den gjorda ana-

lysen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Koncentration av fornlämningar i samtliga 

utredningsalternativ. 
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11.4 UA1- buss på till största del befintlig väg  

11.4.1 Effekter och konsekvenser 

Båda de för alternativet föreslagna vägdragningarna kommer att leda 

till en påverkan av landskapets karaktär. Jämfört med det befintliga 

vägnätet som till stor del är småskaligt och följer landskapets kontu-

rer, är den nya vägen både bredare och mer uträtad. Resultatet blir 

att den nya vägen får en mer framskjuten och dominerande roll i 

förhållande till övriga landskapselement. Nya siktlinjer och land-

skapsrum kommer att uppstå när vägen skär genom höjder, skogs-

partier och åkrar. Risk finns att områdets typiska landskapsbild, be-

stående av låglänt jordbruksmark och skogbeklädda höjdpartier, vä-

sentligt förändras.  

Vad gäller de båda alternativen så följer den norra vägdragningen 

topografin bättre genom att gå runt höjdpartier. Dock skär den ige-

nom ett sammanhängande område jordbruksmark. Den södra väg-

dragningen tar en skarpare väg genom två höjdpartier, men har istäl-

let en mindre påverkan på jordbruksmark. De föreslagna vägsträck-

ningarna är även på flera platser tvärställd gentemot områdets domi-

nerande nord-sydliga siktlinjer och landskapsrum. Detta kommer 

leda till att dessa bryts upp av den barriär som den nya tvärgående 

vägen skapar. 

Båda vägdragningarna går genom ett område som är mycket rikt på 

fornlämningar i allmänhet och runstenar och stensträngar i synner-

het. Genom en GIS-analys där de båda vägdragningarna samkörs 

med uppgifter från Riksantikvarieämbetets (2012) fornlämningsda-

tabas är det möjligt att få en bild av hur många fornlämningar som 

berörs. För den norra vägdragningen gäller följande; 16 punktfor-

miga fornlämningar, däribland ett flertal runstenar, 2595 meter häg-

nader och vägar, däribland ett stort antal stensträngar samt 70647 m² 

fornlämningsområden, till största del bestående av ett flertal gravfält. 
Den södra vägdragningen innefattar; 19 punktformiga fornlämning-

ar, 2862 meter hägnader och vägar samt 51612 m² fornlämningsom-

råden. Sammansättningen av olika typer av lämningar är lik den som 

är beskriven för vägdragning norr. Sannolikt kommer ännu fler, ej 

ännu identifierade fornlämningar att upptäckas under själva bygg-

fasen. 
Några exempel på enskilda lämningar som påverkas är; en runsten 

precis vid Grana vägskäl, som befinner sig mitt i vägdragningsområ-

det, ett gravfält beläget vid Näle, en stensträng på 161 meter 

(Riksantikvarieämbetet, 2012) som berörs av den södra vägdrag-

ningen och 20000 m² röjningsröseområde (Riksantikvarieämbetet, 

2012) vilket berörs av den norra vägdragningen. Detta är som sagt 

endast ett fåtal exempel på de objekt och områden som berörs av en 

eller båda vägdragningarna. 
Det är inte bara fornlämningar som berörs av vägsträckningarna utan 

även andra kulturmiljöer påverkas, däribland Näle och Dyvinge. 

Dessa gårdar/byar ligger precis utanför de båda vägdragningsområ-

dena. Näle är en by bestående av två gårdar där dagens byggnader är 

uppförda på 1800-talet (Stockholm läns museum, 2012).  
Den nya vägsträckningen kommer, oberoende av vilken av sträck-

ningarna som väljs, leda till en försvagning av de historiska samband 

som området är så rikt på. 
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11.5 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd 
eller mitt 

11.5.1 Effekter och konsekvenser 

I kommunens nordvästra delar, där vägbyggnationen är aktuell, 

utgörs landskapet av ett nätverk av småvägar genom det småskaliga 

jordbrukslandskapet (Vallentuna Kommun, 2010a). Landskapet 

kommer att påverkas både visuellt och audiellt vid en byggnation av 

en väg. Vägen kommer skära av den nu fria landskapsbilden med 

skogsbeklädda höjder och lägre belägna småskaliga jordbruk, vilket 

får stora negativa konsekvenser för helhetsupplevelsen av det 

sammanhängande landskapet. 

 

UA2 är planerat att delvis utnyttja befintlig väg mellan området 

Täby och Vallentuna. Detta område är rikt på fornlämningar. Det 

förekommer en risk att en breddning av vägen skadar fornlämningar. 

Det finns ytterligare en stor risk att fornlämningar skadas mellan 

Molnby och Arlanda. 

I området mellan Arlanda och Molnby finns ett väl bevarat 

kulturlandskap. Om en väg byggs inom korridor syd eller mitt 

kommer det innebära konsekvenser för kulturlandskapet. Det medför 

även konsekvenser att bredda de befintliga vägarna, genom att de i 

sig har ett kulturhistorisk värde. Vägalternativen kan innebära 

försämrade möjligheter att i framtiden bedriva jordbruk, en 

konsekvens av detta är att det aktiva jordbruket i området på lång 

sikt inte kommer att finnas kvar.  

11.6 UA3 - järnväg i korridor syd 

11.6.1 Effekter och konsekvenser 

Korridor syd berör riksintressena Markim-Orkesta och Skålhamra-

vägen (Vallentuna kommun, 2011). Kulturmiljöer är ofta känsliga 

och även små förändringar kan minska möjligheterna att tyda och 

förstå vår historia (Vallentuna kommun, 2010b). Hela korridoren är 

mycket rik på fornlämningar och det går inte att undvika påverkan 

på kulturarvet. På ett flertal platser kommer viktiga fornlämningar 

skadas och den historiska helheten anpassar sig till moderna struk-

turer på bekostnad av de tidigare historiska lämningarna. (AB Stor-

stockholms lokaltrafik, 2012). 

 

Korridoren passerar genom Sigtuna kommun mellan Skånela och 

Bensta. Området norr om Bensta samt kring Kimsta utgörs av ett 

småskaligt dalgångslandskap med flertalet hästgårdar. Närmast Ar-

Figur 32. Kulturminneskylt vid Snåttsta. Foto: Bo Eknert. Oktober 

2012. 
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landa övergår landskapet i skog. Korridoren börjar i Molnby där 

mycket stora konsekvenser är att vänta. Molnby Gård som härstam-

mar från 1400-talet riskerar att tvingas minska eller upphöra med 

nuvarande jordbruk och hästverksamhet. Fornlämningar från brons-

åldern och andra värdefulla kulturmiljöintressen kommer att för-

svinna eller flyttas (AB Storstockholms lokaltrafik, 2012). 

 

I Lundby i Markim och i anslutande omgivningar samt i området 

norr om Bensta i Siguna kommun finns risk för att fornlämningar 

helt eller delvis skadas. Det finns också risk för omfattande skador 

på riksintressena Markim-Orkesta och Skålhamravägen. Ett intrång i 

riksintresset Markim-Orkesta går dock att förebygga inom korridor 

syd beroende på den exakta dragningen för järnvägen (AB Stor-

stockholms lokaltrafik, 2012). 

 

Korridor syd skär av landskapet och skapar fysiska barriäreffekter 

som bland annat försämrar de lokala böndernas möjligheter att nå 

och använda sina marker. Visuellt sker en negativ påverkan då land-

skapet idag är öppet och sammanhängande utan några störande in-

slag. Landskapsbilden påverkas också audiellt av ökade bullernivåer. 

Det kulturella sammanhanget skadas ekologiskt, rumsligt och histo-

riskt. 

 

 

 

 

 

 

11.7 UA4 - järnväg i korridor mitt 

11.7.1 Effekter och konsekvenser 

En järnvägsdragning kommer att påverka den övergripande 

landskapsbilden under bygg- och driftskede. Den historiska karaktär 

som präglar landskapet kommer att moderniseras genom en 

järnvägsdragning.  

 

De befintliga skogsmarkerna runt Molnby, Markim och Altuna 

kommer att genomskäras av järnvägsdragningen (AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2010). Detta kan komma att påverka det 

Figur 33. Runristning vid Bensta. Foto: Annika Ratzinger. Novem-

ber 2012.  
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lokala djur- och friluftslivet eftersom skogens karaktär kommer att 

förändras av dragningen. 

 

Inom korridor mitt finns mindre skogsområden med blandad löv- 

och barrskog. Om dessa påverkas av en järnvägsdragning, kan det 

föra med sig en större förlust för enskilda skogsägare i området. 

 

Mycket av det landskap som UA4 kommer att korsa är gammal jord- 

och skogsbruksmark. Korridoren passerar även i närheten av 

Markim kyrka och Orkesta kyrka, vilka båda är 

landskapsbildsskyddade (Vallentuna kommun, 2010a). 

Kulturlandskapet visar ett landskap av flera tusen års jordbruks- och 

boskapsskötsel där ett idag aktivt jordbruk även bidrar till förståelse 

och upplevelsen av landskapet. De som driver jordbruken är 

beroende av landskapet i dess helhet och den barriäreffekt som en 

järnvägsdragning för med sig kan förstöra gårdars förutsättningar då 

en gård har en egen utbyggd infrastruktur (AB Storstockholms 

Lokaltrafik, 2012). Förutsättningarna för att ha ett levande 

kulturlandskap är också att detta landskap fortsätter att brukas.  

 

Det område som kommer att bli mest drabbat av en 

järnvägsdragning genom korridor mitt är Markim-Orkesta som är ett 

riksintresseområde på grund av sin levande småskaliga struktur, en 

överblickbar odlingsbygd med tydliga ägogränser, välbevarade 

gravfält, tydliga bebyggelselägen och de olika markslagen kring de 

medeltida kyrkorna. Markim-Orkesta är också en del av 

kulturmiljöprogrammet, vilket innebär att förändringar ska hanteras 

med hänsyn till den pågående markanvändningen och 

bebyggelsemönstret (Vallentuna kommun, 2010b; AB 

Storstockholms Lokaltrafik, 2011). 

 

Den befintliga lokaliseringen av fornlämningar vittnar om tidigare 

aktiviteter inom området. Eftersom landskapet varit befolkat under 

lång tid är fornlämningar väl utbredda och kommer således 

oundvikligen att påverkas av en järnvägsdragning. Eftersom UA4 är 

beskrivet i SL:s idéstudie som en bred korridor är det omöjligt att 

identifiera specifika fornlämningar som kommer att påverkas, de 

fornlämningar som klassats som riksintressen bör dock beaktas som 

särskilt skyddsvärda och en dragning bör inte påverka dessa objekt. 

11.8 Hänsyn och åtgärder 

11.8.1 Väg 

En ny väg kommer att skära av landskapet och störa landskapsbil-

den, stor hänsyn bör därför tas till att anpassa en väg till denna. Detta 

kan göras genom att vägen förläggs så att den följer topografin och 

inte skär igenom distinkta landskapselement. Istället för att leda 

vägen över skogbeklädda höjder och genom åkrar kan det vara mer 

lämpligt att låta den följa de gränser som redan finns i landskapet. 

Till exempel kan vägen anläggas i gränsen mellan högt belägna par-

tier och åkermark för att på så vis minska uppsplittringen av dessa 

Figur 34. Markimslätten och Markim kyrka. Foto: Bo Eknert. Okto-

ber 2012.  
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element. En motsättning finns dock i att en väg, för att kunna er-

bjuda en viss komfort och säkerhet, behöver dras relativt rakt. Likaså 

bör det även byggas ekodukter och höga vägbankar och djupa 

urschaktningar bör undvikas för att underlätta rörligheten i land-

skapet och inte störa landskapsbilden. 

Vissa fornlämningar kan flyttas, detta gäller först och främst olika 

punktformiga lämningar så som runstenar, vägmärken, milstenar och 

så vidare. Andra typer av fornlämningar som stensträngar och grav-

fält är tekniskt möjliga att flytta. Dock är detta ej att rekommendera 

på grund av att en flytt skulle göra att dessa i högsta grad plats-

bundna fornlämningar förlorar sin historiska kontext. Här är det 

istället lämpligast att i möjligaste mån utarbeta en vägsträckning som 

undviker dem. Med tanke på den stora mängden fornlämningar i 

området är det inte orimligt att låta vissa delar av vägen ledas i tun-

nel för att på så vis minska påverkan på nämnda lämningar. Vad 

gäller känsliga kulturmiljöer är en vägdragning som i minsta möjliga 

mån påverkar miljöernas karaktär önskvärd.  

Om förslag UA2 genomförs är det viktigt att hänsyn tas till kultur-

minnen, fornlämningar, förhistorisk bebyggelsestruktur, odlings-

landskap samt förhistoriska och historiska transportleder som finns i 

såväl korridor mitt som syd. Av särskild vikt är att hänsyn tas till 

riksintressena Markim-Orkesta och Skålhamravägen, då dessa är av 

betydelse för kulturmiljön i området. En väg bör anläggas med av-

stånd till riksintresseområdet för att minimera skador på detta.  

11.8.2 Järnväg 

Fornlämningar kan i viss utsträckning bevaras trots intrång i miljön. 

Värdet för exempelvis en runsten bibehålls även om stenen flyttas, 

dock förändras dess historiska omgivning. Andra fornlämningar 

såsom stensträngar går inte att bevara alls. Stensträngar återspeglar 

det historiska landskapet och markanvändningen och förlorar därför 

sitt syfte om de flyttas. Istället för att dra en rak bana kan den dras 

runt värdefulla miljöer för att i så stor utsträckning som möjligt 

skydda dessa.  

Fysiska barriäreffekter kan mildras genom exempelvis tunnlar, broar 

och ekodukter. Ekodukter kan möjliggöra bete på större arealer, vil-

ket leder till fortsatt hävd på en historiskt betad mark. Likväl kvar-

står de visuella konsekvenserna för landskapet. För att minska den 

negativa påverkan på landskapet och kulturmiljön kan järnvägens 

utformning anpassas till omgivningarna. En åtgärd för att dölja järn-

vägen och minska buller kan vara att placera en skogsklädd vall intill 

den, vilket tidigare har föreslagits för bland annat Botniabanan 

(Banverket, 2003). Dock medför även denna åtgärd en förändring av 

landskapsbilden.  

Om en järnväg ska byggas inom området måste hänsyn tas till 

gårdars infrastruktur och landskapsbilden från kyrkorna. UA4 

tangerar riksintresset Markim- Orkesta. Stora delar av Markims 

socken är skyddat av riksintresset för kulturmiljö K74 och ska enligt 

Miljöbalken skyddas för skadliga förändringar (Vallentuna kommun, 

2010a). Om en järnvägsdragning i korridor mitt skulle bli aktuell i 

korridorens östra delar riskeras landskapsbilden från Markims kyrka. 

Därför bör en järnvägsdragning förläggas i korridorens västra delar.   

11.9 Slutsatser 

11.9.1 UA1 - buss på till största del befintlig väg 

Landskapsbilden kommer sannolikt att utsättas för en betydande 

förändring vid ett genomförande av projektet oberoende av valet av 

korridor. Dock har den norra sträckningen större potential att anpas-

sas till rådande landskapsbild. Den skär redan idag genom mindre av 
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höjdpartierna och skulle kunna dras om så att den går genom mindre 

jordbruksmark. 
Båda vägsträckningarna kommer att leda till betydande påverkan av 

kulturmiljön i området. Ett stort antal fornlämningar kommer att 

försvinna om inte åtgärder sätts in för att skydda dessa. Även ett 

flertal kulturmiljöer kommer att påverkas i större eller mindre grad. 

11.9.2 UA2 - buss på till största del ny väg i korridor syd eller mitt 

Utifrån beaktande av kulturminnen och riksintressena 

Skålhamravägen och Markim-Orkesta skulle en väg som byggs 

enligt UA3 ha större inverkan på kulturmiljön än en väg enligt UA4. 

Om en sydlig/västlig dragning väljs för vägen i UA4 går det att 

undvika intrång i båda riksintressena. Oavsett vart en eventuell väg 

byggs finns det dock stor risk för att fornlämningar och kulturmiljö 

kommer att skadas. En noggrann expertfältstudie behöver 

genomföras för att inventera kulturmiljön och som sedan kan ligga 

till grund för beslut om en exakt lokalisering för vägen. 

11.9.3 UA3 - järnväg i korridor syd 

Området har en känslig landskapsbild som kommer att påverkas av 

en järnväg. Detta gäller framför allt dalgångarna vid Markim och 

Bensta där småskaligheten och det sammanhängande landskapet 

hotas. 

Området utgörs av ett mycket gammalt jordbrukslandskap och 

järnvägen riskerar att skapa barriäreffekter som hindrar bönderna 

från att bruka delar av sin mark. Det historiska landskapet med lång 

kontinuitet är ovanligt rikt på forntida lämningar. Det går inte att 

undvika skada på kulturarvet och det är svårt att flytta vissa 

lämningar då de förlorar sin historiska kontext. 

Det är viktigt att så långt som möjligt anpassa järnvägen till 

landskapet och kulturmiljön genom att göra landskapsanalyser och 

utforma dragningen fysiskt och estetiskt för att bevara den känsliga 

miljön. Den bästa lösningen för både landskapsbilden och 

kulturmiljön skulle vara att lägga järnvägen i en tunnel under 

marken. Annars kan ekodukter och förflyttning av fornlämningar 

minska skadorna. 

 

En bro genom dalgångarna skulle inte vara lämpligt för 

landskapsbilden eftersom den blir mer visuellt påtaglig och ökar 

bullret. Norr om Skålhamravägen ligger samhällena Stensta och 

Kimsta och det går därför inte att bredda korridoren norrut för att 

minska intrånget i riksintresset. 

11.9.4 UA4 - järnväg i korridor mitt 

Enligt rådande lagar och förordningar ska kulturmiljöer, landskapets 

karaktär och värden skyddas. Om planen genomförs kommer 

områdena i korridor mitt oundvikligen att påverkas negativt utifrån 

ett kulturmiljö- och landskapsbildperspektiv. Vid exploatering ska 

särskild hänsyn tas till riksintresset kring Markim-Orkesta och 

vidare bör en sträckning premieras där minsta möjliga intrång görs 

samt exploatering vid de största kulturvärdena undviks. 

11.10 Nollalternativ 
Landskapskaraktären i det berörda området är till stor del öppet 

jordbrukslandskap (för mer detaljerad beskrivning se nulägesbe-

skrivningen). De utredningsalternativ som föreligger kommer att 

inkräkta på landskapets karaktär varav ett nollalternativ är att föredra 

för att förhindra ingrepp och bevara den landskapsbild som finns. Ett 

nollalternativ innebär att landskapet får bibehålla sin funktion då 

både väg - och järnvägsdragning medför barriäreffekter. Luftkvalitén 

längs väg 268 och Arningevägen kommer att försämras med tiden. 
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Detta beror på att resor till Arlanda flygplats kommer att ske med bil 

istället för kollektivt med buss eller Roslagsbanan. Biltrafiken kom-

mer att skapa utsläpp av partiklar längs vägen som påverkar männi-

skors hälsa negativt. 

Ett oförändrat landskap med aktivt jordbruk kan få en än mer bety-

dande roll i framtiden för att täcka efterfrågan på matproduktion som 

en ökad befolkning medför. Närproducerat livsmedel är bra ur miljö-

synpunkt på grund av korta transporter och gårdarna kan även fun-

gera som pedagogiskt verktyg för människor i Stockholmsregionen. 

Det finns en osäkerhet kring i vilken utsträckning jordbruket kom-

mer att bedrivas framöver eftersom exempelvis EU:s jordbrukspoli-

tik påverkar utvecklingen. Däremot gör riksintresset Arlanda och 

höga bullernivåer kring flygplatsen att mycket jordbruksmark kom-

mer bestå då ingen nybyggnation planeras i området.  

Ett nollalternativ skulle innebära att natur- och kulturmiljöer i Val-

lentuna kommun skyddas från ingrepp och därmed bibehåller sina 

höga värden. Vissa naturmiljöer kräver skötsel som till exempel 

hävd för att inte förlora sina värden och sin karaktär. Vallentuna 

kommun skriver i sin översiktsplan att de unika natur– och kultur-

miljöerna i kommunen är en resurs och dragningskraft som stärker 

Vallentuna i regionen. Enligt kommunen är dessa miljöer ofta grun-

den för rekreation och friluftsliv men även viktiga för kulturupple-

velser (Vallentuna Kommun, 2010a). Att skydda och värna värde-

fulla natur- och kulturmiljöer går även i linje med RUFS. En fram-

tida befolkningstillväxt kommer efterfråga miljöer för rekreation och 

friluftsliv och de intakta natur- och kulturmiljöerna kommer då att 

fylla en viktig funktion. 

Många av de värdefulla kulturmiljöerna i området är klassade som 

riksintresse för kulturmiljövård och skyddas från ingrepp enligt Mil-

jöbalken. Värdet av kulturmiljöerna påverkas även av förändringar i 

omgivningen och det är därför viktigt att inte helhetsbilden av miljön 

påverkas. Genom att bevara och värna fornlämningar och kulturmil-

jöer kommer Vallentuna kommun i framtiden kunna erbjuda sina 

invånare unika livsmiljöer. 
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12. Förslag till bästa dragning 
 

I detta avsnitt presenteras förslag till bästa dragning för utredningsal-

ternativ 1, 2, 3 samt 4. Förslag till dragning är baserade på en multi-

kriterieanalys som är gjord i programmet ArcGIS. En utförligare 

förklaring till hur denna analys gått tillväga finns som en bilaga. Se 

bilaga 1. Det bör även poängteras att de föreslagna dragningarna är 

gjorda utifrån ett försök att minska negativa effekter på rapportens 

studerade faktorer. Därav bör detaljjustering av vad som är tekniskt 

möjligt utföras i ett kommande skede. 

12.1 Slutgiltigt förslag till bästa dragning – UA1 
UA1 innebär, förutom en utökad busstrafik, även en ny vägsträck-

ning av väg 268 för sträckan mellan Grana och Upplands Väsby. Det 

finns olika förslag för den nya vägsträckningen och de benämns i 

den här rapporten som vägdragning norr och vägdragning syd, för 

sträckan Grana tills de ansluter till samma sträcka samt dess anslut-

ning till E4:an, anslutning Hammarby norr och anslutning Ham-

marby södra. Dessa olika vägsträckningar har olika effekter och 

konsekvenser för de fokusområden som belyses i denna rapport. 

Vägdragning norr dras förbi en stor hästgård som därmed kan påver-

kas negativt. Bullernivån kommer öka drastiskt, från att förut ha 

varit ett relativt tyst område. Hästarnas betesmarker kan komma att 

minska och olycksrisken ökar med en väg nära in på gården. För att 

ha så liten påverkan som möjligt på landskapsbilden bör den nya 

vägdragningen anpassas till rådande landskapsbild och topografi. 

Vägdragning norr följer topografin bättre än vägdragning syd, ge-

nom att gå runt höjdpartier. Dock innebär alternativet en fragmente-

ring av ett sammanhängande område med jordbruksmark. Att väg-

dragning norr tar mer jordbruksmark i anspråk kan även ha en nega-

tiv inverkan på arter knutna till åkerholmar och dikesrenar. Hela 

utredningsområdet innehåller mycket värdefull kulturmiljö. Den nya 

vägsträckningen, oberoende av alternativ, kommer att ha en negativ 

påverkan på fornlämningar, detta måste beaktas vid den nya väg-

sträckningen. I närheten av utredningsområdet för denna vägsträck-

ning finns två nyckelbiotoper som kommer att påverkas av den nya 

vägsträckningen, oavsett alternativ. Vägdragning syd går rakt ige-

nom en sumpskog vilket kommer ha negativa konsekvenser för hyd-

rologin och biotopens biologiska värden. 

Alternativ anslutning Hammarby södra kommer drabba det närlig-

gande bostadsområdet, då framförallt genom ökade bullernivåer och 

luftföroreningar. Både alternativet anslutning Hammarby södra och 

anslutning Hammarby norr kommer att ha en negativ påverkan på 

Hammarby vattentäkt, som är en del av Stockholmsåsen. Hänsyn 

måste därför tas för att göra så lite ingrepp som möjligt samt för att 

minska påverkan på dess vattenkvalité. Sträckningen bör därför gå 

så nära Almungevägen och befintlig bebyggelse som möjligt, därav 

är anslutning Hammarby södra att föredra. 

Utifrån en jämförelsematris är vägdragning norr och syd likvärdiga. 

Hur de olika fokusområdena ska värderas i förhållande till varandra 

är dock en svårighet. De fokusområden som skiljer sig är biologisk 

mångfald som får en större negativ effekt på vägdragning syd, i och 

med den påverkade sumpskogen, medan folkhälsa får en större nega-

tiv effekt på vägdragning norr i och med mer störning för hästgår-

den. 

För de olika anslutningsalternativen är det tydligare vilket som är det 

bästa alternativet. Anslutning Hammarby södra föredras av alla fo-

kusområden förutom folkhälsa. 
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12.2 Slutgiltigt förslag till bästa dragning - UA2 
Utifrån matrisen kan det utläsas att konsekvenserna blir likadana för 

korridor mitt och syd, se figur 35. Fem fokusområden skiljer sig 

dock åt; Befolkning (buller), Markanvändning, Vatten, Landskaps-

bilden och Kulturmiljön (riksintressen). För befolkning (buller) blir 

konsekvenserna något mindre i korridor mitt då skogen som finns 

där bedöms kunna absorbera en del av bullret från vägen. Gällande 

markanvändningen blir konsekvenserna något större i korridor mitt 

då den, utöver Stora Lundby som är belägen i båda korridorerna, 

innehåller ytterligare en gård. För vatten bedöms konsekvenserna bli 

något större i korridor syd då det finns risk för påverkan på reserv-

vattentäkten. Landskapsbilden bedöms heller inte påverkas lika 

mycket i korridor mitt då vägen till stora delar kommer att dras ge-

nom skog, som skymmer vägen från det övriga landskapet. Gällande 

kulturmiljön är det i korridor mitt lättare att undvika att dra vägen 

genom riksintressen vilket gör att den korridoren bedöms vara lämp-

ligare för vägdragning än korridor syd. 
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Figur 35. Matrisen visar en bedömning av effekter och konsekvenser av UA2 i förhållande till miljöaspekter. 
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Gemensamt för båda korridorerna är att en påverkan kommer att ske 

på delar av Rösjökilen. Ur ett större perspektiv kan det finnas en risk 

att kilen försvinner om fortsatt exploatering av kilen tillåts. Det är 

viktigt att påpeka att effekter och konsekvenser, av en vägdragning i 

både korridor mitt och syd, kommer bli stora eller märkbart nega-

tiva. Dock görs bedömningen att korridor mitt lämpar sig bäst. 

 

Baserat på hur det ser ut i korridor mitt bedöms en vägdragning på-

verka området minst om en sydlig kurs hålles på vägen från Molnby 

för att undvika att dra vägen rakt igenom gården Stora Lundby. Då 

vägen svänger av norrut bör dragningen hållas väster ut för att und-

vika riksintresset Markim-Orkesta. Det går att undvika riksintresset 

helt men på sina ställen kommer vägen oundvikligen behöva gå nära 

dess gräns. Ett förslag på dragning kan ses i figur 36. 

 

Följer man dragningen i figur 36 undviker man att korsa golfbanor, 

riksintressen, gården Stora Lundby, och Molnbyrundan. Ridvägarna 

vid Husbyöhn går ej att undvika helt då de sträcker sig över hela 

korridoren, men då dragningen redan börjat vika av norrut kan man 

undvika det tätaste området av ridvägar som är beläget söder om 

Husbyöhn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Möjlig vägdragning för utredningsalternativ 2. 
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12.3 Slutgiltigt förslag till bästa dragning – UA3 
En förlängning av Roslagsbanan genom UA3 kommer oundvikligen 

innebära att viktiga kultur- och naturmiljöer i korridoren påverkas. 

Korridoren karaktäriseras vidare av en rad verksamheter så som 

jordbruk, hästgårdar och golfbanor vilka riskerar att påverkas mer 

eller mindre beroende på placeringen av spåret. För att undvika allt-

för stor negativ påverkan är valet av dragning därför av yttersta vikt. 

Det är viktigt att alternativa lokala lösningar utreds för att minska 

barriäreffekterna i landskapet både för djur och för människor. Där-

för bör ekodukter, sociodukter, tunnlar och broar planeras där järn-

vägen kan komma att utgöra ett betydande hinder för verksamheter, 

rekreation och friluftsliv, kulturlandskapet samt naturliga sprid-

ningsvägar.  

 

Vid utgångspunkten för korridoren återfinns Molnby gård där både 

skogsbruk och hästverksamhet bedrivs. Multikriterieanalysen utförd 

i ArcGis för UA3 utgår från den befintliga stationen vilket gör att 

dragningen oundvikligen kommer att skära tvärs igenom gården. 

Området kring gården karaktäriseras dessutom av täta kluster av 

fornlämningar vilka bör undvikits i möjligaste mån.  

 

Partiet kring Molnby gård gränsar till Rösjökilen där landskapet och 

de biologiska spridningsvägarna ofrånkomligen kommer att frag-

menteras av en järnvägsdragning. Då området även inkluderar ett 

antal sumpskogar av betydelse för bevarandet av den karaktäristiska 

hydrologin, torde dragning genom dessa undvikas genom att förläg-

gas så långt söderut som möjligt i korridoren.   

 

Lite längre norrut vid Husbyöhn bedrivs hästverksamheter vilka för 

sin fortsatta existens är i stort behov av att kunna utnyttja existerande 

ridvägar. Ett eventuellt järnvägsspår bör för att minimera barriäref-

fekter därför placeras norr om gården. Mellan Husbyöhn och Stora 

Lundby sträcker sig Hargsåns dalgång. I förstudien diskuteras möj-

ligheterna att bygga en bro genom landskapet. Detta kommer att ge 

positiva effekter på spridningsvägarna men negativa effekter på 

landskapsbilden varför alternativa lösningar bör utredas.   

 

I området strax öster om Skalmsta återfinns tre viktiga nyckelbioto-

per som bör undvikas varför spåret placeras så nära den sydliga 

gränsdragningen som möjligt. Vidare bör hänsyn tas till verksamhet-

er i området, som Kyssinge golfklubb, vilket ytterligare motiverar en 

så sydlig dragning som möjligt.  

 

I den norra delen av korridoren återfinns Skålhamravägens riksin-

tresse för kulturmiljövård. För att minimera effekterna bör dragning-

en här svänga av och dras längs den norra korridorgränsen för att 

sedan följa denna vidare norr ut mot angörningspunkten vid Arlanda 

vilket motsvarar den kortaste sträckan.   
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12.4 Slutgiltigt förslag till bästa dragning – UA4 
Inom sträckningsområdet för UA4 finns flertalet möjligheter att an-

passa dragningen för att minimera negativa konsekvenser på omgi-

vande miljö. Den största utmaningen är att begränsa påverkan på 

kulturmiljön och landskapsbilden samt att undvika negativ påverkan 

på privata markägor. Inom delar av dragningen återfinns riksintres-

sen för kulturmiljövården (Markim-Orkesta). Huvuddelen av dessa 

riksintressen bör kunna undvikas med en dragning som går sydväst 

om dessa. Även i norra delen av dragningen återfinns enskilda kul-

turhistoriska lämningar och fornlämningar som bör beaktas.  

 

Oundvikligt kommer dragningen att fragmentera jordbrukslandskap-

et och enskilda markägare kommer att beröras. Detta bör följaktligen 

undvikas i den mån det är möjligt. Det finns framträdande rekreat-

ionsvärden i området inkluderande golfbanor och hästgårdar. Drag-

ningen bör dock kunna anpassas så att intrång på dessa minimeras. 

 

Inom korridoren finns ett område som är av riksintresse för totalför-

svaret. Om detta område måsta undvikas minskar utrymmet för 

dragningen betydligt inom korridorens ramar, och järnvägen måste 

dras genom ett högt liggande område.  Hur järnvägen ska placeras i 

detta område beror främst på Försvarsmaktens utlåtande. 

 

Inom korridoren finns två naturminnen vilket dragningen bör kunna 

anpassas till. Längs den västra gränsen av korridoren i anslutning till 

en golfbana återfinns två nyckelbiotoper. Dessa bör kunna undvikas 

genom att dragningen placeras centralt i korridoren. Svårare är det 

med sumpskogar och mindre vattendrag som oundvikligen kommer 

att påverkas. Mest problematiskt är det i den nordligaste delen av 

korridoren där förändringar i den lokala hydrologin troligen kommer 

att ske. 
Figur 37. Möjlig vägdragning för utredningsalternativ 3. 
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Järnvägsdragningen kommer att passera tvärs igenom Rösjökilen, 

vilket är omöjligt att komma ifrån. En viktig aspekt är att undvika de 

sumpskogsområden som finns inom kilen, dragningen bör därför 

företrädesvis placeras strax söder om dessa områden. Eftersom det 

inte finns några dokumenterade naturvärden utöver de som nämns 

ovan är det svårt att vidare specificera hur dragningen bör placeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38. Möjlig vägdragning för utredningsalternativ 4. 
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13. Analys 
 

Idag saknar Nordostsektorn kollektivtrafikförbindelser till Arlanda 

flygplats. Samtidigt finns det en förväntad utvecklingsprognos att 

regionens befolkning kommer att växa och likaså sysselsättningen. 

Den förväntade utvecklingen i regionen kommer att medföra ökad 

belastning på bland annat infrastruktur. De fyra utredningsalternati-

ven som ligger till grund för denna rapport behandlar olika satsning-

ar på infrastuktur för att möta det potentiella behovet. 

 

En aspekt att beakta i omvandlingen av det urbana landskapet, är hur 

omfattande behovet av en förlängning till Arlanda är. Utvecklings-

potentialen i Stockholmsregionen är delvis beroende av dess inter-

nationella tillgänglighet och Arlanda spelar en viktig roll för denna 

utveckling och tillgänglighet. Utsläpp av växthusgaser blir då en 

nyckelfråga, vilket betyder att flygplatsens utveckling måste ske i 

positiv riktning så att flygets utsläpp och störningar begränsas för att 

globalt sett klara klimatproblematiken.  

 

Utifrån miljösynpunkt kan behovet av en utökad kollektivtrafik mo-

tiveras genom färre bilresor som leder till mindre klimatpåverkan 

och en bättre luftkvalitet. Detta bör emellertid vägas mot hur stora 

ingreppens konsekvenser blir på natur– och kulturmiljöer, vilket 

uppkommer av en utbyggnad av infrastruktur i området. Dessutom 

innebär en kollektivförbindelse inte per automatik att fler personer i 

det berörda området väljer ett kollektivt transportmedel, då faktorer 

som kostnader, tidseffektivitet och resvanor påverkar människors 

resemönster.  

 

I dagsläget kan motsättningar urskiljas mellan de som bor och verkar 

i det berörda området och de som förväntas utnyttja den nya förbin-

delsen. Exempelvis kan detta uppkomma vid en järnvägsutbyggnad, 

då inga ytterligare stationer i dagsläget är planerade längst dragning-

en. Vidare återfinns en rad olika verksamheter inom de olika utred-

ningsalternativen vilka är beroende av ett effektivt markutnyttjande i 

området. För exempelvis jordbruk, är behovet av öppna naturområ-

den större än behovet att transporteras effektivare till Arlanda. Inom 

tätorter däremot är pendlingsbehovet större, vilket skulle kunna mo-

tivera en utbyggnad av transportnätet, särskilt då fler personer be-

rörs. 

13.1 Hållbart transportsystem 
Enligt Brundtlandskomissionens ursprungliga definition av begrep-

pet från år 1987 är en hållbar utveckling, en utveckling som ska till-

fredsställa dagens behov så att värden och kvaliteter förvaltas till 

gagn för kommande generationer. Arbetet med hållbar utveckling 

ska se till att stimulera och ställa krav på en öppen och transparent 

process så att en allsidig belysning ur såväl socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv blir möjlig i praktiken. Detta ska användas 

som en gemensam utgångspunkt och tillämpas för arbetet med reg-

ional utveckling för Stockholmsregionen (Stockholms Stad, 2012).  

 

Kollektivtrafik både på väg- och järnväg erbjuder goda förutsätt-

ningar för hållbar transportförsörjning. Dessa bidrar till energieffek-

tivisering och minskad klimatpåverkan. Järnvägen anses vara ett 

kapacitetsstarkt och säkrare transportsystem än buss. Det är mindre 

risk att skadas eller dödas i järnvägsolyckor jämfört med trafiko-

lyckor på väg. De elektromagnetiska fältens påverkan på människan 

är dock fortfarande osäker. Spårburen trafik påverkas inte av träng-

sel och har därmed fördel jämtemot vägtrafik. En ytterligare fördel 

med buss är flexibilitet, vilket innebär att busslinjen kan omlokali-

seras och inte lika statisk som en järnväg.  
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En bussdragning är dessutom i dagsläget en betydligt billigare lös-

ning än en järnvägsdragning. En järnvägsutbyggnad kan dock i ett 

längre perspektiv bidra till en mer kostnadseffektiv lösning samt 

ökad social och ekologisk hållbarhet.  

 

De båda kollektiva lösningarna leder till störningsfaktorer där bland 

annat buller, partiklar och vibrationer uppkommer. Vägtrafik och 

järnvägstrafik genererar olika typer av buller där en järnväg genere-

rar högre decibelvärden vid enstaka tillfällen, medan en väg genere-

rar ett högre dygnsmedelvärde med mer konstant buller. 

 

Både järnväg och väg kan medföra barriäreffekter på spridning- och 

vandringsleder. Hur stor effekten blir beror till stor grad på vilka 

åtgärder som tillämpas, så som viltstängsel etcetera. En viktig åtgärd 

är att öka kunskapen om de biologiska förhållandena i områdena, så 

passager för djur och människor kan anläggas effektivt. Ekodukten 

och sociodukter kan medföra positiva konsekvenser bland annat ge-

nom att reducera vägarnas barriäreffekter. En ekodukt har även 

egenskapen att binda ihop det fragmenterade landskapet och bidra 

därmed till att rekonstruera de ursprungliga sammanhängande eko-

systemen.  

Förslagsvis skulle en ekodukt anläggas vid skogsområdet nordväst 

om Molnby för att underlätta för frilufsliv och rekreation. Även vid 

Husbyöhn skulle placeringen av en ekodukt underlätta för fritidsak-

tiviteter. Eventuellt kan fler ekodukter eller sociodukter komma att 

behövas i skogsområdena längre norrut i korridoren. 

En annan åtgärd för att bevara lanskapets kontinuitet är att exempel-

vis bygga tunnlar eller broar. En tunnel skulle inte påverka den di-

rekta landskapsbilden, men skulle vara mycket kostsam att genom-

föra, vilket troligtvis inte motiverar ett tunnelbygge. En bro skulle 

snarare ha en större påverkan på landskapsbilden, men samtidigt 

vara effektiv för befintliga markanvändningen i området. Även psy-

kologiska faktorer som ljud och vibration är viktiga att inkludera i 

åtgärdsarbetet.  

En utveckling av bussnätet ger förutsättningar för ett ökat kollektivt 

resande men kräver i vissa fall nya vägdragningar. Konsekvensen av 

en ny väg är att denna genererar ny trafik vilket motverkar uppfyllel-

sen av de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, 

Frisk luft, Bara naturlig försurning samt Giftfri miljö. Båda alterna-

tiven kräver intrång i mark och känsliga miljöer, vilket försämrar 

landskapsbilden och de ekologiska värdena. För att kollektivtrafiken 

ska få genomslag förutsätter det förändrade reseattityder hos pend-

lare. 

13.2 Begränsningar för matris 
Syftet med matrisen är att översiktligt jämföra alternativen som 

denna miljökonsekvensbeskrivning behandlar för att kunna dra en 

slutsats om det mest hållbara alternativet, se figur 39. Matrisen är 

uppbyggd utifrån 16 ämnesområden där vi bedömer att risken för 

miljöpåverkan på lång sikt kan komma att bli betydande. Fokus lig-

ger på driftfasen, men en medvetenhet finns att stora effekter även 

uppkommer under byggnadsfasen. Ämnesområden är utvärderade 

och graderade utifrån en åttagradig bedömningsskala där flera vari-

abler utgör grunden för den samlade värderingen. Ämnesområdena 

ska analyseras individuellt då de väger olika, exempelvis kan inte 

kulturmiljö vägas mot elektromagnetiska fält. En negativ effekt på 

ett område kan därför inte neutraliseras av en positiv effekt. Det al-

ternativ som har flest positiva effekter behöver nödvändigtvis inte 

vara det mest hållbara alternativet eftersom bedömningen är subjek-

tiv. De olika alternativen i matrisen gäller för de mest lämpade drag-
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ningarna som valdes i föregående kapitel. Matrisen nedan ska ses 

som ett verktyg för bedömningen som endast ska komplettera reste-

rande material.  
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13.3 Kulturmiljö  
Om endast hänsyn tas till att förflytta så många personer som möjligt 

på ett miljöeffektivt sätt är en förlängning av Roslagsbanan till Ar-

landa attraktivt. Det är viktigt att förstå att en sådan lösning skulle 

innebära att kulturhistoriska värden går förlorade. Den aktuella för-

längningen av Roslagsbanan är därför en motsättning mot bevaran-

det av de värden som finns inom aktuella korridorer. Varje tidsepok 

lämnar sina avtryck i landskapet och kan om de bevaras väl, förutom 

att fungera som tydliga exempel från sin tid, även erbjuda människor 

en känsla av gemensam identitet. Det är inte bara de enstaka objek-

ten, utan också det geografiska och funktionella förhållandet mellan 

dessa som skapar kulturhistoriska miljöer. Både det rumsliga och 

tidsmässiga sammanhanget är därför viktigt för att platsens identitet 

ska bevaras. Vad som utgör ett kulturvärde bygger dock på en sub-

jektiv bedömning och kan variera över tiden beroende på rådande 

samhällsuppfattningar och värderingar. Frågor att ställa kan vara i 

vilken grad kulturmiljön ska skyddas och bevaras, och hur den ska 

prioriteras jämfört med andra samhällsintressen. I de berörda områ-

dena för denna miljökonsekvensbeskrivning finns kulturmiljöer som 

är unika på grund av sin historiska tydlighet och sin orördhet och bör 

därför ges stor hänsyn och prioritet gentemot andra intressen. 

Figur 39. Matrisen visar en bedömning av samtliga alternativ i förhållande till miljöaspekter. 
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13.4 Rösjökilen 
Rösjökilen som sträcker sig genom det aktuella området, från Dan-

deryd i söder till Sigtuna kommun i norr, utgör en av Stockholms-

regionens gröna kilar. Naturområdena fyller, genom närheten till 

Stockholm, en viktig funktion som rekreationsområde för invånarna, 

men också för den biologiska mångfalden och möjligheten till eko-

systemtjänster. Det finns en problembild då ökad exploatering utgör 

hot mot kilarna. Många små ingrepp i kilarna leder på sikt till att 

deras värde som större sammanhängande naturområde skadas. En 

väg- eller en järnvägsdragning tvärs igenom Rösjökilen skulle inne-

bära att naturområdet skärs av, vilket skulle leda till stora barriäref-

fekter för människor och djur.  

 

13.5 Odlingslandskap  
Tillgången till närproducerade livsmedel är viktig ur ett miljöper-

spektiv, då minskade transportsträckor leder till minskade utsläpp av 

växthusgaser från båtar, flygplan och lastbilar. Genom att lokala 

lantbrukare kan producera och sälja sina livsmedel kan de fortsätta 

att driva sina jordbruk, bidra till en levande landsbygd och bibehålla 

landskap nuvarande värde. På så sätt bidrar närproducerade livsme-

del till social och ekologisk hållbarhet. Det är således av stor vikt att 

skapa goda förutsättningar för att de lokala jordbruken ska kunna 

finnas kvar även i framtiden.  

 

I området mellan Molnby och Arlanda finns ett flertal aktiva jord-

bruk, vars framtida verksamhet hotas av anläggningen av en ny väg 

eller järnväg. Barriäreffekter och fragmentering av landskapet kan 

bland annat försvåra möjligheten att bedriva jordbruk i området, 

vilket inte ligger i linje med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingsland-

skap och påverkar tillgängligheten till närproducerade livsmedel 

negativt. För närvarande är de positiva effekterna för de boende och 

verksamma i korridorerna därför små, trots att det är de som påver-

kas mest av att området exploateras. Ett genomförande av planför-

slagen kan ur denna aspekt inte anses vara en hållbar lösning. 

 

 

 

 

Figur 40. Hagmark vid Ekeby norr om Markim. Foto: Bo Eknert. 

Oktober 2012.  
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14. Diskussion 
 

Samtliga utredningsalternativ berör Sveriges miljöpolitiska mål. För 

att uppnå en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att integrera 

dessa tidigt i planeringsprocessen. Det är viktigt att planera för håll-

bara transporter, då trafikförsörjningen är en grundläggande del av 

samhällsutvecklingen. Trots att planerna strider mot miljömål i ett 

tidigt skede kan den långsiktiga effekten gynna måluppfyllelsen. I 

planalternativen UA3 och UA4 som innebär en utbyggnad av järn-

väg kan planerna motiveras utifrån långsiktig hållbarhet. Trots att en 

utbyggnad kräver ett större ingrepp i naturen begränsas utsläppen 

och bidrar därför till att främja miljömålen. Med UA1 och UA2 som 

berör utbyggnad av väg är det istället flera mål som på lång sikt får 

en negativ inverkan på miljömålen trots att det innebär ett mindre 

intrång i naturen idag. Långsiktiga effekter av en ny vägsträcka kan 

dock innebära ytterligare fragmentering genom anläggning av anslu-

tande vägar. 

14.1 En hållbar samhällsutveckling 
Att anlägga en järnvägsförbindelse bör på längre sikt bidra till att de 

tre hållbarhetspreferenserna, ekonomiska, ekologiska och sociala 

uppnås. I ett mycket förenklat antagande kan järnväg gynna både 

den sociala och ekonomiska hållbarheten, genom utökad och mer 

jämlik mobilitet, rörlighet samt ekologisk hållbarhet. Järnvägen har 

många fördelar för miljön i jämförelse med motorburen vägtrafik. 

Inom regionen finns en stor kapacitetsbrist rörande kollektiva för-

bindelser (Regionplanekontoret, 2010) som skulle kunna minskas 

något med en ny järnvägsdragning i nordostregionen. Enligt RUFS 

(2010) finns det även flertalet regionala stadskärnor utmarkerade för 

potential utveckling. Två av dessa är Arlanda-Märsta och Täby-

Arninge. Att förlänga Roslagsbanan borde kunna vara en del i 

måluppfyllelsen mot att utveckla dessa regionala stadskärnor och 

norrort i stort.  

 

Inom nollalternativet kommer inga kollektivtrafiksatsningar för 

nordostsekton att genomföras, vilket innebär att bilanvändandet i 

regionen kommer att bestå och förmodligen även att öka med en 

växande befolkning. Flertalet av miljömålen kommer att påverkas av 

transportsektorns ökade utsläpp. Miljökvalitetsmålet Begränsad 

Klimatpåverkan syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och 

utvecklingen inom nollalternativet kommer inte att bidra till målupp-

fyllelsen. Även den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län 

(RUFS) har som mål att minska klimatpåverkan genom bland annat 

utökad kollektivtrafik och ett nollalternativ skulle påverka målet i 

stor utsträckning. Utöver dessa mål kommer luftkvalitéten att för-

sämras samt att mark och vatten kommer att utsättas för mer förore-

ningar. Transportutvecklingen för nollalternativet kan inte anses 

förenlig med hållbar utveckling. 

 

Nollalternativet går däremot i linje med miljökvalitetsmålen God 

bebyggd miljö samt Ett rikt växt och djurliv och hotar inte den biolo-

giska mångfalden, landskapet och kulturmiljön i lika stor utsträck-

ning förutsatt att miljön bevaras. 

 

Ny vägkapacitet leder till inducerad trafik vilket innebär att de nya 

planförslagen UA1 och UA2 kommer att generera ökade mängder 

utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. Planförslagen leder till 

många negativa effekter och konsekvenser för miljön som främst 

påverkar måluppfyllelsen för miljömålen Begränsad klimatpåver-

kan, Frisk luft, Ingen övergödning samt Ett rikt odlingslandskap. 

 



119 

 

Den nya vägen tros inte enbart medföra negativa konsekvenser för 

miljön. Det huvudsakliga syftet med planförslaget är att införa en 

busslinje mellan Molnby och Arlanda för att fler ska välja att resa 

kollektivt. Det är dock svårt att i förväg förutspå hur många resenä-

rer som kommer nyttja den nya bussförbindelsen samt om dessa för-

delar kan väga upp den trafikökning som vägdragningen kommer 

innebära. 

 

Planförslagen UA3 och UA4 inverkar på flertalet av riksdagens mil-

jömål. I en jämförelse med nollaternativet har alternativen genom en 

utbyggnad av spårburen kollektivtrafik en positiv inverkan på Be-

gränsad klimatpåverkan, En god bebyggd miljö, Giftfri miljö, Bara 

naturlig försurning och Frisk luft. Järnvägsdragningarna får mindre 

negativa konsekvenser för klimatet och luften än vad motsvarande 

vägsträcka skulle innebära då växthusgaser och föroreningar mins-

kas. Det är dock viktigt att beakta hur järnvägens elektricitet produ-

ceras. För att tåg ska kunna anses vara ett miljövänligt transportsätt 

förutsätts att de drivs av grön elektricitet.  

14.2 En hållbar transportutveckling  
En järnväg är mer miljövänlig än en väg eftersom den skapar effek-

tiva transporter. Ur miljösynpunkt är järnväg därför ett hållbart al-

ternativ. Arlandas utsläppstak gynnas av järnvägen och kan tack vare 

minskade utsläpp från transporter till flygplatsen utveckla verksam-

heten genom att omfördela utsläppskällorna.  

 

Järnvägen erbjuder ett effektivare transportsätt, vilket medför posi-

tiva konsekvenser i större perspektiv för klimatet och infrastukturen. 

Dragningen kommer skapa barriäreffekter och förändrar därmed 

livsförhållanden och den biologiska mångfalden. Ett intrång i natur-

miljön och ändrad markanvändning kan negativt påverka miljömålen 

Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar samt Ett rikt växt och djur-

liv. Beroende på hur väl anläggningen anpassas efter vattenresurser i 

området kan även Grundvatten av god kvalitet, Myllrande Våtmar-

ker och Levande sjöar och vattendrag påverkas negativt.  

 

14.3 Holistisk synsätt på bevarandeintressen 
Inom alla utredningsområden finns en rik kulturmiljö med många 

fornlämningar. Inom UA2 och UA4 finns riksintresset Markim-

Orkesta som skulle fragmenteras och i värsta fall förstöras vid en 

exploatering. Vad gäller kulturminnen kan troligtvis många av forn-

lämningarna flyttas utan att förlora alltför stor historisk kontext, men 

området är unikt i sitt slag och bör bevaras i största möjliga mån. 

Detsamma gäller för UA1 och UA3 där riksintresset Skålhamravä-

gen berörs. Ur denna aspekt skulle UA1 och UA3 innebära ett större 

intrång i kulturmiljön än UA2 och UA4, då det i de senare planför-

slagen går att göra dragningen utanför riksintresset.  

 

Alla alternativ innebär betydande effekter på möjligheten till frilufts-

liv och rekreation, som oavsett dragning kan komma att bli påver-

kade. Inom korridoren för UA2 och UA4 finns det färre verksamhet-

er för rekreation än i de andra alternativen, där det exempelvis finns 

väl etablerade golfbanor och fler hästgårdar. Oavsett dragning skulle 

dagens rekreationsmöjligheter i områdena påverkas negativt vid en 

exploatering. De upplevelsevärden som området bidrar till bygger på 

en subjektiv bedömning, där olika aktiviteter kan hamna i konflikt 

med varandra. Värderingen av verksamheterna komplicerar diskuss-

ionen kring vilket alternativ som gör minst intrång i friluftsliv och 

rekreationsområden.  

 

Järnvägsförbindelsen i UA4 har en något längre sträckning än det i 

UA3, vilket kan vara en nackdel för alternativet då SL:s vision är att 
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anlägga kortast möjliga väg. Samtidigt är landskapet i UA3 mer ku-

perat än i UA2 och UA4, vilket innebär större påverkan på marken 

vid anläggning.  

14.4 Bullers inverkan på biologisk mångfald och 

människa 
En ny förbindelse, oavsett korridor, kommer att medföra ökade bul-

lernivåer. Detta tillsammans med redan höga bullernivåer från flyg-

trafiken till och från Arlanda leder till att den ekvivalenta ljudnivån 

stiger. Denna ökade bullerbild kommer att påverka människor och 

djur i området negativt och kan överskrida riktvärden för buller. Åt-

gärder som till exempel bullerplank kan minimera problemet, men 

då finns det risk att landskapsbilden påverkas negativt. Ur detta per-

spektiv är trots allt järnvägsalternativen mest lämpliga då de visser-

ligen har högre maxnivåer men innebär färre störningstillfällen än 

vägalternativen. Detta går i linje med miljömålet God bebyggd miljö.  

14.5 Ett systemanalytiskt angreppssätt 
Effekter och konsekvenser som uppkommer vid väg- och järnvägs-

etableringar är länkade till varandra i dynamiska och komplexa sam-

band. Dessa kopplingar är viktiga att klarlägga och identifiera för att 

öka förståelsen av samband på en högre skalnivå. Därför är ett sys-

temanalytiskt angreppssätt viktigt för en holistisk förståelse av ett 

system och dess beteende (Haraldsson, 2005).  

 

Vad är ett CLD? 

Ett CLD (Causal Loop Diagram) är ett verktyg för att kommunicera 

och visualisera hur sammankopplade variabler påverkar varandra på 

sätt som annars kan vara svåra att identifiera. Ett CLD består av va-

riabler som länkas till varandra genom pilar där förändringens rikt-

ning anges med ett plus eller ett minus. Ett plus betyder att en för-

ändring sker i samma riktning, exempelvis ökad befolkning leder till 

fler dödsfall, alternativt, minskad befolkning leder till färre dödsfall, 

se figur 41. Ett minus betyder att en förändring sker i motsatt rikt-

ning, exempelvis fler dödsfall leder till minskad befolkning, alterna-

tivt, färre dödsfall leder till ökad befolkning, se figur 41.  

 

Den vänstra loopen, markerad med bokstaven R i, se figur 41, är en 

förstärkande (reinforcing) loop. Detta innebär en konstant ökning 

eller minskning av beteendet som visas. Den högra loopen, markerad 

med bokstaven B är en balanserande (balancing) loop. Detta innebär 

att den initiala ökningen eller minskningen avtar och balanseras ut. 

Födslar Befolkning Dödsfall
+

-

+

+
R B

 

En helhetsbild av studien 

Syftet med modellen i figur 42 är att visa hur de olika effekterna och 

konsekvenserna är dynamiskt interrelaterade, samt hur dessa påver-

kas av behovet för en förbindelse till Arlanda.  

 

För att göra modellen överskådlig har den lagts på en övergripande 

nivå och flera faktorer har aggregerats i variabeln Regionens önskan 

om ekonomisk tillväxt såsom kommunens och näringslivets intressen 

Figur 41. Enkelt CLD över befolkningsdynamik: fler födslar leder till ökad be-

folkning, ökad befolkning leder till fler dödsfall, fler dödsfall leder till minskad 

befolkning och minskad befolkning leder till färre födslar. 
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för en expansion. Det finns ytterligare faktorer som styr behovet av 

en förbindelse till Arlanda, men dessa har exkluderats ur modellen 

eftersom de inte är centrala för att visa på dynamiken i systemet. För 

att förenkla modellen ytterligare har lokala, regionala och nationella 

miljömål inkluderats i en variabel. 

 

Modellen visar en helhetsbild av de viktigaste sambanden, men dock 

inte sambandens styrka och omfattning och bör analyseras i relation 

till övriga bedömningar i enskilda fokusområden som gjorts i stu-

dien.  

 

Figur 42 visar på två grundläggande beteenden. Det ena beteendet 

beskrivs i de förstärkande looparna R1 och R2. Ökad inflyttning och 

besökare till regionen ger behov av en förbättrad förbindelse till Ar-

landa, i form av järnväg eller väg. En förbättrad förbindelse gör reg-

ionen mer lättillgänglig och därmed mer attraktiv. Det leder till ökad 

inflyttning och fler besökare till regionen, vilket i sig ytterligare ökar 

behovet av en förbättrad förbindelse till Arlanda.  

 

Det andra grundläggande beteendet visas genom de balanserade loo-

parna (B1, B2, B3, B4, B5, B6 och B7). Många effekter och konse-

kvenser för MKB-dokumentets fokusområden beror på den Frag-

mentering av landskapet som en väg eller en järnväg orsakar. Två av 

de viktigaste balanserande looparna i denna modell är därför B1 och 

B2. Dessa loopar kan förslagsvis börja läsas från variabeln Behov av 

förbindelse till Arlanda. Desto större behovet är desto mer Förbin-

delse till Arlanda via järnväg eller Förbindelse till Arlanda via väg. 

När spåret är draget eller vägen är byggd kommer detta leda till ett 

mer Fragmenterat landskap som i sin tur ger mindre Natur- och kul-

turmiljövärden. Denna värdeminskning kommer ge en mindre At-

traktiv region. När regionens attraktivitet minskar kommer antalet 

inflyttningar och besökare att minska vilket till sist leder till ett 

mindre Behov av en förbindelse till Arlanda.  

 

B3 och B4 är två andra viktiga loopar som visar att mer Förbindelse 

till Arlanda via järnväg eller via väg kommer att ge mer Buller och 

vibrationer vilket direkt kommer göra regionen mindre attraktiv. 

Därefter följer looparna samma beteende som för B1 och B2. 

 

Modellen visar att järnväg och väg ger liknande konsekvenser, dock 

beskrivs inte konsekvensernas omfattning. Vägen ger upphov till en 

positiv konsekvens genom ökad tillgänglighet inom området (loop 

R3), vilket inte gäller för järnvägen då inga stationer planeras utan-

för tätorterna. Vägen medför även en negativ konsekvens i form av 

utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten.  

 

Något som tydligt framkommer i modellen är att den mest centrala 

variabeln är Attraktiv region. Samtidigt som förbindelserna till Ar-

landa via väg eller järnväg har en positiv inverkan på regionens at-

traktivitet genom att göra den mer tillgänglig, har förbindelserna 

även en negativ inverkan på attraktiviteten genom t.ex. minskade 

natur- och kulturvärden. Då konsekvensernas omfattning, som tidi-

gare nämnts, inte beskrivs, lägger modellen inga värderingar kring 

vilket alternativ som är att föredra utan syftar till att visa hur syste-

met beter sig då ett alternativ väljs. 
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Figur 42: De orangea pilarna visar på direkta effekter av en järnvägsförbindelse, medan de blå visar direkta effekter av en 

vägförbindelse. De svarta pilarna visar övriga kopplingar som identifieras i systemet. De viktigaste looparna i systemet, som 

också nämns i texten nedan, visualiseras med fetmarkerade pilar i svart, blått och orange. 
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15. Slutsats  
 

 Ur miljösynpunkt är den sammantagna bedömningen av effek-

terna, att inget av de studerande alternativen kan betraktas som 

fullständigt hållbara. Alla medför en väsentlig förändring i kul-

tur- och naturmiljön, bidrar till miljökonsekvenser (buller, vib-

rationer, barriärer) samt utgör betydande miljöpåverkan mot 

Rösjökilen. 

 

 Kultur- och naturvärden står i motsättning till kollektivtrafiken 

och därmed blir det en värdering av vilka värden som har 

störst betydelse för ett hållbart samhälle. 

 

 Nollalternativet innebär troligen inga större ingrepp i natur- 

och kulturlandskapet vilket leder till att områdets unika kultu-

rella och ekologiska värden bibehålls. Med nollalternativet 

förväntas ökad trafik och trängsel på de redan hårt ansatta 

vägarna i utredningsområdet. Detta kan i sin tur bidra till kraf-

tiga utsläppsökningar och påverka flertalet miljömål negativt i 

jämförelse med en utbyggnad. 

 

 UA1 medför lägst exploateringsgrad, vilket innebär minst in-

trång och störningar i landskapet. Den nya vägsträckningen 

kommer generera en utökad trafik som påverkar luftkvalitén 

och motverkar att miljökvalitetsmålen uppfylls.  

 

 UA2 är det planförslaget som är det minst hållbara, eftersom 

det medför betydande miljöpåverkan och innebär stora nega-

tiva miljöeffekter. Alternativet torde även bidra till stora nega-

tiva ingrepp på landskapets ekologiska och kulturella värden. 

Ny väg kommer leda till ökad trafik trots den planerade buss-

linjen, vilket medför en stor utsläppsökning av växthusgaser. 

 UA3 erbjuder goda förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik 

men medför hög exploateringsgrad av känsliga miljöer vilket 

gör att rekreation, friluftsliv och jordbruket försämras. Däre-

mot är planförslaget mycket positivt ur ett klimatperspektiv. 

 

 UA4 medför en miljöanpassad och mer jämlikare kollektivtra-

fik. Däremot är påverkan på landskapets ekologiska och kultu-

rella värden omfattande. Alternativet innebär en betydande 

barriäreffekt för människor, djur, växtliv och jordbruk. 

 

 Med en förlängning av Roslagsbanan skulle kollektivtrafiken 

gynnas, något som kan betraktas som en förutsättning för att 

minimera klimatpåverkan och därmed bidra till en hållbar reg-

ional utveckling. En förlängning skulle dock leda till fysiska 

förluster och förändring av landskapets kultur- och naturvär-

den.  

15.1 Samlad bedömning  

Nollalternativet är på kort sikt att föredra i jämförelse med de andra 

alternativen. Nollalternativet torde dock på längre sikt generera 

ökad trafik, vilket inte är hållbart ur lokala, regionala eller nation-

ella måluppfyllelser. 

Enligt vår samlade bedömning av de fyra utredningsalternativen 

innebär UA1 minst intrång och störningar i landskapet på lokal nivå 

och ur ett kortare tidsperspektiv. Ur ett långsiktigt perspektiv är 

UA4 mer hållbar, då det bidrar till en mer jämställd mobilitet, ökad 

samhällsutveckling och samtidigt inverkar på betydligt färre kultur-
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värden i landskapet. Alla dessa aspekter ligger i linje med både lo-

kala, nationella och regionala mål. Alternativet förutsätter dock att 

relevanta åtgärder vidtas i största möjliga mån, för att minimera 

negativa konsekvenser och oförutsedda effekter. Eventuell skulle en 

ekodukt vara aktuell vid det berörda skogspartiet kring Molnby, men 

en vidare inventering av hela korridorens naturprofil bör genomfö-

ras, innan beslut om ekodukter och andra åtgärder diskuteras mer 

ingående.   
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BILAGA 1 

GIS-Metoder 
GIS-analyser, som de som redovisas under avsnitt 15 ”Förslag till 

bästa dragning”, kan ge intrycket av att vara avsevärt övertygande. 

Därför är det viktigt att redovisa vilka data som har ingått i analyser-

na, redogöra för hur de har värderats samt visa på vilka brister som 

analysmetoden har.  

Multikriterieanalys 
Den här multikriterieanalysen använder sig av rasterdata som inne-

håller information angående de olika kriterierna som ingår i ana-

lysen. Buffrar läggs runt olika objekt för att skapa ett acceptabelt 

minimiavstånd. I det här fallet användes följande kriterier med de 

vägningar som syns till höger. I en skala från 1 till 10, där 1 är 

mycket fördelaktigt och 10 är mycket ofördelaktigt: 

 Vatten   10 

 Sumpskog   6 

 Skog    2 

 Sankmark   2 

 Ridvägar   4 

 Riksintresse för totalförsvaret  10 

 Riksintresse för kulturmiljövården 10 

 Fornlämningar   8 

 Naturminnen   8 

 Öppen mark   1  

 Byggnader   10  

 Hägnader (fornlämning)  8  

 Golfbana   6 

 Fornlämningsområde  8 

 Odlad åker   4 

 Nyckelbiotoper   7 

De olika rastren slås ihop till ett lager där varje cell får ett värde ba-

serat på summan av de olika värdena i tabellen ovan. Detta lager 

används sedan som kostnadslager där analysverktyget försöker hitta 

den ”billigaste” vägen mellan två punkter, alltså genom de celler 

som har lägst värden. Vägvalet som analysen producerar blir väldigt 

krokigt, därför är det nödvändigt att använda ett utjämningsverktyg 

för att räta ut sträckningen.  

Begränsningar 
Brist på data. Variabler så som topografi och jordmån saknas helt 

och hållet i analysen. Andra variabler till exempel ridvägar som ej är 

heltäckande och byggander där högre kategorisering av byggandstyp 

vore önskvärd. 

En stor brist är även att ingen hänsyn tas till barriäreffekter. Data 

över hur befolkningen använder och värderar landskapet, kan använ-

das för att tillsammans med en ”fuzzy overlay” i möjligaste mån 

minska sagda effekter. Analysen tar inte heller hänsyn till land-

skapsbild och upplevelsevärden.    
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Viktningen av de olika variablerna är högst subjektiv. Beroende på 

hur den görs kan vitt skilda resultat uppnås. Valet av skala har även 

det en effekt på resultatet. En vidare skala än den som användes hade 

kunnat ge större skillnader mellan variabler. 

Förtjänster 

En multikriterieanalys kan på ett enkelt och översiktligt sätt beakta 

ett flertal variabler. Något som torde vara mycket problematiskt med 

traditionella metoder. Det är även relativt enkelt att ändra de ingå-

ende variablerna och deras vägningar, vilket gör det möjligt att ut-

forska ett antal olika scenarion.  

Tolkning 
Det är viktigt att uppmärksamma att resultatet inte skall ses som en 

slutgiltig dragning. Till exempel kan avsnitt som kraftigt avviker 

från den genaste vägen vara platser där olika möjliga åtgärder kan 

implementeras.  Viktigt är även att beakta utjämningen av sträck-

ningen eftersom den i viss mån generaliserar resultatet.   

Hotspotanalys 
En hotspotanalys syftar till att visa var det finns mycket eller lite av 

någon geografisk företeelse. I det här fallet fornlämningar. Informat-

ionen som ska användas konverteras till punkter. Dessa läggs ihop 

med ett rutnät som täcker hela det aktuella området. Alla rutor som 

ej innehåller någon data raderas. Varefter själva analysen genomförs. 

Hotspotanalysen beräknar ett medelvärde för alla rutor vilket viktas 

samman med de närliggande rutorna. I resultatet presenteras hur 

mycket varje ruta avviker från medelvärdet.  

Begränsningar 
När data som har formen av ytor, till exempel fornlämningsområden, 

konverteras till punktform så blir inte hela ytan representerad. Olika 

resultat uppnås beroende på hur området avgränsas. Vilket i det här 

fallet var hela Stockholms län. Även storleken på rutorna i rutnätet 

påverkar resultatet.  

Förtjänster 
Hotspotanalysen kan vara till hjälp för att på ett överskådligt sätt ge 

en bild av koncentrationen av en företeelse, i det här fallet fornläm-

ningar. Förekomsten sätts även i relation till hela området, i det här 

fallet Stockholms län. Något som minskar subjektiviteten. 

Tolkning 
Vid tolkning är det viktigt att poängtera att analysen inkluderar hela 

Stockholms län. Att beakta är att fornlämningarna ej är kategorise-

rade efter typ och antikvarisk bedömning. 
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