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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
högskolepoäng (cirka tio 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 2013 har vi valt att studera planerna på utbyggnad av marina
och naturpark vid Säbyviken i Österåkers kommun. Det finns ett
stort och växande behov av brygg- och uppläggningsplatser för
fritidsbåtar i länet. Säbyviken har av kommunen pekats ut som en
möjlig plats att vidareutveckla för sådan verksamhet. Samtidigt är
trösklade vikar av detta slag en känslig miljö med betydelse som
lekområde för flera fiskarter. Planer har också presenterats på en
aktivitets- och äventyrsanläggning i anslutning till Säbyviken.
Uppgiften i föreliggande projektarbete har varit att studera
miljökonsekvenser och effekter om projekten genomförs men även
att föreslå alternativa lösningar för att minimera negativ
miljöpåverkan.

möjlig inom given tidsram. En viktig utgångspunkt har varit att
studera överensstämmelsen med de nationella miljömålen.
De studenter som sammanställt rapporten är ensamma ansvariga för
de åsikter, värderingar och slutsatser som framförs. Dessa kan
således inte åberopas som representerande Stockholms universitets
ståndpunkt. Ansvariga lärare på kursen har varit undertecknad,
Ingrid Stjernquist och Peter Schlyter, båda universitetslektorer samt
Calle Österlin, forskningsassistent vid institutionen för naturgeografi
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 fortsatta ställningstaganden i
planeringsarbetet.
Stockholm i januari 2014
Bo Eknert
Universitetsadjunkt, kursansvarig
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Stockholms universitet

Under den korta tid (cirka sju veckor) som stått till studenternas
förfogande för projektarbetet har det givetvis inte varit möjligt att
detaljstudera alla de aspekter av miljöpåverkan som en utbyggnad av
Säbyvikens marina och naturpark kan tänkas innebära. I föreliggande
rapport har vi dock försökt att ge en så bred belysning som varit
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Sammanfattning
Detta dokument innehåller två separata miljökonsekvens-beskrivningar, en
för utbyggnad av Säbyvikens marina och en för anläggning av en
naturpark, samt en samlad bedömning där båda verksamheterna behandlas
gemensamt. I den följande sammanfattningen finns endast de
grundläggande delarna representerade. För vidare information hänvisas
läsaren till det kompletta MKB-dokumentet eller till respektive avsnitt av
intresse. För att underlätta läsningen finns vissa ord och begrepp
definierade i ordlistan, bilaga 6. I dokumentet är dessa ord fetmarkerade.

människors hälsa och miljön. Målet är att kunskapen om verksamheternas
miljöeffekter ska vara tillräckligt god för att kunna minska den totala
miljöpåverkan och att miljökonsekvensbeskrivningen därmed kan
användas som beslutsunderlag.

Inledning och syfte

Miljöbedömningen bygger på information från detaljplanen över
Säbyvikens marina och Whites Arkitekters förslag till naturpark. Därtill
ligger Tyréns MKB och tidigare samrådshandlingar till grund för
bedömningen. Material har också inhämtats genom intervjuer,
litteraturstudier och fältbesök gjorda av studenter vid Stockholms
universitet.

I Österåker kommuns planprogram för Säbyviken från 2011 finns planer
för utbyggnad av den befintliga marinan och för anläggningen av en
naturanpassad camping öster om viken. Utbyggnaden av Säbyvikens
marina innebär uppförande av service- och förvaringshallar för båtar samt
förlängning av befintliga bryggor och tillkomst av en ny brygga längst i
söder av marinan. Naturparken kommer att anläggas i skogsområdet längs
med samt norr om Norsundsudden och innebär uppförande av strandnära
stugor, marint boende, campingplatser, konferensanläggning och
sandstrand. Möjligheter till aktiviteter som golf, fotboll, paddling och
äventyrsklättring planeras också. De båda förslagens miljöpåverkan
bedöms bli betydande och verksamheterna kräver därför framtagning av
miljökonsekvensbeskrivningar.
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningarna för Säbyvikens marina och
naturpark är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter
och konsekvenser som de planerade verksamheterna kan medföra på

Metod

Bakgrund
Säbyvikens marina
Säbyvikens marina upprättades under 1970-talet och består i dagsläget av
cirka 350 båtplatser vid sju flytbryggor. Strandskyddet är upphävt inom
delar av verksamhetsområdet, dock är en del av de befintliga byggnadsobjekten olovligt etablerade eftersom de bryter mot plan- och bygglagen
och den gällande strandskyddslagen (Norman, 2013). I en kommunalt
utförd inventering (Österåkers kommun, 2010a) anges marinan ha bra
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tekniska förutsättningar för en ytterligare utökning av verksamheten.
Skogsområdet som förväntas tas i anspråk vid marinans utbyggnad saknar
väsentliga naturvärden (Norman, 2013). Säbyvikens marina befinner sig i
en trösklad vik som består av partier med höga naturvärden. Vikens
skyddade egenskaper gör den känslig för förändringar och störningar
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991a-b). Dessa störningar är bland annat
utsläpp av näringsämnen, som bidrar till syrefattiga bottnar, samt utsläpp
av ämnen kopplade till marinas verksamhet, såsom båtbottenfärger som
kan försämra vattenkvaliteten.

Alternativ
I miljökonsekvensbeskrivningen har olika alternativ identifierats som
redogör för rimliga scenarion av utvecklingen inom området. Förutom de
framtagna planalternativen tillkommer alternativ som visar hur området
kan utvecklas om verksamheten uteblir, samt alternativ som skiljer sig i
utformningen med syfte att minimera verksamhetens negativa
miljöpåverkan.

Alternativ för Säbyvikens marina

Naturpark
En utveckling av området runt Säbyviken omfattar planer på en naturpark
och camping i naturmiljö. Området för naturparken är ännu inte
detaljplanelagt, men ett planprogram för Säbyviken har tagits fram
(Österåkers kommun, 2011), vars syfte är att skapa en samlad bild av
förutsättningarna för en utveckling av Säbyviken samt redovisa
konsekvenser
av
detta.
Som
avgränsning
i
denna
miljökonsekvensbeskrivning betraktas White Arkitekters naturparksförslag
som detaljplanelagt. Miljökonsekvenser av en eventuell naturpark
redovisas så långt det är möjligt, med hänsyn till planernas översiktliga
karaktär. Det tänkta projektområdet beskrivs som värdefullt på en
kommunal nivå eftersom det innehåller höga natur- och kulturhistoriska
värden. Det identifieras även som ett strövområde av intresse för rekreation
och friluftsliv i Österåkers kommun.

Nollalternativ
Nollalternativet redogör för hur området kommer att utvecklas om den
planerade utbyggnaden av marinan inte genomförs. Enligt detta scenario
kommer marinaverksamheten att återställas i enlighet med den gällande
detaljplanen, då de olovligt upprättade byggnaderna rivs. De inslag som
behöver avlägsnas är båthuset i marinans norra del, dess tillhörande
brygga, parkeringen vid infarten och två förvaringsförråd. De fyra
bryggorna längst in i viken behöver förkortas.

Nollplusalternativ
Nollplusalternativet förutsätter att ingen utbyggnad av verksamheten sker
men att marinan behåller sin nuvarande utformning.

Planalternativ
Planalternativet föreslår en förlängning av de tre sydligaste båtbryggorna
samt en utbyggnad av parkeringen och hamnkontoret. Dessutom föreslås
anläggning av en ny brygga samt inomhusförvaring och serviceanläggningar för båtar. Det totala antalet båtplatser beräknas öka till cirka
500, beroende av båtstorlekarna. Den planerade brygganläggningen kan
komma att kräva ingripanden i vattenmiljön i form av muddring. En

5

båtlyft kommer att upprättas för sjösättning och upptagning av båtar och en
spolplatta kommer att anordnas för tvättning. Vid båtuppställningsplatsen
planeras anordning av hårdgjorda ytor och brunnar för dagvattenhantering.
Miljöstationen kvarstår för en fortsatt hantering av miljöfarligt avfall.

Alternativ utformning
Den alternativa marinautformningen liknar planalternativet med
undantaget att ingen ny brygga tillkommer. Andra inslag som tas bort är
inomhusförvaringen för båtar. Alla ytor hårdgörs och i samband med
båtuppställningsplatsen anläggs uppsamlings-anordningar med filter, för
att förhindra tillförsel av olja och potentiellt giftiga ämnen till Säbyviken.
Som tillägg till spolplattan anordnas även borsttvätt som kan samla upp
eventuella rester av båtbottenfärg.

Alternativ för naturparken
Nollalternativ
Nollalternativet beskriver områdets utveckling om det inte sker en
anläggning av naturparken. Det område där parken är planerad att anläggas
klassificeras i dag som produktionsskog. Skogen kommer troligtvis att
föryngringsavverkas i framtiden om projektet inte genomförs (Wickström,
muntl. 2013).

Planalternativ
Planalternativet innebär uppförande av strandnära stugor, boende på flottar
i viken, campingplatser, konferensanläggning och sandstrand. Möjligheter
till aktiviteter som golf, fotboll, paddling och äventyrsklättring planeras.
Dessutom ska området anknytas till marinan och Vaxholmsvägen via en ny
infartsväg. Muddring kan väntas ske vid anläggning av bryggorna.

Alternativ utformning
I den alternativa utformningen av naturparken planeras varken stugor vid
strandkanten eller boende på flottar. I stället för sandstrand anläggs en
badbrygga, vilket gör att ingripandet i vattenmiljön i form av muddring
inte blir lika omfattande som i planalternativet. Den planerade infartsvägen
flyttas från Vaxholmsvägen till Svinningevägen, som är belägen nordost
om naturparken. Vattenaktiviteter flyttas från Säbyviken till Norsundet för
att inte påverka viktiga habitat för djurlivet i vattnet.

Miljökonsekvenser
De olika alternativens troliga effekter och konsekvenser på miljön har
bedömts utifrån samma grunder. I texten nedan presenteras endast de
miljöaspekter för vilka verksamheterna och nollalternativen medför
märkbara eller stora konsekvenser.

Miljökonsekvenser av Säbyvikens marina
Nollalternativ
En av de mest betydande konsekvenserna av nollalternativet är den
märkbart positiva effekt på landskapsbilden, i och med rivningen av båthus
samt förkortning av bryggor (kapitel 3.3). Marinaverksamheten får
däremot märkbart negativa effekter på vattenförhållandena i avseende på
halterna av miljögifter, genom fortsatt läckage av båtbottenfärger (kapitel
3.5). Markförhållandena väntas få stora negativa konsekvenser av
nollalternativet, då höga halter av potentiellt giftiga ämnen kvarstår i
området efter rivningen (kapitel 3.4).
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Nollplusalternativ
Nollplusalternativet väntas få huvudsakligen samma konsekvenser som
nollalternativet med undantagen att landskapsbilden inte förändras,
eftersom ingen rivning sker.

Planalternativ
Planalternativet
medför
märkbart
negativa
konsekvenser
på
landskapsbilden, då uppförande av nya byggnader samt förlängning av
bryggor (kapitel 3.3). Stora negativa konsekvenser på vattenmiljön väntas
följa av muddring och av ett fortsatt läckage av båtbottenfärger (kapitel
3.5). Införandet av hårdgjorda ytor minskar utsläppen av båtbottenfärger
något, varför planalternativet bedöms ge små positiva konsekvenser för
markförhållandena (kapitel 3.4). En negativ konsekvens som bedöms bli
stor är alternativets påverkan på den biologiska mångfalden i vattnet, som
skadas av grumling och spridning av miljögifter (kapitel 3.7).

Alternativ utformning
Till skillnad från planalternativet och nollalternativen medför den
alternativa utformningen endast små negativa eller obetydliga
konsekvenser för Säbyviken. För markförhållandena kan den alternativa
utformningen medföra små positiva konsekvenser som följd av de
hårdgjorda ytorna (kapitel 3.4).

Miljökonsekvenser av naturparken
Nollalternativ
Om anläggningen av naturparken inte genomförs bedöms miljön kring
marinan ändå påverkas negativt. Enligt den skogsbruksplan som finns över
området kommer delar av skogen inom det planerade naturparksområdet
att avverkas, vilket särskilt påverkar landskapsbilden då förlusten av
trädridåer medför märkbart negativa konsekvenser (kapitel 4.3).

Planalternativ
Planalternativet bedöms medföra stora negativa miljökonsekvenser på
vattenförhållandena, till följd av muddring och ökad aktivitet i vattnet
(kapitel 4.5). Muddring och frigörelse av miljögifter påverkar även den
biologiska mångfalden och naturvärdena i vattnet i samma utsträckning
(kapitel 4.6). Den biologiska mångfalden och naturvärden på land
påverkas
märkbart
negativt
av
skogsavverkningen
och
naturparksanläggningen. Därtill bedöms planalternativet medföra en stor
negativ konsekvens på kulturmiljön, eftersom fornlämningsområdet
påverkas kraftigt då gravfälten separeras från varandra av den nya
infartsvägen (kapitel 4.9). En ökad mänsklig närvaro i området i samband
med riskabla aktiviteter gör att konsekvenserna för risker och säkerhet
inom naturparken bedöms bli märkbart negativa (kapitel 4.11). Små
positiva konsekvenser på rekreation, friluftsliv och hälsa väntas dock följa
av planalternativet på grund av möjligheter till aktiviteter i området.
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Alternativ utformning
I den alternativa utformningen minimeras muddringen, varför gift- och
föroreningsspridning till mark och vatten minskar och konsekvenserna på
flera av miljöaspekterna blir huvudsakligen små. Naturparkens påverkan
på vattenmiljön och den biologiska mångfalden samt naturvärdena i
vattnet berörs ändå märkbart negativt (kapitel 4.6). För friluftsliv,
rekreation och hälsa medför projektet märkbart positiva konsekvenser då
möjligheter till aktiviteter skapas i samband med tillgängligheten till och
inom området (kapitel 4.8).

Samlad bedömning
Om både utbyggnaden av marinan och anläggningen av naturparken sker
enligt planförslagen kommer detta att påverka miljön i Säbyviken negativt.
Vattenmiljön och de vattenlevande organismerna påverkas negativt av
muddringen, som är ett inslag i båda planalternativen. Den ökade
aktiviteten från marinan bidrar med utsläpp av näringsämnen samt
miljöfarliga ämnen medan flottboendet och bryggorna skapar en
skuggningseffekt som hämmar bottenlivet. Båda verksamheterna tar
vattenyta i anspråk och förändrar vattenomsättningen i viken. Den
biologiska mångfalden på land påverkas negativt genom skogsavverkning
samt då flera nya bullerkällor uppkommer genom ökad bil- och båttrafik.
Den totala ökningen av mänsklig närvaro inom området innebär även att
risken för olyckor ökar, särskilt då naturparkens vattenaktiviteter sker i
anslutning till marinans båttrafik. Om båda planalternativen genomförs kan
området komma att upplevas som otillgängligt för allmänheten.

Om både utbyggnaden av marinan och naturparken genomförs enligt de
alternativa utformningarna kan de ovan nämnda negativa konsekvenserna
minska. Exempelvis blir den negativa påverkan på vattenförhållandena och
vattenlevande organismer mindre då muddringen minimeras i de båda
alternativa utformningarna samt då marinans miljöfarliga utsläpp minskar.
Genom att sammanlänka naturparken med marinan via en naturstig samt
undvika strandnära boende ökar tillgängligheten inom området för
allmänheten. Den sammanlagda påverkan på landskapsbilden blir inte lika
stor som vid planförslagens genomförande, bland annat eftersom den
alternativt utformade naturparken saknar en stor del av planalternativets
strandnära bebyggelse.

Slutsats
Den minskade miljöpåverkan i kombination med de utökade möjligheterna
för rekreation och friluftsliv som kommer av utbyggnad av marinan och
anläggning av en naturpark, gör att de framtagna alternativa
utformningarna är de mest lämpliga alternativen för exploatering av
Säbyviken.
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1 Inledning
För Säbyviken har ett planprogram tagits fram gällande en
utbyggnad av Säbyvikens marina samt en eventuell anläggning av
naturpark (Österåkers kommun, 2011). Detaljplanen för Säbyvikens
marina omfattar en utökning av marinans verksamhet. I anslutning
till marinan finns förslag på anläggning av en naturanpassad camping
med olika fritidsaktiviteter, en så kallad naturpark. Utformningen av
denna har utarbetats av arkitektbyrån White Arkitekter. Österåkers
kommun har gjort en behovsbedömning där det konstateras att den
planerade utbyggnaden av Säbyvikens marina och en naturpark kan
komma att ge betydande miljöpåverkan och att det därför ska göras
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Säbyviken ligger i Österåkers kommun i nordöstra Stockholm,
ungefär tre mil från centrala Stockholm (figur 1). I kommunens
översiktsplan (Österåkers kommun, 2006) framkommer att Österåker
är en inflyttningskommun med en befolkningsutveckling över
genomsnittet. Den snabba befolkningsökningen beror bland annat på
en omfattande ombildning av fritidshus till permanentbostäder, en
trend som kommunen antar fortsätter då efterfrågan på bostäder är
stor. I Österåker finns cirka 8 000 fritidshus av vilka huvuddelen kan
komma att ombildas enligt översiktsplanen.
Naturen i kommunen är varierad med skogs- och jordbruksmark,
samt skärgård och öppet hav. Natur- och skärgårdsmiljön är en av
kommunens attraktionskrafter. Flera skyddade natur- och
kulturområden finns i kommunen, med bland annat fornlämningar
från järn- och bronsåldern.

Figur 1. Översiktskarta för Säbyvik. (Blomberg & Bovin, 2014).

Kommunen anser att det är viktigt att i planeringen säkra och bevara
allmänhetens tillgång till natur- och kulturvärden när
exploateringstrycket ökar. En viktig näringsgren i kommunen är
turismen, som bland annat bygger på regionens natur- och
kulturvärden och olika rekreationsmöjligheter i form av frilufts- och
båtliv. För en fortsatt positiv utveckling av turismsektorn anser
kommunen att det är viktigt att det finns gästhamnar i anslutning till
kommunens centrum, campingplatser av hög standard samt
aktivitetsområden för friluftsliv och turism. En av kommunens
riktlinjer är att aktivt främja båt- och närturism. Runt en tredjedel av
de inflyttade hushållen i kommunen har ansökt om båtplats och det
finns dessutom en efterfrågan från övriga Stockholmsregionen
(Österåkers kommun, 2006). En båtplatsinventering (Österåkers
kommun, 2010a) har utförts i syfte att ta fram underlag för
kommunens planering avseende platser för hamnar, marinor och
båtuppläggningsplatser. I båtplatsinventeringen, där hänsyn inte tas
till eventuella miljökonsekvenser, pekas Säbyvikens marina ut som
ett alternativ för utbyggnad av båtplatser.
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I Österåkers kommun finns i dag campingplatser på öarna Finnhamn
och Nässlingen samt på Domarudden. I närheten av Säbyviken är
campingutbudet begränsat. De närmaste campingplatserna är
Vaxholms och Askrike camping, båda i Vaxholms kommun.

1.1 Syfte och mål
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningarna för Säbyvikens marina
respektive naturpark är i enlighet med 6 kap. 3 § miljöbalken (SFS,
1998a) att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter
som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra på
människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och
kulturmiljö, samt på hushållning med material, råvaror och energi.
För att minimera negativa miljökonsekvenser under byggskede och
driftskede föreslås skadeförebyggande åtgärder för respektive
verksamhet.
Målet med miljökonsekvensbeskrivningarna är att kunskapen om
verksamheternas miljöeffekter ska vara tillräckligt god för att den
totala miljöpåverkan ska kunna minskas, och att denna rapport kan
användas som beslutsunderlag. Målgruppen är verksamhetsutövaren,
som i det här fallet är Wasatornet AB, samt Österåkers kommun,
Vaxholms kommun, länsstyrelsen och övriga berörda intressenter.

1.2 Metodik
1.2.1 Bedömningsgrund
Miljöbedömningen av Säbyvikens marina bygger på den information
som presenterats i den föreslagna detaljplanen och det MKBdokument som tagits fram av Tyréns (2012a) samt den information
som framförts under samrådet för planförslaget. Litteraturstudier,
intervjuer och besök har gjorts av dokumentets författare i syfte att
vidga kunskapsbasen och belysa olika perspektiv på utbyggnaden av
marinan. En lista på kontaktade personer finns bifogade i bilaga 1.
Det har dock inte funnits möjlighet att göra provtagningar i fält.
Tillgänglig information har använts för att utföra en miljöbedömning
av de olika alternativen, utifrån de miljöaspekter som bedömts som
viktiga för projektet. En fältundersökning genomfördes 28 november
2013 av en grupp studenter vid Stockholms universitet. Vid
fältbesöket genomfördes en naturvärdesbedömning av skogen i
området
enligt
Skogsbiologernas
naturvärdesbedömning
(Skogsbiologerna AB, 2013).

1.2.2 Bedömningsmatris och konsekvensskala
Den bedömningsmatris (tabell 1) som använts är en lätt modifierad
version av Ekologigruppens (2011) bedömningsgrunder. Negativa
miljökonsekvenser graderas i en skala från minus fyra till noll (-4 till
0) och positiva konsekvenser från noll till plus fyra (0 till +4).
Konsekvensskalan och bedömningen utgörs av miljöaspekters
påverkan på olika värden, i relation till miljökvalitetsnormer och
miljömål, samt rikt- och gränsvärden. Denna matris valdes för att
den, relativt sett, har ett stort antal bedömningsnivåer, kändes
tillräckligt omfattande för att kunna skilja på olika
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miljökonsekvenser och har en bra överskådlighet. Valet av metod
och bedömningsmatris begränsar de bedömningsnivåer som finns,
vilket medför att miljökonsekvenser för begränsade projekt som
dessa svårligen kan bli klassade som mycket stora positiva eller
negativa konsekvenser, även fast lokal påverkan kan vara
omfattande. Detta gör att kontraster i bedömningsskalan inte
nödvändigtvis åskådliggörs på bästa sätt – många bedömningar får
värden runt noll/obetydliga konsekvenser. Vidare måste medvetenhet
finnas om att aspekter grupperats, vilket medför att bedömningar
inom varje miljöaspekt (likt den samlade bedömningen) är
sammanslagningar av olika mindre aspekter inom varje aspekt.

Exempelvis kan det röra sig om underkategorierna föroreningar och
fysikaliska aspekter inom huvudkategorin vattenförhållanden.
De bedömningar som genomförts har gjorts av de personer i gruppen
som har varit mest insatta inom varje specifik miljöaspekt. Den
samlade bedömningen och värderingen av vilka miljöaspekter som
kan anses vara viktigare än andra för respektive projekt har gjorts
gemensamt inom respektive projektgrupp och är en subjektiv
bedömning av de aspekter vi anser är viktigast.

Tabell 1. Bedömningsmatris och konsekvensskala.
+4 Mycket stora
konsekvenser

+3 Stora konsekvenser

Bidrar tydligt med
åtgärder i miljömåls
riktning eller tydligt till att
förbättra nu överskridna
rikt- och gränsvärden.

Bidrar med åtgärder i
miljömåls riktning eller
bidrar till att förbättra nu
överskridna rikt- och
gränsvärden.

-1 Små konsekvenser

-2 Märkbara
konsekvenser

Liten påverkan på värden
av kommunalt intresse,
eller mindre
konsekvenser eller
motsättningar för lokala
värden eller miljö.
Uppfyller tydligt
miljökvalitetsnormer
eller nationella rikt- eller
gränsvärden, men kan på
ett icke betydelsefullt sätt
motverka vissa aspekter.

Liten påverkan på värden
av riks- eller
regionalintresse eller
begränsad påverkan på
värden av kommunalt
intresse eller omfattande
påverkan på större lokala
värden eller miljömål.

+2 Märkbara
konsekvenser
Bidrar delvis med
åtgärder i miljömåls
riktning alternativt bidrar
på ett tydligt sätt med
åtgärder i de lokala
målens riktning.
-3 Stora konsekvenser
Begränsad påverkan på
riksobjekt eller värden av
regionalt eller kommunalt
intresse. Riskerar att
överskrida
miljökvalitetsnormer
eller att motverka
nationella rikt- eller
gränsvärden eller
nationella
miljökvalitetsmål.

+1 Små konsekvenser

+-0 Obetydliga
konsekvenser

Överensstämmer tydligt
med nationella miljömål,
alternativt icke
motverkande eller bidrar
obetydligt för att uppfylla
dessa.

Inga påvisbara effekter,
eller konsekvenser som
saknar betydelse för de
kända värdena.

-4 Mycket stora
konsekvenser

Ej tillräckligt med data
för bedömning

Betydande påverkan på
riksobjekt eller regionalt
värdefulla objekt.
Överskrider tydligt
nationella
miljökvalitetsnormer
eller rikt- eller
gränsvärden för miljö.
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1.2.3 Geografisk information och kartframställning

1.2.4 Avgränsningar

Samtliga kartor är egenproducerade, somliga med grund från andra
kartor. Kartorna i dokumentet har koordinatsystem SWEREF99 och
är projicerade i SWEREF99 TM.

Miljökonsekvensbeskrivningarna är avgränsade i rum till det
detaljplanelagda området för Säbyvikens marina (figur 2), det av
White Arkitekter planerade området för Säbyvikens naturpark (figur
2), samt de områden som verksamheterna kan komma att påverka.
Området ska vara tillräckligt omfattande för att direkta och indirekta
konsekvenser samt kumulativa effekter (kapitel 3.15, 4.13) ska
kunna identifieras och bedömas. På grund av vattnets egenskaper
som transportmedium går avgränsningen av vattenområdet för
marinan vid Säbyviks tröskel. På land är det främst området som
innefattas av verksamheterna som berörs, men även delar av länsväg
274.

De data som används är:
• Ortofoto 1 meter upplösning (Lantmäteriet, 2013a)
• Översiktskartan (Lantmäteriet, 2013b)
• Fastighetskartan (Lantmäteriet, 2013c)
• Terrängkartan (Lantmäteriet, 2013d)
• Uppväxtområden för abborre, gädda och gös (Länsstyrelsen
i Stockholms län & Lantmäteriet, 2007)
Datainsamling och digitalisering har skett från:
• White Arkitekters karta (Tyréns, 2012a)
• Säbyviken Program (Österåkers kommun, 2011)
• Arkeologisk utredning (Arkeologikonsult, 2012)
• Fornminnesinformation från Fornsök
(Riksantikvarieämbetet, 2013a)
• Fältinventering i Säbyviken
De programvaror som använts är ArcMap, ArcScene och Photoshop.
Ansvarig kartograf redovisas i figurtexten under respektive karta.

Figur 2. Geografiska avgränsningar (Bovin, 2014).
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Miljökonsekvensbeskrivningarna är avgränsade i tid till år 2050.
Denna tidshorisont bedöms vara tillräckligt lång för att innefatta de
miljökonsekvenser och kumulativa effekter (kapitel 3.15, 4.13) som
verksamheterna kan ge upphov till, och tillräckligt kort för att inte
osäkerheten i bedömningarna ska öka avsevärt.
Avgränsningen i sak är gemensam för de båda miljökonsekvensbeskrivningarna, med undantag för vissa miljöaspekter.
Utredda miljöaspekter inkluderar de som kan väntas påverkas av
verksamheterna, och innefattar landskapsbild, vattenförhållanden,
markförhållanden, buller och vibrationer, luft och klimatpåverkan,
biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation, friluftsliv och hälsa,
bebyggelse och infrastruktur, risk och säkerhet samt hushållning med
naturresurser; se kapitel 1.3 för definitioner. Eftersom naturparken
inte är detaljplanelagd och påverkar klimatet i marginell utsträckning
exkluderas miljöaspekterna bebyggelse och infrastruktur samt
klimatpåverkan i miljökonsekvensbeskrivningen för denna.

1.2.5 Begränsningar
En begränsande faktor vad gäller informationen i miljökonsekvensbeskrivningen är att inget samråd har genomförts. Detta
kan vara negativt för projektet då det inte kan garanteras att hänsyn
tas till synpunkter från alla berörda parter i frågan. All efterfrågad
information har inte kunnat tillhandahållas då det har funnits
svårigheter att komma i kontakt med vissa personer. De tillfrågades
inställning till projektet är även en faktor som kan påverka den
information som tillhandahållits.
Egna mätningar av exempelvis olika värden i vatten och på land har
inte genomförts, varför rapporten främst bygger på data inhämtad
från myndigheter och berörda organisationer.
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1.3 Definitioner av miljöaspekter
•

Landskapsbild: avser den visuella upplevelsen av ett
landskap samt dess beståndsdelar och uppbyggnad inom ett
område. Berör både kultur- och naturmiljön.

•

Vattenförhållanden: avser abiotiska faktorer som kemiska
och fysikaliska förhållanden, liksom den ekologiska
statusen, i vattenmiljön inom ett område.

•

Markförhållanden: avser abiotiska faktorer som kemiska
eller fysikaliska förhållanden i markmiljön inom ett område.

•

Buller och vibrationer: avser oönskat ljud i luft, mark och i
vatten. Bullerstörningar och vibrationer kan påverka
människors och djurs hälsa negativt.

•

Luft och klimatpåverkan: avser atmosfäriska förhållanden
och luftkvalitet, samt klimatpåverkande faktorer.

•

Biologisk mångfald: avser artrikedom samt genetisk
variation av land- och vattenlevande organismer inom ett
område.

•

Kulturmiljö: avser den miljö som präglas och påverkas av
människan, historiskt och i nutid. Berör bland annat
markanvändning, fornlämningar och kulturarv.

•

Rekreation, friluftsliv och hälsa:
Rekreation och friluftsliv innebär vistelse i natur- eller
kulturlandskap
för
välbefinnande.
Exempel
på
friluftsaktiviteter är båtåkning och vandring. Hälsa är
definierat som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.

•

Bebyggelse och infrastruktur: avser fysiska strukturer och
funktioner i samhället. Inkluderar bland annat byggnader,
vägar, avloppssystem, elförsörjning och avfallshantering.

•

Risk och säkerhet: risk avser en sammanvägning av
sannolikheten för att en negativ händelse ska inträffa och
omfattningen av dess konsekvens. Säkerhet avser åtgärder
som vidtas för att minska en risk.

•

Hushållning med naturresurser: avser användningen av
både förnyelsebara och icke förnyelsebara tillgångar från
mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. Inkluderar
bland annat material, råvaror och energi.
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1.4 Läsanvisningar
Rapporten innehåller en utökad sammanfattning som behandlar
marinans och naturparkens miljökonsekvensbeskrivningar samt den
samlade bedömningen. Till respektive miljökonsekvensbeskrivning
finns även en icke-teknisk sammanfattning.
För att underlätta läsningen finns vissa ord och begrepp definierade i
ordlistan, bilaga 6. I dokumentet är dessa ord fetmarkerade.
Med vattenförekomst Säbyvik avses allt vatten innanför tröskeln till
övriga Mälaren, medan Säbyviken är det huvudsakliga studieområdet
och avser den vik i vilken Säbyvikens marina är belägen (figur 1).
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2 Bakgrund
Österåkers kommun har tagit fram en varumärkesvision som anger
hur kommunen vill uppfattas i framtiden. Visionen lyder:
”Den kommun i Stockholms län som har det rikaste
fritidslivet i skärgårdsmiljö. Österåker ska uppfattas
som en plats som har ett brett och kvalitativt utbud av
aktiviteter och sysselsättningar för din fritid; såväl
kultur, som idrott och föreningsliv inbegrips i
varumärkesvisionen” (Geobrands, 2008).
Rekreation i skärgården är således någonting som kommunen vill
främja.

2.1 Varför MKB?
2.1.1 MKB för projekt
I Program för Säbyviken bedömer Österåkers kommun att den
planerade utbyggnaden av marinan samt etableringen av naturparken
kan ge upphov till betydande miljöpåverkan (Österåkers kommun,
2011). För alla projekt som bedöms medföra en betydande
miljöpåverkan måste enligt förordning om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) (SFS, 1998b), en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Detta kan även vara ett krav i annan
lagstiftning (Hedlund & Kjellander, 2007) En MKB krävs som en del
av beslutsunderlaget för den föreslagna verksamheten.

Syftet med en MKB är att skapa en samlad bedömning av en
planerad verksamhets effekt på människors hälsa och på miljön
(Hedlund & Kjellander, 2007). Detta görs genom att effekter och
konsekvenser som den planerade verksamheten har på miljön,
människors hälsa och naturresurser identifieras och beskrivs
(Miljöbalken 6 kap. 3 §) (SFS, 1998a).

2.1.2 MKB för planer och program – SMB
En miljöbedömning bör göras för planer och/eller program inom de
sektorer vars verksamhet kan komma att medföra betydande
miljöpåverkan i enlighet med EG- direktivet 2001/42. Det kan
exempelvis gälla energi, industri, avfallshantering, vattenförvaltning,
markanvändning och fysisk planering. Syftet med miljöbedömningen
är att utveckla en miljöanpassad plan. Tanken är att på så sätt
integrera miljöaspekter i planprocessen samt att miljöbedömning och
samråd ska påverka planeringen i stort.
En ny och antagen detaljplan krävs för en utbyggnad av Säbyvikens
marina. En MKB måste göras för detaljplan om det planerade
området kan medföra betydande miljöpåverkan. En fritidsbåtshamn
är ett exempel på detta (Hedlund & Kjellander, 2007).
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2.2 Miljökvalitetsmål, normer och
riktvärden

åtgärdsprogram är att finna lämpliga åtgärder och styrmedel så att
berörd miljökvalitetsnorm kan följas (Naturvårdsverket, 2013a).

2.2.1 De svenska miljömålen
Riksdagen beslutade våren 2010 om en ny målstruktur för reglering
och stöttande av miljöarbete. I dag innehåller det svenska
miljömålssystemet ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål (bilaga
2) och nitton etappmål. Målen ska vara uppnådda till år 2020. Syftet
är att genom hållbar utveckling skapa en god miljö för framtida
generationer. Det är mot miljökvalitetsmålen som miljöanpassning
av verksamheter ska undersökas.

2.2.2 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är styrmedel som infördes i samband med att
miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Normerna baseras på EGdirektiv och är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom
ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna anger vilken
kvalitet på miljön som ska vara uppnådd vid en viss tidpunkt. Det
finns i dag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet.
Enskilda verksamhetsutövare ska bedriva sin verksamhet på ett
sådant sätt att befintliga normer inte överträds.
Miljökvalitetsnormerna ska också följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger verksamhet, bedriver tillsyn
och ger tillstånd till att driva anläggningar. I vissa fall kan det vara
nödvändigt att upprätta åtgärdsprogram eller åtgärdsplaner för att
uppfylla en miljökvalitetsnorm (SFS, 1998a). Syftet med

2.3 Lagstiftning och gällande normer
2.3.1 Nationell nivå
Hushållning av mark och vattenområden
Företag, myndigheter, föreningar och privatpersoner är skyldiga att
följa de övergripande bestämmelser gällande förvaltning av mark
och vatten samt bestämmelser om vissa geografiska områden som
finns i kap. 3 och 4 miljöbalken (MB) (SFS, 1998a). Särskilt
ekologiskt känsliga områden ska i möjligaste mån skyddas mot
skadliga åtgärder enligt 3 kap. 3 § i MB. Även natur- eller
kulturvärden och betydande miljö för friluftsliv av allmänt intresse
ska skyddas mot för dem påtagligt skadliga åtgärder enligt 3 kap. 6 §
MB (SFS, 1998a).
”Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från
Oxelösund till Herräng och Singö” är, enligt 4 kap. 2 § MB, områden
med särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten. Här
ska särskild hänsyn tas till turism och friluftsliv vid planer på
exploatering eller andra ingrepp på miljön. Enligt 4 kap. 1 § MB är
dessa områden i sin helhet, på grund av deras natur- och
kulturvärden, att betrakta som riksintressen. Ingrepp i miljön får
endast ske om det inte strider mot 4 kap. 2-8 § MB samt sker på ett
sätt som inte påtagligt skadar natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna om särskild hänsyn till turism och friluftsliv får
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däremot inte hindra utveckling av befintliga tätorter eller lokalt
näringsliv (SFS, 1998a).

Strandskydd
Strandskyddet regleras i 7 kap. 13-18 § samt 25-26 § MB (SFS,
1998a). Syftet med strandskydd är att säkra allmänhetens tillgång
till stränder och att värna om den biologiska mångfalden i
strandzonen både på land och i vatten. Strandskyddet omfattar landoch vattenområdet 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd. Vid behov kan länsstyrelsen utvidga
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen i
enlighet med 7 kap. 13-14 § MB. Det är enligt 7 kap. 15 § MB bland
annat förbjudet att uppföra byggnader, bryggor eller vidta åtgärder
som väsentligt förändrar livsvillkoren för växt- och djurlivet. För att
få bygglov krävs att kommunen ger dispens från strandskyddet i
enlighet med 4 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS, 2010) och
länsstyrelsen granskar och godkänner dispensbeslut (SFS, 1998a).
För att få bygglov krävs att kommunen ger dispens från
strandskyddet som länsstyrelsen sedan granskar (SFS, 1998a).
Inom och i nära anslutning till naturområden som också omfattas av
annat områdesskydd enligt 7 kap. MB och som någon annan än
kommunen har beslutat om, exempelvis nationalparker,
naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden,
djur- och växtskyddsområden, landskapsbildsskyddsområden eller
Natura 2000-områden, gäller att dispens normalt aldrig ska ges. För
att länsstyrelsen, ska bevilja dispens och upphäva strandskyddet
krävs särskilda skäl (Naturvårdsverket & Boverket, 2012), bilaga 3.
Ett särskilt skäl kan exempelvis vara kompletterande bebyggelse
eller verksamhet som inte kan placeras någon annanstans.

Kulturmiljölagen
I denna rapport utgår bedömningarna från den nya kulturmiljölagen.
Enligt lagens öppningsparagraf, 1 kap. 1 §, är det ”en nationell
angelägenhet att vårda och skydda kulturmiljön”, ett ansvar alla i
samhället delar. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för hur
fornlämningar ska skyddas. Bestämmelser om kulturmiljön finns
även i MB (SFS, 1998a) och plan- och bygglagen (SFS, 2010). I 1
kap. 1 § MB står att lagen ska tillämpas så att värdefulla
kulturmiljöer skyddas och vårdas (SFS, 1998a).

Avfall
En person eller verksamhet är i enlighet med 15 kap. 5a § MB
skyldig att ta hand om sitt avfall på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt (SFS, 1998a). En verksamhet ska erbjuda möjlighet
till inlämning av avfall som sedan hanteras på lämpligt sätt. Enligt 2
kap. 13 § Sjöfartsverkets föreskrifter om mottagning av avfall från
fritidsbåtar (2001:13), är fritidsbåtshamnar skyldiga att ha
mottagningsanordningar för avfall.
En ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg börjar gälla 1 april
2015. Den berör alla fartyg, även fritidsbåtar (förutom de k-märkta),
inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon och innebär att ett
förbud införs mot latrintömning inom Sveriges sjöterritorium (TSFS,
2012). Det kommer att ställa nya krav på mottagningsanordningar i
fritidsbåtshamnarna för att kunna ta emot latrinavfall från
fritidsbåtar.
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Vattenverksamhet

Plan- och bygglagen

Begreppet vattenverksamhet omfattar en mängd åtgärder såsom att
bygga, ändra, riva och laga anordningar i- eller på vatten,
markavvattning samt åtgärder som syftar till att ändra ett vattens
djup eller läge enligt 11 kap. 2 § MB (SFS, 1998a). För nästan all
vattenverksamhet krävs tillstånd antingen från länsstyrelsen eller
mark- och miljödomstolen (Naturvårdsverket, 2008). Enligt 11 kap.
6 § MB får vattenverksamhet endast bedrivas om fördelarna med den
ur allmän och enskild synpunkt överväger de skador, kostnader och
olägenheter den medför (SFS, 1998a).

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar bestämmelserna gällande
planläggning av mark och vatten samt om byggande. Det
övergripande syftet enligt 1 kap. 1 § PBL är att främja en
samhällsutveckling med hänsyn till den enskilda människans frihet
och en hållbar och god livsmiljö i ett långsiktigt perspektiv (SFS,
2010). Lagen reglerar även bestämmelser gällande exempelvis
översiktsplaner, framtagande och reglering av detaljplaner samt
bygglovsfrågor. Enligt bestämmelserna för detaljplaner i 4 kap. PBL
ska kommunen pröva lämpligheten i ett mark- och vattenområde för
bebyggelse och byggnadsverk, samt reglera utformningen av ny
bebyggelse eller förändring av befintlig sådan. Även byggnader som
kräver bygglov enligt 9 kap. PBL regleras genom detaljplanen. I
denna bestämmer kommunen avgränsning och utformning, samt hur
allmänna land- och vattenområden ska användas (SFS, 2010).

Miljöfarlig verksamhet
För att kunna bibehålla eller utöka en befintlig vattenverksamhet som
till exempel en marina kan muddring behövas för att öka
vattendjupet. Det sediment som tas upp, muddermassan, klassas i
avfallsförordningen som farligt avfall om det innehåller föroreningar
eller farliga ämnen (SFS, 2011). Att deponera muddermassor på land
klassas som miljöfarlig verksamhet och därmed tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 9 kap. 6 § MB (SFS, 1998a).

Omgivningsbuller och buller från byggplatser
Buller omfattas i det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö (Ljudlandskap, 2007). Enligt Öhrström (2010) regleras
omgivningsbuller i förordning 2004:675, förordning om
omgivningsbuller. Detta direktiv antogs i syfte att fastställa ett
gemensamt tillvägagångssätt för att förhindra, förebygga och minska
skadliga effekter och störningar på grund av exponering för
omgivningsbuller.

2.3.2 Regional nivå
Sedan 2010 finns en regional utvecklingsplan för Stockholm (RUFS)
som redogör för den på länsnivå önskvärda utvecklingen av
Stockholmsregionen fram till år 2030 (SLL, 2010). Exploatering i
eller i närheten av områden av riksintresse får endast ske om det
inte skadar områdets natur-, kultur- och friluftsvärden. Nära
planområdet ligger Bogesundskilen, en av Stockholmsregionen tio
gröna kilar. I RUFS anges att de gröna kilarna ska värnas och att
nya anläggningar, bebyggelse och verksamheter som påverkar en
grön värdekärna bör undvikas.
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2.3.3 Lokal nivå
Översiktsplan och grönplan
I Österåkers kommuns senaste översiktsplan från 2006 (Österåkers
kommun, 2006) poängteras vikten av närheten till natur och skärgård
inom kommunen och enligt översiktsplanen finns goda möjligheter
att utöka den relaterade turismen. Säbyviken är i översiktsplanen inte
markerad som ett område av särskilt intresse ur någon aspekt,
bortsett från närheten till Bogesundslandet som är ett riksintresse
både vad det gäller natur- och kulturmiljö. Säbyviken ligger nära
Svinninge, ett av kommunens utvecklingsområden. Nära Säbyviken
ligger även ett Natura 2000-område, samt två ekologiskt känsliga
områden (Österåkers kommun, 2006). Säbyviken är beläget i
Rydboholm, ett område med samlat högt natur- och kulturvärde
(Österåkers kommun, 2010b). Områdets kulturmiljövärden anses
vara av kommunalt intresse.
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3 Säbyvikens marina
3.1 Icke-teknisk sammanfattning
I Österåkers kommuns båtplatsinventering nämns att kommunens
mål är att uppmuntra båtlivet samtidigt som miljöhänsyn ska tas. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan och vattenverksamhet för utbyggnad av Säbyvikens marina har gjorts.
Utbyggnaden innebär att förvaringshallar, hamnkontor och
serviceanläggningar för båtar, totalt sex nya byggnader, planeras i
området. Antalet båtplatser är planerat att utökas från dagens 350 till
cirka 500 genom att en ny brygga anläggs längst i söder och de tre
bryggor som i dagsläget ligger längst söderut förlängs från cirka 105
meter till cirka 190 meter. En spolplatta kommer även anläggas för
att underlätta båttvätt. Markunderlaget i området kommer till stor del
utgöras av naturgrus, men på de platser där båtarbete sker vid
båtuppställningsplatsen ska hårdgjorda ytor och brunnar anläggas
för att hantera dagvattnet.
De konsekvenser och effekter som marinan kommer att ha på land
har avgränsats till det område som innefattas av verksamheten,
medan konsekvenser och effekter i vattnet beskrivs för hela
vattenförekomst Säbyvik. Miljökonsekvensbeskrivningen redogör
både för konsekvenser under byggskede och framtida drift av
utbyggnaden. Som jämförelse till den föreslagna detaljplanen, har i
denna MKB ett alternativt förslag tagits fram, som möjliggör en
utbyggnad av Säbyvikens marina med mindre miljöpåverkan än den
föreslagna detaljplanen. I miljökonsekvensbeskrivningen benämns
detaljplanens förslag som planalternativ och den alternativa

utbyggnaden som alternativ utformning. Eftersom marinans
nuvarande utformning avviker från gällande detaljplan har även ett
alternativ där olovligt uppförd bebyggelse rivs undersökts, i
dokumentet benämnt som nollalternativ. Miljökonsekvenserna av det
alternativ där marinan behåller nuvarande utformning benämns som
nollplusalternativ.
Vid utbyggnad av marinan enligt planalternativet bedöms
landskapsbilden påverkas negativt, då förvaringshallarna förändrar
landskapsbilden markant. I nollalternativet, där delar av bebyggelsen
rivs, väntas i stället påverkan bli positiv.
För markförhållandena beror de negativa miljökonsekvenserna
främst på de miljöskadliga ämnen som frigörs när båten står på land
och båtbottenfärger slipas eller tvättas bort. I dagsläget finns inga
hårdgjorda ytor för tvätt och behandling av båtar, vilket gör att
gifter sprids via marken. Eftersom både planalternativ och alternativ
utformning innebär att ytor hårdgörs för tvätt och behandling av
båtar, uppskattas miljöpåverkan på marken bli mindre för dessa
alternativ än den nuvarande.
Miljökonsekvenserna för vattenförhållanden bedöms vara märkbara
för nollalternativet och nollplusalternativet. I planalternativet, där
muddring föreslås, väntas stora negativa konsekvenser då
föroreningar som lagrats i bottensediment kan spridas. För den
alternativa utformningen bedöms de negativa konsekvenserna vara
små. Föroreningar väntas fortsätta läcka ut i vattnet vid
nollalternativet och nollplusalternativet. Skulle en borsttvätt
installeras, som föreslås i den alternativa utformningen, kan målning
och ytterligare spridning av föroreningar via båtbottenfärger
undvikas. Eftersom anslutning till det kommunala avloppsnätet
planeras
för
det
närbelägna
Svinningeområdet
väntas
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övergödningen i vattenförekomst Säbyvik minska något oavsett
alternativ.
Effekter på den biologiska mångfalden i vatten bedöms bli små för
nollalternativet,
nollplusalternativet
och
den
alternativa
utformningen. Muddringen som planeras i planalternativet medför
stora negativa konsekvenser. Vattnet grumlas och föroreningar som
har lagrats i bottensediment sprids, vilket påverkar livsmiljöer för en
del djur och växter. Effekten på den biologiska mångfalden på land
bedöms få små negativa konsekvenser för samtliga alternativ.

Av de olika undersökta alternativen bedöms den alternativa
utformningen ha minst negativa konsekvenser för miljön, samtidigt
som antalet båtplatser ökar. Detta främst då åtgärder för att förhindra
spridning av giftiga båtbottenfärger vidtas, samtidigt som muddring
undviks. Den alternativa utformningen bedöms därför, i denna MKB,
vara det långsiktigt mest hållbara alternativet med avseende på
samtliga miljöaspekter.

3.2 Bakgrund Säbyvikens marina
Negativa miljöeffekter för luft och klimat väntas öka marginellt för
planalternativet och den alternativa utformningen. Bebyggelsen och
infrastrukturen bör inte ha någon större påverkan på miljön i något
av alternativen.
En utbyggnad av marinan bedöms få små positiva konsekvenser på
rekreationsmöjligheterna i området. De fornlämningar som finns i
området påverkas inte av en eventuell utbyggnad av marinan.
Buller från båtmotorer bedöms få en liten negativ påverkan på
djurlivet i viken. Vid en utbyggnad av marinan ökar båttrafiken i
viken, men denna ökning beräknas inte öka undervattensbullret i
någon högre utsträckning. På land bedöms bullernivån öka tillfälligt
under byggfasen, främst på grund av byggtrafik och
anläggningsarbeten. Fler båtar i viken förväntas bidra till en ökad
bullernivå i framtiden. Huvudorsaken till att buller i området
förväntas öka är dock en tilltagande trafik på länsväg 274 som beror
på befolkningstillväxt. Länsväg 274 har i dag säkerhetsbrister, främst
vad gäller avtagsvägen in till marinan.

En båtplatsinventering har upprättats av Österåkers kommun för att
ge en bild av förutsättningarna för anläggning av nya, respektive
utveckla
redan
existerande
hamnar,
marinor
och
båtuppläggningsplatser. I inventeringen nämns att kommunens mål
är att uppmuntra båtlivet samtidigt som miljöhänsyn ska tas.
Båtplatsinventeringen ska vara underlag för kommunal planering i
form av detaljplaner, bygglov och miljötillstånd men även för
förenings- och näringsliv (Österåkers kommun, 2010a). Utredningen
fokuseras på tekniska förutsättningar för att utveckla hamnar, till
exempel vattendjup, vindförhållanden och ytbehov. Hänsyn har inte
tagits till miljökonsekvenser, naturskydd, markägande och andra
begränsande faktorer. Totalt beskrivs 29 inventeringsområden varav
25 avser befintliga anläggningar och fyra är helt nya anläggningar.
Säbyvikens marina anges tillsammans med marinorna i Svinninge,
Tunaviken/Kalkviken samt Skärgårdsstad/Isättravik som de platser
på fastlandet med bäst tekniska förutsättningar för utbyggnad av
båtplatser (Österåkers kommun, 2010a).
Säbyvikens marina byggdes under 1970-talet och består av cirka 350
båtplatser kopplade till flytbryggor, vinterförvaring utomhus.
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Marinan erbjuder viss service av segel- och motorbåtar. I dagsläget
sker inga större reparationer eller varvsarbeten på området.
Verksamheten på marinan bedrivs sedan början av 1990-talet av
Wasatornet AB (Tyréns, 2012). Mobila lyftkranar, med en
maxkapacitet på 20 ton, används för sjösättning och upptagning av
båtar (Säbyvikens marina, 2012). På området finns sex byggnader
och sju bryggor varav vissa är olovligt uppförda och bryter mot planoch bygglagen (PBL) och strandskyddslagen. Det finns ett generellt
strandskydd på 300 meter kring större delen av Säbyviken.
Strandskyddet är emellertid upphävt inom vissa delar av den
gällande detaljplanen för Säbyvikens marina enligt Åsa Norman,
miljöutredare på Tyréns AB.

grund. Nollalternativet innebär därför att de delar av marinan som
uppförts olovligen rivs. Eftersom dagens marina inte
överensstämmer med detaljplanen har även ett nollplusalternativ
utretts, där marinan behålls i sin nuvarande form. För att undersöka
hur marinan skulle kunna expandera, men med mindre
miljöpåverkan än i det framtagna planförslaget, har en alternativ
utformning tagits fram. Den alternativa utformningen innebär en
alternativt utformad utbyggnad med åtgärder för att minska
miljöpåverkan. Den alternativa utformningens tre fokusområden har
varit att vidta åtgärder för att minska infiltrationen av giftiga ämnen i
mark och vidare spridning till vatten, undvika muddring samt
minska påverkan på landskapsbilden.

Marinan ligger i en skyddad och trösklad vik. Generellt är
trösklade vikar känsliga för förändringar och störningar
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991a-b). Utsläpp av kväve och
fosfor leder till övergödning vilket kan orsaka syrefattiga och döda
bottnar. Ökad fosforhalt ger även en ökad produktion av
cyanobakterier vilka kan ha negativa effekter på människors hälsa
och den biologiska mångfalden i viken. Metaller från båtar och
båtaktiviteter är också en betydande källa till förändringar i
vattenkvalitet och biologisk mångfald i svenska sjöar och hav.
Utöver metaller påverkas vattenstatusen också av exempelvis
båtbottenfärger, vilka används för att komma tillrätta med problem
orsakade av bland annat havstulpaner (Kemikalieinspektionen,
2011).

Miljökonsekvensbeskrivningen
behandlar
även
tre
olika
lokaliseringsalternativ och ger en utredning av om marinan skulle
kunna lokaliseras till någon annan plats, samt vilken av dessa platser
som är bäst lämpad. De alternativa platser som diskuteras har valts
med Österåkers kommuns båtplatsinventering som grund.

Det aktuella planförslaget har jämförts med ett nollalternativ, ett
nollplusalternativ samt en alternativ utformning. Nollalternativet
utgår från den gällande detaljplanen. Då kritik riktats mot att marinan
frångått detaljplanen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013a), var
det viktigt att utreda ett alternativ med gällande detaljplan som

3.2.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att verksamheten återställs till det som
omfattas av detaljplanen från år 1981. Detta medför att de byggnader
som inte är godkända enligt detaljplanen rivs, vilket innefattar det
båthus som är uppfört i marinans norra del samt båthusets tillhörande
brygga, parkeringen vid infarten och de två mastförråden. Det är
svårbedömt om dagens hamnkontor ingår i det planlagda området,
om så inte är fallet ska även detta rivas. De fyra bryggorna längst in i
viken måste även kortas ner (Länsstyrelsen i Stockholms län, 1981).
Nollalternativet illustreras i figur 3.
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Figur 3. Nollalternativ för Säbyvikens marina (Blomberg, 2014).

Figur 4. Nollplusalternativ för Säbyvikens marina (Blomberg, 2014).

3.2.2 Nollplusalternativ

3.2.3 Planalternativ

Nollplusalternativet innebär att marinan behålls i nuvarande
utformning. Bryggorna behåller sin nuvarande längd och all
bebyggelse får vara kvar (figur 4).

I planalternativet används detaljplansförslaget för Säbyvikens marina
från år 2012. Parkering, förvaringshallar, hamnkontor och
serviceanläggningar för båtar byggs ut, delvis på områden i dag
täckta av skog. Förslaget innebär en ökning till cirka 500 båtplatser
beroende på båtarnas storlek. Sex nya byggnader kommer att
uppföras, varav de två största kommer ha en totalhöjd på nio
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respektive tretton meter. Byggnaderna ska ha naturliga färger och
placeras långt från stranden, för att minska påverkan på
landskapsbilden. Längs med stranden kommer byggnaderna vara
mindre. De tre i dagsläget sydligaste bryggorna kommer förlängas
från nuvarande cirka 105 meter till som mest cirka 190 meter och en
ny brygga kommer anläggas söder om dem (figur 5). Muddring kan
komma att behövas. Den befintliga betongkajen kommer förlängas.
En båtlyft och en kran eller ramp ska anläggas för sjösättning och
upptagning av båtar och en spolplatta kommer att anläggas för
båttvätt. Markunderlaget i området kommer till stor del utgöras av
naturgrus, men då underhållsarbete kommer ske vid båtuppställningsplatsen planeras hårdgjorda ytor och brunnar anläggas
någonstans inom marinan för att dagvattnet ska kunna tas om hand.
En flotte för latrintömning kommer att anläggas utanför bryggorna
(figur 5). Marinans nuvarande miljöstation kan flyttas men ska enligt
planalternativet fortfarande finnas kvar inom området. Vid
skrapning, slipning eller målning av båtarna ska det avfall som
uppkommer samlas upp på ett tätt, marktäckande material och sedan
samlas in till miljöstationen (Österåkers kommun, 2012).
Figur 5. Planalternativ för Säbyvikens marina (Blomberg, 2014).

3.2.4 Alternativ utformning
Även den alternativa utformningen innebär en utbyggnad av marinan
men i mindre omfattning än planalternativet. Förslaget innebär att
marinan kan öka antalet båtplatser med maximalt 150 små båtar,
vilket totalt innebär 500 båtplatser, samt motsvarande antal platser
för vinterförvaring på land. Detta åstadkoms genom en förlängning
av de tre bryggorna längst till söder (figur 6). Dessa kommer att
förlängas från nuvarande längd till som mest cirka 190 meter.
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Förslaget innebär även att muddring utesluts samt att kajen behålls i
nuvarande skick. En serviceanläggning byggs men inga byggnader
för inomhusförvaring av båtar. Markunderlaget i området kommer
till stor del utgöras av naturgrus, men då underhållsarbete kommer
ske vid båtuppställningsplatsen planeras hårdgjorda ytor och brunnar
anläggas någonstans inom marinan för att dagvattnet ska kunna tas
om hand. Spolplatta med avskiljning av olja och gifter samt en
borsttvätt med uppsamling av eventuella rester av båtbottenfärg ska
anläggas. En flotte för latrintömning kommer att anläggas utanför
bryggorna (figur 6). De byggnader i marinans norra del som är
byggda utan tillstånd föreslås stå kvar.

3.2.5 Miljöaspekter med särskild relevans
Säbyvikens marina ligger i en trösklad vik som anses ha viktiga lekoch uppväxtområden för fisk. Generellt är dock trösklade vikar
störningskänsliga. Marinan angränsar till Bogesundskilen, en av
Stockholms tio gröna kilar, samt ett Natura 2000-område med höga
kultur- och naturvärden. Eftersom Säbyvikens marina är lokaliserad
vid ett naturområde påverkas landskapsbilden till stor del av
marinans utformning. Vattenförhållandena och biologisk mångfald i
vattnet samt landskapsbilden anses vara de viktigaste miljöaspekterna, varför de har utretts i större omfattning än övriga
miljöaspekter. De övriga miljöaspekterna är markförhållanden, buller
och vibrationer, biologisk mångfald på land, kulturmiljö, rekreation,
friluftsliv och hälsa, risk och säkerhet, hushållning med
naturresurser, klimatpåverkan samt bebyggelse och infrastruktur.

3.3 Landskapsbild
3.3.1 Nulägesbeskrivning

Figur 6. Alternativ utformning för Säbyvikens marina (Blomberg, 2014).

Planområdet ligger mellan Säbyvikens västra strand och länsväg 274.
Landskapet nära Säbyvikens marina består främst av jordbruks- och
skogslandskap, på flera platser är det kuperat med en stigning på upp
till drygt 30 meter över havet (Österåkers kommun, 2006). Inom
detaljplanens område domineras landskapsbilden, från sjösidan sett,
av marinan. Marinan har sex bryggor, vardera 105 meter långa. Till
det tillkommer markägarens privata båthus samt ytterligare en cirka
30 meter lång brygga. Delar av området är terrasserat med en större
låglänt, plan yta intill bryggorna. Fyra byggnader inom detaljplaneområdet är synliga från sjösidan. Marinan är inhägnad med
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stängsel och flera mindre parkeringsplatser är anlagda. Vintertid
förvaras marinans båtar på land vilket innebär att båtar täckta med
presenningar, somliga med masterna fortfarande monterade, utgör en
del av synintrycket av marinan från sjösidan sett. Sommartid
används en del av vinterförvaringsytorna som parkeringsplatser,
vilket gör att landområdena bakom kajen framträder tydligare.

3.3.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Byggskede
Under rivningsfasen kommer schakt- och rivningsmaskiner och
dylikt att påverka landskapsbilden.

3.3.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede
Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Driftskede
Den befintliga landskapsbilden består (figur 8).

3.3.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

Driftskede
I enlighet med nollalternativet förlorar en del terrasser och vägar, där
de rivna husen stått, sin tidigare funktion. Husen är i dag en del av
landskapsbilden och avsaknaden av dessa kan uppfattas som
oestetisk. Detta innebär att den mark där husen stått bör återställas.
Efter ett återställande kan landskapsbilden uppfattas som mer
naturlig (figur 7).
När marinans kapacitet begränsas är det möjligt att det i stället
tillkommer flera mindre marinor på andra platser i kommunen, vilket
påverkar landskapsbilden i dessa områdens omgivningar. Troligtvis
leder detta till att båt- och biltrafik ökar på andra platser.

Byggskede
Under byggnadsfasen kommer schakt- och byggmaskiner och dylikt
att påverka landskapsbilden.

Driftskede
Utbyggnaden av Säbyvikens marina kommer innebära en förändring
av landskapsbilden (figur 9), då nuvarande öppna ytor delvis
kommer att bebyggas och antalet båtar i marinan ökar (Österåkers
kommun, 2011). Landskapsbilden kommer att påverkas för boende
på Svavelsö och för eventuella besökare i området. I och med att
marinan blir större kommer dess karaktär att förändras. Den
planerade parkeringsplatsens påverkan på landskapsbilden blir
marginell i jämförelse med de byggnader som kommer uppföras vid
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marinan. Utbyggnaden av miljöstationen och anordningen för
latrintömning antas få en viss påverkan på landskapsbilden.
Hur den förändrade landskapsbilden upplevs är subjektivt. I och med
att marinan redan i dag är ett bebyggt område kommer landskapsbilden inte påverkas i lika stor omfattning av expansionen som vid en
nyexploatering.

3.3.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.

Driftskede
Den förändrade landskapsbilden för den alternativa utformningen är
ungefär densamma som för planalternativet. Den alternativa
utformningen ger en mindre påverkad landskapsbild genom
avsaknad av förvaringshallarna (figur 10).
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Figur 7. Landskapsbild för nollalternativet för Säbyvikens marina (Hollari Holmberg, 2013).

Figur 8. Landskapsbild för nollplusalternativet för Säbyvikens marina (Hollari Holmberg, 2013).

Figur 9. Uppskattad landskapsbild för planalternativet för Säbyvikens marina (Hollari Holmberg, 2013).

Figur 10. Uppskattad landskapsbild för alternativ utformning för Säbyvikens marina (Hollari Holmberg, 2013).
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3.3.6 Föreslagna skyddsåtgärder

3.4 Markförhållanden

För att fylla de luckor i landskapet som uppstår då byggnader rivs
enligt nollalternativet, är det viktigt att platsen återställs på ett sådant
sätt att den ger ett så naturligt intryck som möjligt.

3.4.1 Nulägesbeskrivning

I enlighet med den samrådshandling som Österåkers kommun har
framställt (Österåkers kommun, 2012) finns vissa gestaltningsprinciper som bör beaktas vid utbyggnad enligt planalternativet eller
den alternativa utformningen: Dessa gestaltningsprinciper är att
marinan ska omges av skog och vatten och detta landskapsdrag bör
tas till vara. Sedd från vattnet eller Svavelsö behöver skogssiluetten
bestå vilket uppnås genom att skogsridån sparas mot norr och söder
samt mot Vaxholmsvägen. Byggnaderna ska underordnas omgivande
skogsridå genom att höjdskillnader tas upp i båthallarnas bakkant för
att minska exponering av skärningar i landskapet. Hallarna utgör här
marinans gräns mot omgivningarna. Marken kan jämnas ut till två
nivåer för att skapa rationella och sammanhängande ytor. Byggnader
i området ges enkla former med få materialval och naturliga kulörer.
Tak på byggnader med en låg lutning kan beläggas med växtlighet.
Stödmurar, slänter, markytor, belysningsarmaturer, staket, stängsel
och dylikt ska vara enhetliga. Inom marinans verksamhetsområde
bör markytan mestadels bestå av naturgrus eller liknande material.
Hårdgjord yta ska främst användas där miljöfarliga ämnen kan
behöva tas om hand (Österåkers kommun, 2012).” Förslagsvis kan
de planerade båthallarna byggas lägre så att de påverkar
landskapsbilden mindre. Av samma skäl kan latrintömningsstationen
placeras på en avskild plats.

De dominerande jordarterna är morän och lera samt sand som
återfinns vid strandlinjen (SGU, 2013). På några platser sticker hällar
upp ur jordtäcket. Terrängen vid marinan är kuperad, vilket medför
att avrinningen kan ske relativt snabbt genom olika marklager
(Tyréns, 2012).
Inga provtagningar har gjorts för att undersöka eventuella
föroreningar i marken vid marinan. Det innebär att det inte går att dra
några slutsatser kring huruvida området är förorenat eller inte.
Tidigare studier av båtuppläggningsplatser visar att höga halter av
metaller som zink, koppar, bly och kvicksilver är vanliga. Även
organiska föreningar såsom tributyltenn (TBT), polycykliska
aromatiska kolväteföreningar (PAH) och polyklorerade bifenyler
(PCB) återfinns ofta på båtplatser (ITM, 2011). Det kan antas att
giftiga ämnen kommer transporteras vidare ut i Säbyviken via grundoch ytvatten. Vid uppställningsplatser för småbåtar (figur 11) är det
vanligt att höga halter av miljögifter förekommer, främst vid de
marinor som saknar spolplatta eller anordning för båtbottentvätt
(Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Eftersom marinan i dagsläget
inte erbjuder någon metod för båtbottentvätt (Säbyvikens marina,
2012) är det sannolikt att det till följd av detta förekommer skadliga
halter av vissa föroreningar i marken.
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3.4.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede
Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Driftskede

Figur 11. Miljöstation och uppställningsplatser för båtar på Säbyvikens
marina (Ekebergh, 2013).

3.4.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ

Nollplusalternatvet innebär att inga åtgärder för att minska spridning
av gifter från båtbottenfärger görs. Nya gifter tillkommer och de
föroreningar som antas finnas i marken i dag fortsätter att
ackumuleras och spridas med grund- och ytvatten ut i Säbyviken,
men i mindre utsträckning än i nuläget.

3.4.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

Byggskede
Markförhållandena kommer troligtvis inte påverkas nämnvärt under
rivningsprocessen.

Driftskede
Nollalternativet skulle innebära att eventuella föroreningar i marken
kvarstår och att föroreningar fortsätter ackumuleras och spridas med
grund- och ytvatten ut i Säbyviken.

Byggskede
Vid byggandet av service- och förvaringshallar kommer troligtvis
förorenade sediment grävas upp. Om dessa inte omhändertas på ett
säkert sätt kan miljögifterna komma att spridas ytterligare.

Driftskede
De flesta ytorna på marinans område kommer inte vara hårdgjorda,
vilket innebär att markens infiltreringsförmåga kvarstår. Nya gifter
tillkommer och de föroreningar som antas finnas i marken i dag
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fortsätter att ackumuleras och spridas med grund- och ytvatten ut i
Säbyviken.
Åtgärder för att minimera infiltration av nya gifter i marken vidtas i
form av uppförande av spolplattor och servicehallar.

3.4.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Vid byggandet av service- och förvaringshallar kommer troligtvis
förorenade sediment grävas upp. Om dessa inte omhändertas på ett
säkert sätt kan miljögifterna komma att spridas ytterligare

Driftskede
Den alternativa utformningen kommer att medföra märkbara positiva
konsekvenser för markförhållandena då ett flertal åtgärder kommer
genomföras för detta ändamål. Ytor hårdgörs därefter för att
begränsa infiltrationen av gifter. Dagvattnet kommer att förses med
avskiljare för gifter och olja för att förhindra utsläpp i viken. För att
minska användningen av båtbottenfärger kommer servicebyggnader
anläggas, liksom en spolplatta med avskiljare för gifter och olja och
en borsttvätt med uppsamlingsbassäng för tvättvattnet.

3.4.6 Föreslagna skyddsåtgärder
För noll- och nollplusalternativet bör vid båttvätt en spolplatta
användas där vatten och färgrester samlas upp och renas, och vid
exempelvis torrskrapning och målning bör en duk eller presenning
placeras under båten för att samla upp färgrester. För att minska
användningen av båtbottenfärger kan en båttvätt installeras i vattnet,
där båtarna tvättas under säsongen. Dagvattnet bör ledas om till olika
dagvattenbrunnar
som
hjälper
till
att
rena
vattnet.
Dagvattenbrunnarna bör placeras ut på strategiska platser där
uppsamlingsförmågan blir så stor som möjligt för att minska
spridning av föroreningar.

För samtliga alternativ
Provtagning av marken vid Säbyvikens marina rekommenderas för
att utreda föroreningssituationen i området. Om det anses nödvändigt
kan fler ytor hårdgöras för att minimera riskerna för spridning av
föroreningar till Säbyviken. För att kunna ta hand om dagvatten bör
en konstgjord våtmark anläggas i den södra delen av marinan. En
våtmark binder föroreningar och skapar även möjligheter för en ökad
biodiversitet i området (Jordbruksverket, 2011).

3.5 Vattenförhållanden
3.5.1 Nulägesbeskrivning
Säbyvik är en skyddad trösklad vik med begränsad vågpåverkan,
istäckt cirka 90 dagar per år (VISS, 2013a). Bottensediment i viken
består till största delen av lera, gyttjelera eller lergyttja. Vattnet i
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Säbyvik har en omsättningstid på över 40 dagar (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 1991a-b), vilket anses som långt. Under sommar
och vinter varierar både temperaturen och saliniteten med djupet och
så kallade språngskikt kan uppstå (Svealands kustvattenvårdsförbund, 2011). Vattenutbytet över språngskiktet, som i
Säbyvik ligger på cirka åtta meters djup, är begränsat och bidrar till
att djupare vatten inte syresätts när temperaturskillnaderna är som
högst (Balticsea 2020, 2011). Ytvattnets salthalt växlar även den
under året, på grund av varierande mängd sötvattentillrinning. Den
långa omsättningstiden i Säbyvik beror till stor del på
språngskiktsrörelser och ett lågt vattenutbyte över tröskeln.
Strömmarna i Säbyvik styrs av vinden och språngskiktsrörelser. Det
uppskattas att cirka hälften av strömmarna i Säbyviken är vindstyrda,
i antingen nordvästlig till nordostlig eller sydostlig till sydvästlig
riktning. Enligt SMHI påverkar inte marinan det storskaliga
vattenutbytet i Säbyviken (SMHI, 2012). Däremot bedöms
bryggorna ha effekter på de lokala vattenströmmarna runt marinan.
Strömningshastigheten minskar mellan bryggorna och ökar öster om
dem. Samtidigt bedöms vattentransporter som drivs av vind,
vattennivåförändringar och språngskiktsrörelser begränsas på grund
av bryggorna. De existerande flytbryggorna bedöms påverka
vattencirkulationen i större utsträckning än fasta bryggor, eftersom
de bromsar upp vågorna. I områden med begränsat vattenutbyte, som
i Säbyviken, sker generellt en ökad sedimentation (Bulleri &
Chapman, 2010).
Erosion av strandlinjen pågår ständigt och är en naturlig process.
Båttrafik kan leda till en ökad erosionshastighet. Effekterna är störst
längs de stora farlederna med passagerartrafik, men studier visar att
även mindre båtar påskyndar stranderosionen, speciellt om de håller
hög hastighet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010a). Hur stor

effekt vågorna har på stranderosionen beror på hur stora de är i
förhållande till de naturliga vågor som når stranden. Runt Säbyvik
finns områden med postglacial sand och sandig morän, vilka är
känsliga för stranderosion. För Säbyviks stränder, som naturligt inte
utsätts för några större vågor, kan vågor från båtar därför ha en stor
effekt.
Den långsamma vattenomsättningstiden och de närvarande
språngskikt medför att viken på många platser har en mycket
syrefattig miljö under språngskiktet (Balticsea 2020, 2011). Ett
tecken på detta är att det i Naturvattens inventering inte fångades
någon fisk på mer än tio meters djup. Avsaknaden av syre på dessa
djup bekräftas även av mätningar i samma rapport (Naturvatten,
2012). I Säbyvik är cirka 45 procent av botten syrefri, bland annat
till följd av övergödning (VISS, 2013a). Troligtvis står Ubbybäcken
för det största enskilda tillskottet av näringsämnena kväve och
fosfor till Säbyvik, eftersom den går genom jordbruksområden och är
det enda varaktiga vattendraget till Säbyvik. Ökade fosforhalter i
vattnet ger även en ökad produktion av cyanbakterier, vilka kan ha
negativa effekter på människors hälsa och den biologiska
mångfalden.
En annan bidragande faktor till övergödning är enskilda avlopp, som
i dagsläget är vanligt förekommande i fastigheter i de bebyggda
områdena runt Säbyvik. Det årliga tillskottet av näringsämnen till
Säbyvik har mätts av SMHI sedan 1999. Enligt dessa mätningar
bedöms det årliga tillskottet från enskilda avlopp vara ungefär 750
kg kväve och 100 kg fosfor (SMHI, 2012). Mängden näringsämnen
som påverkar det mindre området där marinan är placerad är dock
okänd. Den långsamma vattenomsättningen i Säbyvik, tillsammans
med ovan nämnda övergödningskällor, har gjort att den år efter år
bedöms vara en av de syrefattigaste havsbassängerna i Svealand

36

(SKVVF, 2013). Detta har en negativ effekt på många fiskar och
bottenlevande djur i viken.
Marinans verksamhet är direkt kopplad till tillskott av framförallt
kväve, exempelvis från användande av förbränningsmotorer. Det kan
inte uteslutas att latrintömning från båtar sker i vattnet eftersom det
inte finns någon hanteringsanordning för latrintömning vid marinan.
Latrintömning i vattnet blir förbjudet från 1 april 2015 enligt
Transportstyrelsens föreskrift om ”Ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot
förorening från fartyg (Transportstyrelsen, 2012)". Tömningen är
troligtvis en marginell källa till utsläpp av näringsämnen i Säbyvik
och kan inte kvantifieras utan vidare undersökningar.
Det finns i dag inga konkreta planer på att ansluta Säbyvikens marina
till det allmänna VA-nätet. Österåker kommuns VA-strategi
redovisar områden som är tänkbara för anslutning till det allmänna
VA-nätet i olika etapper, där den sista etappen sträcker sig fram till
år 2057 (Österåkers kommun , 2007). Säbyviken är inte med i någon
av de föreslagna etapperna, däremot kan marinans närhet till de
planerade utbyggnaderna i Svinningeområdet möjliggöra en framtida
anslutning till det VA-nätet.
Vid marinor är föroreningar från bensin och båtbottenfärger vanliga i
vatten och bottensediment. Båtbottenfärger används för att försvåra
för organismer att etablera sig på båtbotten (Kemikalieinspektionen,
2011). Påväxt av havstulpaner och alger på båtskrov ger ökad
friktion mot vattnet och därför högre bränsleförbrukning. De så
kallade mjuka båtbottenfärgerna innehåller tillräckligt med gift för
att eventuell påväxt ska dö, medan andra modernare färger verkar
genom att flagor av färg lämnar skrovet och tar med sig de
organismer som försöker fästa. Det innebär att båtar med sådan färg

ständigt avger färgflagor med giftigt innehåll till omgivande vatten
och sediment. Båtbottenfärger med koppar eller tributyltenn (TBT)
är förbjudet i Östersjön, med undantag för en speciell kopparbaserad
färg. Trots förbuden förekommer fortfarande användning av
bottenfärger innehållandes dessa gifter (Miljöportalen, 2010).
Föroreningar från avspolning av båtar, markläckage från
uppställningsytor för vinterförvaring samt diffust läckage från båtar
under den aktiva säsongen ökar risken att vattnet och sedimenten i
Säbyvik blir förorenade. Den begränsade vattenomsättningen i
Säbyvik leder till att föroreningar ackumuleras i viken. Enligt
Vatteninformationssystem Sverige (VISS) fastställdes den kemiska
ytvattenstatusen i Säbyvik år 2009 till god med undantag av
kvicksilverhalterna(VISS, 2013a). En stickprovskontroll har gjorts
av olika metaller och föroreningar i sediment och vatten i Säbyvik i
november 2011 (Tyréns, 2012a), vilket är den enda provtagning som
gjorts med avseende på detta. En jämförelse av resultaten från
sedimentprovtagningen
med
gränsvärden
från
Svenska
Miljöinstitutet (IVL) (Svenska Miljöinstitutet, 2010) visar att åtta av
elva lokaler överstiger gränsvärdet för TBT i sediment på 0,0022
µg/kg. Vid en provpunkt precis vid marinans nordligaste brygga
uppmättes en koncentration på 430 µg/kg. Den näst högsta
koncentrationen på 40 µg/kg uppmättes vid Ubbybäckens utlopp. På
övriga lokaler varierade koncentrationen mellan <1 till 7 µg/kg.
Även nickel, kadmium och bly jämfördes med gränsvärden från IVL.
Nickel var den enda metallen som översteg gränsvärdet på 2,9
mg/kg, vilket den gjorde på samtliga provlokaler med
koncentrationer mellan 6 och 51 mg/kg.
En mer omfattande studie av både vatten och sediment i Säbyvik
krävs för att kunna avgöra föroreningsgraden i viken. Denna
genomförs just nu av Tyréns (Norman, 2013). Sedimentproverna
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från den tidigare rapporten indikerar att det finns höga halter TBT i
bottensedimenten, men i väntan på den nya rapporten går det i
nuläget endast att spekulera kring den kemiska vattenstatusen i
viken.

3.5.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ

Flera av de områden som i dag har enskilda avlopp kommer inom de
närmaste årtiondena anslutas till det kommunala avloppsnätet med
en minskning av utsläppen av näringsämnen till Säbyvik som följd.
Detta bedöms resultera i minskade algblomningar och en eventuell
ökning av syrehalten på botten (Österåkers kommun, 2013). Färre
båtplatser medför en minskad tillförsel av giftiga ämnen förknippade
med båtverksamheten. Mer miljöanpassade bottenfärger samt
förväntat strängare verksamhetskrav framöver bedöms minska
utsläppen ytterligare.

Byggskede
Byggskedet medför en marginellt ökad aktivitet i vattnet. Tillfälliga
strömmar kan uppstå i vattnet i samband med förkortning av
bryggorna. Då byggskedet beräknas vara kortvarigt leder detta inte
till någon större påverkan. Arbetet med bryggorna bedöms inte ha
någon påverkan på stranderosionen. Påverkas sedimenten av
återställningsarbetet kan rester från båtbottenfärger eventuellt
frigöras i vattnet.

Driftskede
Kortare bryggor gör att Säbyviken får en ökad vattenomsättning och
ökad strömningshastighet. Dessa förändringar bedöms dock inte få
någon större effekt. Minskad båttrafik från marinan bedöms ge
mindre svallvågor och minskad stranderosion runt Säbyvik. Dock
kan en allmän ökning av båttrafiken i Säbyvik leda till mer
svallvågor och ökad stranderosion. Färre båtplatser medför en
minskad tillförsel av giftiga ämnen förknippade med
båtverksamheten. Mer miljöanpassade bottenfärger samt förväntat
strängare verksamhetskrav framöver bedöms minska utsläppen
ytterligare.

3.5.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede
Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Driftskede
Effekterna och konsekvenserna för nollplusalternativet är desamma
som för nollalternativet, med undantaget att strömningshastigheten
öster om bryggorna förblir oförändrad, vilket resulterar i oförändrade
språngskikt.

3.5.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Tillfälliga strömmar kan uppstå vid byggaktivitet i vattnet. Då
byggtiden beräknas vara kortvarig leder detta inte till någon större
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påverkan. Förlängningen av befintliga bryggor och byggnationen av
den nya bryggan bedöms inte ha någon påverkan på stranderosionen.
Byggskedet medför en ökad aktivitet i vattnet. Beroende på val av
metod vid utbyggnad av kaj och bryggor rörs olika mängd sediment
upp, vilket kan innebära tillskott av miljögifter och näringsämnen
som lagrats i bottensedimenten.
I den tidigare MKB:n för Säbyviken som gjorts av Tyréns AB
framgår att ett område på cirka 0,8 hektar behövs muddras för att
möjliggöra en utbyggnation av kajen med tillhörande bryggor. Inga
detaljerade uppgifter om var, hur djupt eller tänkta tillvägagångssätt
av muddringen finns. Muddring innebär att de översta
sedimentlagren på botten, fastlevande organismer och vegetation,
förs bort. I samband med muddringen finns risk att föroreningar
som ackumulerats i bottensedimenten frigörs och sprids. Beroende
på koncentrationer och ämnenas kemiska egenskaper kan allvarliga
konsekvenser för vattenförhållandena följa. Om sedimenten
innehåller giftiga ämnen behöver det hanteras som farligt avfall.
Spridning av ämnen från sedimenten påverkas av vald teknik och hur
restmassorna hanteras (Naturvårdsverket, 2009a).

Driftskede

En ökning av antalet båtplatser medför en ökning av mängden kväve
som tillförs Säbyviken från förbränningsmotorer. Förbudet mot
latrintömning i svenska vatten som träder i kraft 1 april 2015 bör
dock leda till ett minskat kväve- och fosfortillskott i hela Säbyvik
(Transportstyrelsen, 2012). Den nuvarande avloppsanordningen i
Säbyvikens marina är endast dimensionerad för cirka 25 personer.
Det finns ingen konkret plan från Österåkers kommun på att ansluta
Säbyvikens marina till det kommunala VA-nätet.
En ökning av antalet båtplatser medför en ökning av mängden
giftiga ämnen från båtar som tillförs vatten och sediment.
Utvecklingen av mer miljöanpassade bottenfärger samt förväntat
strängare verksamhetskrav kommer däremot göra att den faktiska
ökningen blir något mindre. Mängden ämnen som frigörs ur
sediment kommer troligen vara oförändrad men beror på hur
muddring och eventuell bortforsling eller övertäckning av
sedimenten sker. En spolplatta för båttvätt kommer att anläggas
inom hamnområdet (Österåkers kommun, 2012), vilket bidrar till
minskade utsläpp av skadliga ämnen.
Muddermassornas föroreningsgrad påverkar vilka miljöeffekter som
uppstår på deponeringsplatsen, vars position inte har bestämts, och
hur långvariga miljökonsekvenserna blir till följd av detta.

Längre och fler bryggor innebär ökat motstånd för
strömningshastighet och vattentransport, varför vattenomsättningen,
strömningshastigheten och tidsförloppet för språngskiktsrörelserna
minskar. Dessa förändringar bedöms dock inte få någon större effekt.
Fler och längre bryggor ger fler båtplatser vilket medför ökad
båttrafik. Ökad båttrafik bedöms ge mer svallvågor och ökad
stranderosion runt Säbyvik.

39

3.5.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Tillfälliga strömmar kan uppstå vid byggaktivitet i vattnet. Då
byggtiden beräknas vara kortvarig leder detta inte till någon större
påverkan.

Driftskede
Längre bryggor förväntas påverka strömningshastighet och
vattentransporter i Säbyviken på motsvarande sätt som vid
planalternativet och därmed även ge motsvarande konsekvenser.
Liksom vid planalternativet bedöms ökad båttrafik ge mer svallvågor
och ökad stranderosion runt Säbyvik.
En ökning av antalet båtplatser leder till en ungefärlig motsvarande
ökning av mängden giftiga ämnen från båtar som tillförs vatten och
sediment. Utvecklingen av mer miljöanpassade båtbottenfärger, den
anlagda borsttvätten, reningen av dagvatten samt förväntat strängare
verksamhetskrav kommer däremot göra att den faktiska ökningen
blir mindre eller att det till och med sker en minskning av mängden
giftiga ämnen i vattnet.
Utsläpp av kväve från enskilda avlopp förväntas bli densamma som
för nollalternativet och nollplusalternativet.

3.5.6 Föreslagna skyddsåtgärder
Vid utbyggnad enligt planalternativet och den alternativa
utformningen bör tunnast möjliga flytblock användas och placeras
glest, då det förbättrar förutsättningarna för vattengenomströmning
mellan bryggorna.
För att minska användningen av båtbottenfärger bör en borsttvätt
installeras i vattnet även för planalternativ, noll- och
nollplusalternativ.
Två beprövade varianter av saneringsmuddring av förorenade
sediment, som är att föredra om muddring behövs, är frysmuddring
och sugmuddring. Dessa metoder minimerar spillning av
muddermassorna, vilket begränsar både grumling och spridning av
eventuella föroreningar. Dumpning av oförorenade muddermassor
kan ske i grunt vatten om materialet sprids ut över ett stort område
med samma bottensammansättning som de dumpade massorna.
Dumpningens påverkan blir då minimal (Naturvårdsverket, 2009a).
Är muddermassorna förorenade rekommenderas att de deponeras på
land (Naturvårdsverket, 2010).

För samtliga alternativ
Ytterligare hastighetsbegränsningar bör sättas in vid särskilt utsatta
områden för att minska svallvågornas effekter. Det är viktigt att
denna åtgärd sätts in i förebyggande syfte innan erosionspåverkan på
stränderna blivit tydlig.
Marinans avloppsanordning bör anpassas till antalet användare och
för latrintömning från båtar.
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En mindre våtmark bör anläggas vid Ubbybäckens mynning
(Sportfiskarna , 2011). En sådan skulle, utöver förbättrade lekmöjligheter för fisk i området, ge ett minskat tillskott av
näringsämnen från bäcken vilket bidrar till minskad övergödning.
Mindre näringsämnen i vattnet minskar även tillväxten för
havstulpaner, vilket minskar behovet av bottenmålning av båtar
(Havs- och vattenmyndigheten, 2012).
Anläggandet av ytterligare en konstgjord våtmark söder om marinan
för omhändertagande av dagvatten från marinan kan leda till bättre
vattenkvalitet och öka den biologiska mångfalden.

3.6 Biologisk mångfald och naturvärden
på land
3.6.1 Nulägesbeskrivning
Skogsstråket som gränsar till marinan har inte något högre
naturvärde (Tyréns, 2012). Stråket utgörs av planterad tall- och
granskog och angränsar till länsväg 274. Vägen utgör en barriär
mellan olika naturområden och är en bidragande faktor till de relativt
låga naturvärdena i området (Norman, 2013). Trots detta kan
stråket vara av betydelse för djurlivet i och med att det fungerar som
spridningskorridor mellan Bogesundskilen och angränsande
naturområden i Österåker (figur 12) (Naturskyddsförening, 2012).
Inom marinan består växtligheten av anlagda gräsmattor och mindre
buskage och bedöms inte ha några höga naturvärden.

Figur 12. Viltstråk i området nära Säbyvikens marina (Blomberg, 2014).

3.6.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Byggskede
Rivningsarbetet inom marinan kommer att medföra ökat buller,
damm och ökad aktivitet i området. Störningarna kan påverka den
lokala faunan negativt (Biodiverse, 2009).
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Driftskede
Den biologiska mångfalden kommer sannolikt inte att påverkas
nämnvärt av en omställning till nollalternativet, då området bedöms
ha låga naturvärden. Skogen beräknas vara mogen för avverkning
inom tidsramen för nollalternativet.

3.6.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede

nollalternativets byggskede kan störningarna komma att påverka
den lokala faunan negativt (Biodiverse, 2009).

Driftskede
En utbyggnad av marinan kan bidra till ökad fragmentering, men då
skogsområdet redan är fragmenterat blir konsekvenserna små.
Möjligheten för djur att passera området minskar i och med att
skogsremsan blir smalare, men påverkan bedöms som liten eftersom
det på andra sidan vägen finns ett större sammanhängande
naturområde där passage kan ske obehindrat. En utvidgning av
marinan bedöms därför ge små negativa konsekvenser för den
biologiska mångfalden.

Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Driftskede
På grund av de låga naturvärdena vid marinan bedöms
nollplusalternativet inte påverka den biologiska mångfalden
nämnvärt. Miljön inom marinan är dock sannolikt inte gynnsam för
växt- och djurlivet.

3.6.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av plantalternativet.

3.6.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

Driftskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av plantalternativet.

Byggskede
Delar av skogen mellan marinan och länsväg 274 kommer att
avverkas för att möjliggöra en exploatering. Liksom vid
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3.6.7 Föreslagna skyddsåtgärder
Utbyggnad enligt noll- och planalternativet samt den alternativa
utformningen bör förläggas till höst- eller vinterhalvåret för att inte
störa djurs reproduktion, samt för att undvika skador på mark. För att
minimera markskadorna är det fördelaktigt att invänta tjälen då
denna ger marken extra bärighet.

Föreslagna skyddsåtgärder för samtliga alternativ
En viltpassage bör anläggas för att underlätta passage för djur i
området och minska risken för viltolyckor.
För att ta hand om dagvatten från den utökade arealen hårdgjorda
ytor bör en konstgjord våtmark anläggas. Våtmarker binder
föroreningar och skapar möjlighet för ökad biodiversitet i området
(Jordbruksverket, 2011).

3.7 Biologisk mångfald och naturvärden
i vatten
3.7.1 Nulägesbeskrivning
Vattenförekomst Säbyvik har flera delområden av god kvalitet ur
naturvärdessynpunkt. De flesta klassas som kommunalt eller lokalt
värdefulla (Österåkers kommun, 2010b; Naturvatten &
Ekologigruppen AB, 2008). I en inventering som utfördes av
Naturvatten år 2012 hittades totalt tolv fiskarter, med en klar
överrepresentation av mört och abborre, samt lika många arter av
undervattenväxter (Naturvatten, 2012). I samma inventering nämns

flera områden i vattenförekomst Säbyvik som anses ha särskilt
betydelsefulla lek- och uppväxtområden för fisk. Det gäller främst
Säbyviken, Västra Säbyvik, Norsundsudden samt tröskelområdet vid
vattenförekomstens mynning. Vid inventeringen har fem till sex arter
av undervattenväxter, med en relativt hög täckningsgrad, noterats vid
nämnda områden. Ubbybäcken, som mynnar ut i Säbyviken, bedöms
fungera som leklokal för gädda, abborre och karpfiskar.
Länsstyrelsen har i sin Balancemodell kommit fram till att
vattenområdena runt marinan är möjliga uppväxtområden för gädda,
gös och abborre, samt lekområde för abborre (figur 13 och 14).
Yngelförekomsten verkar främst utgöras av mört och abborre, men
totalt hittades vid Naturvattens inventering yngel från sex arter år
2012 respektive nio arter år 2013. En av de arter som tillkom i 2013
års inventering var gädda, men då endast i form av ett yngel
(Naturvatten, 2013). Variationer i utbredningsmönster kan
förekomma mellan åren (Upplandsstiftelsen, 2008), men liknande
vattenområden visar för 2012 och 2013 en allmän positiv utveckling
för gädda. Att knappt några gäddyngel påträffats vid inventeringarna
i Säbyviken dessa år, trots att det våren 2012 förekommit gäddlek i
Ubbybäcken, tyder på att gäddreproduktionen lokalt inte är särskilt
god. Detta antagande förstärks då liknande områden visat på en
positiv utveckling för arten (Naturvatten, 2012 & 2013).
Enligt Naturvattens inventering (Naturvatten, 2012 & 2013) verkar
reproduktionen för abborre och mört vara välfungerande. Andelen
karpfiskar är relativt hög i jämförelse med rovfiskar som gädda och
abborre, vilket är vanligt i övergödda system (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2005).
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funktion, då den är en viktig plats för fortplantning hos flera arter
(Burdick & Short, 1990; Thompson, Amos & Ungiesser 2004;
Länsstyrelsen i Uppsala län, 2013). De ankarkättingar som
flytbryggor fästs med river loss sediment och bottenlevande växter.
Eftersom flytbryggor hävs med vågorna skapas en pumpande effekt
som särskilt påverkar mjukbottnar, då bottensediment rörs upp
(Davis et al., 1982).
Figur 13. Uppväxtområde för gädda och gös (Blomberg, 2014).

För fågellivet utgör vassmiljön och de inre grunda vikarna goda
habitat (Naturvatten & Ekologigruppen AB, 2008).

3.7.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Byggskede

Figur 14. Uppväxt- och lekområden för abborre (Blomberg, 2014).

Bryggor påverkar vattnets ekologi på ett flertal sätt. När en brygga
anläggs över mjukbotten innebär det att hårdbottenlevande djur och
växter kan sprida sig till området. Den ekologiska miljön kan då
störas och befintliga arter kan få svårt att sprida sig. En rubbning av
vattenmiljön på detta sätt är svår att återställa och räknas i många fall
som irreversibel (Bulleri & Chapman, 2010). Bryggor medför även
en skuggande effekt på botten, vilket leder till minskad förekomst av
bottenlevande växter. Flytbryggor, som finns i marinan, har en större
skuggeffekt än pålade bryggor där mer ljus kan tränga igenom.
Avsaknad av bottenlevande växter leder till ökad erosion av
bottensedimenten. Bottenvegetationen har också en viktig ekologisk

Under byggskedet kan sediment röras upp, vilket försämrar
tillgången på ljus för bottenvegetationen. Vegetation kan även slitas
upp från botten i samband med arbetet.

Driftskede
Även om marinans storlek minskar bedöms fortsatt hamnverksamhet
ha en negativ påverkan på närliggande undervattensliv. Störningar
på de lek- och uppväxtområden för fisk som är angivna i
Länsstyrelsens Balancemodell kommer att fortgå men i mindre
omfattning. Det finns en risk att störningarna medför att dessa
områden krymper jämfört med i dag.
Kortare bryggor ger en mindre påverkan på bottenvegetationen än
längre bryggor, eftersom de inte skuggar ett lika stort område.
Avlägsnandet av bryggorna ger en minskad yta för
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hårdbottenlevande organismer att fästa på och därmed en lägre
påverkan på den ursprungliga mjukbottenpräglade miljön.

3.7.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede
Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Driftskede
Fortsatt hamnverksamhet bedöms liksom för nollalternativet ha en
fortsatt negativ påverkan på lek- och uppväxtområden för fisk.

växtplankton och därmed lägre födotillgång för djurplankton. En
ljusreducering till följd av grumling bedöms dock inte medföra
några betydande effekter på växtplankton om inte sedimentet
innehåller betydande mängder av särskilt ljusabsorberande ämnen
(Naturvårdsverket, 2009a).
En ökad sedimentation till följd av grumling har negativa effekter på
fiskarter som lägger sina ägg på botten eller bottenvegetation
(Naturvårdsverket, 2009a). På grund av den långsamma
vattenomsättningen i Säbyviken blir påverkan på djur- och växtlivet
endast lokal.
I samband med muddring kan vegetation och bottendjur slitas upp
från botten, vilket i sin tur påverkar de arter i området som behöver
dessa för sin livscykel.

De bryggor som i dagsläget finns vid Säbyvikens marina skuggar
botten, vilket troligtvis påverkar bottenvegetationen negativt.
Hårdbottenlevande djur och växter antas ha spridit sig till bryggorna
sedan tidigare, vilket fortsatt riskerar att ha en negativ påverkan på
det mjukbottenpräglade ekosystemet.

Om sedimenten är förorenade där muddring genomförs föreligger
en stor risk att föroreningarna sprids och påverkar organismer. Ett
område som muddrats återhämtar sig efterhand, även om
artsammansättningen riskerar att ändras. Tid för återhämtningen är
svår att förutsäga, men tidigare studier tyder på ett till tre års
återhämtningstid (Naturvårdsverket, 2009a).

3.7.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

Driftskede

Byggskede
I samband med muddringen finns det en risk att spill från
muddermassorna orsakar grumling av vattnet. Detta minskar
mängden ljus som tränger ned, vilket medför en lägre produktion hos

En ökad hamnverksamhet bedöms ha en negativ påverkan på
närliggande undervattensliv. Störningar på de lek- och
uppväxtområden för fisk som är angivna i länsstyrelsens
Balancemodell kommer att fortgå, och det finns en risk att den
medverkar till att dessa områden krymper jämfört med i dag.
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Längre och fler bryggor ger större påverkan på bottenvegetationen då
de skuggar ett större område. Hårdbottenlevande djur- och växter
kan antas sprida sig till de utökade bryggorna, vilket skulle kunna
påverka det mjukbottenpräglade ekosystemet negativt.

3.7.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Under byggskedet kan sediment röras upp, vilket försämrar
tillgången på ljus för bottenvegetationen. Vegetation kan även slitas
upp från botten i samband med arbetet.

Driftskede
En ökad hamnverksamhet, dock mindre än för planalternativet,
bedöms ha en negativ påverkan på närliggande undervattensliv,
bland annat på lek- och uppväxtområdena för fisk angivna i
länsstyrelsens Balancemodell. Det riskerar att medverka till att dessa
områden krymper jämfört med i dag.
Längre bryggor ger samma påverkan på den biologiska mångfalden
som i planalternativets driftskede.

3.7.6 Föreslagna skyddsåtgärder
Försiktighet bör iakttas om muddring sker enligt planalternativet.
Två beprövade tekniker som används vid sanering av förorenade
sediment är frysmuddring och sugmuddring. Dessa metoder
minimerar spillning av muddermassorna, vilket begränsar grumling
och spridning av eventuella föroreningar. Dumpning av oförorenade
muddermassor kan ske i grunt vatten om materialet sprids ut över ett
stort område med samma bottensammansättning som de dumpade
massorna.
Dumpningens
påverkan
blir
då
minimal
(Naturvårdsverket, 2009a). Är muddermassorna förorenade
rekommenderas det att de deponeras på land (Naturvårdsverket,
2010). Muddring bör undvikas under fiskarnas lekperioder. Vid
muddring eller övertäckning av de förorenade sedimenten måste
reglerna om vattenverksamhet i 11 kap. Miljöbalken beaktas
(Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2013a).

För samtliga alternativ
För att flytbryggorna ska ha så liten påverkan som möjligt på
bottenvegetationen föreslås längsta möjliga avstånd mellan
bryggornas flytblock för att maximera ljusinsläppet.
En mindre våtmark bör anläggas vid Ubbybäckens mynning
(Sportfiskarna, 2011). En sådan skulle, utöver förbättrade
lekmöjligheter för fisk i området, ge ett minskat tillskott av
näringsämnen från bäcken vilket bidrar till minskad övergödning.
Anläggandet av ytterligare en konstgjord våtmark söder om marinan
för omhändertagande av dagvatten från marinan kan leda till bättre
vattenkvalitet och öka den biologiska mångfalden.
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3.8 Luft och klimatpåverkan

överstiger inte miljökvalitetsnormerna och marinans framtida
klimatpåverkan beräknas bli låg.

3.8.1 Nulägesbeskrivning
Lokalt är utsläppen av föroreningar från civil båtverksamhet låga
inom vattenförekomst Säbyvik och runt Säbyvikens marina. En stor
del av föroreningarna inom området kommer från annan verksamhet
såsom transporter på länsväg 274 (Naturvårdsverket, 2013b). Även
om de genomsnittliga utsläppsmängderna från fritidsbåtar kan ses
som marginella är de ofta koncentrerade i tid och rum. Omfattande
båttrafik leder till betydande utsläpp av både koloxid, kväveoxider
och partiklar lokalt, framförallt i skärgårdskommuner med många
fritidsbåtar (Miljöförvaltningen , 1997). Marinan bidrar i dag med en
liten andel av områdets utsläpp av växthusgaser För Säbyviken sker
ett totalt årligt utsläpp på
mellan 251 och 431 ton per
kvadratkilometer varav mellan 1,4 och 5,1 ton per kvadratkilometer
från båttrafiken (Naturvårdsverket, 2013b).

3.8.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ

3.8.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ

Byggskede

Byggskede
Rivningsarbetet leder till en tillfällig ökning av avgaser från tung
trafik.

Byggskede
Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Driftskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av nollalternativet.

3.8.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

Anläggandet av nya hallar och bryggor samt förlängningen av
befintliga bryggor leder till en tillfällig ökning av tung trafik, med
ökade utsläpp av avgaser och partiklar som följd. Anläggandet av
hallarna kan även öka mängden partiklar och damm i luften.

Driftskede
Driftskede
Färre båtplatser kommer minska de totala utsläppen från marinans
båtar och biltrafiken till och från marinan. Befolkningsökningen
inom området leder till en ökad trafik på länsväg 274. Samtidigt
förväntas bilarna förnyas och bidra med lägre utsläpp. Luftkvaliteten

Fler båtplatser leder till en ökning av båt- och biltrafik, vilket medför
en motsvarande ökning av utsläpp till luften. Befolkningsutveckling
och utsläpp från trafiken förväntas fortsätta på samma sätt som vid
nollalternativet
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3.8.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Effekter och konsekvenser av samma slag som vid planalternativets
byggskede väntas.
Driftskede
Liksom i planalternativet förväntas fler båtplatser leda till en ökning
av båt- och biltrafik vilket medför en motsvarande ökning av utsläpp
till luften. Ökningen blir dock inte lika stor som i planalternativet.
Vad gäller övriga utsläpp från trafiken förväntas den framtida
utvecklingen inte skilja sig från nollalternativet.

3.8.6 Föreslagna skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder föreslås.

3.9 Bebyggelse och infrastruktur
3.9.1 Nulägesbeskrivning
I utkanten
tillhörande
båtbrygga
ytterligare
båtmaster.

av marinans norra del ligger ett större båthus med
verkstad. Det är ett inhägnat, privat område med egen
(Bergstedt, 2013). Strax söder om båthuset ligger
två byggnader som används för vinterförvaring av
På området finns ett servicehus som fungerar som

hamnkontor. Servicehuset fungerar även som förråd samt lokal för
omklädning, toaletter och dusch. Utöver de byggnaderna finns ett
flertal småbodar spridda över området (Josephson, 2013).
Avfartsvägen till Säbyvikens marina är ansluten till länsväg 274 som
sammanbinder Vaxholms stad, Täby kommun och Österåkers
kommun och har en trafikbelastning på omkring 10 000 fordon per
årsmedeldygn (Trafikverket, 2013a). Marinans egna vägar består av
grus och stenkross. Vägarna har delats in i fyra lokalgator, vilka
vintertid fungerar som uppställningsplats för marinans båtar.
Hamnanläggningen består mestadels av sprängstensmassor, där
strandlinjen saknar en naturlig utformning (Josephson, 2013).
Hamnområdet har även en betonggjuten kajlinje som är cirka 140
meter lång. Kajen har en höjd av cirka 0.9 meter över den normala
vattenlinjen och angör fyra stycken pontonbryggor. Den har även
möjlighet till sjösättning och upptagning av båtar samt avmastning. I
den sydvästliga delen av hamnområdet har en naturlig strandlinje
lämnats kvar, där båtbryggorna ansluts direkt till land (Josephson,
2013; Bergstedt, 2013). Marinan använder en mobil lyftkran för flera
ändamål under säsongen, bland annat besiktning av båtskrov och
motorarbeten (Säbyvikens marina, 2012).
Vattenförsörjningen till marinan sker via en egenborrad brunn. Den
begränsade flödesvolymen innebär att försörjningen endast räcker för
vissa ändamål, exempelvis för servicehusets egna VA-installationer
och påfyllning av fritidsbåtars vattenförråd. Marinans avloppsanläggning har ett eget avloppssystem som uppsamlas i en separat 4kammarbrunn, som regelbundet töms av tankbil. I dagsläget saknas
ett dräneringssystem och fettavskiljare för att kunna omhänderta
spill- och dagvatten (Josephson, 2013; Bergstedt, 2013).
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På marinan finns en miljöstation där hushållssopor och miljöfarligt
avfall kopplat till båtanvändning kan lämnas. Då källsorteringsmöjligheterna är begränsade måste miljöfarliga ämnen lämnas till
kommunala miljöstationer (Säbyvikens marina, 2012; Josephson,
2013).
I dagsläget finns en mindre besöksparkering i anslutning till
marinans servicehus, dimensionerad för 30-40 personbilar. Under
sommarperioden används även båtuppställningsplatserna för
parkering (Josephson, 2013; Bergstedt, 2013).
Länsväg 274 ligger cirka 100 meter från marinans markområde.
Längs vägen finns också bussförbindelse mot Stockholm och
Vaxholm.. Det finns ingen gång- eller cykelväg till marinan (Tyréns,
2012a; Josephson, 2013). Länsväg 274 bedöms dessutom i dagsläget
som olämplig för cykelpendling, eftersom den är högt trafikerad och
utrymmet på vägen för cyklister är litet (Trafikverket, 2013b).

Driftskede
Båthuset och mastförråden i marinans norra del kommer inte längre
finnas kvar. Den minskade verksamheten kommer inte påverka
befintliga vägar då det inte finns något behov för dessa att
expandera. Ett ökat behov av tömning av båttoaletter förväntas
uppstå efter 1 april 2015 då förbud införs mot utsläpp av toalettavfall
i vatten (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2013b). Marinan har i
dag enskilt vatten- och avloppsystem. En större utbyggnad av VAnätet ska ske i kommunen innan år 2050, men i dagsläget finns inget
avtal eller beslut kring huruvida marinan ska anslutas till detta
(SWECO, 2007).

3.9.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede

3.9.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ

Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Byggskede

Driftskede

Under byggskedet kommer båthuset i marinans norra del och
mastförråden som är placerade strax söder om båthuset att rivas. Det
är svårbedömt om dagens hamnkontor ingår i det planlagda området,
om så inte är fallet ska även den byggnaden rivas. Några
förändringar av befintlig infrastruktur är inte aktuellt.

En fungerande avfallshantering är avgörande för att giftiga ämnen
eller bakterier inte ska spridas i området. I dagsläget finns en
miljöstation som tar emot visst miljöfarligt avfall, men fullständig
sortering saknas. Det ökade behovet av tömning av båttoaletter är
detsamma som för nollalternativet.
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3.9.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

separata latrintömningen från båtarna väntas minska utsläpp av latrin
direkt i vattnet.

Byggskede

3.9.6 Föreslagna skyddsåtgärder

Den ökade byggtrafiken kan medföra att marinans uppfartsväg
behöver förstärkas. En fungerande avfallshantering är avgörande för
att giftiga ämnen inte ska spridas i området. Kapaciteten på den
nuvarande avloppsanordningen måste ses över så att den klarar av att
ta hand om den ökade mängden avloppsvatten som en ökad
verksamhet i marinan innebär.

För noll- och planalternativet samt den alternativa utformningen bör
skyddsåtgärder tas i samband med byggfasen för att minimera
miljöpåverkan. Arbetet kan förläggas till höst- eller vinterhalvåret för
att uppnå detta. De schaktmassor som bildas vid uppförandet av de
nya hallarna enligt planalternativet bör hanteras med försiktighet och
transporteras till en avfallsanläggning för att minimera
spridningsrisken för gifter i marken.

Driftskede
De nya servicehallarna kommer leda till ökad aktivitet på marinan.
Planalternativet förväntas inte medföra några förändringar vad gäller
övriga faktorer som berör toalettavfall, avlopp och avloppssystem
jämfört med nollalternativet.

3.9.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Den ökade byggtrafiken kan medföra att marinans uppfartsväg
behöver förstärkas.

De nya servicehallarna kommer att leda till ökad aktivitet på
marinan. Detta innebär att marinans enskilda avlopp kommer att
behöva byggas ut. Miljöstationens kapacitet måste även ses över så
att den klarar den ökade mängden avfall som förväntas.
Infarten till Säbyvikens marina anses inte klara säkerhetskraven vid
en utbyggnad av marinan, vilket gör att denna bör anpassas innan
marinan kan byggas ut (Österåkers kommun, 2012). Ett förslag på
alternativ utformning kan vara att avfarten byggs om till en spansk
sväng så att fordon åker rakt över vägen i stället för att göra en
vänstersväng. Ansvaret för denna utbyggnad ligger hos
verksamhetsutövaren som i detta fall är Säbyvikens marina.

För samtliga alternativ
Driftskede
En miljöstation är i dag belägen inom marinan, men bör utökas under
byggskedet för att klara den ökade aktiviteten i området. Den

En mottagningsanordning för latrintömning bör anläggas för att
säkerhetsställa att sådant avfall omhändertas på ett säkert sätt.
Mottagningsanordningen kan exempelvis anläggas på en flotte i
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Säbyviken. I och med detta blir det enkelt för båtar att lägga till och
tömma sitt latrinavfall. Miljöstationen bör anläggas på en betongplatta med upphöjda kanter för att förhindra att farligt avfall sprids
ned i marken och vidare ut i Säbyviken.

3.10 Rekreation, friluftsliv och hälsa
3.10.1 Nulägesbeskrivning

I samrådshandlingen för Säbyvikens marina från 2012 beskrivs den
aktuella marken för utbyggnaden av marinan inte som ett rekreativt
strövområde, på grund av närheten till länsväg 274 och marinans
verksamhet. Dock anses marinaområdet ha ett visst värde som
passage mellan Bogesundslandet och Säbyvikens norra och östra
naturområden. Marken inom marinans område är kuperad, och de
grusvägar som finns saknar hårdgjord vägbeläggning, vilket antas
försvåra tillgängligheten för funktionshindrade. Då detaljplanen inte
har kommunalt huvudmannaskap är det markägaren som ansvarar för
tillgängligheten (Österåkers kommun, 2012).

Säbyvikens marina angränsar västerut till en av Stockholms tio
gröna kilar, Bogesundskilen. Området är en del av ett Natura 2000område med höga natur- och kulturvärden (Vallentuna kommun ,
2013), med bland annat ädellövskog och ett rikt fågelliv. Stockholms
gröna kilar bidrar till höga sociala värden, då rekreation i naturen
verkar hälsofrämjande och ökar människors välbefinnande. Kilarnas
stadsnära läge är betydelsefullt både för närboende och för de som
besöker regionen (SLL, 2013). Bogesundslandet, den del av
Bogesundskilen som gränsar till marinan, är av riksintresse för
friluftslivet och används exempelvis som strövområde, för svampoch bärplockning och för ett stort antal motionsaktiviteter (figur 15)
(Regionplane- och trafikkontoret, 2004).
I Österåkers planprogram från 2010 beskrivs området kring
Säbyviken som ett strövområde av kommunalt intresse med vissa
svårtillgängliga sektioner (Österåkers kommun, 2011). Skärgården är
en stor del av kommunens attraktionskraft och kommunen säger sig
vilja uppmuntra ett hållbart båtliv (Österåkers kommun, 2010b), som
bidrar till både naturupplevelser och rekreation (Transportstyrelsen,
2013).

Figur 15. Värdefulla natur- och kulturmiljöer (Blomberg, 2014).
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3.10.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ

3.10.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ

Byggskede

Byggskede

Återställande av området kräver rivningsarbete. De olika
aktiviteterna under byggskedet leder till ökat buller, vilket kan bidra
till en störning av friluftsliv och rekreation. Dessa negativa
konsekvenser är av begränsad omfattning, eftersom den aktuella
marken för utbyggnaden av marinan inte ses som ett rekreativt
strövområde (Österåkers kommun, 2012).

Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Under byggskedet kan marinan tillfälligt upplevas som en otrevlig
plats att vistas på. Beroende på vilken årstid byggarbetet utförs, kan
konsekvensen eventuellt bli en tillfälligt minskad båtanvändning i
Säbyvik.

Driftskede
Friluftslivet påverkas inte i nämnvärd utsträckning av verksamheten.
Möjligheten till friluftsliv och rekreation kommer även
fortsättningsvis vara begränsad på platsen, då området ligger
avskärmat mellan marinan och länsväg 274 (Österåkers kommun,
2011). Vad gäller båtliv innebär nollalternativet dock minskade
rekreationsmöjligheter eftersom antalet båtplatser minskar och det
därmed blir färre båtar i Säbyvikens marina.
Den förväntade befolkningsökningen kan innebära fler besökare till
området,
marinan och
omkringliggande
områden som
Bogesundslandet, vilket kan bidra till ett ökat intresse för
friluftslivet.

Driftskede
Eftersom nollplusalternativet innebär ett oförändrat antal båtplatser,
kvarstår antalet båtar i marinan och möjligheterna för rekreation
förändras inte. Möjligheten till friluftsliv och rekreation kommer
även fortsättningsvis att vara begränsad på platsen, då området ligger
avskärmat mellan marinan och länsväg 274 (Österåkers kommun,
2011). Troligtvis kommer omkringliggande naturområden, såsom
Bogesundslandet, fortsätta att vara aktuella för friluftsliv. Liksom i
nollalternativet kan den förväntade befolkningsökningen innebära
fler besökare till området, marinan och omkringliggande områden
och därmed bidra till ett ökat intresse för friluftslivet.

3.10.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
En utbyggnad av Säbyvikens marina innebär ytterligare
exploatering av naturmiljön. De olika aktiviteterna under
byggskedet leder till ökat buller vilket kan bidra till en störning av
friluftsliv och rekreation.
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Liksom i nollalternativet kan marinan tillfälligt upplevas som en
otrevlig plats att vistas på, och beroende på årstid för utbyggnad leda
till minskad båtanvändning i Säbyvik.

Driftskede
Effekten av planförslaget för marinan är att fler båtplatser och
därmed ett större antal båtar tillkommer. En följd av detta är att fler
människor kan ägna sig åt båtliv. En utbyggd marina kan medföra att
fler människor använder Säbyvikens marina som utgångspunkt i
skärgården, vilket ökar besökstryck och slitage på närliggande öar
och områden. Ökat slitage leder till minskade natur- och
rekreationsvärden. Ökad aktivitet vid marinan kan uppfattas som
störande av människor i närområdet. Andra effekter av ett ökat
besökarantal kan vara mer nedskräpning, med ökad otrivsel som
följd.

3.10.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
En utbyggnad av Säbyvikens marina kommer att innebära en ökad
exploatering av naturmiljön, dock inte i lika hög utsträckning som
det mer omfattande planalternativet. De olika aktiviteterna under
byggskedet leder till ökat buller, vilket kan störa friluftsliv och
rekreation.
Beroende på under vilken årstid utbyggnaden sker kan byggskedet
liksom i tidigare alternativ leda till minskad båtanvändning i
Säbyvik.

Driftskede

Utbyggnaden av marinan kommer att ta mark, benämnd som
riksintresse för friluftsliv, i anspråk. Då naturområdet redan i dag
påverkas av marinan anses utbyggnadens negativa inverkan dock
inte vara särskilt omfattande.

Den alternativa utformningen medför samma konsekvenser på
rekreation, friluftsliv och hälsa som planalternativet. Exploateringen
i detta alternativ kommer dock inte att vara lika omfattande som i
planalternativet.

Den förväntade befolkningsökningen medför samma ökade intresse
för friluftslivet som tidigare alternativ.

3.10.6 Föreslagna skyddsåtgärder
Samtliga alternativ
En förebyggande skyddsåtgärd för fortsatt drift av marinan bör vara
att informera om hur olika typer av avfall ska omhändertas, vilka
naturvärden som finns i området och hur hänsyn kan tas till dessa.
Detta kan åstadkommas med skyltning och en informativ hemsida. I
planalternativet kan anläggning av en gångväg genom eller i
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närheten av marinan minska den negativa påverkan på friluftslivet,
eftersom förlust av markyta för rekreation då kompenseras.
Mätningar av bullernivåer bör utföras för att se hur skadliga de är för
de som vistas i området. Under byggskedet av samtliga alternativ bör
förhållningsregler införas, såsom att arbete inte får ske under vissa
tider av dygnet, vilket skulle begränsa störande buller, trafik och ljus
i området. Störande byggmoment kan förläggas till vinterhalvåret när
färre människor vistas vid marinan och i dess omgivning.
Om cykelinfrastrukturen förbättras blir också Bogesundslandet mer
lättillgängligt. Detta är dock en kommunal angelägenhet.

3.11 Kulturmiljö
3.11.1 Nulägesbeskrivning
I marinans norra del finns ett fornlämningsområde med gravar (figur
16). Länsstyrelsen har ställt krav på vidare utredning av fornlämningsområdets utbredning och innehåll. En arkeologisk
undersökning har gjorts där det konstaterades att det privata båthuset
har byggts intill delar av ett gravfält från järnåldern, gravfältet är
sedan tidigare skadat av andra byggnationer i området. Enligt
Arkeologikonsult är det inte fastställt exakt var gränsen för de
enskilda gravarna går (Arkeologikonsult, 2012), varför båthuset kan
ha orsakat ytterligare skador. Undersökningen fastställde att det finns
två förhistoriska gravar, en förhistorisk eldstad och två sentida
husgrunder i området. Ytterligare två lämningar återfanns mellan
marinans uppställningsområde och länsväg 274, men har ännu inte
undersökts (Tyréns, 2012a).

Figur 16. Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar (Blomberg,
2014).

3.11.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ
Byggskede
Under rivningsprocessen finns viss risk att järnåldersgravarna skadas
ytterligare. Övriga kulturminnen inom området riskerar inte att
skadas under byggskedet.
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Driftskede

Driftskede

Fornlämningar förväntas inte påverkas under driftskedet. Däremot
skulle en rivning av båthuset, om det skadat gravplatsen, möjliggöra
ett återställande av kulturminnet.

Inga kända fornlämningar finns inom det planerade området och det
förväntas därför inte bli någon påverkan på kulturmiljön under
driftskedet.

3.11.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ

3.11.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning

Byggskede

Byggskede

Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Likvärdiga konsekvenser väntas som av plantalternativet.

Driftskede

Driftskede

Det privata båthusets eventuella påverkan på järnåldersgraven
kvarstår. Övriga fornlämningar i närområdet bedöms inte påverkas
ytterligare i nollplusalternativet.

Likvärdiga konsekvenser väntas som av plantalternativet.

3.11.6 Föreslagna skyddsåtgärder
3.11.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede

Samtliga alternativ
För att fornlämningarna inte ska skadas under byggskedet bör alla
inblandade informeras om deras lokalisering.

Byggarbetet kommer att koncentreras till det redan exploaterade
området och delar av skogen mellan marinan och länsväg 274, och
därför inte skada ytterligare fornlämningar.
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3.12 Buller och vibrationer

3.12.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ

3.12.1 Nulägesbeskrivning
Länsväg 274 har i dagsläget en hastighetsbegränsning på 90 km/h.
Bullermätningar
som
gjorts
på
vägar
med
samma
hastighetsbegränsning ligger normalt mellan 60-90 dB, men enskilda
toppar kan vara betydligt högre. Största delen av det buller som
förekommer inom marinans område kommer från länsväg 274. På
sommarhalvåret är aktivitetsnivån på marinor högre, till exempel
genom underhållsarbete, sjösättning eller upptagning samt ökad biloch båttrafik (Naturvårdsverket, 1996; Sandström, 2012).
Huvuddelen av bullerstörningen i området kommer från länsväg
274, vilket innebär att det främst är den västra delen av planområdet
som drabbas (Österåkers kommun, 2011). Hälften av båtbeståndet i
Säbyvikens marina utgörs av motorbåtar och eftersom ljud sprids
effektivare på vatten än på land påverkar buller från motorbåtstrafiken vid marinan troligen vattennära omgivning (Bergstedt, 2013;
Nynäshamn Kommun , 2013). Även båtunderhålls-arbete kan orsaka
visst buller, men sådan verksamhet sker främst under våren. Den
lyftkran som används för upptagning och sjösättning av båtar bidrar
också till marinans ljudbild. Även detta är en säsongsberoende
verksamhet. Bullernivåerna i området kring marinan påverkar
primärt närliggande Svavelsö som ligger mittemot marinan, och
sekundärt påverkas båtresenärer samt andra rekreationsutövare, men
det är viktigt att komma ihåg att bullerstörning upplevs olika mellan
olika individer
Det finns inga indikationer på att nuvarande verksamhet vid
Säbyvikens marina ger några former av störningar orsakade av
vibrationer.

Byggskede
Under rivningsprocessen kommer bullernivån och vibrationerna öka.
Detta kan påverka djur negativt, men även människor som vistas på
platsen. De förhöjda bullernivåerna drabbar främst närboende.
Konsekvenser av förhöjda bullernivåer kan vara ökad ohälsa i form
av stress, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter
(Naturvårdsverket, 2013c).
I samband med förkortningen av bryggorna förväntas tillfälligt
bullernivåerna i vattnet öka, vilket kan leda till störningar för
djurlivet.

Driftskede
Minskat antal båtplatser leder till färre människor och mindre
aktivitet på marinan. Mindre buller till följd av färre båtar och
minskad aktivitet gynnar djurlivet i Säbyviken.
Även om hälften av marinans båtar i dag är segelbåtar behöver det
inte betyda att den fördelningen består. Sedan år 2010 utgörs
majoriteten av Sveriges båtbestånd av motorbåtar (Sweboat, 2012)
och i framtiden kan båtbeståndet i Säbyvikens marina komma att
likna övriga landets. Ökad motorba ttrafik i området skulle innebära
en påtaglig förändring i ljudbilden fo r boende i den vattennära
omgivningen. Den förändrade ljudbildens påverkan på omgivningen
är dock subjektiv eftersom den både kan upplevas som störande och
som ett naturligt inslag i skärgårds- och båtlivet. Om följden av
nollalternativet blir att fler småskaliga marinor byggs i Säbyvik för
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att tillgodose en ökad efterfrågan på båtplatser, kan det leda till mer
buller på fler ställen i Säbyvik i stället för att koncentreras vid
Säbyvikens marina.

(Naturvårdsverket, 2013c). Buller kan även leda till störningar för
djur, vilka tillfälligt kan söka sig till andra platser.

Driftskede
Befolkningsökningen inom regionen medför en ökad trafikmängd på
länsväg 274, vilket kommer bidra till förhöjda bullernivåer och
vibrationer i området.

3.12.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede
Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Den utökade trafikmängden till och från marinan förväntas bli
märkbar från vattnet. Genomförande av planförslaget kommer
medföra fler båtar och människor i rörelse i och kring marinan, med
medföljande buller. Mer underhållsarbete tillkommer, vilket också är
en bidragande faktor till högre bullernivåer från marinan. Däremot
kan servicehallarna begränsa vissa ljud och förstärka andra om ljudet
studsar mot byggnaderna. Ökad motorbåtstrafik i området skulle
innebära en påtaglig förändring i ljudbilden för boende i den
vattennära omgivningen.

Likvärdiga konsekvenser väntas som av nollalternativet.

Bullernivån är i dagsläget stundtals hög och kommer att öka
ytterligare med ökad bil- och båttrafik. Från ökad befolkningsmängd.
Mer buller till följd av fler båtar och ökad aktivitet försämrar
djurlivet i Säbyviken.

3.12.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

3.12.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning

Driftskede

Byggskede
Ökad byggtrafik, uppförande av byggnader och bryggor samt
muddring leder till förhöjda bullernivåer och vibrationer. Dessa
varierar under byggskedet beroende på vilket arbete som utförs.
Konsekvenser av förhöjda bullernivåer kan vara ökad ohälsa i form
av stress, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter

Byggskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.

Driftskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.
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3.12.6 Föreslagna skyddsåtgärder

3.13 Risk och säkerhet

Mätningar av bullernivåerna bör utföras för att se hur skadliga de är
för de som vistas i området. Under byggskedet för noll- och
planalternativet samt den alternativa utformningen bör förhållningsregler införas för att begränsa störande buller, trafik, ljus och dylikt i
området. För att undvika att bullret stör djur och människor i
området bör byggarbete ske under höst- och vinterhalvåret
(Biodiverse, 2009).

3.13.1 Nulägesbeskrivning

Vid utbyggnad enligt planalternativet och den alternativa
utformningen bör byggmaterial med bullerdämpande egenskaper
användas.
För att minska buller från vägen bör så mycket som möjligt av
skogsområdet mellan vägen och marinan bevaras om planalternativet
eller den alternativa utformningen genomförs. För att skogens
funktion som buller- och dammskydd ska bestå bör den heller inte
gallras.

För samtliga alternativ
Vid behov kan den tillåtna högsta hastigheten för båtar sänkas för att
minska bullerpåverkan.

Den befintliga marinan med båtuppställningsområde ligger cirka 100
meter från länsväg 274, vilket är den enda direkta landsvägen till och
från Vaxholm. Vägen har en regional funktion som omledningsväg
för farligt gods samt som alternativ väg om Essingeleden stängs av
(Ramboll, 2011). Trafikbelastningen är cirka 10 000 fordon per
årsmedeldygn (Trafikverket, 2013a) men ökar till cirka 12 000
fordon under sommarhalvåret, då många turister och sommargäster
söker sig ut mot Vaxholm (Vectura, 2009). Mellan 2007 och 2012
har 36 trafikolyckor inträffat på länsväg 274, varav 14 skett vid gatueller vägkorsningar (STRADA, 2012). Enligt Länsstyrelsen
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012) klarar inte vägens nuvarande
standard ett ökat trafikflöde, och säkerheten vid korsningen in till
Säbyvikens marina anses vara bristfällig (Länsstyrelsen i Stockholms
län, 2013a).
En inventering av transporter med farligt gods på länsväg 274
(Brandskyddslaget, 2009) ger ett mer specifikt resultat som visar att
det huvudsakligen var drivmedel av olika slag (bensin, gasol, diesel
och etanol) som transporterades. Totalt passerade ungefär 300 fordon
med farligt gods under ett års tid. Det sker fler transporter med farligt
gods under sommaren då bensinstationer och sjömackar har ett ökat
behov av drivmedel.
Byggnaderna inom marinan ligger ungefär 180 meter från vägen,
vilket är längre ifrån transportleden än det minsta avstånd, 100
meter, länsstyrelsens riktlinjer rekommenderar (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2000a). I händelse av olycksfall vid marinans avfart
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från länsväg 274 eller inom marinans område tar det för brandkåren
åtta till tio minuter att ta sig till platsen (Andersson, 2013).
De ämnen från båtbottenfärger som finns vid marinan kan vara
hälsovådliga i högre koncentrationer.

3.13.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ

Länsstyrelsen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012) anser att
länsväg 274 har säkerhetsbrister, är det troligt att den kommer att
korrigeras ur säkerhetssynpunkt oavsett om det planerade bygget
genomförs eller ej.

3.13.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede

Byggskede
Under byggskedet kommer tunga byggtransporter att förekomma på
länsväg 274. Detta innebär en ökad säkerhetsrisk för vägens
trafikanter. Utöver det finns även en säkerhetsrisk på byggarbetsplatsen
både
för
byggarbetare
och
för
allmänheten
(Arbetsmiljöverket , 2013).

Driftskede
Förbifart Stockholm, E4, planeras bli den huvudsakliga
transportleden för transporter med farligt gods samt
omledningsvägen för Essingeleden, E20 (Trafikverket, 2012), vilket
kan innebära att trafikmängden på länsväg 274 i framtiden kommer
att minska. Ökad exploatering i Vaxholms kommun väntas
emellertid leda till ett ökat antal persontransporter. År 2014 beräknas
trafiken på länsväg 274 till 11 000 fordon per årsmedeldygn
respektive 12 500 fordon under sommaren. Eftersom Vaxholms
befolkning beräknas öka är det rimligt att anta att trafiken ökar i
samma takt (Vectura, 2009). Detta kan leda till ökat tryck på lokala
bensinstationer och på så sätt öka transporterna av farligt gods
(Brandskyddslaget, 2009). Då antalet fordon kan antas öka och

Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Driftskede
Den framtida trafiken på länsväg 274 under driftskedet förväntas bli
densamma som i nollalternativet.
Den påverkan som marinans nuvarande utformning har på människor
gällande risk och säkerhet förväntas inte öka i framtiden.

3.13.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Under byggskedet kommer tung byggtrafik att förekomma i samband
med exempelvis bortförsel av material. Ökad tung trafik till och från
marinan kommer att höja trafik- och olycksrisken i området och på
länsväg 274, då dess kapacitet är begränsad, och korsningen till
marinan bedöms vara osäker (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2012;
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Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013a). Olycksrisken ökar troligen
främst vid korsningen från länsväg 274 till marinans avfartsväg.
Utöver det finns även en säkerhetsrisk på byggarbetsplatsen både för
byggarbetare och för allmänheten (Arbetsmiljöverket , 2013). Om
infarten till Säbyvikens marina byggs om till en säkrare korsning,
och nya lokalgator anläggs i och med byggskedet, kommer
utbyggnaden av marinan även att medföra positiva säkerhetsmässiga
effekter (Österåkers kommun, 2011).

3.13.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.

Driftskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.

Driftskede
Liksom i nollalternativet förväntas en framtida ökning av trafiken på
länsväg 274 under driftskedet.
Genomförs planalternativet kommer antalet båtplatser och båttrafik
till och från marinan att öka. Om fler båtar ska dela samma områden
som i dag innebär det en större risk för båtrelaterade olyckor, och en
större säkerhetsrisk för personer som vistas i och på vattnet.
Servicehallen och de hårdgjorda ytorna ger större möjlighet för
bättre hantering av skadliga ämnen, exempelvis från båtbottenfärger.
Detta minskar risken för läckaget av farliga ämnen och begränsar
mängden gifter människor riskerar att exponeras för.
Latrinutsläpp i vattnet kan leda till infektioner från bakterier och
virus. Den möjliga latrintömningsanordningen kan förhindra utsläpp
(WSP Analys & Strategi, 2009), men risken för läckage går inte helt
att utesluta. En latrintömningsanordning antas ändå ha fler positiva
än negativa effekter på hälsa och säkerhet.

3.13.6 Föreslagna skyddsåtgärder
Eftersom mer tung trafik kommer att förekomma, behövs
förebyggande skyddsåtgärder under byggskedet för noll- och
planalternativet samt den alternativa utformningen i anslutning till
länsväg 274 och inom marinans område. Exempel på åtgärder är
trafikdirigerande personal. Dessutom borde vägens kapacitet för mer
tung trafik under byggskedet utvärderas i förväg för att förebygga
olyckor (Länsstyrelserna, 2006). Då nya byggnader enligt
planalternativet och den alternativa utformningen kommer uppföras
inom 150 meter från länsväg 274 där transporter av farligt gods
förekommer, måste enligt Länsstyrelsen en riskinventering av
området göras.
Enligt planalternativet och den alternativa utformningen kommer det
grönområde som finns mellan länsväg 274 och Säbyvikens marina
att krympa. Grönområdet fungerar som strövområde för djur. Därför
bör möjligheten att bygga en viltpassage för att förebygga
viltolyckor ses över.
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För samtliga alternativ
Oavsett vilket alternativ som genomförs kommer troligen
trafikbelastningen på väg 274 att öka på grund av befolkningsökningen. Därför finns anledning att förbättra säkerheten vid
korsningen in till marinan, exempelvis genom att bygga en spansk
sväng. Vid byggande av en trafiksäker lösning måste dock, enligt
Länsstyrelsen, hänsyn tas till de fornlämningar som finns i området.

3.14.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ
Byggskede
Återställandet av området kommer medföra en tillfällig ökad
energiåtgång.

Driftskede

3.14 Hushållning med naturresurser
3.14.1 Nulägesbeskrivning
Planområdet innefattar befintlig marina, skogsmark samt delar av
Säbyviken. Mark och vatten är redan påverkade av många års
verksamhet. Detta bör tas in i bedömningen då det ur
naturvärdessynpunkt är bättre att exploatera mark som redan
används framför sådan som är obrukad. Skogsmarken bedöms inte
vara attraktiv för skogsbruk men kan ha en funktion som passage för
djur och människor.

Energiförbrukningen kommer att minska marginellt. Om inga
förbättringsåtgärder genomförs, kommer det även fortsättningsvis att
finnas risk för kontaminering av mark- och vattenresurser från
marinans verksamhet. Verksamheten kommer troligtvis fortsätta att
vara en belastning för fiskebestånden.

3.14.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollplusalternativ
Byggskede
Inget byggskede finns för nollplusalternativet.

Säbyviken utgör en värdefull miljö för den biologiska mångfalden
och hyser flera olika fiskarter. Dessa anses vara påverkade av
marinans verksamhet.

Driftskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av dagens verksamhet.

Energiförbrukningen är relativt låg då huvuddelen av verksamheten
bedrivs under sommarhalvåret. Energikrävande verksamheter är
främst uppvärmning av hus samt upptagning och sjösättning av
båtar.
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3.14.4 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Byggprocessen kommer att innebära en ökad material- och
energiåtgång. Skogstillgångarna minskar då skogsmark tas i anspråk
för bebyggelse. Vattenförbrukningen kommer öka tillfälligt under
byggskedet.

Driftskede
Förslaget innebär ökad energianvändning då det tillkommer fler hus
som kräver uppvärmning samt fler båtar som behöver tas upp och
sjösättas. Anläggandet av båtbottentvätt, tillsammans med
utökningen av marinan medför en ökad vattenförbrukning. En ökad
båttrafik kommer öka belastningen på fiskbestånden.
Avverkning av skog innebär att skogstillgången minskar till förmån
för mer bebyggelse. Skogens produktionsvärde anses däremot vara
litet.

Driftskede
Under driftskedet medför detta alternativ samma konsekvenser för
hushållning med naturresurser som planalternativet. Däremot
kommer spridningen av miljögifter till mark- och vattenresurser att
vara mer begränsad på grund av fler hårdgjorda ytor, borsttvätt och
spolplattor.

3.14.6 Föreslagna skyddsåtgärder
För planalternativet och den alternativa utformningen bör
byggmaterialet i möjligaste mån utgöras av återvinningsbart
naturmaterial. Även underhållsfritt material som till exempel plåt kan
användas för att minska framtida utsläpp till följd av
underhållsarbete.

För samtliga alternativ
Det bör på ett tidigt stadium planeras för miljövänliga system, såsom
uppsamling och rening av dagvatten. Miljövänliga energialternativ
som bergvärme, solceller eller luftvärmepumpar kan användas för
uppvärmning av byggnader. Effektivisering och tillgängliggörande
av marinans miljöstation bör eftersträvas.

3.14.5 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.
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3.15 Kumulativa effekter
Figur 17 visar en förenklad illustration av effekterna av utbyggnaden
av Säbyvikens marina med hänsyn till de olika miljöaspekter MKBdokumentet behandlar. Effekterna inkluderar bland annat faktorer
som föroreningsgrad, övergödning, fysisk påverkan vid exempelvis
muddring samt bil- och båttrafik. Faktorerna utgör en påfrestning på
aspekter såsom biologisk mångfald och vattenkvalitet, men också
rekreationsvärde och landskapsbild. Kumulativa effekter beskrivs i
syfte att sätta effekterna i en större kontext, och visar hur en
verksamhet eller åtgärd i samverkan med andra nuvarande, tidigare
och framtida verksamheter eller åtgärder, påverkar miljön i ett
område (VTI, 2010). Den sammanlagda effekten av de enskilda
faktorerna är additiv. Faktorerna kan även förstärka varandra.
Vattenförekomst Säbyvik är en trösklad vik med begränsad
vattencirkulation, och Säbyviken vid marinan har ett ännu mer
skyddat läge. Förutsättningarna för den biologiska mångfalden är
fördelaktiga, exempelvis har flera fiskarter sina lekområden där.
Ekosystemet i Säbyviken påverkas av näringsämnesläckage från
närliggande jordbruksmarker som transporteras via grundvatten och
Ubbybäcken. Tillsammans med latrinutsläpp från båtar och den låga
vattenomsättningen ytterligare till övergödning av vattenförekomst
Säbyvik. Emellertid kan införandet av förbud mot latrintömning samt
den föreslagna våtmarken vid Ubbybäckens mynning kunna få
utjämnande effekt. Om Svinningeområdet i framtiden ansluts till det
kommunala avloppsnätet, kan den additiva övergödningseffekten
minskas ytterligare. Vattenkvaliteten i området påverkas också av det
faktum att marinaverksamhet har funnits i Säbyviken sedan 1970talet, och skadliga halter av båtrelaterade kemikalier finns kvar i
ekosystemet. En ökad befolkningsmängd kan också innebära fler
båtägare och ökad båttrafik, och därmed högre ljudnivå och skadliga

halter av vissa ämnen i hela vattenförekomsten Säbyvik. Det ökade
antalet människor som vistas i området och skogsavverkningen
påverkar djurs vandringsmöjligheter och den befintliga
landvegetationen. Dessa kumulativa effekter ger, tillsammans med
den habitatförlust exploateringen innebär, negativa konsekvenser
för den biologiska mångfalden.
En eventuell muddring kan innebära att föroreningar sprids,
eftersom ämnen som ackumulerats i bottensediment rörs upp. För
framtida möjligheter till exploatering av området, exempelvis den
föreslagna naturparken, kan nuvarande åtgärder således vara av
betydelse. De kumulativa effekterna kan komma att förändras och
förstärkas med framtida utveckling av området. Till det kan även
framtida klimatförändringar i form av ökad nederbördsfrekvens,
temperaturförändringar och vattennivåhöjningar adderas.
Högre bullernivåer under byggskedet i samband med planalternativet
och den alternativa utformningen, alternativt under rivningsfasen
enligt nollalternativet, kan tillsammans med synintrycket av de tunga
maskinerna och de markskador de medför försämra rekreationsvärdet
i området. Den framtida befolkningsökningen och åtföljande
trafikökning kommer bidra till ökade bullernivåer på länsväg 274,
som i dagsläget är den primära bullerkällan i området. Oavsett hur
marinan utvecklas, kommer övrig trafik på sikt att påverka
bullernivåerna och samverka med övrig eventuell utökad verksamhet
i området, så att landskapsbilden förändras och rekreationsvärdet
påverkas negativt. Utökas antalet båtplatser i marinan kan även mer
underhållsarbete med relaterat buller förekomma. De sammanlagda
utsläppen från nuvarande och framtida bil- och båttrafik försämrar
också luftkvaliteten i närområdet, vilket är negativt ur
hälsosynpunkt. Befolknings- och trafikökningen väntas innebära att
graden av luftföroreningar ökar ytterligare. Även olycksrisken ökar
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proportionerligt när trafikmängden på vatten och land ökar. Det kan i
sin tur påverka rekreationsvärdet, när fler vistas i skärgården.
Även om förändringarna är marginella innebär de exploatering av
storstadsnära mark och att bebyggelsen ökar och kommer närmare
naturskyddsområden och strandzonen. Exploatering av tidigare
oexploaterade ytor är ofta en irreversibel process och de ytor som en
gång har tagits i bruk går inte att återställa helt till dess ursprungliga
karaktär och funktion. I sammanhanget är den yta som är planerad att
bebyggas i planalternativet relativt liten, men sett ur ett större
perspektiv bidrar det till att den totala ytan oexploaterad strandlinje i
Sverige minskar.

Figur 17. Förenklat CLD över en utbyggnad av Säbyvikens marina. För
fullständig version hänvisas till bilaga 4 (Nilsson, 2014).
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3.16 Sammanställning av
miljöbedömning
I matrisen nedan graderas miljökonsekvenser efter betydelse och
omfattning. Negativa miljökonsekvenser graderas i en skala från
minus fyra till noll (-4 till 0) och positiva konsekvenser från noll till
plus fyra (0 till +4), illustrerat i tabell 2. Konsekvensskalan och
bedömningen utgörs av miljöaspekters påverkan på olika värden
(tabell 3).

negativa konsekvenser och för vattenkvalitet och bottensediment
innebär det märkbara negativa konsekvenser. Eftersom inga
förändringar för att stoppa spridningen av giftiga ämnen från
båtbottenfärger görs, bedöms nollalternativet ha märkbara negativa
konsekvenser för miljön.

Tabell 2. Förenklad bedömningsmatris.
+4 Mycket stora
konsekvenser

+3 Stora
konsekvenser

+2 Märkbara
konsekvenser

+1 Små
konsekvenser

+-0 Obetydliga
konsekvenser

-1 Små
konsekvenser

-2 Märkbara
konsekvenser

-3 Stora
konsekvenser

-4 Mycket stora
konsekvenser

Ej tillräckligt med
data för bedömning

Eftersom vattenförekomst Säbyvik är en trösklad vik med långsamt
vattenutbyte anses aspekten vattenförhållanden vara central i
bedömningen. Vidare är den biologiska mångfalden viktig,
framförallt i vattenmiljön, då Säbyvik utgör lek- och uppväxtområden för flera fiskarter. Markförhållanden är en annan central
aspekt, då föroreningar i marken sprids till viken via yt- och
grundvatten. Markförhållanden anses dock vara en mindre viktig
aspekt än vattenförhållanden då det är lättare att sanera på land än i
vatten

3.16.2 Nollplusalternativ
Nollplusalternativ skiljer sig från nollalternativet genom att
landskapsbilden, rekreation, friluftsliv och hälsa samt risk och
säkerhet inte förändras. De mest centrala aspekterna, vattenförhållanden, biologisk mångfald och markförhållanden, har bedömts
lika i de båda alternativen. Därför har även Nollplusalternativ
märkbara negativa konsekvenser för miljön.

3.16.1 Nollalternativ
Nollalternativet innebär märkbara positiva konsekvenser för
landskapsbilden. För markförhållanden innebär alternativet stora
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3.16.3 Planalternativ

3.16.4 Alternativ utformning

Planalternativet bedöms ha märkbara negativa konsekvenser på
landskapsbilden. Miljökonsekvenserna av miljögifter i vattenmiljön
och påverkan på den biologiska mångfalden i vattnet bedöms vara
stora, på grund av planerad muddring. Alternativet bedöms ha
märkbara negativa miljökonsekvenser för fysikaliska aspekter i
vattnet, buller på land, rekreation, friluftsliv och hälsa, samt risk och
säkerhet. Gällande markförhållanden har alternativet små positiva
konsekvenser. Detta gör att planalternativet bedöms ha märkbara
negativa konsekvenser för miljön.

Den alternativa utformningen ger små positiva konsekvenser på
markförhållandena, eftersom åtgärder för att förhindra spridning av
giftiga ämnen planeras, vilket även gör att påverkan på vattenmiljön
är mindre negativ. Den alternativa utformningen bedöms ha små
negativa konsekvenser för miljön.

3.16.5 Samlad bedömningsmatris
På nästa sida följer en sammanställning av effekter och konsekvenser
av de olika alternativen för respektive miljöaspekt (tabell 3).

66

Tabell 3. Samlad bedömningsmatris indelad efter miljöaspekt samt alternativ.
Miljöaspekt

Landskapsbild

Vattenförhållanden
Fysikaliska
aspekter

Föroreningar

Markförhållanden

Nollalternativ

Nollplusalternativ

Planalternativ

Alternativ utformning

+2

+-0

-2

-1

Rivning av båthus samt delar
av bryggor ger en märkbart
förbättrad landskapsbild.

Marinan behålls i sitt nuvarande
skick vilket medför obetydliga
förändringar i landskapsbilden.

Utökning av antalet bryggor samt
uppförande av service- och
förvaringshallar ger en märkbar
negativ påverkan på
landskapsbilden.

Uppförandet av servicehallar bidrar
till en småskalig negativ inverkan på
landskapsbilden.

-1

-1

-2

-1

De befintliga bryggorna vid
marinan har små negativa
konsekvenser på
vattenomsättning.

De befintliga bryggorna vid
marinan har små negativa
konsekvenser på
vattenomsättning.

Anläggning av fler bryggor i
kombination av muddring
riskerar att ge märkbara negativa
förändringar av vattenströmmarna
i viken.

De befintliga bryggorna vid marinan
har små negativa konsekvenser på
vattenomsättning.

-2

-2

-3

-1

Fortsatt läckage av
båtbottenfärger från båtskrov
och båtuppläggningsplatser till
vattnet resulterar i märkbart
negativa konsekvenser för
vattenmiljön.

Fortsatt läckage av
båtbottenfärger från båtskrov och
båtuppläggningsplatser till vattnet
resulterar i märkbart negativa
konsekvenser för vattenmiljön.

Fortsatt läckage från
båtbottenfärger från båtskrov och
båtuppläggningsplatser, i
kombination med muddring, som
riskerar att röra upp sediment och
att föroreningar frigörs, medför
stora negativa konsekvenser för
vattenmiljön.

Införandet av åtgärder för att minska
spridningen av båtbottenfärger från
båtuppläggningsplatser reducerar
den negativa påverkan på
vattenmiljön. Fortsatt läckage från
gamla, kvarvarande båtbottenfärger
på båtskrov antas ge små negativa
konsekvenser på vattenmiljön.

-3

-3

+1

+1

Marken vid
båtuppläggningsplatsen antas
innehålla höga halter av flera
potentiellt förorenande ämnen
från båtbottenfärger. Detta
bidrar till stora negativa
konsekvenser för
markförhållandena.

Marken vid
båtuppläggningsplatsen antas
innehålla höga halter av flera
potentiellt förorenande ämnen från
båtbottenfärger. Detta bidrar till
stora negativa konsekvenser för
markförhållandena.

Införandet av hårgjorda ytor
minskar utsläppen av
båtbottenfärger något. Mycket av
de potentiellt förorenande
ämnena från båtbottenfärger
antas dock ligga kvar i marken.
Planalternativet medför små
positiva konsekvenser för
markförhållandena.

Införandet av hårgjorda ytor minskar
utsläppen av båtbottenfärger något.
Mycket av de potentiellt förorenande
ämnena från båtbottenfärger antas
dock ligga kvar i marken. Den
alternativa utformningen medför
små positiva konsekvenser för
markförhållandena.
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Biologisk
mångfald

-1

-1

-3

-1

Störande båttrafik ger små
negativa konsekvenser för
biologisk mångfald i vattnet.

Störande båttrafik ger små
negativa konsekvenser för
biologisk mångfald i vattnet.

Grumling i vattnet och spridning
av föroreningar riskerar att
förstöra livsmijön för fisk och
bedöms kunna ge stora negativa
konsekvenser för den biologiska
mångfalden i vatten.

Störande båttrafik ger små negativa
konsekvenser för biologisk mångfald
i vattnet.

-1

-1

-1

-1

Land

Verksamhet vid marinan
bedöms medföra små
negativa konsekvenser för den
biologiska mångfalden på
land.

Verksamhet vid marinan bedöms
medföra små negativa
konsekvenser för den biologiska
mångfalden på land.

Verksamhet vid marinan bedöms
medföra små negativa
konsekvenser för den biologiska
mångfalden på land.

Verksamhet vid marinan bedöms
medföra små negativa
konsekvenser för den biologiska
mångfalden på land.

Buller och
vibrationer

-1

-1

-1

-1

Buller från båtmotorer bedöms
ge små negativa
konsekvenser för djurlivet i
vattnet.

Buller från båtmotorer bedöms ge
små negativa konsekvenser för
djurlivet i vattnet.

Buller från båtmotorer bedöms ge
små negativa konsekvenser för
djurlivet i vattnet.

Buller från båtmotorer bedöms ge
små negativa konsekvenser för
djurlivet i vattnet.

+-0

+-0

-1

-1

Verksamheten på land blir
oförändrad, om något mindre
på grund av färre båtplatser,
men bedöms ge obetydliga
förändringar i bullernivåer.

Verksamheten på land blir
oförändrad vilket bedöms ge
obetydliga förändringar i
bullernivåerna.

Ökad båttrafik i kombination med
buller kopplat till perioden för
utbyggnaden av marinan ger små
negativa konsekvenser för
landmiljön.

Ökad båttrafik i kombination med
buller kopplat till perioden för
utbyggnaden av marinan ger små
negativa konsekvenser för
landmiljön.

Vatten

Undervattensbuller

Buller på land
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-1

-1

-1

-1

Luft och
klimatpåverkan

Utsläpp från bilar och båtar i
marinans närhet bedöms ge små
negativa effekter på luft och
klimat.

Utsläpp från bilar och båtar i
marinans närhet bedöms ge
små negativa effekter på luft
och klimat.

Utsläpp från bilar och båtar i
marinans närhet bedöms ge små
negativa effekter på luft och klimat.

Utsläpp från bilar och båtar i
marinans närhet bedöms ge små
negativa effekter på luft och
klimat.

Kulturmiljö

+-0

+-0

+-0

+-0

Fornlämningarna i området
påverkas inte av marinan.
Konsekvenserna blir därför
obetydliga för kulturmiljön.

Fornlämningarna i området
påverkas inte av marinan.
Konsekvenserna blir därför
obetydliga för kulturmiljön.

Fornlämningarna i området
påverkas inte av marinan.
Konsekvenserna blir därför
obetydliga för kulturmiljön.

Fornlämningarna i området
påverkas inte av marinan.
Konsekvenserna blir därför
obetydliga för kulturmiljön.

-1

+-0

+1

+1

Rekreation,
friluftsliv och
hälsa

Färre båtplatser ger minskad
möjlighet till rekreation med båt.
Nollalternativet medför små
negativa konsekvenser för
rekreation, friluftsliv och hälsa.

Obetydliga konsekvenser för
rekreation, friluftsliv och hälsa.

Fler båtplatser medför större
möjligheter för rekreation och
friluftsliv för personer med
båtintresse. Marinan ligger nära
naturområdet Bogesundskilen och
en ökad verksamhet bedöms kunna
medföra ett minskat intresse för
rekreation och friluftsliv.
Planalternativet medför små positiva
konsekvenser.

Fler båtplatser medför större
möjligheter för rekreation och
friluftsliv för personer med
båtintresse. Marinan ligger nära
naturområdet Bogesundskilen och
en ökad verksamhet bedöms
kunna medföra ett minskat
intresse för rekreation och
friluftsliv. Alternativ utformning
medför små positiva
konsekvenser.

Bebyggelse
och
infrastruktur

+-0

+-0

+-0

+-0

Bebyggelsen vid marinan
bedöms ha obetydliga
konsekvenser för miljön.

Bebyggelsen vid marinan
bedöms ha obetydliga
konsekvenser för miljön.

Bebyggelsen vid marinan bedöms
ha obetydliga konsekvenser för
miljön.

Bebyggelsen vid marinan bedöms
ha obetydliga konsekvenser för
miljön.

-1

+-0

-1

-1

Byggskedet kommer att medföra
små negativa konsekvenser.

Inga förändringar i risk och
säkerhet i området till följd av
att aktiviteten i området förblir
oförändrad.

Risk och säkerhet bedöms medföra
små negativa konsekvenser under
byggskede samt i och med en ökad
båttrafik.

Risk och säkerhet bedöms
medföra små negativa
konsekvenser under byggskede
samt i och med en ökad båttrafik.

Risk och
säkerhet
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Hushållning
med
naturresurser

+-0

+-0

-1

-1

Några bryggor kortas vilket frigör
vattenmassa. Som helhet
bedöms alternativet dock ge
obetydliga förändringar för
hushållning med naturresurser.

Marinan behålls i befintligt skick
vilket medför obetydliga
förändringar för hushållning
med naturresurser.

En större marina ger en ökad
energi- och vattenförbrukning. Även
skogsmark försvinner vid
utvidgningen. Detta bedöms
medföra små negativa
konsekvenser för hushållningen med
naturresurser.

En större marina ger en ökad
energi- och vattenförbrukning.
Även skogsmark försvinner vid
utvidgningen. Detta bedöms
medföra små negativa
konsekvenser för hushållningen
med naturresurser.

Den samlade bedömningen visar att den alternativa utformningen innebär minst negativa konsekvenser för miljön (tabell 4).
Tabell 4. Samlad bedömning för alla alternativ.

Samlad
bedömning

Nollalternativ

Nollplusalternativ

Planalternativ

Alternativ utformning

-2

-2

-2

-1

Inga åtgärder för att minska
spridningen av föroreningar
från båtbottenfärger till mark
och vatten tas, varför
alternativet bedöms innebära
märkbara negativa
konsekvenser för miljön.

Inga åtgärder för att minska
spridningen av föroreningar
från båtbottenfärger till mark
och vatten tas, varför
alternativet bedöms innebära
märkbara negativa
konsekvenser för miljön.

Uppförandet av service- och
förvaringshallar ger en negativ
påverkan på landskapsbilden.
Vissa åtgärder vidtas för att
förhindra spridningen av
föroreningar från båtbottenfärger
till mark och vatten, vilket ger
positiva konsekvenser för markoch vattenmiljön. Dock medför
planerna på muddring stora
negativa konsekvenser för
vattenmiljön. Planalternativet
bedöms därför innebära
märkbara negativa
konsekvenser för miljön.

Åtgärder vidtas för att minska
spridningen av föroreningar
från båtbottenfärger till mark
och vatten, vilket förbättrar
mark- och vattenmiljön.
Fortsatt spridning av
föroreningar, men i mindre
skala, bedöms trots detta
förekomma då de ligger
lagrade i marken. Den
alternativa utformningen
bedöms därför ge små
negativa konsekvenser för
miljön.
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3.17 Miljökonsekvenser av alternativen i
relation till miljökvalitetsmålen
Matrisen (tabell 5) nedan beskriver hur nollalternativet,
nollplusalternativet,
planalternativet
och
den
alternativa
utformningen för Säbyvikens marina påverkar de olika
miljökvalitetsmålen. Både positiva och negativa aspekter för

respektive miljökvalitetsmål presenteras under de olika alternativen.
I bedömningen av effekterna och huruvida dessa har en positiv eller
negativ påverkan på miljömålens uppfyllande har nulägesstadiet på
marinan använts som referens.

Tabell 5. Miljökonsekvenserna för de olika alternativen i relation till miljökvalitetsmålen.
Miljökvalitetsmål

Nollalternativ

Nollplusalternativ

Planalternativ

Alternativ utformning

Begränsad klimatpåverkan

Positiva effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Minskade utsläpp från
båtmotorer på grund av
färre båtplatser

Fortsatta utsläpp från
båtmotorer

Ökade utsläpp från båtmotorer
då antalet båtar ökar

Ökat utsläpp från båtmotorer
då antalet båtar ökar

Fortsatt biltrafik till och från
marinan

Ökade utsläpp från biltrafik till
och från marinan

Ökade utsläpp från biltrafik till
och från marinan

Ökade utsläpp från tung trafik i
byggskede

Ökade utsläpp från tung trafik i
byggskedet

Minskade utsläpp från
biltrafik på grund av färre
båtplatser
Negativa effekter
Ökat utsläpp från tung
trafik i rivningsskede

Frisk luft

Positiva effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Minskade utsläpp från
båtmotorer på grund av
färre båtplatser

Fortsatta utsläpp från
båtmotorer

Ökat utsläpp från båtmotorer

Ökat utsläpp från båtmotorer

Ökat utsläpp från biltrafik till
och från marinan

Ökat utsläpp från biltrafik till
och från marinan

Ökat utsläpp från tung trafik i
byggskedet

Ökat utsläpp från tung trafik i
byggskedet

Minskade utsläpp från
biltrafik till och från
marinan

Fortsatt biltrafik till och från
marinan

Negativa effekter
Ökat utsläpp från tung
trafik i rivningsskede
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Bara naturlig försurning

Positiva effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Minskad biltrafik på
grund av färre båtplatser

Fortsatta utsläpp från
båtmotorer

Ökade utsläpp från tung trafik i
byggskedet

Ökade utsläpp från tung trafik i
byggskede

Ökade utsläpp från båtmotorer

Ökade utsläpp från båtmotorer

Negativa effekter
Ökade utsläpp från tung
trafik i byggskedet
Minskat utsläpp från
båtmotorer

Giftfri miljö

Positiva effekter

Negativa effekter

Positiva effekter

Positiva effekter

Minskade utsläpp från
båtbottenfärg på grund
av färre antal båtar

Oförändrade utsläpp från
båtbottenfärg

Hårdgjorda ytor minskar
infiltreringsförmågan för gifter
i marken

Hårdgjorda ytor minskar
infiltreringsförmågan för gifter
i marken

Spolplatta samlar upp
förorenat vatten och renar det

Spolplatta samlar upp
förorenat vatten och renar det

Negativa effekter
Ökade utsläpp från
båtbottenfärg på grund av ökat
antal båtar
Eventuell muddring rör upp
gifter

Borsttvätt rengör båtbottnar så
att bottenfärg blir överflödig
och dess användning minskar

Negativa effekter
Ökade utsläpp från
båtbottenfärg på grund av ökat
antal båtar
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Ingen övergödning

Positiva effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Minskade utsläpp från
båtmotorer

Fortsatta utsläpp från
båtmotorer

Ökade utsläpp från båtmotorer

Ökade utsläpp från båtmotorer

Minskade utsläpp från
biltrafik till och från
marinan

Fortsatta utsläpp från VAsystem på marinan

Ökade utsläpp från biltrafik till
och från marinan

Ökade utsläpp från biltrafik till
och från marinan

Ökade utsläpp från tung trafik i
byggskedet

Ökade utsläpp från tung trafik i
byggskede

Minskade utsläpp från
VA-system på marinan

Negativa effekter
Ökade utsläpp från tung
trafik i rivningsskedet

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Positiva effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Minskad störning i
fiskars lek-/uppväxtmiljö

Fortsatt störning i fiskars
lek-/uppväxtmiljö

Ökad störning i fiskars lek/uppväxtmiljö

Ökad störning i fiskars lek/uppväxtmiljö

Minskad mängd
propellervirvlar, minskad
störning på växt- och
djurliv

Oförändrad mängd
propellervirvlar, fortsatt
störning på växt- och
djurliv

Ökning av propellervirvlar,
ökad störning på växt- och
djurliv

Ökning av propellervirvlar,
ökad störning på växt- och
djurliv

Positiva effekter

Negativa effekter

Positiva effekter

Positiva effekter

Minskade utsläpp av
båtbottenfärg.

Fortsatta utsläpp av
båtbottenfärg.

Spolplatta minskar utsläpp av
båtbottenfärg.

Minskad spridning av
föroreningar från
dagvatten.

Fortsatt spridning av
föroreningar från
dagvatten.

Minskad spridning av
föroreningar från dagvatten
på grund av hårdgjorda ytor.

Båtbottentvätt och spolplatta
minskar utsläpp av
båtbottenfärg.
Minskad spridning av
föroreningar från dagvatten
på grund av hårdgjorda ytor.

Negativa effekter
Ökade utsläpp av
båtbottenfärg på grund av fler
båtar.
Ökad spridning av föroreningar
från dagvatten.

Negativa effekter
Ökade utsläpp av
båtbottenfärg på grund av fler
båtar.
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Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Positiva effekter

Negativa effekter

Positiva effekter

Positiva effekter

Bebyggelse på
fornminne tas bort.

Bebyggelse på fornminne.

Ökad marin rekreation då fler
får tillgång till båtplats.

Ökad marin rekreation då fler
får tillgång till båt.

Utbyggnad av befintlig marina i
stället för att ta ny mark i
anspråk.

Utbyggnad av befintlig marina i
stället för att ta ny mark i
anspråk.

Negativa effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Minskad rekreation då
färre människor har
tillgång till båt.

Bebyggelse på fornminne .

Bebyggelse på fornminne.

Ökad båtrekreation leder till
större påverkan på
skärgårdsmiljön .

Ökad båtrekreation leder till
större påverkan på
skärgårdsmiljön.

Minskad fiskerekreation på
grund av sämre
fiskemöjligheter då båtar stör
fiskar.

Minskad fiskerekreation på
grund av sämre
fiskemöjligheter då båtar stör
fiskar.

Ingen hänsyn till strandskydd.

Ingen hänsyn till strandskydd.

Ökad fiskerekreation på
grund av bättre
fiskemöjligheter.

Ingen hänsyn till
strandskydd.

Myllrande våtmarker

Ingen påverkan.

Ingen påverkan.

Eventuell positiv påverkan om
våtmark anläggs.

Eventuell positiv påverkan om
våtmark anläggs.

Levande skogar

Positiva effekter

Positiva effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Oförändrat strövstråk för
vilda djur.

Oförändrat strövstråk för
vilda djur.

Minskat strövstråk för vilda
djur på grund av att skogsmark
försvinner.

Minskat strövstråk för vilda
djur på grund av att skogsmark
försvinner.

Påverkan på Bogesundskilen
då marinan tar anspråk på
mark benämnd riksintresse
friluftsliv.

Viss påverkan på
Bogesundskilen då marinan
tar anspråk på mark benämnd
riksintresse friluftsliv.
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God bebyggd miljö

Positiva effekter

Positiva effekter

Positiva effekter

Negativa effekter

Bebyggelse på
fornminne tas bort.

Oförändrat buller från
marinan.

Hallbyggnader minskar
omgivningsbuller.

Bebyggelse på fornminne.

Negativa effekter

Negativa effekter

Ökat buller under byggskede.

Bebyggelse på fornminne.

Bebyggelse på fornminne.

Ökat buller från länsväg 274.

Ingen tillgänglighet för
cyklister.

Ingen tillgänglighet för
cyklister.

Ökat buller från marinan.

Ökat buller från länsväg
274.

Ökat buller under byggskede.

Minskat buller från
marinan.

Negativa effekter
Ingen tillgänglighet för
cyklister.
Ökat buller i
rivningsskede.

Ökat buller från länsväg 274.
Ökat buller från marinan.

Ökat buller från länsväg
274.

Ett rikt växt- och djurliv

Ingen tillgänglighet för
cyklister.

Hallbyggnader stör
landskapsbild.

Positiva effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Negativa effekter

Minskad störning i
fiskars lek-/uppväxtmiljö
på grund av färre
båtplatser.

Oförändrad lek/uppväxtmiljö för fiskar.

Begränsad lek-uppväxtmiljö för
fiskar på grund av utbyggnad
av marinan.

Begränsad lek-/uppväxtmiljö
för fiskar på grund av
utbyggnad av marinan.

Minskat habitat för fågelliv på
grund av störande omgivning
och minskade vassområden.

Minskat habitat för fågelliv på
grund av störande omgivning
och minskade vassområden.

Ökat undervattensbuller.

Ökat undervattensbuller.

Propellervirvlar stör växt- och
djurliv.

Propellervirvlar stör växt- och
djurliv.

Ökat habitat för fågelliv.
Minskat
undervattensbuller.
Minskad påverkan från
propellrar.

Oförändrat habitat för
fågelliv.
Oförändrat
undervattensbuller.
Oförändrad påverkan från
propellrar.

Eventuell muddring stör växtoch djurliv.
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3.18 Alternativ lokalisering

3.18.1 Alternativ lokalisering 1: Norsundet

Säbyvikens marina är inte den enda platsen i Österåker som kan vara
aktuell för utbyggnad. Det är därför relevant att jämföra
konsekvenserna för utbyggnad i Säbyviken med andra potentiella
lokaliseringar som kan ses i figur 18. Miljöbalken (SFS, 1998a)
föreskriver i 6 kap. 12 § att ”rimliga alternativ med hänsyn till
planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd” ska
”identifieras, beskrivas och bedömas”. Mot denna bakgrund har tre
alternativa lokaliseringar identifierats: Norsundet, Björnhammarvarvet och Svinninge marina. Dessa ligger i angränsande områden
till Säbyviken, finns med i Österåkers kommuns båtplatsinventering
och har potential att utvecklas för att bidra till kommunens
målsättning att främja båt- och skärgårdslivet.

Norsundet ligger öster om Säbyviken. Infart till en eventuell marina
sker antingen genom det förhållandevis trånga sundet väster om
Svavelsö eller genom det grunda Lillsundet mellan Svavelsö och
Rydbo Sjöstad (Lantmäteriet, 2013; Sjöfartsverket, 2013). I nuläget
finns ingen marina utan endast privata bryggor i Norsundet. I
Österåkers kommuns båtplatsinventering framgår att platsen är grund
och anläggning av ett allmänt bad på platsen har diskuterats
(Österåkers kommun, 2010a).
En marina som anläggs längst in i Norsundet skulle ligga i anslutning
till bostadsbebyggelse och ett Natura 2000-område. En marina som
anläggs väster om Natura 2000-området skulle kräva att en ny väg
anläggs från Svinningevägen. Både alternativet i Norsundet och i
Säbyviken förutsätter att båtarna passerar vad som i Kulturmiljöprogrammet från 1998 anges vara ett kulturhistoriskt område
(Österåkers kommun, 2010b).
I kommunens grönplan framgår att platser i anslutning till
Norsundet har flera, främst lokala och kommunala, värden. Området
ingår i en avgränsning med ”samlat naturvärde” kallat Rydboholm,
där ekologiska kvaliteter förstärker varandra. Barrskogen väster om
Natura 2000-området klassas som rekreationsområde av kommunalt
intresse och har dessutom höga naturvärden både ur mark- och
vattensynpunkt. Lillsundet anges vara ett rekreationsområde av
kommunalt intresse.

Figur 18. Alternativa lokaliseringar för utbyggnad eller nybyggnad av
marina (Blomberg, 2014).

Den mänskliga påverkan vid Lillsundet klassas som grad fem på en
femgradig skala, där högt värde anger att platsen är starkt påverkad
av fysisk exploatering, förorening och båt- och fartygstrafik. Detta
gäller även ett litet område längst in i Norsundets sydöstra del.
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Lillsundets ekologiska värde är av den tredje graden på en femgradig
skala, där lågt värde anger att platsen har gynnsamma ekologiska och
biologiska värden. Observera att skalans gradering är motsatt den för
mänsklig påverkan. Det ekologiska värdet för området längst in i
Norsundet är fyra (Österåkers kommun, 2010b).

3.18.2 Alternativ lokalisering 2: Björnhammarvarvet
Björnhammarvarvet är en kommersiell marina som ligger intill
bostadsbebyggelse. Enligt båtplatsinventeringen finns det i nuläget
inte tillräcklig mark för en eventuell utbyggnad (Österåkers
kommun, 2010a) . Kommunens ansvarige menar att en eventuell
utveckling av Björnhammarvarvet skulle kunna vara att effektivisera
vinterförvaringen (Nygårds, 2013). I anslutning till varvet finns få
platser som av kommunen utpekats som särskilt värdefulla, men
vikarna väster om varvet används som badplatser och anges vara ett
rekreationsområde av kommunalt intresse (Österåkers kommun,
2010b).

3.18.3 Alternativ lokalisering 3: Svinninge marina
Svinninge marina är en av Storstockholms största anläggningar för
fritidsbåtar, med plats för ungefär 1 200 båtar i hamn och 700 båtar
på land. En utbyggnad av bryggorna skulle enligt
båtplatsinventeringen kräva stora muddringsarbeten och medföra
negativa miljökonsekvenser. Viss disponibel mark finns för att utöka
båtuppläggningsytan i anslutning till marinan (Österåkers kommun,
2010a).

Svinninge marina ligger inte i direkt anslutning till någon
bostadsbebyggelse, däremot ligger den bredvid den mindre
Svinninge Båtklubb (Lantmäteriet, 2013) som har plats för ungefär
200 båtar (Österåkers kommun, 2010a).
I kommunens grönplan klassas platsen för marinan som ett
rekreationsområde av kommunalt intresse. Väster om marinan ligger
en värdefull ängs- och hagmark som även klassas som värdefull ur
pedagogiskt perspektiv. Marken är också del av en våtmark med
högt naturvärde. Våtmarken, som ligger inne i en vik, har
egenskaper som påverkar den marina miljön och som är av regionalt
och nationellt intresse. Udden öster om marinan uppges ha regionalt
värdefulla marina värden samt värdefulla lövskogar. Hela marinan,
inklusive viken väster och udden öster om den, ingår i ett
herrgårdslandskap med åkrar, alléer och ekar (Österåkers kommun,
2010b).
Den mänskliga påverkan genom fysisk exploatering, föroreningar
och båttrafik anges för viken väster om marinan vara av fjärde
graden på en femgradig skala, där fem anger störst påverkan. Viken
är gynnsam för biologiska faktorer i området. Udden öster om
marinan, som passeras på vägen ut från den, är av andra graden vad
gäller mänsklig påverkan enligt samma skala, och innehåller färre
biologiskt gynnsamma element än viken (Österåkers kommun,
2010b).

3.18.4 Samlad bedömning av alternativa
lokaliseringar
Ur miljösynpunkt är det oftast bättre att utveckla befintliga marinor
än att bygga nya. Verksamheten kan i en del fall effektiviseras, och i
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de lokaliseringsalternativ där mer mark och vatten tas i anspråk är
ingreppen i miljön mindre än om helt nya anläggningar byggs.
Dessutom sparas strandområden (Tillväxt Bohuslän, 2010). Av
denna anledning framstår lokaliseringsalternativet i Norsundet som
mindre bra.
Etablering i Norsundet skulle innebära negativ påverkan på miljön i
Lillsundet, vilket skulle ge onödigt stora konsekvenser både för de
som vistas i området och för vattenlivet i sundet. Förslagsvis skulle
genomfarten i Lillsundet begränsas, men det faktum att ingen marina
finns etablerad sedan tidigare, det eventuella behovet av muddring
samt närheten till bostäder gör att platsen ändå inte lämpar sig för
marinaverksamhet.
Vid Björnhammarvarvet är närheten till bostäder samt den låga
tillgången på lämplig mark faktorer som talar emot en utvecklad
marinaverksamhet. Utvecklingsmöjligheterna för varvet utgörs
främst av en effektiviserad vinterförvaring, vilket är otillräckligt för
kommunens behov. Även om det skulle finnas mark för utökad
verksamhet, skulle en sådan sannolikt påverka den badplats som
finns bredvid Björnhammarvarvet. Detta skulle, med hänsyn till
kommunens ambition att utveckla badmöjligheter i kommunen,
medföra negativa konsekvenser för rekreation.
Svinninge marina är en redan befintlig marina där det
utrymmesmässigt finns möjlighet att utöka både antalet båtplatser
och vinterförvaringen. Marinan ligger längre ifrån bostäder än
lokaliseringsalternativen i Norsundet och Björnhammarvarvet, vilket
gör den till ett bättre alternativ. Problem med detta
lokaliseringsalternativ är behovet av muddring och marinans läge
intill ett område som är viktigt för marina och landknutna ekosystem
och redan är hårt utsatt för exploatering. Under förutsättning att

nödvändiga skadeförebyggande åtgärder vidtas är Svinninge marina
det mest fördelaktiga lokaliseringsalternativet av dessa tre.
Liksom Svinninge marina är också Säbyviken en redan etablerad
marina med utrymme för utökad vinterförvaring på land samt fler
båtplatser. En viktig fördel med Säbyviken är att den är
förhållandevis djup, vilket gör att muddring troligen kan undvikas
om befintliga bryggor förbättras och förlängs i stället för att bygga
nya. Väster om Svinninge marina, inåt i viken, ligger en mycket
värdefull ängs- och hagmark medan det på andra sidan, utåt i viken,
inte finns utrymme för utökad verksamhet på grund av befintliga
bostadsområden. Möjligheterna att förlänga befintliga bryggor är
obefintliga eftersom detta skulle påverka vattenströmningen i viken.
Vid Säbyviken finns större möjligheter till utbyggnad på vattnet än
vid Svinninge marina. I jämförelse med Svinninge har Säbyviken
inte lika höga naturvärden ur regionalt och nationellt perspektiv, i
synnerhet vad gäller den marina miljön. Det finns dock viktiga lekoch uppväxtområden för fisk i Säbyviken. Dessutom har Säbyvikens
marina sämre infrastruktur i form av vatten- och avloppssystem samt
vägförsörjning.
Sammanfattningsvis har alternativet Säbyvikens marina fler fördelar
än Svinninge marina vad gäller en utbyggnad.

3.19 Rekommenderat alternativ
Nollalternativet och nollplusalternativet medför inga tydliga
förbättringar för miljön. Om tidigare verksamhet fortsätter som i dag
innebär det en fortsatt spridning av miljögifter till mark och vatten,
samtidigt som antalet båtplatser förblir oförändrat.
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Planalternativet medför stora konsekvenser på landskapsbilden, samt
förstörelse av habitat för växt- och djurlivet i Säbyviken. Vissa
åtgärder tas för att minska spridning av miljögifter från
båtbottenfärger till mark och vatten, men spridning av bottenlagrade
miljögifter fortsätter.
Den alternativa utformningen inkluderar åtgärder för att minska
spridningen av miljögifter till mark och vatten. Eftersom muddring
inte utförs stannar lagrade gifter från botten, och livsmiljön för fisk
och smådjur påverkas inte märkbart. Mot bakgrund av detta bedöms
den alternativa utformningen medföra minst negativa konsekvenser
för miljön, samtidigt som marinan har möjlighet att byggas ut.
Därmed anses den alternativa utformningen vara det mest
fördelaktiga alternativet för Säbyvikens marina.

3.20 Uppföljning
Beroende på vilket alternativ som väljs vid en eventuell utbyggnad
av marinan kommer uppföljningsbehovet att skilja sig åt. För
planalternativet och den alternativa utformningen ligger fokus på att
mäta den ökade miljöbelastning som förutses i denna
miljökonsekvensbeskrivning samt på att verifiera effekten av de
förebyggande åtgärder som planeras.

uppföljning efter avslutad utbyggnad: koppar, krom, tributyltenn,
kadmium, nickel, bly, zink, samt polyaromatiska kolväten (PAH).
Koncentrationen av lösta ämnen i vattenkolumnen kan variera stort
över året, och en stickprovskontroll vid ett enstaka tillfälle ger därför
en hög osäkerhet. För jämförelse med gränsvärden bör därför
provtagning ske en gång per månad under ett år före start av
utbyggnad. Efter avslutad eventuell muddring bör även en
provtagning göras för att säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder
har åtagits under anläggningsfasen. Två år efter påbörjad utbyggnad
av marinan bör en förnyad provtagning genomföras för att säkerställa
att halten av giftiga ämnen är inom tillåtna intervall.
För att kunna förutse metaller och andra ämnens mobilitet i vattnet
bör även viktiga vattenparametrar som syrgas, temperatur, salinitet,
kväve, fosfor, organiskt material och plankton mätas vid samtliga
provtagningslokaler. Fokus bör ligga på inflöden från Ubbybäcken,
utflöden från Säbyviken, lokala vattendjup utanför marinan samt runt
bryggorna. Föreslagna punkter för provtagning ses i figur 19.

3.20.2 Uppföljning och övervakning av mark
För att ta reda på vilka föroreningar som förekommer i marken, samt
planera lämpliga åtgärder för att minimera dem, bör provtagning ske.
I de flesta fall där uppställningsplatser av båtar har undersökts
bedöms sanering vara nödvändigt (ITM, 2011).

3.20.1 Uppföljning och övervakning av vatten
För att bedöma inverkan på miljön från en utbyggnad av marinan
rekommenderas att följande ämnen mäts före, under samt vid
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3.20.3 Uppföljning och övervakning av
reningsanläggningar för spol- och dagvatten

under provfisket (figur 19) (Naturvatten, 2013). I samband med
uppsamling av sjunkande fisk efter sprängningen kan också en
uppskattning av bottenvegetationens täckningsgrad göras.

Provtagning av reningsfunktionen vid spolplattan bör ske minst en
gång per år för Säbyvikens marina. Provtagningen bör genomföras
enligt de riktlinjer som Hav- och vattenmyndigheten (2012) fastställt.
Vattenprovet ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium med
hänsyn till TBT, koppar, Irgarol och zink. För metallerna ska både
totalt och filtrerat prov analyseras.

Eftersom återhämtningstiden för muddrade områden uppskattas
vara ett till tre år (Naturvårdsverket, 2009a) rekommenderas
uppföljningen bestå av en provtagning i augusti under fyra års tid för
att återhämtningen ska kunna dokumenteras.

Provtagning av reningsfunktionen hos dagvattenanläggningar och
båtbottentvätt sker enligt ett separat egenkontroll program baserat på
leverantörens anvisningar.

3.20.4 Uppföljning av effekter på biologisk mångfald
Den största påverkan som planalternativet bedöms ha på den
biologiska mångfalden i Säbyviken kommer av den föreslagna
muddringen. I och med den riskerar viktiga uppväxtområden för
fisk att försvinna, varför en uppföljning är viktig.
Naturvärdesbedömningen i denna miljökonsekvensbeskrivning
grundar sig till stor del på Naturvattens yngelinventering av Säbyvik,
där sprängfiske användes (Naturvatten, 2013). För att möjliggöra
jämförelser mellan yngelinventeringen och uppföljningen av de olika
alternativen bör samma metod användas De provpunkter som
rekommenderas är de provpunkter som användes i västra Säbyvik

Figur 19. Föreslagna provtagningspunkter för vatten, sediment samt
yngelinventering i Säbyviken (Blomberg, 2014).
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4 Naturparken

4.1 Icke-teknisk sammanfattning
I samband med utbyggnaden av Säbyvikens marina har markägaren
planer på att anlägga en naturanpassad camping, en så kallad
naturpark, öster om viken. En detaljplan har ännu inte tagits fram,
men det förslag som utformats av White Arkitekter har behandlats
som en detaljplan i denna miljökonsekvensbeskrivning och kallas för
planalternativet. Planalternativet innebär anläggning av strandnära
stugor, campingplatser, en konferensanläggning, sandstrand, boende
på flottar samt möjlighet till aktiviteter som bangolf, fotboll,
kanotuthyrning, hinderbana och klättring. Den väntas ta
skogsområden längs med och öster om Säbyviken och norr om
Norsundet i anspråk. Bebyggelse planeras även väster om
Säbyviken, norr om Säbyvikens marina. Projektområdet beskrivs
som värdefullt på en kommunal nivå då det innehåller höga naturoch kulturhistoriska värden
Ett förslag på alternativ utformning har även tagits fram för
naturparken. Den alternativa utformningen har sin grund i
planförslaget, men har utformats för att ge mindre negativa effekter
på miljöaspekterna. Den alternativa utformningen omfattar bland
annat flyttad infartsväg till Svinningevägen, inget strandnära boende
eller boende på flottar, flyttad kanotuthyrning samt ingen anlagd
sandstrand.

utvecklingen, om
nollalternativet.

naturparken

inte

anläggs,

kallas

för

Planalternativet bedöms medföra stora negativa konsekvenser för
vattenförhållanden och biologisk mångfald i vatten eftersom flera av
de planerade aktiviteterna minskar vassvegetationens utbredning
samt kräver muddring, som försämrar vattenkvaliteten genom
spridning av föroreningar som har lagrats i bottensediment.
Vassvegetationen är viktig eftersom den utgör ett potentiellt lek- och
uppväxtområde för fiskar och är även viktigt för fågellivet Den
alternativa utformningen ger märkbara negativa konsekvenser för
vattenförhållanden och små negativa konsekvenser för biologisk
mångfald i vatten eftersom vass strandkanten lämnas orörd i
Säbyviken.
Avverkning av skog för att frigöra utrymme till byggnader och
campingplatser påverkar den biologiska mångfalden och
naturvärden på land märkbart negativt. Områden med de största
naturvärdena lämnas orörda i den alternativa utformningen och får
där små negativa konsekvenser.
I planalternativet bedöms kulturmiljön få stora negativa
konsekvenser då den föreslagna vägdragningen går genom ett
fornlämningsområde av kommunalt intresse. Den nya infartsvägen
gör att gravfälten separeras från varandra och förlorar sin
sammanhängande helhet. I den alternativa utformningen flyttas
infartsvägen till Svinningevägen för att inte förstöra
fornlämningsområdet, vilket ger obetydliga konsekvenser för
kulturmiljön. Naturparken ger små negativa konsekvenser av buller
för både planalternativet och den alternativa utformningen.

Om naturparken inte anläggs kommer merparten skogen i området
att föryngringsavverkas inom några årtionden. Den tänkta framtida
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Den ökade bebyggelsen och aktiviteterna i området bedöms även
medföra ökad olycksrisk. Detta gäller framförallt i planalternativet
där boendet på flottar saknar bryggor till land. För att minimera
riskerna bör en brygga med räcken anläggas som förbinder flottarna
till land, eller som i den alternativa utformningen, inte anlägga
boende på vatten. Den ökade bebyggelsen kommer att ge små
negativa konsekvenser för landskapsbilden i planalternativet, som
kan undvikas genom att bygga längre från strandlinjen samt göra
byggnaderna naturanpassade. I den alternativa utformningen tas
mindre strandnära mark i anspråk, vilket medför obetydliga
konsekvenser för landskapsbilden. I nollalternativet avverkas skog,
vilket skapar kalhyggen som bedöms ge märkbara negativa
konsekvenser för landskapsbilden.
Möjligheter till rekreation och friluftsliv ökar för båda
naturparksalternativen, trots att allemansrätten begränsas. En
camping med tillhörande lek- och aktivitetsområden samt badplats
gör området mer attraktivt och tillgängligt. Nollalternativer ger små
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv.
Minskade ytor för djur och växter att leva på ger tillsammans med en
ökad mänsklig störning i området sämre förutsättningar för ett rikt
djur- och växtliv. Den spridning av skadliga ämnen som kan uppstå
efter muddring och annan aktivitet i vattnet kan göra vattenlevande
organismer mer känsliga för dessa försämrade förutsättningar. En
eventuell utbyggnad av den närliggande marinan skulle öka denna
effekt ytterligare, samt bidra till ökade bullernivåer.
Planalternativets sammanlagda påverkan bedöms medföra märkbart
negativa konsekvenser, jämfört med nollalternativet och den
alternativa utformning som bedöms medföra små negativa
konsekvenser. Eftersom det finns intresse för att bygga en naturpark

är den alternativa utformningen det mest lämpliga förslaget, där
naturparken kan byggas med större naturhänsyn.

4.2 Bakgrund naturparken
Utvecklingsplaner för området runt Säbyviken omfattar en naturpark
och camping i naturmiljö. Området för naturparken är ännu inte
detaljplanelagt, men ett planprogram för Säbyviken har tagits fram.
Planprogrammets syfte är att skapa en samlad bild av
förutsättningarna för utveckling av Säbyviken samt redovisa
konsekvenser av planerade förändringar. I denna miljökonsekvensbeskrivning har vi valt att betrakta White Arkitekters
naturparksförslag som detaljplanelagt. Vi redovisar miljökonsekvenser av en eventuell naturpark så långt det är möjligt, med
hänsyn till planernas översiktliga karaktär. Vi har även tagit fram ett
nollalternativ som beskriver hur området kan tänkas utvecklas ifall
naturparken inte anläggs, samt ytterligare ett alternativ på
utformning. Naturparksförslaget av White Arkitekter och Tyréns
ligger som grund för detta alternativ.

4.2.1 Nollalternativ
På det tilltänkta området för naturparken bedrivs i dag skogsbruk. I
skogsbruksplanen är området uppdelat i nio mindre underområden.
Två av dessa, lokaliserade längs Norsundet mot Svavelsö, kan
föryngringsavverkas omgående, vilket innebär att skogen avverkas
och ny skog planteras. Av resterande sju underområden kommer ett
antal att vara mogna för föryngringsavverkning inom cirka tio år.
Ytterligare ett par underområden är klara för gallring, vilket innebär
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att mindre träd tas bort till förmån för mer värdefulla träd som får
fortsätta att växa till slutavverkningen. En smal skogsremsa i den
nordöstligaste delen av området är avsatt som skog som ur
naturvårdssynpunkt inte bör avverkas (Wickström, muntl. 2013).

Strandskyddet täcker en stor del av planområdet för naturparken
och måste tas i beaktning vid uppförande av byggnader.

4.2.2 Planalternativ
Infarten till naturparken från länsväg 274 samordnas med befintlig
infart till Säbyvikens marina. En ny väg sammanbinder marinan med
naturparken och leder vidare till entré, besöksinformation och
parkering som ligger i områdets västra del, intill Ubbybäcken. På
västra sidan om viken planeras konferensanläggning samt boende
med hög grad av komfort och tillgänglighet. Flottar med hus för
övernattning anläggs inne i viken. Öster om viken, där det i dag är ett
skogsområde, planeras uppställningsområden för husbilar och
husvagnar samt eventuellt ett antal stugor. Dessa ska placeras i
mindre grupper och vara omgivna av skog. Bilvägar är planerade
från entrén, samt mellan platserna för boende (figur 20). På den
södra sidan, i sluttningen mot Norsundet, föreslås ett strandnära och
naturanpassat stugboende. Stugorna ska byggas med utgångspunkt i
landskapets platsspecifika egenskaper. Några stugor hamnar i direkt
anslutning till stranden.
Mot vikens nordöstra strand, i anslutning till åkern, intill entrén och
besöksinformationen, planeras ett område med äventyrs- och
lekområden för bland annat klättring, fotboll, äventyrsgolf,
hinderbana, kanot- och jolleuthyrning. En brygga och en badplats
anläggs vid Norsundsudden. Enkla naturstigar för fotgängare och för
lättare transportmedel förbinder områdets olika delar. Utformningen
på bilvägar och bebyggelse naturanpassas och tillåtna hastigheter
begränsas.

Figur 20. Planalternativ för naturparken (Bovin, 2014).
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4.2.3 Alternativ utformning
Infarten till naturparken flyttas från länsväg 274 till Svinningevägen.
I anslutning till infarten etableras campingmöjligheter för husbil och
husvagn, samt eventuella servicebyggnader. Söder om detta område,
anslutet via en mindre väg, placeras ett småstugeboende i gläntor i
skogen. Från stugorna nås badplatser och andra aktivitetsområden
via mindre och naturanpassade gångstigar. Konferensanläggning i
den alternativa utformningen (figur 21) ligger söder om entrén, i
områdets östra del. Sydväst om entrén föreslås platser för stugor,
husvagnar och husbilar. Dessa områden finns främst på hällmark.
Säbyvikens västra strand bebyggs inte, och inte heller Norsundets
södra strand. De i planalternativet föreslagna flottboendena byggs
inte. Kanotuthyrning och vattenaktivitet i Säbyviken flyttas till
Norsundet av hänsyn till fiskarnas lekområden. Vid Norsundet
föreslås gallring av skogen för att öka tillgängligheten för de som
ägnar sig åt rekreation och vattenaktiviteter. I stället för anläggning
av en sandstrand med brygga vid den södra udden, kommer
badplatsen enbart att utgöras av en pålad brygga, vilket inte stör fiskoch fågelliv i samma utsträckning. Mot vikens nordöstra strand
planeras ett område med äventyr- och lekområden för bland annat
klättring, fotboll, äventyrsgolf och hinderbana. En gångstig förbinder
naturparken med marinan. Längs stigen kan informationsskyltar
upplysa besökare om natur- och kulturvärden i området.

Figur 21. Alternativ utformning av naturparken (Bovin & Lundqvist, 2014).

Strandskyddet täcker en stor del av planområdet för naturparken
och måste tas i beaktning vid uppförande av byggnader.
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4.2.4 Miljöaspekter med särskild relevans
Vattenförhållanden, biologisk mångfald och kulturmiljö är de
miljöaspekter som har utretts i störst omfattning, eftersom de
påverkas mest av anläggande av en naturpark. Även landskapsbild,
rekreation, friluftsliv och hälsa samt risk och säkerhet diskuteras i
stor utsträckning. De miljöaspekter som utretts i minst omfattning är
luftförhållanden, markförhållanden, buller och hushållning med
resurser.

4.3 Landskapsbild
4.3.1 Nulägesbeskrivning
Det område där naturparken är planerad ingår i ett större natur- och
kulturlandskap. Historiska kulturlandskap finns längs Säbyvikens
västra strand. Ett odlingslandskap fortsätter norrut i dalgången.
Naturparksområdet angränsar i söder till den småhusbebyggda
Svavelsö. Området är relativt kuperat, vilket gör att utsikten från
olika platser varierar.
Säbyvikens södra strand, som är en del av det större naturområdet
Bogesundslandet, präglas av naturmiljön. Från vissa platser och
utsiktspunkter domineras landskapsbilden av marinan, dess bryggor
och övrig bebyggelse. Figur 22 visar utsikt över Säbyviken från
naturparkens planområde.

Figur 22. Säbyviken från december 2013 (Bengtsson, 2013).

4.3.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Utvecklingen enligt nollalternativet innebär märkbart negativa
konsekvenser som följd av förändringar i den lokala landskapsbilden.
Skogsbruket fortsätter (Wickström, muntl. 2013), vilket gör att
naturlandskapet inte upplevs på samma sätt som tidigare då
framförallt de högre trädridåerna försvinner. Då avverkning i ett
tidigt skede är aktuellt längs Norsundet kommer detta först och
främst att påverka de boende på Svavelsö. Kulturlandskapets
inverkan på landskapsbilden kommer att öka då de öppna vyerna
synliggör existerande bebyggelse.
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4.3.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Under byggskedet är det nödvändigt att använda skogsbruks- och
byggmaskiner, vilket ger små negativa konsekvenser för
landskapsbilden.

Driftskede
Stugorna är planerade att vara små och naturanpassade. De stugor
som ska upprättas i de centrala delarna av halvön ger obetydliga
konsekvenser på landskapsbilden, medan de stugor och bryggor som
planeras vid strandkanterna runt halvön och på flottar i Säbyviken
bedöms medföra märkbara negativa konsekvenser. Landskapsbilden
i områdets västra delar kommer inte att påverkas märkbart av
bebyggelse. Sammantaget bedöms bebyggelsen medföra små
negativa konsekvenser för landskapsbilden, som har visualiserats i
figur 23 och 24. Det fanns ingen möjlighet att modellera vegetation
som döljer bebyggelse längre från stranden. Modellen kan därför
vara lämplig för bedömning av konsekvenser av strandnära
bebyggelse där vegetation behöver avverkas.

Figur 23. Modellerad bebyggelse för naturparken. Vy från Norsundets
södra strand (Bovin, 2013)

Figur 24. Modellerad bebyggelse för naturparken. Vy från söder mot norra
Säbyviken (Bovin, 2013).
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4.3.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning

4.3.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Planalternativ

Byggskede

Byggskede

Under byggskedet är det nödvändigt att använda skogsbruks- och
byggmaskiner, vilket ger små negativa konsekvenser för
landskapsbilden.

För att undvika negativ påverkan av områden med höga
naturvärden bör möjligheten att använda vattenvägen för transport
av byggmaterial utredas.

Driftskede

Driftskede

Detta alternativ är anpassat till områden med särskilda kultur- och
naturvärden samt till strandskyddet. Eftersom ingen strandnära
bebyggelse kommer att ske, avverkas inte heller någon strandskog,
även om viss gallring kan komma att ske. Även i den alternativa
utformningen är stugorna planerade att vara små och naturanpassade.
Eftersom bebyggelsen längre från stranden döljs av strandnära skog
blir konsekvenserna för landskapsbilden mindre omfattande jämfört
med planalternativet. Eventuellt kan anläggandet av bryggor medföra
små negativa konsekvenser på landskapsbilden.

Alla anläggningar bör utformas efter naturlandskapet, så att
landskapsbilden bevaras i så stor omfattning som möjligt.

Alternativ utformning
Byggskede
Gallring inför anläggning av vägar och bebyggelse bör ske med
hänsyn till landskapsbilden, till exempel genom att trädridåer längs
vattnet samt högre träd sparas.

Driftskede
Camping och servicebyggnader längs Svinningevägen kommer att
fungera som en förlängning av bebyggelsen i Svinninge, vilket
medför en mindre förändring av landskapsbilden för personer som
färdas mot Svinninge. De negativa konsekvenserna på landskapsbilden bedöms vara små.

För att undvika negativa konsekvenser för landskapsbilden bör
bryggorna ges en naturanpassad utformning.
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4.4 Markförhållanden
4.4.1 Nulägesbeskrivning
Terrängen i naturparksområdet är kuperad och består till stor del av
berg och berghällar. Grus, morän och glacial lera återfinns i
områdets centrala sänkor och sprickor, medan postglacial lera finns
vid strandkanten och på intilliggande åkermark. Förutsättningarna
för ras, skred och erosionsskador i området bedöms vara små då
jordtäcket binds av befintlig skog och årsnederbörden i regionen är
relativt låg, cirka 500 mm per år (SMHI, 2013). Berghällarnas
jordlager är tunt och känsligt mot maskinellt och mänskligt slitage.
Skyddsvärda geologiska objekt finns inte runt Säbyviken (Österåkers
kommun, 2010b). I Säbyviken finns ingen naturligt förekommande
sandstrand.

4.4.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Byggskede
Vid avverkning kan skogsmaskiner komma att skada marken och
exponera den för nederbörd. Detta ökar omfattningen av
sluttningsprocesser och risken för skador orsakade av erosion
(Skogsstyrelsen, 2013a). Skadornas omfattning beror på vald
avverkningsmetod, hur mycket skog som avverkas och var.

Driftskede
Då större skogsytor avverkas får jorden ett tillfälligt
näringsöverskott, eftersom vegetation inte längre binder

näringsämnen till marken (SMHI, 2009b). Avsaknad av
markvegetation ökar även vattenföringen till intilliggande vattendrag
(Naturvårdsverket, 2001a). Avrinningen kan orsaka jorderosion
(Naturvårdsverket, 2009b) och ökad nedbrytning av organiskt
material (Naturvårdsverket, 2001a), vilket kan leda till urlakning av
mineralämnen (SMHI, 2009b) och organiskt material
(Naturvårdsverket, 2001a).

4.4.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Under byggskedet kommer skog att avverkas och stubbar med
rotsystem avlägsnas för att ge plats åt vägar och byggnader. När
träden försvinner exponeras marken för nederbörd, vilket medför att
förutsättningar för erosion och sluttningsprocesser ökar
(Skogsstyrelsen, 2013b). I samband med schaktning av jordmassor
och sprängning av berg kan skred och ras förekomma i den kuperade
terrängen, och markskador kan uppstå när schakt- och bergmassor
transporteras till och från samt inom naturparksområdet. Under
byggnationen i de strandnära områdena kan även jordslam läcka ut i
Säbyviken.

Driftskede
Markslitage kommer troligtvis att uppstå även utanför vägar och
stigar i naturparken. Porösa jordarter och tunna jordlager på
berghällar kan trampas ned och slitas bort, framförallt i
äventyrsområdet. Vid campingplatser och stugor, där fordon kör och
parkerar, kan markytor skadas av hårt tryck och slitage från däck.
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I planalternativet kommer hårdgjorda ytor i form av vägbanor,
parkerings- och uppställningsplatser samt olika typer av tak att
introduceras i området. Om dagvattnet inte tas om hand på rätt sätt,
kan det ge negativa konsekvenser på markförhållandena. Om
dagvattnet inte kan renas i tillräcklig grad räknas utsläpp av sådant
vatten som miljöfarlig verksamhet.

4.4.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Den alternativa utformningen bedöms påverka marken något mindre
än vad planalternativet gör. Den alternativa utformningen saknar
strandnära bebyggelse, vilket minskar risken för att jord och slam
transporteras ut i Säbyviken under byggskedet. Konferensanläggningen och entrén har flyttats från den västra till den östra
delen av naturparksområdet och placerats på berg och morän i stället
för på postglacial lera som i planalternativet, vilket är fördelaktigt
då det är mer stabilt att bygga på berg.

Driftskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.

4.4.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Planalternativ
Byggskede
För att minimera transporter bör befintliga schakt- och bergmassor
användas inom naturparksområdet under byggskedet, vilket också
skulle vara en god hushållning med naturresurser (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2000b). Metoder för materialutvinning och transport
bör utredas för att risken för markskador, sluttningsprocesser och
slamläckage ska kunna minimeras.

Driftskede
Markslitage kan minimeras om besökare informeras om områdets
naturvärden och de skador som kan uppstå när många människor
rör sig där. Fotgängare bör uppmuntras att följa markerade leder, och
inom känsliga områden kan markslitage motverkas genom att
spänger placeras ut (WSP, 2010).
Dagvatten bör renas genom en lokal infiltrationsanläggning där
föroreningarna samlas upp, eller av dammar där partikelbundna
föroreningar kan sedimentera. Det finns ett verksamhetsområde för
hantering av dagvatten i Rydbo (SWECO, 2007).

Alternativ utformning
Byggskede
Samma skyddsåtgärder föreslås som för planalternativet.

Driftskede
Samma skyddsåtgärder föreslås som för planalternativet.
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4.5 Vattenförhållanden
4.5.1 Nulägesbeskrivning
Vattenförekomst Säbyvik är 187 hektar och har en volym på 18,9
miljoner kubikmeter. Bottenmaterialet består främst av lera
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991a). Bottentopografin varierar
relativt mycket, som mest är det 25 meter djupt, och vattenmassan
avgränsas mot omkringliggande vatten av trösklar (Ekologigruppen
et al, 2008). Dessa gör att vattenutbytet i viken sker förhållandevis
långsamt (Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991a), vilket innebär att
vattnet mellan den planerade naturparken och marinan kan nå högre
temperatur än det utanför viken. Eftersom sötvatten och kustvatten
möts i Säbyviken definieras den som ett övergångsvatten (European
Commission, 2003).
Vågpåverkan antas vara svag då Säbyviken är relativt vindskyddad.
De faktorer som styr vattnets rörelser i Säbyviken är tillrinningen av
sötvatten, vinddrivna in- och utströmmar vid utloppet samt
språngskiktsrörelser. Överlag är vindriktningarna i Säbyviken
nordvästliga till nordostliga samt sydostliga till sydvästliga, beroende
på årstid (Tyréns, 2012a).
Bedömning av vattenstatus grundas på vattentemperatur,
syreförhållanden, salthalt, näringsförhållanden och särskilt
förorenande ämnen. Eftersom halten av kvicksilver är hög i hela
Sverige är det lämpligt att analysera en vattenkemisk status med
respektive utan kvicksilver. Inklusive kvicksilver är Säbyvikens
kemiska vattenstatus inte god, dock bedöms den vara god då
kvicksilver borträknas. (VISS, 2013b). Tillräcklig mätdata rörande
miljögifter i Säbyviken saknas dock, varför fler och mer

platsrelevanta analyser behöver utföras för att säkert kunna
bestämma den rådande kemiska statusen.
Mer än 40 procent av Säbyvikens bottenarea är syrefri, och jämfört
med övriga skärgården är syrebristen i vattenmassan hög. Detta beror
sannolikt till stor del på den begränsade vattenomsättningen.
Syrebristen medför att nedbrytningen av organiskt material
begränsas, vilket gör Säbyviken känslig för övergödning. Syrebrist
leder också till att giftigt svavelväte bildas. Under sommaren ökar
den syrefria andelen av bottenarean, vilket medför en ökad
produktion av svavelväte (Svealands kustvattenvårdsförbund, 2012
& 2013).
Avrinningen från land är måttlig vilket begränsar näringstillförseln
till ytvattnet, som får en förhållandevis låg klorofyllhalt och ett stort
siktdjup då produktionen avstannar under sommaren (Svealands
kustvattenvårdsförbund, 2012). Av den näring som läcker ut i
Säbyviken kommer den största andelen från närliggande
jordbruksmark. Näringsämnena, främst kväve och fosfor,
transporteras via Ubbybäcken (SMHI, 2009a). Karteringar utförda av
Svealands kustvattenvårdsförbund visar totalkoncentrationen av
fosfor och kväve i Säbyviks vatten vid en provtagningspunkt söder
om Säbyviken. Under år 2001-2011 har totalkoncentrationen av
fosfor varierat mellan en måttlig ekologisk status och en
otillfredsställande ekologisk status, baserat på vattendirektivets
bedömningsgrunder. Vad gäller totalkoncentrationen av kväve har
den ekologiska statusen bedömts vara måttlig vid alla mätdatum år
2001-2011 utom i juli 2009 då den bedömts vara otillfredsställande.
Den ekologiska statusen för näringsämnena väger in faktorer som
siktdjup och syrgasförhållande (Svealands kustvattenvårdsförbund,
2012).
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I dag finns ingen våtmark inom det föreslagna naturparksområdet.
Däremot finns en vassansamling vid Ubbybäckens mynning, som
kan vara en grund för anläggning av en våtmark.

4.5.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Föryngringsavverkning av skog kan innebära tillfälligt ökad
tillförsel av slam och näringsämnen till vattnet (Skogsstyrelsen,
2013b). Den ökade mängden kväve och fosfor bidrar till
övergödning. Avverkning av strandnära träd kommer att leda till
ökad solinstrålning och därmed högre temperatur i vattnet, vilket i
sin tur kan förändra vattnets pH-värde (Gyllentri, 2005).

4.5.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Muddring kommer att ske när sandstranden, bryggor och flottar
anläggs, vilket det kan innebära att skadliga halter av miljögifter
uppkommer i närområdet. Muddring medför en grumling av
vattenmassan då sediment, med eventuella associerade
miljöföroreningar, rörs upp från botten (Naturvårdsverket, 2009a).
Därmed ökar dessa föroreningars biotillgänglighet, vilket innebär att
de kan tas upp av organismer (von Wachenfeldt, 2012). Finkornigare
partiklar kan stanna i vattenmassan under mer än en vecka innan de
åter sedimenterar. Med strömmar och vindar kan partiklarna spridas
över stora områden (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010b), vilket
innebär att skadliga kemikalier från aktiviteter vid Säbyvikens

marina kan ha ansamlats i förhöjda halter i sedimentet vid
naturparken.
Träd kommer att behöva avverkas vid de strandområden som ska
bebyggas. Den planerade platsen för kanotuthyrning på den östra
strandkanten av Säbyviken skuggas delvis av trädbeståndet till söder
om den. Avverkas träd här kommer sannolikt ljusinströmningen bli
större och vattentemperaturen högre, vilket i sin tur kan leda till en
förändring i pH-värde (Gyllentri, 2005).

Driftskede
Ökad vattenaktivitet, exempelvis från badplatsen, medför att
sedimenterat bottenmaterial rörs upp och föroreningar frigörs i
vattenmassan. Det långsamma vattenutbytet i Säbyviken kommer
troligtvis att leda till en ackumulering av miljögifter över tid
(Svealands kustvattenvårdsförbund, 2012).

4.5.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Anläggningen av badbryggan enligt den alternativa utformningen
medför en grumling av vattenmassan då sediment rörs upp från
botten (Naturvårdsverket, 2009a). Liksom i planalternativet leder
grumling till ökad exponering av miljögifter (von Wachenfeldt,
2012).
Vid muddring kan sedimenterat material, däribland miljögifter, på
samma sätt som i planalternativet blandas ut i vattenmassan
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(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010b). Då badplats och
kanotuthyrning placeras vid Norsundet i stället för vid Säbyviken,
kommer halterna av föroreningar i badplatsens sediment och vatten
att vara lägre i detta alternativ jämfört med i planalternativet.

Driftskede
Soptunnor vid vattnet kan förhindra att skräp slängs i Säbyviken.

Alternativ utformning

Ingen omfattande skogsavverkning är planerad i strandområdet,
varför inga större utsläpp av slam och tungmetaller förväntas.

Byggskede

Driftskede

Driftskede

Likvärdiga skyddsåtgärder föreslås som för plantalternativet.

Likvärdiga skyddsåtgärder föreslås som för plantalternativet.
Likvärdiga konsekvenser väntas som av planalternativet.

4.5.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Planalternativ
Byggskede
Vid fysisk påverkan på sedimenten bör geotextildukar spännas upp
runt området för att förhindra att föroreningar sprids till
omgivningen. Dukarna är bottenförankrade och måste vara noggrant
monterade så att de inte brister (Länsstyrelsen i Hallands län, 2013).
En annan metod för att minska utsläpp av giftiga ämnen i vattnet är
den så kallade STSO-tekniken, där föroreningarna stabiliseras med
hjälp av bindmedel som mekaniskt blandas in i sedimentet (Mácsik,
2006).
Om den vegetation som finns i strandkanten i största möjliga mån
bevaras kan erosion motverkas (Mácsik, 2006). Anläggning av en
våtmark i anslutning till bäcken vid åkern skulle minska
näringsläckaget därifrån.

4.6 Biologisk mångfald och naturvärden
4.6.1 Nulägesbeskrivning
Området präglas av stora stråk hällmarkstallskog med ett tjockt
moss- och lavtäcke och med lingonris samt ljung i fältskiktet. I de
fuktigare sänkorna, där gran dominerar, växer även blåbärsris.
Skogen innehåller även björk, ek, rönn, asp och enar. Enarna,
fornlämningarna och områdets stora och bredkroniga ekar och tallar
(figur 25) tyder på att området tidigare har varit öppet
kulturlandskap, förmodligen betesmark. De gamla ekarna och
andra lövträd kan fungera som spridningsväg för djur till träd i det
närliggande Natura 2000-området Ubby ekhage. I projektområdet
finns också några områden med fuktlövskog/alskog där fältskiktet
består av örter och gräs.
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mosstaggsvampen (Sarcodon squamosus), som gynnas av de gamla
tallarna (Nitare, 2012). Vid den närliggande Östra Ryds kyrka har
den sårbara arten läderbagge (Osmoderma eremita) observerats
(Antonsson et al., 2003); eftersom arten är beroende av gamla ekar
(Naturvårdsverket, 2001b) är det troligt att den också finns vid
ekarna inom naturparksområdet. Förmodligen finns en del
betesgynnade gräsmarksarter i jorden.

Figur 25. En skyddsvärd bredkronig tall (Bengtsson, 2013).

Vid genomförd naturvärdesbedömning (figur 26) 28 november
2013, konstaterades att i stort sett alla skogsområden inom
projektområdet har mycket låga naturvärden men att några av
områdena har en viss potential att nå höga naturvärden om
naturvårdsåtgärder genomförs. Norsundsudden, där de högsta
naturvärdena återfinns, består av en gles tallskog med ett flertal
bredkroniga tallar. I fältinventeringar genomföra av Tyréns (2012)
observerades spår efter den rödlistade skalbaggen reliktbock
(Nothorhina muricata). På samma plats lever den rödlistade

Figur 26. Naturvärdesbedömning för naturparken (Lundqvist, 2014).
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Ekologigruppen AB et al. har klassat kuststräckan som ett område
med lokala naturvärden, framförallt knutna till träd och
vattenvegetation (Naturvatten & Ekologigruppen AB, 2008). De
vassområden som finns vid den södra udden samt inne i Säbyviken
är viktiga områden för fiskars och fåglars reproduktion.
Vattenlevande fågelarter kan använda de breda vassbältena för att
bygga bo och hitta föda (WWF, 2003). Sothöna är en av de arter som
är beroende av vass för sin livscykel (Hammond, 2011), och har
observerats häckande på andra sidan viken (ArtDatabanken, 2013a).
I projektområdet har knipa observerats (Ekologigruppen AB et al.,
2008), och under fältbesöket hittades spår av hackspett. Eftersom
hackspett indikerar en diversitet av andra fågelarter (Mikusinski et
al., 2001) är det troligt att området utgör en god miljö för fåglar.
Även områdets gamla tallar och ekar, samt död ved på marken, är
viktiga för fågellivet. Större fågelinventeringar i naturparksområdet
har inte genomförts, däremot finns observationer av över hundra
häckande fågelarter inom cirka två kilometers radie (ArtDatabanken,
2013a). Av de säkerställda häckningarna är några arter med på
Artdatabankens rödlista, däribland ejder (Somateria mollissima),
tornseglare (Apus apus) och hämpling (Carduelis cannabina). Den
sistnämnda bedöms vara sårbar, medan de tidigare är nära hotade
(ArtDatabanken, 2013b). Eftersom häckningarna har observerats i
närliggande områden är det möjligt att projektområdet fungerar som
boplats eller spridningsväg för fåglarna.

omfattade inventeringar under sommarhalvåret skulle troligtvis
resultera i att fler arter upptäckts inom projektområdet.
I Säbyvikens norra och västra del samt vid Norsundsudden finns den
största diversiteten av vattenväxter, med fragmenterade bälten av
vass och lösliggande alger. Strax utanför Säbyvikens vassbälte täcker
ålnate och axslinga 50 procent av botten. Axslinga har även
påträffats i västra Säbyviken. Längst in i norra viken finns en del
smalkaveldun, borstnate, hårsärv och kransalgen borststräfse. I viken
finns även skörsträfse (Naturvatten & Ekologigruppen AB, 2008).
I Säbyviken och i anslutning till denna finns lekmiljöer för gös
(Naturvatten & Ekologigruppen AB, 2008) och gädda (Österåkers
kommun, 2012), se figur 27. Förmodligen sker också invandring av
gädda till viken, varför de lekmiljöer som i nuläget finns i området är
värda att skydda (Österåkers kommun, 2012). Även abborre har
observerats i området (Naturvatten & Ekologigruppen AB, 2008).
Vassen ger ett skyddat uppväxtområde för både abborre och gös
(Länsstyrelsen i Stockholms län & Lantmäteriet, 2007). I vikens
västra delar finns också uppväxtområden för gädda (figur 28)
(Naturvatten & Ekologigruppen AB, 2008). Abborre och gös gynnas
av den stabilt varma temperatur som den trösklade viken ger
upphov till (Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991a). Det finns inga
uppgifter om sällsynta eller hotade vattenlevande organismer i
Säbyviken (Ekologigruppen AB, Naturvatten, 2008).

Under fältbesök, 22 och 28 november 2013, hittades spår efter ett
flertal djurarter, som älg, vildsvin, räv och rådjur. Även havsörn
observerades. I projektområdets västra del observerades även spår
efter bäver. Dessa arter kan använda projektområdet som boplats
eller som spridningskorridor för att förflyttas mellan Bogesundskilen
väster om Säbyviken och de resterande grönområdena åt öster. Mer
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den rödlistade reliktbocken (Nothorhina muricata) (Ehnström,
1999). Många hackspettsarter blir också drabbade, eftersom de äter
av insekter som lever i gamla träd (Hammond, 2011).

Figur 27. Uppväxtområde för gädda och gös (Blomberg, 2014).

Figur 28. Uppväxt- och lekområden för abborre (Blomberg, 2014).

4.6.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
En smal remsa i den nordöstliga skogsdelen kommer att bevaras ur
naturvårdssynpunkt, men troligtvis försvinner några av områdena
med höga naturvärden under en avverkning. Om avverkning av
hällmarkstallskog sker med naturhänsyn, till exempel genom att
högstubbar och död ved lämnas kvar, skulle dessa områden i viss
mån gynnas, eftersom slutavverkning i hällmarkstallskog ofta
främjar den biologiska mångfalden (Wikars, 2003). Avverkning av
gamla träd kommer däremot att påverka den biologiska mångfalden
negativt, i synnerhet de arter som är starkt beroende av dessa, som

När det skydd som skogen utgör försvinner kommer exempelvis älg,
rådjur och räv att söka tillflykt till området i mindre utsträckning än i
nuläget. I samband med avverkningen minskar även
spridningsmöjligheter till närliggande grönområden för både djur och
växter. Efter att de avverkade skogspartierna vuxit igen kan
spridningsmöjligheterna till närliggande områden dock återställas.
Den skog som växer upp efter avverkningen kommer däremot att
vara mer homogen än den nuvarande, vilket kommer att försämra
förutsättningar för många djur- och växtarter att leva där.
Avverkningsmaskiner kan ge upphov till slamtransport från land till
vatten. Slam förstör fiskars lekområden och därför kan den
biologiska mångfalden påverkas negativt. Då skog avverkas sker
även läckage av tungmetaller (Skogsstyrelsen, 2013a). Tillförsel av
tungmetaller, exempelvis kvicksilver, till vattenmiljön kan ske då
tung trafik kör på mark som under många år lagrat föroreningar.
Kvicksilverhalten i Sveriges insjöfisk, till exempel gädda och
abborre, är hög (SLU, 2010), och eftersom Säbyviken är trösklad
och vattenutbytet sker långsamt kan viken tänkas vara känslig för
sådana föroreningar. Marklagrat kvicksilver kan omvandlas till
biotillgängligt metylkvicksilver (SLU, 2010) och ackumuleras i
näringskedjan, där det orsakar skador på organismer. Skador kan
uppkomma i det centrala nervsystemet, muskulatur, immunförsvar
och njurar,
och fortplantningsförmågan kan försämras
(Havsmiljöinstitutet, 2012).
Skogsavverkning kan bidra till att näringsämnen som orsakar
övergödning och algblomning når vattnet (Länsstyrelsen i
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Stockholms län, 2005; Miljöportalen, 2006) En ökad algmängd
minskar siktdjupet, vilket begränsar produktionen till vattnets
ytligaste skikt och kan leda till bottendöd. När vatten blir mer
näringsrikt förändras också fiskfaunan så att karpfiskar dominerar
medan abborrfiskar, exempelvis abborre och gös, blir ovanligare
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2005). Effekten kan således bli en
förändrad artsammansättning i Säbyviken.
Träd närmast kusten verkar som solskydd för växter och organismer
i vattnet. Ökat solinsläpp i vattnet vid strandnära avverkning kan
förändra vattnets pH-värde och påverka fotosyntesen hos växter och
växtplankton. Det kan också få negativa konsekvenser för
temperatur- och pH-känsliga organismer (Gyllentri, 2005).

4.6.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Vid byggskedet kan större träd med höga naturvärden skadas av
skogsmaskiner. Maskinbuller, byggarbetare och ökad trafik till
området stör fåglar inklusive häckning till den grad att fåglar lämnar
området (Naturvårdsverket, 2009b; Centrum för biologisk mångfald,
2009). När bullret har upphört kan fåglarna förväntas återvända till
området (Naturvårdsverket, 2009b).
Området som är tänkt att bli sandstrand är i dag täckt av vass och
annan vegetation som måste avlägsnas vid strandanläggning
(Sjöfartsverket, 2013). Om det anses nödvändigt kommer botten att
muddras, varefter grus eller jord läggs på som utfyllnadsmaterial

(Västerås stad, 2013). I områden med mycket dy och vass anläggs en
geotextilduk på botten (Saxarens Brygg AB, 2013) vilket förstör den
befintliga botten i stället skapar en ny.
Ofta anläggs bryggor och stränder i grunda vikar som används som
lek- och uppväxtområden av fisk (Hansen, 2011). Att anlägga
bryggor kan skada växtlighet och störa djur på botten runt
angöringsplatsen. Alla typer av brygganläggningar kan dessutom
kräva muddring. Sediment som rörs upp från botten vid muddring
medför en grumling av vattenmassan (Naturvårdsverket, 2009a),
vilket kan leda till att föroreningar, metaller och partiklar som
sedimenterats löses upp och lättare tas upp av organismer (von
Wachenfeldt, 2012). Vid grumling påverkas rovfiskars predation då
byten blir svårare att urskilja (von Wachenfeldt, 2012;
Naturvårdsverket, 2009a). Då partiklarna åter sedimenterar skapas ett
finkornigt sedimenttäcke över botten, vilket påverkar möjligheten att
ägg och larver överlever då partiklarna fyller igen håligheter. Vid
muddring försvinner även vegetation och de vattenlevande
organismer som lever på eller i bottensedimenten. Den kvarvarande
vegetationen påverkas negativt av muddring genom övertäckning,
förändrad vattenströmning, bottensstruktur (Naturvårdsverket,
2009a), samt reducerat ljusinsläpp som påverkar fotosyntesen (von
Wachenfeldt, 2012). Olika arter klarar av denna stress olika bra, men
till exempel ålgräs (von Wachenfeldt, 2012) och kransalger
(Naturvårdsverket, 2009a) är känsliga.
Tungmetaller, som metylkvicksilver, kan röras upp vid muddring.
Metylkvicksilver kan skada det centrala nervsystemet, njurar,
muskulatur och immunförsvar, samt ge nedsatt fortplantningsförmåga hos djur (Havsmiljöinstitutet, 2012).

96

Driftskede

Natura 2000-området Ubby ekhage, vilket skulle kunna störa
djurlivet där.

Skogsområden kommer att avverkas och ersättas med vägar,
skogsstigar, stugor och campingplatser. Arter som är känsliga för
störning kan försvinna från området (Hanski, 2011). I det västra
skogsområdet som ersätts med byggnader kommer djur, bland annat
bäver, förmodligen försvinna. Då skogskorridoren i områdets västra
delar tas i anspråk av konferensanläggningen försämras
förbindelserna till närliggande grönområden, särskilt till
Bogesundskilen.

En av de arter som verkar ha bäst förutsättningar att leva nära
människor är tornseglare, eftersom de främst bygger bo i hålträd eller
under taktegel (ArtDatabanken, 2013a). Inte heller hämpling tros
påverkas negativt av ökad bebyggelse, eftersom arten förekommer i
trädgårdar och i tätorter. En förutsättning för att de ska kunna leva i
området är tillgång till buskar, helst enbuskar (Artdatabanken, 2011).

En glesare skog gynnar de djur som trivs i mer öppna landskap. Den
biologiska mångfalden kan däremot påverkas negativt om död ved
avlägsnas (De Jong & Dahlberg, 2004). Många skogsfåglar verkar
kunna gynnas av en måttlig utglesning av skogen i
naturparksområdet, så länge gamla träd, död ved och buskar bevaras.
Vattenlevande fåglar skulle förmodligen drabbas hårdast av en
exploatering i området, eftersom vass och strandnära träd är
nödvändiga häckningsplatser som riskerar att försvinna. Sothönan
samt den rödlistade ejdern är två av de arter som skulle kunna
påverkas negativt av minskad strandnära vegetation.
Den ökade mänskliga aktiviteten i området kan medföra negativa
effekter för djurlivet, beroende på hur känslig en art är
(Markovchick-Nicholls et al., 2008). Häckande fåglar kan skrämmas
från sina bon, vilket skulle leda till att området blir både art- och
individfattigare. Älg och rådjur skulle troligtvis störas och nyttja
området i mindre utsträckning än i nuläget. Den mänskliga
användningen av området kan på så sätt försämra dessa arters
långsiktiga förutsättningar för överlevnad i området. Naturparken
skulle även kunna bidra till ett ökat besökstryck på det närliggande

För kanotuthyrning och badplatser används vanligtvis låga
flytbryggor, medan boende på vatten är tänkt att ske antingen på
flytbrygga eller flotte. Att skapa ett hårt underlag i grunda vikar med
mjukt bottensediment innebär att nya habitat bildas. Ett exempel är
den planerade badplatsen, där bryggan kommer medföra en ökad
förekomst av vissa hårdbottenlevande djur och växter i området.
Detta skulle kunna medföra en större artrikedom i området, och
därmed vara en fördel för det lokala ekosystemet. Anläggningen
innebär också att den befintliga livsmiljön störs och fragmenteras,
vilket gör att arter kan få svårare att spridas (Lundborg, 2011).
En pålad brygga ger flera olika platser för organismer att leva på
(Lundborg, 2011). Eftersom ytan för fästande organismer är vertikal
mot vattendjupet attraheras en annan artsammansättning än vid
anläggande av en flytbrygga, vars hårdytor ligger horisontellt med
vattenytan. Om flytbryggor anläggs ökar våghävningen, vilket leder
till förändrad vattenströmning runt bryggan. Detta medför positiva
effekter för exempelvis filtrerare, men kan skada andra organismer.
Påfrestning på botten från ankare eller pålar kan slita bort
bottenlevande djur och växter (Lundborg, 2011).
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Träd kommer att avverkas vid de strandområden som ska bebyggas.
En avverkning medför ökat ljusinsläpp och därmed högre temperatur
i vattnet, vilket i sin tur kan leda till en förändring i pH-värde. Dessa
förändringar påverkar fotosyntesen hos växter och växtplankton
samt temperatur- och pH-känsliga organismer. Effekten är relevant
vid strandkanten som vetter mot öster, där kanotuthyrningen kommer
att ligga. Till skillnad från avverkning ger bryggor en skuggande
effekt (Gyllentri, 2005). Det minskade ljusinsläppet under bryggor
reducerar fotosyntesen hos växter, men olika arter klarar stressen
olika bra (Gyllentri, 2005; Lundborg, 2011). Flottarna har liknande
effekter som flytbryggorna på livet i vattnet. Eftersom en flotte är
rörlig kan ljus ändå nå ner i vattnet.
En del material som används vid brygganläggning är miljöfarliga.
Träpålar som behandlats med kreosot eller är tryckimpregnerade
uppfyller PBT-kriterierna, det vill säga att behandlingsämnena är
persistenta, bioackumulerbara och toxiska (Kemikalieinspektionen,
2012; Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013b). De tryckimpregnerade träpålarna kan innehålla giftiga ämnen som arsenik,
brom, koppar och krom, som är skadliga för vattenlevande
organismer och växter (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013b).

4.6.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Byggskedet för den alternativa utformningen väntas ge samma
påverkan av bullerstörning på fåglar som planalternativet.

Muddring kommer att ske vid anläggning av bryggorna, och
riskerar då medföra liknande effekter och konsekvenser som
planalternativet. I detta alternativ är badbryggan tänkt att vara pålad,
medan kanotbryggan kan utformas som en låg flytbrygga.

Driftskede
Vissa skogsområden kommer att avverkas, bland annat en del av
hällmarkstallskogen vid parkering och konferensanläggning, vilket
medför negativa konsekvenser på den biologiska mångfalden
(Hanski, 2011). Området väster om viken lämnas orört och djur där,
exempelvis bäver, påverkas inte märkbart av byggnation enligt detta
alternativ. Runt bebyggelsen kommer skogen att gallras ut, vilket kan
ge högre naturvärdena i området. Den biologiska mångfalden
påverkas däremot negativt om död ved avlägsnas (De Jong &
Dahlberg, 2004).
Infarten från Svinningevägen samt byggnaderna kan ge verka som en
spridningsbarriär till de östra skogsområdena för djur och växter i
området (Villard, 1999; Faaborg, 1995). Spridningsmöjligheter
kommer dock att finnas kvar då de västra skogsområdena lämnas
orörda och fungerar som en korridor till Bogesundskilen.
Liksom för planalternativet kan den ökade mänskliga aktiviteten i
området medföra negativa effekter på djur, beroende på artens
känslighet (Markovchick-Nicholls et al., 2008). Naturparken skulle
även kunna bidra till ett ökat besökstryck på det närliggande Natura
2000-området Ubby ekhage, vilket skulle kunna störa djurlivet där.
Huvuddelen av vassbestånden i strandområdena kommer att finnas
kvar, vilket är positivt för de fåglar som är beroende av denna
vegetationstyp, såsom sothönan.
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Den tänkta badbryggans pålar kan vara tryckimpregnerade eller
behandlade med kreosot, och sprida giftiga ämnen till vattenlevande
organismer (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2013b). Bryggan för
kanotuthyrning kommer att ge samma konsekvenser på djur- och
växtlivet som i planalternativet.
På samma sätt som beskrevs i planalternativet kan en pålad brygga
skapa nya habitat (Lundborg, 2011). Bryggorna kan även ge en
skuggande effekt (Gyllentri, 2005), vilket reducerar fotosyntesen
hos växter. Olika arter klarar stressen olika bra (Gyllentri, 2005;
Lundborg, 2011).
Ett av gösens och abborrens uppväxtområden, vid Norsundsudden,
försvinner helt eller delvis då vassområdet minskar eller avlägsnas
vid anläggning av badbryggan. Den del av Säbyviken som i planalternativet är tänkt till kanotuthyrning bevaras dock orört.

4.6.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Planalternativ
Byggskede
Byggarbetet bör ske vintertid för att minimera markskador och inte
störa djur under vårens och försommarens häcknings- och
reproduktionsperiod. Under byggskedet bör enbart redan planerade
vägar användas så att skador på markskiktet och floran undviks så
långt som möjligt.
För att bevara områdets höga naturvärden och gynna den biologiska
mångfalden bör döda och gamla träd lämnas i området och de gamla
tallarna och ekarna friställas. Granskogen och de fuktiga

skogsstråken bör inte glesas ut, eftersom den sortens vegetation
gynnas av att växa fritt. Särskilt viktig att bevara är de största ekarna
i området. Träd med hålor som skapats av hackspett är också viktiga
att behålla, eftersom hålen ofta nyttjas av andra fågelarter
(Hammond, 2011). Träd kan skyddas från skador orsakade av
avverkningsmaskiner genom att ett skydd sätts upp runt stammen,
som är trädets känsligaste del.
Anläggning av en viltpassage över länsväg 274, samt en trädallé
mellan vägen och infarten till naturparkens reception, skulle öka
möjligheterna till spridning för växt- och djurarter. För att gynna
fåglar, särskilt tornseglare, bör fågelholkar sättas upp i naturparken
(ArtDatabanken, 2013a). Ett rikt fågelliv är något som även bör
skapa mervärde för parkens besökare.
Badplatser bör placeras på andra ställen än i de vassbevuxna vikarna,
för att gynna fåglars häckning och fiskars lek. Vid röjning för
strandanläggning bör så mycket vegetation som möjligt bevaras för
att inte förstöra lek- och uppväxtområden för fisk. Anläggning med
geotextilduk bör undvikas, eftersom detta förstör livsmiljön för djur
och växter. Muddring bör utföras i så liten utsträckning som
möjligt. I vatten som är grundare än 2,5 meter är pålade bryggor att
föredra (Lundborg, 2011), då mer ljus når botten än vid en
flytbrygga, vilket underlättar växternas fotosyntes. Till flottarna bör
lång kätting användas, så att överskuggning av områden inte blir
konstant.
För abborre, gös och gädda skulle en anlagd våtmark kunna fungera
som uppväxtområde för yngre individer, exempelvis i vassområdet
vid Ubbybäckens mynning.
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Driftskede

4.7 Luft

Informationsskyltar, som visar vilka rödlistade arter som kan
förväntas finnas i området, kan sättas upp för att öka förståelsen om
varför dessa arter inte ska störas.

4.7.1 Nulägesbeskrivning

Underhållsarbete av strand, flottar och bryggor ska ske med hänsyn
till miljön. Vid transport av sand och annat material till strandkanten
bör tung trafik undvikas. Tryckimpregnerat trä bör undvikas i
konstruktioner av bryggor.

Alternativ utformning
Byggskede
Liksom i planalternativet bör byggarbetet ske vintertid. Enbart redan
planerade vägar bör användas.
Även i den alternativa utformningen bör döda och gamla träd
lämnas, och de gamla tallarna och ekarna friställas. Stammarna bör
skyddas under byggskedet. Granskogen och de fuktiga skogsstråken
bör inte glesas ut.
Spridningsmöjligheter för djur kan med fördel gynnas även i den
alternativa utformningen genom uppförande av tidigare nämnda
viltpassage och trädallé.
Badplatser kan placeras på andra ställen än i de vassbevuxna vikarna,
för att underlätta fåglars häckning och fiskars lek. För att minska
näringsläckage till Säbyviken kan en våtmark anläggas i anslutning
till bäcken intill åkern.

Väg- och båttrafiken står för majoriteten av luftföroreningarna i
Österåkers kommun. Utsläppen består bland annat av kväveoxider,
svaveldioxid och koldioxid samt luftburna partiklar (PM10) som
främst bildas av vägslitage. Luften runt Säbyviken har en partikelhalt
på 27-35 µg per kubikmeter, vilket ligger i linje med andra
kommuners medelvärde i Stockholms län (LVF, 2012).
Luftkvaliteten runt Säbyviken påverkas av den befintliga marinan,
damm från omkringliggande jordbruksmark, länsväg 274 och
Svinningevägen som trafikeras av cirka 10 000 respektive 5 000
fordon per dygn (Trafikverket, 2013a). Även svavel- och
kvävenedfall från andra regioner och länder bidrar till att försämra
luftkvaliteten och försura samt övergöda mark och vatten i området
(IVL, 2010b).

4.7.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Österåkers kommun (2010c) och Vaxholms stad (2010) beräknar att
invånarantalet i regionen kommer att öka med omkring 20 000
respektive 5000 människor de närmaste 20-30 åren. Det betyder att
länsväg 274 och Svinningevägen kommer att trafikeras av fler
fordon, vilket medför att luftföroreningarna runt Säbyviken ökar. Vid
en avverkning inom naturparksområdet tillkommer små mängder
luftföroreningar från skogsmaskiner och timmerbilar under en
begränsad tid. Skogsavverkning frigör även terpen till luften
(Petersson, 2008)

Driftskede
Likvärdiga skyddsåtgärder föreslås som för plantalternativet.
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4.7.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

4.7.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Planalternativ

Byggskede
Under byggskedet kommer transporter till och från
naturparksområdet att öka och bidra till små utsläpp av
luftföroreningar (LVF, 2012). Förutom transporter kommer luftens
partikelhalt lokalt att påverkas av schaktning och eventuell
sprängning av berg (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000b).
Luftkvaliteten kan komma att påverkas i närmiljön vid till exempel
Säbyvikens marina, Svavelsö och i Natura 2000-området Ubby
ekhage. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000a).

Driftskede
Inga skyddsåtgärder föreslås.

Byggskede
Luftföroreningarna kan minska i området om arbetet planeras och
genomförs effektivt, bland annat genom att transporter minimeras
och onödig dammbildning motverkas. All avverkning bör ske under
vintertid, eftersom terpenutsläpp minskar med lägre temperatur
(Petersson, 2008).

Alternativ utformning
Driftskede

Inga skyddsåtgärder föreslås.

Luftföroreningarna i naturparken kommer framförallt att komma från
trafiken på länsväg 274, Svinningevägen samt trafik naturparken.

4.7.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning

4.8 Rekreation, friluftsliv och hälsa

Byggskede

Området för den planerade naturparken är ett strövområde av
kommunalt intresse (Österåkers kommun, 2006). Strövområdet
angränsar till ett kulturmiljöområde av kommunalt intresse
(Österåkers kommun, 2011). I närheten finns även Bogesundslandet,
ett område av riksintresse för friluftsliv och rekreation på grund av
dess värdefulla natur- och kulturmiljöer (Figur 29). En stor del av
Bogesundslandet, delvis gränsande till den södra delen av

Likvärdiga konsekvenser väntas som av plantalternativet.

Driftskede
Den alternativa utformningen bedöms ge likvärdiga luftföroreningar
som planalternativet under driftskedet.

4.8.1 Nulägesbeskrivning
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Säbyviken, är sedan oktober 2013 naturreservat (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2013b). Området för naturparken är planerat mellan
två Natura 2000-områden, Rydboholms ekhage och Ubby ekhage
(Naturvårdsverket, 2013d).

4.8.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Användandet av tunga maskiner orsakar högre bullernivåer, vilket
gör området mindre attraktivt att besöka under byggskedet.

Driftskede

Figur 29. Värdefulla natur- och kulturmiljöer (Bovin, 2014).

4.8.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
Den begränsade tillgängligheten i området består. Beroende på hur
den framtida avverkningen utförs kan vissa negativa konsekvenser
uppstå. Körskador från tunga maskiner kan försvåra framkomligheten och påverka naturupplevelsen negativt. I övrigt kommer
tillgängligheten i området vara fortsatt låg, i och med att parkering
saknas och vägbommen vid infarten från länsväg 274 finns kvar.

Naturparkens naturnära boende och de planerade naturstigarna kan
förstärka besökarens naturupplevelse och tillgängligheten i området
ökar. Däremot kan rekreationsmöjligheterna minska för de som inte
är naturparksgäster, då området kan komma att uppfattas som mer
privat än tidigare. Allmänhetens möjligheter till svamp- och
bärplockning minskar och campingen begränsar allemansrätten
medan bilvägen som förbinder stugorna i naturparken påverkar
naturkänslan och rekreationsvärdet negativt.
De fem större stugområdena får inga större effekter på rekreation och
friluftsliv. Emellertid försämrar stugorna längs Norsundets strand
naturupplevelsen, och tillgängligheten minskar när strandskyddet
reduceras. Lek- och aktivitetsområden samt kanot- och
jolleuthyrning främjar friluftslivet eftersom kopplingen mellan
människa och natur förstärks, och verksamheten kan locka besökare
till området.
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4.8.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Den alternativa utformningen innebär att ett mindre område
exploateras, och mindre bebyggelse planeras än i planalternativet.
Byggskedet innebär ökade nivåer av trafik och buller.

Driftskede
Strandlinjen förblir tillgänglig för allmänheten. Lekområdet,
badplatsen har ett högt värde för friluftslivet. De olika
verksamheterna som erbjuds främjar friluftslivet på samma sätt som i
planalternativet. Den naturstig som föreslås mellan Säbyvikens
marina och naturparken kan höja rekreationsvärdet och
tillgängligheten ytterligare. Även den alternativa utformningen
begränsar allemansrätten, men i mindre utsträckning än
planalternativet.

4.8.5 Föreslagna skyddsåtgärder

Driftskede
De natur- och kulturvärden som finns i området bör synliggöras.
Stigar och viktiga kulturmiljöer bör markeras med informationsskyltar, som kan öka besökares kunskap om miljön de vistas i.
Både parkeringsplatser och lättillgänglig
prioriteras, liksom säkra gångvägar.

kollektivtrafik

ska

Alternativ utformning
Byggskede
Likvärdiga skyddsåtgärder föreslås som för plantalternativet.

Driftskede
Den planerade naturstigen mellan Säbyvikens marina och
naturparken kan förses med information om växt- och djurlivet och
fornlämningarna för att uppmärksamma besökare.

4.9 Kulturmiljö
4.9.1 Nulägesbeskrivning

Planalternativ
Byggskede
För att minimera de negativa konsekvenserna på friluftsliv och
rekreation och av hänsyn till närboende och besökare i området bör
byggarbetet begränsas tids- och säsongsmässigt.

Österåkers kommun har bedömt att området för den planerade
naturparkens har kulturhistoriska värden av högsta klass (Österåkers
kommun, 2011). Enligt kommunens översiktsplan (2006) ska
kulturmiljöer bevaras och skyddas för att kommande generationer
ska kunna ta del av kulturarvet. En annan riktlinje i översiktsplanen
är att kulturhistoriska samband i landskapet inte bör brytas
(Österåkers kommun, 2006).
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Området har bebotts av människan sedan järnåldern. Första gången
Säby omnämndes var år 1444 (Arkeologikonsult, 2012). Närliggande
kulturmiljöer där Östra Ryd och Rydboholms slott, tillhörande
Rydboholms gård, är av riksintresse (Österåkers kommun, 2011).
Under godsbildningen införlivades Säby under Rydboholm, och
marken där naturparken planeras är del av ett storgodslandskap med
åkermark, bevarad bebyggelse och gravfält från järnåldern
(Prenzlau-Enander, 1998). Fornlämningarna berättar om ett områdes
historia och kan ge en förståelse för hur människor har levt på
platsen. I figur 30 nedan sätts områdets historiska lämningar i en
större kulturhistoriskt kontext med närområdets fornlämningar.

fornlämning i form av en stensättning. Totalt finns fem fasta
fornlämningar inom naturparksområdet. Inom detaljplaneområdet för
Säbyvikens marina finns ett gravfält som sannolikt hänger ihop med
fornlämningarna inom naturparksområdet. I bilaga 5 redovisas
områdets kulturhistoriska fynd. Observera att endast fornlämningar
som berör naturparksplanen presenteras.

Figur 30. Översiktskarta för fornlämningar (Bengtsson, 2014).

Naturparksområdet innehåller ett flertal fornlämningar som skyddas
av kulturmiljölagen (Figur 31) (SFS, 1988). Fornlämningarna finns
framförallt i områdets nordvästra del, och på udden finns en

Figur 31. Närområdeskarta för fornlämningar (Bengtsson, 2014).
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Under hösten 2011 fattade länsstyrelsen i Stockholms län beslut om
arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 § kulturminneslagen (SFS,
1988). Arbetet utfördes av Arkeologikonsult (2012) och rapporten
har godkänts och granskats av länsstyrelsen. Utredningen bedömde
att gravfälten Östra Ryd 37:1, 39:1 och 40:1 samt stensättningen
Östra Ryd 38:1 skulle kunna ha en större utbredning än vad som i
dag är känt. Ytterligare fornlämningar kan även finnas dolda under
marken i anslutning till och/eller mellan de kända fornlämningarna.
Detta skulle enligt Arkeologikonsult (2012) vara nödvändigt att
utreda vidare vid en eventuell exploatering. I dag är många av
fornlämningarna delvis övervuxna och tillgängligheten är begränsad
(Arkeologikonsult, 2012). Figur 32 visar en del av ett överväxt
gravfält.

4.9.2 Miljöeffekter och konsekvenser av nollalternativ
En framtida avverkning bedöms inte få några negativa effekter på
fornlämningarna i området. Så länge värdefulla fornlämningar är
övervuxna förblir de svårtillgängliga för allmänheten.
Nollalternativet kan innebära konsekvenser för kulturmiljön i och
med att landskapsbilden förändras.

4.9.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede

Figur 32. Överväxt gravfältsområde öster om länsväg 274 (Bengtsson,
2013).

Planalternativet kommer att påverka kulturmiljön i området ur flera
olika aspekter. Enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen behövs för
bevarande av fornlämningar en omkringliggande yta. Hur stort detta
område ska vara avgörs av länsstyrelsen. Gravfält utbredning är ofta
större än vad som är synligt, varför vägen sannolikt inte kan byggas
med hänsyn till kulturmiljölagen då den går genom det eventuella
fornlämningsområdet. De planerade västra byggnaderna skulle
hamna intill detta område. Vidare är det enligt 2 kap. 6 §
kulturmiljölagen förbjudet att flytta, ta bort, täcka över eller bygga
ovanpå, samt att gräva i eller omkring en fornlämning (SFS, 1998c).
Eftersom området behöver utredas närmare föreligger en risk för att
okända fornlämningar kan påverkas negativt under byggskedet.
Varje borttagande av en fornlämning är ett undantag från lagen. Det
är ett ingrepp som måste godkännas av länsstyrelsen och ska vägas
mot samhällsnyttan av det tilltänkta projektet, något som avgörs i
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varje enskilt fall. Vägdragningen bedöms inte få ett sådant
samhällsvärde att det överstiger fornlämningarnas.

4.9.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning

Driftskede
Den föreslagna vägdragningen skulle separera gravfälten från
varandra och försvåra att de ses som sammanhängande, vilket
påverkar den historiska kontexten negativt. Gravfälten hör till olika
detaljplaneområden, vilket kan innebära att skyddet av dessa skiljer
sig. Ur ett kulturmiljöperspektiv är det därför inte lämpligt att bygga
vare sig en väg eller en anläggning i anslutning till fornlämningsområdet. Enligt Österåkers översiktsplan (Österåkers kommun,
2006) bör kulturhistoriska landskap bevaras. Planalternativet
kommer att påverka fornlämningsområdet oavsett utformning.
Kommunen uttrycker i översiktsplanen att kulturhistoriska landskap
inte bör brytas, vilket den föreslagna planen skulle göra.
Planalternativet bryter således mot kommunens översiktsplan.
Gravfälten är inte heller en del av samma detaljplaneområde, vilket
kan innebära att skyddet av dessa skiljer sig. Det vore mer lämpligt
att se till att hela gravfältsområdet ligger inom samma detaljplan så
att skydd av dessa kan säkerställas.
Vid stensättningen (86:1) på naturparkens östra sida planeras en
stig. Beroende på stigens utformning finns risk för ökad exponering
och på sikt slitage av fornlämningen. Planalternativet kan även
påverka det gränsmärke (Objekt 4) som påträffats i den norra delen
av den tilltänkta parken. Exploateringen skulle även kunna
tillgänglig- och synliggöra fornlämningarna i området mer för
allmänheten.

Byggskede
Vid bebyggelsen i närheten av objekt 4 (figur 31) finns risk
denna tar skada. Enligt 2 kap. kulturmiljölagen är
kulturhistoriska lämningar bättre skyddade än övriga men de
anses ändå ha ett kulturhistoriskt värde, varför hänsyn måste
länsstyrelsens krav under byggskedet (SFS, 1988).

för att
fasta
senare
tas till

Den alternativa utformningen kommer inte att beröra
fornlämningsområdet i den västra delen, eftersom vägen och
konferensanläggningen inte kommer att byggas där. En stig planeras
mellan Säbyvikens marina och naturparken, vars byggskede skulle
påverka fornlämningsområdet marginellt.

Driftskede
Den planerade stigen mellan marinan och naturparken kan öka
besökstrycket på områdets kulturvärden, men också tillgängligheten.
Detsamma gäller för den planerade stigen vid stensättningen (86:1)
på udden.
Kulturmiljön som helhet kommer inte att påverkas av driftsskedet.
Om fornlämningsområdet rustas upp enligt detta alternativ medför
det positiva konsekvenser för kulturmiljön.
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4.9.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Planalternativ
Byggskede
Vid exploatering av och i närheten av det inofficiella
fornlämningsområdet bör vidare arkeologiska utgrävningar först
genomföras för att utvärdera möjligheten till vägutbyggnad.
Tillräckliga skyddszoner kring gravfält och tillhörande områden ska
finnas.

Driftskede
Under driftskedet bör kulturmiljöområdet inklusive stigarna
underhållas och fornlämningarna tillgänglig- och synliggöras genom
att ta bort träd och buskar. Informationsskyltar i anslutning till
fornlämningarna bör installeras.

Alternativ utformning
Byggskede
Likvärdiga skyddsåtgärder föreslås som för plantalternativet.

4.10 Buller
4.10.1 Nulägesbeskrivning
Buller mäts i decibel (dBA). Riktvärden för trafikbuller vid
byggande av bostäder är utomhus 55 dBA, med 70dBA som den
maximala tillåtna ljudnivån (Boverket, 2004). För friluftsområden
finns inga riktvärden, men Naturvårdsverket anser att det i
rekreationsområden i tätort bör eftersträvas en ljudnivå på 55 dBA.
För friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet bör en
ljudnivå på 40 dBA eftersträvas (Naturvårdsverket, 2013e).
Länsväg 274, med en trafikmängd på cirka 10 000 fordon per dygn
(Trafikverket, 2013), passerar väster om det planerade
naturparksområdet. Grusvägen in till planområdet är lågtrafikerad
och försedd med vägbom. Länsväg 274, med ljudnivåer upp till 70
dBA närmast vägen, orsakar majoriteten av områdets buller.
Svinningevägen öster om området har en viss bullerpåverkan, med
ljudnivåer kring 45-60 dBA vid infarten och cirka 30-45 dBA inom
planområdet (figur 33) (Österåkers kommun, 2011). Buller från
motorbåtstrafiken är särskilt sommartid märkbart i området (Tyréns,
2012a), och bidrar till den sammanlagda ljudnivån.

Driftskede
Samma skyddsåtgärder föreslås som för planalternativet. För att
förhindra slitage ska stigarna förtydligas så det blir lätt för besökare
att veta var det är lämpligt att gå.
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Driftskede
Nollalternativet medför inga påvisbara bullerrelaterade effekter eller
konsekvenser. Bullernivåerna i området består på grund av trafiken
på länsväg 274 samt Säbyvikens båttrafik. Den beräknade
befolkningstillväxten kan innebära att trafiken ökar och medföra att
bullernivåerna med tiden stiger.

4.10.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede
Under byggskedet kommer tyngre transporter och maskiner att
orsaka relativt höga bullernivåer i området. Dessa ökar ytterligare
och vibrationer kan under en mycket begränsad tid tillkomma om
sprängning behövs.
Figur 33. Bullerpåverkan frånomgivande vägar i området (Österåkers
kommun, 2011).

4.10.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ
Byggskede
I samband med skogsavverkning kommer höga bullernivåer under
begränsade tidsperioder uppstå i området.

Driftskede
Den planerade anläggningen av en ny väg kan medföra en
trafikökning i området. Dras vägen nära länsväg 274 ökar
bullernivåerna i närområdet. Hastighetsbegränsningen på vägen inom
naturparken kommer vara låg, varför bullerökningen där väntas bli
marginell då buller ökar i relation till hastigheten (Trafikverket,
2013). Skogen i området utgör en ljuddämpande avskärmning och
förväntas begränsa båtbullerpåverkan i naturparken.
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4.10.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning

4.11 Risk och säkerhet
4.11.1 Nulägesbeskrivning

Byggskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av plantalternativet.

Driftskede
Liksom vid planalternativet kommer trafikökningar innebära att
bullernivåerna i området stiger, och samma faktorer bidrar till att
bullernivåerna kan hållas fortsatt låga inom naturparksområdet.

4.10.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Planalternativ
Byggskedet bör hållas så kort som möjligt för att minimera
bullerpåverkan. Infarten till naturparken bör flyttas och separeras
från infarten till Säbyvikens marina. För att begränsa bullerökningen
i området ska biltrafiken minimeras genom att uppställningsplatser
för husbilar och husvagnar placeras i anslutning till infarten och
biltrafik längre in i området förbjuds.

Av de uppskattningsvis 10 000 fordon som varje dag passerar väster
om naturparken beräknas den tunga trafiken uppgå till 800 fordon
(Trafikverket, 2013). Anslutningen från länsväg 274 till grusvägen
som leder in till naturparksområdet anses bristfällig säkerhetsmässigt
(Österåkers kommun, 2011). Landsväg 274 samt avfarten kan ses i
figur 34. De senaste sex åren har 36 trafikolyckor inträffat längs
länsväg 274. I sju av fallen har en lastbil varit inblandad (STRADA,
2012). Länsväg 274 är en rekommenderad primärväg för transporter
av farligt gods inom Stockholms län (Länsstyrelsen i Stockholms
län, 2010c). Det är främst brandfarliga vätskor som transporteras,
följt av frätande ämnen, övriga farliga ämnen och föremål samt icke
brandfarliga, icke giftiga gaser (Räddningsverket, 2007).
Räddningstjänsten beräknas kunna ta sig till området på åtta till tio
minuter (Andersson, 2013).
Riskhanteringsprocessen bör tas till hänsyn inom 150 meter från en
transportled med farligt gods (Länsstyrelserna, 2006).

Alternativ utformning
För att minimera bullerpåverkan bör byggskedet hållas så kort som
möjligt.
Figur 34. Dagens infart till naturparken från länsväg 274
(Bengtsson, 2013).
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4.11.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013), och bägge
grupper skulle kunna förekomma på campingen.

Nollalternativet medför inga påvisbara effekter eller konsekvenser.

De planerade små områdena för husbil- och husvagnsplatser omges
av skog vilket ökar risken för spridning av brand, då de ligger tätt
och avståndet till den omgivande skogen är litet (SRVFS, 2004).

4.11.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ
Byggskede

Eftersom badplatsen kommer anläggas nära Säbyvikens marina kan
utsläpp därifrån utgöra en hälsorisk för badgäster. Anlagda
badplatser medför en ökad risk för drunkningsolyckor då en tredjedel
av alla barndrunkningsolyckor sker vid badstränder (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, 2012).

Planalternativet medför inga påvisbara effekter eller konsekvenser.

Driftskede
Ökad trafik till och från naturparken ökar risken för trafikolyckor.
Sannolikheten att en olycka med farligt gods ska ske på länsväg 274
och påverka stugorna på flottar väster om Säbyviken bedöms ändå
som låg, eftersom avståndet mellan vägen och stugorna är 150 meter,
mer än de 75 meter länsstyrelsen rekommenderar som minsta
avstånd mellan bebyggelse och transportled för farligt gods
(Länstyrelserna, 2006). Risken för olyckor i områden där biltrafik
och människor vistas samtidigt bedöms öka när fler vägar inom
området anläggs.
Stugboendet på flottar i viken innebär måttliga negativa
konsekvenser säkerhetsmässigt, beroende på hur flottarna utformas.
Skulle brand utbryta på någon av flottarna begränsas
utrymningsmöjligheterna då bryggor saknas mellan flottarna och
land. Boende på vatten ökar generellt risken för drunkningsolyckor.
Dessutom är de flesta drunkningsoffer alkoholpåverkade eller barn

Området för äventyr och lek medför ökad risk för personskador i
samband med exempelvis klättring, användning av höghöjdsbanan
och hinderbanan.

4.11.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning
Byggskede
Den alternativa utformningen medför inga påvisbara effekter eller
konsekvenser.

Driftskede
Trafiksäkerheten ökar om infarten till naturparken dras från
Svinningevägen i stället för från länsväg 274. Svinningevägen är inte
en primärled för transport av farligt gods. Avtagsvägen till
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naturparken från länsväg 274 kan vidare flyttas till en plats där en
spansk sväng är genomförbar.
Samma problem kring de planerade små områdena för husbil- och
husvagnsplatser omgivna av skog och den ökade brandrisken som
togs upp för planalternativet föreligger även här. Vidare kvarstår
även den risk- och säkerhetsrelaterade problematiken kring
anläggandet av en badplats, och kring äventyr- och lekområdet, som
nämndes i samma avsnitt.

Driftskede
Brandspridningsrisken på land bör begränsas på samma sätt som i
planalternativet,
och
samma
slags
släckningsoch
livräddningsutrustning och larmningsuppgifter bör finnas tillgänglig
i anslutning till camping och badplats (SRVFS, 2004). Personal på
anläggningen bör även här genomgå risk- och säkerhetsutbildning.

4.12 Hushållning med naturresurser
4.11.5 Föreslagna skyddsåtgärder

4.12.1 Nulägesbeskrivning

Planalternativ

Marken kring Säbyviken tillhör Rydboholms gård och består av jordoch
skogsbruksfastigheter
(Tyréns,
2012).
Skogen
i
naturparksområdet utgörs av barrskog med inslag av lövträd. Trädens
ålder och diameter varierar. Vanligtvis föryngringsavverkas skog i
södra Sverige när träden är mellan 70 och 100 år gamla
(Skogsstyrelsen, 2013c).

Driftskede
För att göra stugboendet på flottarna säkrare bör en brygga med
räcken som förbinder flottarna med stranden anläggas. Flottarna ska
även utrustas med brandvarnare, sprinklers och brandsläckare. För
att minska risken för brandspridning bör avstånden mellan flottarna
vara minst åtta meter. Av samma skäl bör på land avstånden mellan
campingenheterna samt mellan dem och skogen vara minst fyra
meter, och det bör även finnas tillgång till släckningsutrustning.
Badplatsen ska förses med livräddningsutrustning, samt skylt med
namn och koordinater för att underlätta vid larmningstillfälle
(SRVFS, 2004). Personal på anläggningen bör genomgå risk- och
säkerhetsutbildning.

Det finns inte några grus-, berg- eller dricksvattentäkter i området
(Österåkers kommun, 2006) men vid en framtida byggprocess går
det inte att utesluta att befintliga jordmassor och bortsprängt berg
kan användas som fyllnadsmaterial.

4.12.2 Miljöeffekter och konsekvenser av
nollalternativ

Alternativ utformning
Byggskede
Inga skyddsåtgärder föreslås.

Skogen förblir en skogsbruksfastighet och allmänheten kan
fortsättningsvis utnyttja allemansrätten i området. Skogen gallras och
avverkas i omgångar under lång tid i syfte att ge maximal avkastning
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åt markägaren. När ett skogsparti avverkats kommer nya träd att
planteras i området.

4.12.4 Miljöeffekter och konsekvenser av alternativ
utformning

4.12.3 Miljöeffekter och konsekvenser av
planalternativ

Byggskede

Byggskede
Skogen som avverkas under byggskedet kommer att tas tillvara och
ge inkomster åt markägaren. Hela eller delar av området kommer
troligtvis att gallras, varpå kvarvarande skog blir glesare med större
träd kvarlämnade. För att hushålla med naturresurser och minska
transport- och import av material kan befintliga schakt- och
bergmassor
användas
inom
området
som
exempelvis
fyllnadsmaterial (Länsstyrelsen i Stockholms län , 2000).

I den alternativa utformningen utnyttjas områdets naturresurser i
mindre utsträckning än i planalternativet. Bland annat har den
alternativa utformningen färre enskilda och strandnära områden med
bebyggelse, vilket minskar ingrepp i naturen och utnyttjande av
naturresurser.

Driftskede
Likvärdiga konsekvenser väntas som av plantalternativet.

4.12.5 Föreslagna skyddsåtgärder
Driftskede
Vid genomförande av planalternativet för naturparken kommer även
fortsättningsvis bär- och svampplockning samt fiske vara möjligt för
besökare, även om planalternativet innebär en inskränkning av
allemansrätten. I övrigt bedöms driftskedet inte utnyttja fler
naturresurser än vad byggskedet redan gjort.

Inga skyddsåtgärder föreslås.

4.13 Kumulativa effekter
Kumulativa effekter och konsekvenser är förändringar som orsakas
av den planerade åtgärden tillsammans med tidigare, nuvarande och
rimligt förutsägbara framtida åtgärder. Flera konsekvenser av den
planerade naturparken har enskilt en förhållandevis liten påverkan på
miljön, men ger tillsammans mer betydande miljöpåverkan. De
kumulativa effekterna illustreras i det orsak-verkandiagram som
redovisas i figur 35. De faktorer som är fetmarkerade anses, jämfört
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med övriga, påverka området eller själva påverkas i större
omfattning. Diagrammet ger en förenklad bild av naturparken och
endast de viktigaste inslagen är tagna i beräkning. För ett mer
detaljerat orsak-verkandiagram, se bilaga 4, där också läsinstruktion
för diagrammen finns.
Då fornlämningar tillgängliggörs för besökare blir kulturmiljön
rikare och området mer attraktivt för rekreation. Ett ökat
rekreationsvärde ger, som tidigare nämnts, ett större besökstryck och
därmed försämrad kvalitet på växters och djurs habitat. Ju fler
människor som rör sig runt fornminnena, desto större risk löper dessa
att ta skada. Om fornlämningsområdet dessutom blir uppdelat av en
väg och sandstränder, bryggor samt annan bebyggelse, påverkas
kulturmiljön negativt. Tillsammans med ökat besökstryck i området
följer mer markslitage, vilket gör landskapsbilden mindre attraktiv.
Ju mer vass som avlägsnas vid brygg- eller sandstrandsanläggning,
desto större del av fiskars lek- och uppväxtområden samt fåglars
häckningsområden förstörs. Avlägsnandet av vass ger en mer
attraktiv badplats för besökare, vilket ökar rekreationsvärdet. Det
förhöjda rekreationsvärdet kan ge ett ökat besökstryck vilket skulle
medföra en ökad störning på kvarvarande strandområden och riskera
att försämra kvarvarande lek-, uppväxt- och häckningsområden för
fisk och fågel ytterligare. Muddring inför anläggning av bryggor
eller sandstrand bidrar till spridning av skadliga halter av ämnen som
ackumulerats i bottensedimenten. Förekomsten av skadliga ämnena i
samband med bottenpåverkan i vattnet förstärker den kumulativa
effekten då kvaliteten på fisk- och fågelhabitat försämras ytterligare,
och innebär dessutom en hälsorisk för de som badar. Eftersom
vattnet är övergött sedan tidigare är ekosystemet känsligare för
miljöskadliga ämnen. Utsläpp av föroreningar tillsammans med den
befintliga övergödningen kan därför påverka organismerna i viken

genom att de negativa effekterna av de miljöskadliga ämnena
förstärker varandra. Organismer som skadats av miljögifter är
dessutom ofta känsligare för andra störningar, varför minskade och
försämrade lek- och uppväxtområden tillsammans med giftspridning
kan få en negativ effekt på fisk i viken. Anläggning av en naturpark
medför också vissa barriäreffekter för djur på land. Denna
barriäreffekt skulle öka om närliggande vägar, såsom länsväg 274,
byggs ut ytterligare, vilket är troligt i och med den förväntade
befolkningsökningen samt den eventuella utbyggnaden av marinan.
Den ökade trafik som följer kommer att ge upphov till störande
buller, vilket förstärker barriäreffekten proportionerligt. Om marinan
samtidigt byggs ut kommer bullernivåerna från båttrafiken att öka,
vilket innebär ytterligare en negativ additiv effekt för djurlivet.

Figur 35. CLD-diagram som visar samband för orsak och verkan för
naturparken (Aspenberg, 2014).
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4.14 Sammanställning av miljöbedömning
För varje miljöaspekt har konsekvenserna av nollalternativet,
planalternativet och den alternativa utformningen bedömts utifrån
bedömningsmatrisen (tabell 6 och 7). För definition av

konsekvensskala,
konsekvensskala.

se

kapitel

1.2.2

Bedömningsmatris

och

Tabell 6. Förenklad bedömningsmatris.
+4 Mycket stora
konsekvenser

+3 Stora
konsekvenser

+2 Märkbara
konsekvenser

+1 Små
konsekvenser

+-0 Obetydliga
konsekvenser

-1 Små
konsekvenser

-2 Märkbara
konsekvenser

-3 Stora
konsekvenser

-4 Mycket stora
konsekvenser

Ej tillräckligt med
data för bedömning

Tabell 7. Samlad bedömningsmatris indelad efter miljöaspekt samt alternativ.
Miljöaspekt

Nollalternativ

Planalternativ

Alternativ utformning

Landskapsbild

-2

-1

+-0

Skogsbruk gör att höga trädridåer försvinner
och lämnar ärr i landskapsbilden. Det
bedöms medföra märkbara negativa
konsekvenser i landskapsbilden.

Marin och strandnära bebyggelse samt strandnära
skogsavverkning bedöms medföra små negativa
konsekvenser i landskapsbilden.

Ingen iögonfallande strandnära
bebyggelse och naturanpassad
bebyggelse anses medföra obetydliga
konsekvenser i landskapsbilden.

-1

-1

-1

Då skogen avverkas i omgångar blir
markexponeringen för nederbörd fläckvis och
mindre än vid ett storskaligt kalhygge, och
maskiner ger upphov till markslitage. Det
anses medföra små negativa konsekvenser
för markförhållanden.

Trädavverkning inför bygge exponerar mark för
nederbörd och gör den mer känslig för
sluttningsprocesser, markslitage ökar som följd
av aktivitet i området, och under byggskedet kan
även viss förstörelse av berg uppkomma genom
sprängning. Det anses medföra små negativa
konsekvenser för markförhållanden.

Trädavverkning inför bygge exponerar
mark för nederbörd och gör den mer
känslig för sluttningsprocesser,
markslitage ökar som följd av aktivitet i
området, och under byggskedet kan även
viss förstörelse av berg uppkomma genom
sprängning. Det anses medföra små
negativa konsekvenser för
markförhållanden.

Markförhållanden
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Vattenförhållanden

-1

-3

-2

Avverkning av strandnära träd leder till ökad
närings- och slamtillförsel i vattnet och
medför minskade ljusförhållanden. Detta
hämmar fotosyntesen och leder till en
ökning av syrefria bottnar samt sämre
vattenförhållanden. Det anses medföra små
negativa konsekvenser för
vattenförhållanden.

Avverkning av strandnära vegetation för strandnära
bebyggelse leder till varmare vattenförhållanden
och förändrade pH-värden, muddring och
byggnation ökar halten tungmetaller och slam i
vattnet, och bad bidrar till att giftiga ämnen frigörs.
Frigöring av giftiga ämnen och tungmetaller
riskerar att överskrida eller motverka gränsvärden
och anses medföra stora negativa för
vattenförhållanden.

En viss avverkning och bebyggelse av
bryggor nära stranden förekommer och
ger utsläpp av slam och tungmetaller,
muddring och bad bidrar till ökade halter
tungmetaller, föroreningar och slam i
vattnet. Det anses medföra märkbara
negativa konsekvenser för
vattenförhållanden.

Biologisk
mångfald och
naturvärden
på land

-1

-2

-1

En utglesning av skogen har en viss positiv
effekt på naturvärdena, avlägsnande av
virke medför dock att de negativa effekterna
överväger. En avverkning skulle leda till att
växt- och djurhabitat förstörs. Det anses
medföra små negativa konsekvenser för
biologisk mångfald och naturvärden på land.

Ökat besökstryck stör djur- och växtliv. Avverkning
av träd, särskilt gamla tallar och ekar, medför
försämrade naturvärden. Avlägsnande av
vassvegetation minskar möjligheter till häckning för
många vattenlevande fåglar. Det anses medföra
märkbara negativa konsekvenser för biologisk
mångfald och naturvärden på land.

Ökat besökstryck stör djur- och växtliv
men vegetation med höga naturvärden
sparas. Det anses medföra små negativa
konsekvenser för biologisk mångfald och
naturvärden på land.

Biologisk
mångfald och
naturvärden i
vatten

-1

-3

-2

Tunga maskiner vid strandkanten medför
ökad tillförsel av slam till vattnet vilket
försämrar lek- och uppväxtområden för
abborre, gädda och gös. Skogsavverkning
medför ökade halt av metylkvicksilver och
andra markbundna föroreningar i vattnet. Det
anses medföra små negativa konsekvenser
för biologisk mångfald och naturvärden i
vatten.

Muddring för anläggning av bryggor frigör
tungmetaller som riskerar att överskrida eller
motverka gränsvärden. Frigöring av tungmetaller
skadar även djur och växter. Sandstranden,
bryggorna och det medföljande avlägsnandet av
vass kan helt eller delvis förstöra två av gösens
och gäddans uppväxtområden. Det anses medföra
stora negativa konsekvenser för biologisk mångfald
och naturvärden i vatten.

Ett av uppväxtområdena för gös och
abborre försvinner helt eller delvis då det
ena vassområdet minskar vid anläggning
av badbryggan. Den muddring som sker
har en negativ påverkan på växt och
djurlivet. Det anses medföra märkbara
negativa konsekvenser för biologisk
mångfald och naturvärden i vatten.

Luft

+-0

-1

-1

Skogsavverkningen bedöms medföra
obetydliga konsekvenser för den lokala
luftkvaliteten.

Under byggskedet ger maskiner ökade utsläpp av
luftföroreningar. Under driftskedet är trafiken till och
från naturparken säsongsbunden. I förhållande till
närliggande vägar ger det små negativa
konsekvenser.

Under byggskedet ger maskiner ökade
utsläpp av luftföroreningar. Under
driftskedet är trafiken till och från
naturparken säsongsbunden. I förhållande
till närliggande vägar ger det små negativa
konsekvenser.
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Rekreation,
friluftsliv och
hälsa

-1

+1

+2

Tillgängligheten till området blir begränsad.
En möjlig avverkning kan leda till sämre
framkomlighet och mindre attraktivitet vilket
medför små negativa konsekvenser för
rekreation, friluftsliv och hälsa.

Områdets attraktivitet och tillgänglighet
kommer att öka. Däremot sker en inskränkning
av allemansrätten. Det anses medföra små
positiva konsekvenser för rekreation, friluftsliv
och hälsa.

Områdets attraktivitet och tillgänglighet
kommer att öka. Den alternativa naturparken
tar få strandområden i anspråk och skapar
sammanhängande ytor för rekreation och
friluftsliv. Det anses medföra märkbara positiva
konsekvenser för rekreation, friluftsliv och
hälsa.

Kulturmiljö

+-0

-3

-1

Fornlämningsområdet lämnas orört och
nuvarande situation förblir densamma. Det
medför obetydliga konsekvenser för
kulturmiljön.

Fornlämningsområdet påverkas kraftigt då
gravfälten separeras från varandra på grund av
infartsvägen. Det försvårar möjligheten att
uppleva området i sin helhet. En övrig
kulturhistorisk lämning (objekt 4) påverkas
även under byggskedet. Det anses medföra
stora negativa konsekvenser för kulturmiljön.

Fornlämningsområdet lämnas orört och
kommer inte att påverkas. Däremot kan en
övrig kulturhistorisk lämning (objekt 4)
påverkas under byggskedet. Det anses
medföra små negativa konsekvenser för
kulturmiljön.

+-0

-1

-1

Ingen ny källa för buller uppstår med
undantag för kortare perioder i samband
med avverkning. Det anses medföra
obetydliga konsekvenser för buller.

Anläggandet av en ny infartsväg i anslutning till
länsväg 274 skapar möjligheter för mer trafik
som kommer att ge små negativa
konsekvenser för bullerförhållandena.

Anläggandet av en ny infartsväg i anslutning till
Svinningevägen skapar möjligheter för mer
trafik som kommer att ge små negativa
konsekvenser för bullerförhållandena.

+-0

-2

-1

Skogsavverkningen anses medföra
obetydliga konsekvenser för risk och
säkerhet.

Den ökade aktiviteten och bebyggelsen i
området ökar risken för olyckor. Detta gäller
särskilt övernattningsflottarna som saknar
bryggor till land. Anläggandet ökar även risken
för brandspridning mellan campingenheter. Det
anses medföra märkbara negativa
konsekvenser för risk och säkerhet.

Ökad aktivitet och bebyggelse ökar risken för
olyckor. Riskerna bedöms dock som låga. Den
största risken är brandspridning mellan
campingenheter. Det anses medföra små
negativa konsekvenser för risk och säkerhet.

Buller

Risk och
säkerhet
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Hushållning
med
naturresurser

-1

-1

-1

Avverkning utnyttjar dagens naturresurser
och utarmar dem. Samtidigt planteras nytt
virke, vilket på längre sikt återskapar
samma naturresursförhållanden, dock inte
innan år 2050. Det anses därför medföra
små negativa konsekvenser för hushållning
med naturresurser.

Delar av skogen avverkas, vilket ger en
jämnare skog med ett högre framtida
avkastningsvärde. Naturparken tar dock
skogen i anspråk, och därför kan inte
skogsbruk bedrivas. Stenmaterial från
bergsprängning kan återanvändas inom
området. Det anses medföra små negativa
konsekvenser för hushållning med
naturresurser.

Delar av skogen avverkas, vilket ger en
jämnare skog med ett högre framtida
avkastningsvärde. Naturparken tar dock
skogen i anspråk, och därför kan inte
skogsbruk bedrivas. Stenmaterial från
bergsprängning kan återanvändas inom
området. Det anses medföra små negativa
konsekvenser för hushållning med
naturresurser.

Som redovisas i tabell 8, medför nollalternativet och
utformningsalternativet
små
negativa
konsekvenser
för
studieområdet och planalternativet medför märkbara negativa
konsekvenser för studieområdet. Anledningen till att planalternativet
medför märkbara negativa konsekvenser är framför allt på grund av
de negativa konsekvenser som uppstår för vattenförhållanden,
biologisk mångfald och naturvärden på land och i vatten, och
kulturmiljön.

4.14.1 Samlad bedömning av alternativ
Den samlade bedömningen är baserad på analys av hur samtliga
miljöaspekter påverkas av respektive alternativ. Eftersom vissa
alternativ medför stora eller märkbara negativa konsekvenser för fler
miljöaspekter ger det upphov till en negativ samlad bedömning.

Tabell 8. Samlad bedömningsmatris av alternativen för naturparken.

Samlad
bedömning

Nollalternativ

Planalternativ

Alternativ utformning

-1

-2

-1

Eftersom skogen kommer
att avverkas ärras
landskapsbilden. Biologisk
mångfald och naturvärden
försämras samt möjligheter
till rekreation och friluftsliv
begränsas. Nollalternativet
anses därför medföra små
negativa konsekvenser för
studieområdet.

Vattenförhållanden, biologisk
mångfald och naturvärden på
land och i vatten, samt
kulturmiljön försämras. Å andra
sidan förbättras möjligheterna
till rekreation och friluftsliv.
Planalternativet anses därför
medföra märkbara negativa
konsekvenser för
studieområdet.

Vattenförhållanden och
biologisk mångfald samt
naturvärden i vatten
försämras. Å andra sidan
förbättras möjligheterna till
rekreation och friluftsliv. Den
alternativa utformningen anses
därför medföra små negativa
konsekvenser för
studieområdet.
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4.15 Miljökonsekvenser av alternativen i
relation till miljömålen
Matrisen nedan (tabell 9) tar upp hur nollalternativet, planalternativet
och den alternativa utformningen av naturparken påverkar de olika
miljökvalitetsmålen. Utifrån de effekter som tas upp i den samlade

bedömningsmatrisen har det identifierats vilka av dessa som berör
respektive miljökvalitetsmål för de olika alternativen. Positiva
effekter bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen och negativa
motverkar detta. Bedömningen utgår från nuvarande förutsättningar
och är baserad på en subjektiv samt teoretisk värdering.

Tabell 9. Miljökonsekvenserna för de olika alternativen i relation till miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen

Nollalternativ

Planalternativ

Alternativ utformning

Begränsad
klimatpåverkan

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Frisk luft

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Bara naturlig
försurning

Negativa effekter

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Giftfri miljö

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Vid avverkning störs jordlagret och
näringsämnen lagrade i marken
frigörs.
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Negativa
effekter
Ingen
betydande
påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Riskerar att bidra till övergödning
då näringsämnen kan läcka ut i
Ingen
påverkan.
vattnetbetydande
vid skogsavverkning.

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Levande sjöar och
vattendrag

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Ingen betydande påverkan.

Grundvatten av
god kvalitet

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Negativa effekter

Positiva effekter

Positiva effekter

Riskerar att bidra till övergödning
då näringsämnen kan läcka ut i
vattnet vid skogsavverkning.

Naturparken främjar rekreation i skärgårdsmiljön.

Naturparken främjar rekreation i
skärgårdsmiljö.

Skyddande
Ingen
övergödning
ozonskikt
Säker strålmiljö

Negativa effekter
Gifter kan frigöras vid muddring av viken.
Näringsämnen kan läcka ut i vattnet vid
skogsavverkning.
Påverkar fiskarters lekplatser och därmed den
biologiska mångfalden.

Negativa effekter
Gifter kan frigöras vid muddring av
viken.
Näringsämnen kan läcka ut i vattnet
vid skogsavverkning.
Påverkar i viss utsträckning fiskarters
lekplatser och därmed den biologiska
mångfalden.
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Myllrande
våtmarker

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

Levande skogar

Negativa effekter

Positiva effekter

Positiva effekter

Skogen kommer att avverkas och
det tar många år innan en ny skog
växter upp. De värden som finns i
skogen riskerar att försvinna.

Den tätortsnära skogen kommer till viss del att bli mer
tillgänglig.

Den tätortsnära skogen görs mer
tillgänglig.

Avverkningen leder till ytterligare
fragmentering av skogslandskapet.

Negativa effekter

Vissa arter kommer att gynnas av en
öppnare skog.

Störningskänsliga arter påverkas negativt.
Negativa effekter
Störningskänsliga arter påverkas
negativt.

Ett rikt
odlingslandskap

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

Storslagen
fjällmiljö

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

Ingen betydande påverkan

God bebyggd miljö

Negativa effekter

Positiva effekter

Positiva effekter

Viss begränsning av friluftsliv i och
med avverkning.

Möjligheter för rekreation och friluftsliv ökar till viss del.

Möjligheter för rekreation och friluftsliv
ökar.

Negativa effekter
Motverkar bevarande av kultur- och naturvärden
såsom biologisk mångfald, kulturmiljön och
allemansrätten.
Ökad bullernivå under bygg- och driftskede.

Kulturhistoriska värden bevaras.

Negativa effekter
Viss ökning av buller under bygg- och
driftskede.
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Ett rikt växt- och
djurliv

Positiva effekter

Negativa effekter

Positiva effekter

Vissa arter gynnas av avverkning.

Påverkar fiskarters lekplatser och därmed den
biologiska mångfalden.

Vissa arter gynnas genom att området
öppnas upp.

Negativa effekter
Skogsavverkningen påverkar de
arter som är beroende av en
kontinuerlig skog.

Bebyggelsen och den ökande mängden besökare
kommer att påverka störningskänsliga arter negativt.

Negativa effekter
Bebyggelsen och den ökande
mängden besökare kommer att
påverka störningskänsliga arter
negativt.

121

4.16 Rekommenderat alternativ
Av de tre alternativen resulterar nollalternativet och den alternativa
utformningen i den lägsta negativa påverkan på natur- och
kulturmiljön. En sammanvägning av de olika miljöaspekterna i
bedömningsmatrisen visar på små negativa konsekvenser för både
nollalternativet
och
den
alternativa
utformningen.
För
planalternativet uppskattas märkbara negativa .
Eftersom det i detaljplanen för Säbyviken uttrycks en önskan om en
naturpark anses den alternativa utformningen vara ett lämpligare
alternativ
än
nollalternativet.
Nollalternativet
innebär
skogsavverkning, varför det kan tänkas att uppföljning inte kommer
att ske. Om den alternativa utformningen utförs bör uppföljning av
natur- och kulturmiljö i naturparken ske för underhåll av denna, samt
för att främja en hållbar utveckling.
Läckage av tungmetaller och andra föroreningar som frigörs vid
avverkning och byggnation kan påverka marken negativt.
Föroreningar kan hamna i marken och avrinna till Säbyviken. I den
alternativa utformningen kommer inte lika mycket skog att avverkas
som i planalternativet, eftersom byggnation sker med större hänsyn
till naturvärden i skogen.
Föroreningar i Säbyviken kommer från markavrinning samt den
muddring av botten som måste utföras vid anläggning av bryggor. I
den alternativa utformningen sker inte muddring i lika stor
utsträckning som i planalternativet, vilket bör resultera i mindre
föroreningar. Att färre stugor planeras i den alternativa
utformningen, samt att varken boende på vatten eller stugor vid

strandkanten finns planerade, resulterar troligtvis i en bättre
vattenkvalitet jämfört med planalternativet.
Också den biologiska mångfalden påverkas i mindre utsträckning av
den alternativa utformningen än av planalternativet. I planalternativet
väntas stora negativa konsekvenser för vattenlevande organismer, då
avverkning av vass samt slamtransporter förväntas skada och
förstöra lek-och uppväxtområden för fisk, och därmed naturvärden
av lokalt intresse. I den alternativa utformningen planeras, till
skillnad från i planalternativet, inte anläggning av sandstrand eller
boende på flotte, varför fiskars lek- och uppväxtområden påverkas i
mindre utsträckning.
Beträffande rekreation, friluftsliv och hälsa förväntas märkbara
positiva konsekvenser uppstå enligt bedömningsmatrisen för den
alternativa utformningen. Naturparken skapar enligt denna
utformning sammanhängande ytor för rekreation och friluftsliv. För
nollalternativet förväntas däremot små negativa konsekvenser uppstå
då tillgängligheten till området begränsas i och med avverkningen,
som också gör området mindre attraktivt.
Kulturmiljön tas i beaktning vid byggnation av den alternativa
utformningen, då fornlämningsområdet lämnas orört. Dock kan en av
de kulturhistoriska lämningarna påverkas. I planalternativet skulle i
stället fornlämningarna separeras från varandra på grund av
vägbygge och deras helhet förstöras.
Med hänsyn till de beskrivna konsekvenserna för människa och miljö
är den alternativa utformningen det alternativ som rekommenderas i
denna rapport.
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4.17 Uppföljning
Då det lämpligaste alternativet anses vara den alternativa
utformningen, föreslås i detta avsnitt endast uppföljning för detta
alternativ. Föreslagna skyddsåtgärder bör utföras för minskad
negativ miljöpåverkan.
Trots skadeförebyggande åtgärder förväntas märkbara negativa
konsekvenser beträffande mark- och vattenförhållanden, samt små
negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden, uppstå. Ett
fortsatt miljöarbete efter byggskedets slut anses vara nödvändiga på
dessa punkter för att miljöpåverkan ska kunna begränsas.
Uppföljning av dessa aspekter bör ske för att kontrollera att
konsekvenserna i miljön är i linje med hållbar utveckling.
I och med uppföljningen erhåller verksamhetsutövaren information
om negativ miljöpåverkan och oförutsedda effekter så att åtgärder
kan vidtas. Dessutom kan effektiviteten i implementerade
skyddsåtgärder öka och miljömedvetenheten hos berörda aktörer,
såsom närboende och tillsynsmyndigheter, höjas.
I vattenmiljön krävs uppföljning i avseende på förändrad
artförekomst och -utbredning, till följd av deponerade föroreningar
och tungmetaller i vattnet, samt förstörda lek- och uppväxtområden
på grund av muddring och skogsavverkning. Vattenkvaliteten med
avseende på föroreningar och tungmetaller till följd av muddring
och avverkning behöver likaså följas upp.
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5 Samlad bedömning

5.3 Nollalternativ
Båthuset i marinans norra del rivs, vilket leder till en liten positiv
förändring av landskapsbilden. Det skogsbruk som kommer att
bedrivas i naturparkens skogsområde innebär dock en mindre negativ
förändring av landskapsbilden, varför den sammanlagda effekten på
landskapsbilden i stort sett förblir oförändrad. Skogsbruket kan även
leda till vissa förändringar av markförhållandena i form av
markskador från skogsbruksmaskiner samt ett uttunnat eller bortnött
vegetationstäcke. Skogsbruket kommer däremot inte att påverka
vattenförhållandena i någon större utsträckning. Den biologiska
mångfalden kommer inte att påverkas i större utsträckning då
området bedöms ha låga naturvärden, och de befintliga
spridningskorridorerna blir kvar. Då varken muddring eller annan
vattenverksamhet förekommer uteblir sådan påverkan. Dock kvarstår
påverkan från båtbottenfärgerna, och trots minskningen av båtplatser
väntas därför en liten negativ påverkan på vattenlevande organismer.
Båtbottenfärger väntas även fortsättningsvis innebära stora negativa
konsekvenser för både mark- och vattenförhållanden.
Nollalternativen antas medföra små negativa konsekvenser på
rekreation och friluftsliv då antalet båtplatser minskar och
möjligheten till friluftsliv i skogen minskar i samband med
avverkning. Påverkan på luft, bebyggelse och infrastruktur,
kulturmiljö, buller, risk och säkerhet, samt hushållning med
naturresurserna kommer att vara densamma som i dagsläget.

5.2 Planalternativ
Vattenmiljön och vattenlevande organismer i området påverkas
negativt av både marinan och naturparken. I båda anläggningarna
planeras byggnationer som kräver muddring. Detta kommer att
frigöra miljögifter som sedimenterats på vikens botten. Vid
muddring förstörs vassområden och ökad aktivitet i området stör de
ynglingsområden som vassen utgör. Den ökade båtaktiviteten från
marinan kan vid de grundare delarna i viken fortsätta att försätta
partiklar i rörelse i vattnet. Flottboendet samt anläggandet av
bryggorna
kommer
påverka
strömriktningarna
och
vattenomsättningen i viken, då strömmarna är vinddrivna under
hälften av året. Bryggorna kommer även att öka skuggningen under
vattnet, vilket kan påverka bottenväxtligheten negativt. En ökad
båttrafik samt ökad aktivitet i området kommer att belasta
vattenkvaliteten i form av större tillförsel av näringsämnen, rester
av båtbottenfärger och allmän nedskräpning. Otillräcklig
dagvattenhantering i samband med marinans aktiviteter innebär
ytterligare tillskott av miljögifter till Säbyviken. Även dagvatten
från naturparkens entré kan rinna ut i viken och försämra
vattenkvaliteten.
Den biologiska mångfalden på land påverkas inte nämnvärt av
varken marinans utbyggnad eller tillkomsten av naturparken. De
spridningskorridorer som djur i dagsläget utnyttjar blir mindre, men
kan fortfarande användas för passage genom området. Sparas död
ved gynnas den biologiska mångfalden. Den ökade aktiviteten i
området kommer att medföra en ökad bullernivå vilket kan påverka
djurliv samt rekreation och friluftsliv negativt. Flera bullerkällor får
tillsammans en större effekt på omgivningen. Höga bullernivåer
uppkommer exempelvis vid slipning av båtar vid marinan men buller
tillkommer också från ökad motorbåtstrafik. Mer trafik på länsväg
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274 samt på den gemensamma infartsvägen ökar bullernivåerna samt
risken för trafikolyckor. En utökning av marinan tillsammans med
anläggandet av en naturpark leder till att många människor kommer
att röra sig i området. Olycksrisken kommer att vara högre både i
bygg- och driftskedet. Bad, paddling och jollesegling i området
kompliceras av platsbrist, då både marinans utbyggda bryggor och
naturparkens flottboende och kanot- och jolleuthyrning ska samsas i
viken. Platsbristen kan eventuellt höja olycksrisken. Den kumulativa
effekten av de gifter som tillförs vattnet från de båda projekten ger
en ökad risk för påverkan på människors hälsa.
Utförandet av detaljplanen i Säbyviken medför att landskapet blir
mindre öppet. Konferensanläggning, entré, båt- och servicehallar,
bryggor samt flottboende kan tillsammans ge ett överexploaterat
intryck. Detta kan i sin tur påverka rekreation och friluftsliv eftersom
området upplevs som otillgängligt och kommersiellt. Det strandnära
boendet samt exploatering nära vattnet inskränker på allemansrätten
och hindrar människor från att röra sig fritt i området. Vad beträffar
kulturmiljön följer stora konsekvenser i och med den väg och
konferensanläggning som planeras dras över ett gravfält. Detta
påverkas inte av utbyggnaden av marinan, utan blir effekten av att
naturparken kopplas samman med marinan.
Figur 36. Planalternativen för Säbyvikens marina och naturparken
(Blomberg & Bovin, 2014).

Den samlade bedömningen av marinans och naturparkens
planalternativ (figur 36) är att utformningen kan komma att uppfattas
som överexploaterande. Speciellt aktiviteterna och utbyggnaderna i
viken kan komma att förändra landskapsbilden negativt och därmed
motverka det ursprungliga syftet med planerna, som är rekreation
och friluftsliv i naturmiljö. Särskilt kan bad och kanotförande
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påverkas av ökad båttrafik och försämrad vattenkvalitet. Det
sistnämnda påverkar även den biologiska mångfalden i vattnet
mycket negativt.

5.2 Alternativ utformning
De alternativa utformningarna (figur 37) kommer att medföra en
liten negativ konsekvens för landskapsbilden. Utbyggnaden av
bryggorna och servicehallen i marinan kan dock komma att ge
området en industriliknande karaktär. Naturparken medför inte
någon ytterligare påverkan på landskapsbilden då skogen döljer
bebyggelsen eftersom den är förflyttad längre från strandzonen. På
grund av naturparkens bebyggelse i skogen kommer
markförhållanden att försämras till följd av markslitage under byggoch driftskede. I marinan kommer marken att hårdläggas för att
förhindra infiltration av giftiga ämnen i marken. Installation av
spolplattor och borsttvätt kommer ytterligare bidra till minskad
spridning av giftiga ämnen från båtbottenfärger. Den ökade
aktiviteten i området kan dock medföra att sannolikheten för skador
och olyckor ökar.
För att minska utsläppen av näringsämnen och båtbottenfärg i
Säbyviken föreslås anläggning av två olika våtmarker i området, en
vid marinan och en vid Ubbybäckens mynning. Våtmarken i
anslutning till marinan är lämplig för omhändertagande av dagvatten
då föroreningar binds i vegetationen. En våtmark vid Ubbybäckens
mynning skulle minska näringsläckaget från intilliggande åkermark,
vilket är en skyddsåtgärd som föreslås för både marinan och
naturparken. Dessa åtgärder kan sammantaget leda till ökad
vattenkvalitet och förbättrade lekmöjligheter för fisk i området.

Den ökade aktiviteten i området kan komma att störa djur- och
växtliv, såväl på land som i vatten.
Viss muddring vid
anläggningen av bryggor vid naturparken kan leda till att
bottensediment rörs upp vilket kan frigöra eventuella kemikalier och
tungmetaller från havsbotten. En ökad aktivitet och ett ökat antal
båtar i marinan kan leda till en ökning av utsläpp från
båtbottenfärger. Detta skulle påverka det marina djur- och växtlivet
negativt. Möjligtvis kan även strömmarna i viken förändras till följd
av de förlängda bryggorna.

Figur 37. Alternativ utformning för Säbyvikens marina och naturparken
(Blomberg & Bovin, 2014).
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På land kommer utbyggnad av marinan och naturparken att ta mark i
anspråk och den ökade aktiviteten i området leder till en förhöjd
bullernivå vilket kan störa djur och människor. Även om skog
avverkas medför det inga större negativa konsekvenser för den
biologiska mångfalden. I naturparken kommer djur- och växtlivet att
störas något till följd av det ökade besökstrycket, däremot kommer
träd och annan vegetation sparas vilket kan minska förlusten av
känsliga arter i området.
Vattenhushållningen kommer inte att påverkas negativt så länge
naturparken håller sig till rådande regler och normer vad gäller
vatten och avlopp.
I och med utbyggnaden av marinan och naturparken kommer det
skogsbruk som bedrivs i området att upphöra. Naturparken bidrar till
att öka tillgängligheten till friluftsområdet och naturanpassningen av
campingen kan göra området attraktivt även för andra besökare av
området. En naturstig är planerad mellan naturparken och marinan
förbi det gravfält som ligger i området. Detta skulle synliggöra och
höja kulturupplevelsen i området. Utbyggnaden av marinan kommer
att göras på mark som är av riksintresse för friluftsliv. Den samlade
effekten av den ökade möjligheten till båtliv tillsammans med
naturparkens verksamhet bedöms dock göra rekreationsmöjligheterna större.
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6 Slutsatser
Genomförande av planalternativen för Säbyvikens marina och
naturparken bedöms innebära märkbara negativa miljökonsekvenser
och en kraftig förändring i landskapsbilden. Den planerade
muddringen ökar giftspridning och bedöms få stora negativa
konsekvenser på biologisk mångfald i viken.
Även om marinan inte byggs ut och verksamheten fortsätter som i
dag, bedöms miljöpåverkan vara märkbart negativ då inga åtgärder
för att minska spridning av gifter till mark och vatten vidtas. Fortsatt
användning av båtbottenfärger ger fortsatt spridning av giftiga
ämnen till mark och vatten. Den alternativa utformningen av marinan
innebär mindre negativ miljöpåverkan än övriga alternativ, främst

genom åtgärder för minskad spridning av gifter från båtbottenfärger
och sediment, samtidigt som marinan kan expandera sin verksamhet
med 150 mindre båtar.
Planalternativet för naturparken innebär stora negativa konsekvenser
för kulturminnen, samt märkbara konsekvenser för risk- och
säkerhet, biologisk mångfald på land och markförhållanden.
Den alternativa utformningen, där infarten är flyttad till
Svinningevägen, tar större hänsyn till kulturminnen och
strandskydd, samtidigt som möjlighet för camping och rekreation
finns kvar, vilket totalt sett medför små negativa konsekvenser.
De alternativa utformningarna bedöms sammantaget därför vara de
mest lämpliga alternativen för både Säbyvikens marina och
naturparken.
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Bilagor
Bilaga 1. Kontaktade personer
Sofia Andersson, enheten för kulturmiljö och bostadsstöd vid
Länsstyrelsen i Stockholms län, kontaktades för att få förtydligande och
hjälp i tolkning av kulturminneslagen.
Åke Bergstedt, projektledare för Säbyvikens marina, Wasatornet AB,
kontaktades för bland annat frågor om VA-systemet som planeras vid
naturparken.
Britta Eklund, professor på institutionen för tillämpad miljövetenskap
(ITM) på Stockholms universitet, har bidragit med information om hur
båtar och kemikalier bör hanteras på en marina och eventuella
skyddsåtgärder som kan vidtas.
Stefan Eklund, naturvårdsspecialist vid Skogsstyrelsen, kontaktades
gällande frågor rörande skog och avverkning i skogsområdet vid
naturparken.
Håkan Johansson, handläggare på miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i
Stockholms län, kontaktades för information rörande vattenfrågor.
Christer Josephson, båtägare med båtplats på Säbyvikens marina,
kontaktades angående marinans drift och verksamhet.
Petter Lindencrona, ansvarig för arkitektbyrån Whites naturparksförslag, kontaktades för mer detaljerad information rörande detaljplanen
och utformningen av området.
Christina Lundin, ordförande i Österåkers naturskyddsförening,
kontaktades för information rörande djur- och växtinventeringar.
Carl-Magnus Mörth, professor i miljögeokemi på Stockholms
universitet, kontaktades för information rörande vatten- och
sedimentprovtagningar.

Gisela Norén, VD för Visit Roslagen AB, kontaktades för frågor
rörande Österåkers kommuns behov av en camping och naturpark.
Åsa Norman, miljöutredare och MKB-expert på Tyréns AB,
kontaktades för data gällande provtagning, yngelinventering och dylikt.
Ett möte med Åsa Norman har genomförts, under vilket tre studenter
kunde ställa frågor samt bli informerade om projektet.
Daniel Nygårds, planarkitekt vid Österåkers kommun, kontaktades
angående frågor rörande utvecklingsmöjligheter för Björnhammarvarvet. Detta material har använts i miljökonsekvensbeskrivningen.
Lars-Göran
Nyström,
Sjösäkerhetsrådet
Transportstyrelsen,
kontaktades om huruvida det finns statistik över båtstorlekstrender.
Mårten Perhsson, miljöplanerare vid Österåkers kommun, kontaktades
för information rörande vattenfrågor i Säbyvik.
Oscar Pihl, planchef på Vaxholms kommuns stadsbyggnadsförvaltning, kontaktades för synpunkter kring hur kommunen ställer sig
till en utbyggnad av Säbyvikens marina samt anläggandet av
naturparken.
Sonja Råberg, marinbiolog på Länsstyrelsen i Stockholms län,
kontaktades för information rörande yngelinventering.
Carl Oscar Törnros, kultur-, turist- och besöksnäringschef i Österåkers
kommun, kontaktades för frågor kring kommunens intresse och behov
av en naturpark.
Ann-Marie Wickström, föreståndare för Wasatornet AB, kontaktades
för information rörande skogsvårdsplanen för området vid den planerade
naturparken.
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Bilaga 2. Miljökvalitetsmål
De svenska miljökvalitetsmålen (Naturvårdsverket 2013).
Miljökvalitetsmål
Beskrivning
Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Myllrande våtmarker
God bebyggd miljö
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
Ett rikt växt- och djurliv

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden.
Ozonskiktet sa utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden ska bevaras. Förutsättningar för friluftsliv ska värnas.
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för
framtiden.
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras.
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och
sociala- och kulturmiljövärden värnas.
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärks
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för
hälsa, livskvalitet och välfärd
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Bilaga 3. Särskilda skäl för strandskyddsdispens
När upphävande av strandskydd prövas får endast särskilda skäl inom det område som ärendet gäller beaktas. Som särskilda skäl för att upphäva
strandskydd räknas att området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, naturliga
fenomen, till exempel branter, höjdformationer, sänkor eller otillgänglig mark, omfattas inte av dispensgrunden (Naturvårdsverket &
Boverket Strandskyddet, 2012,s.52).
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4 kap. 17 § PBL
29 samt 7 kap. 18 § miljöbalken
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse (Naturvårdsverket & Boverket, 2012, s.29).
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Bilaga 4. Casual Loop Diagram (CLD)
Ett Casual Loop Diagram (CLD), är en visuell demonstration av ett
händelseförlopp eller system, som kan underlätta förståelsen för
samband inom systemet. De här CLD:en visar hur olika faktorer i
Säbyviken påverkar andra aspekter eller områden i viken.

Streckade pilar visar möjliga händelseförlopp, som dock inte är
givna. Till exempel: om gallring sker i området är det möjligt att
mängden död ved i skogen ökar. Mer död ved i skogen ger fler
insekter och larver i området.

I ett CLD är begrepp sammanbundna med pilar som visar samband
och påverkan. Plus- eller minustecknet vid pilen visar i vilken
riktning påverkan sker. Ett plus indikerar att påverkan sker i samma
riktning som den påverkande faktorn. Mer trafik i området orsakar
mer buller. Orsaken kan även ske i andra riktningen: om inte trafiken
ökar, kommer inte bullret att öka. Pilens riktning visar att det är
trafiken som påverkar bullret. Bullret har ingen påverkan på trafiken.

"B"et omringat av en cirkulerande pil är en symbol som betecknar en
del i ett system som återkopplar i sig själv, en loop. B står för
balanserande och innebär att återkopplingen balanserar ut sig själv.
Ett attraktivt naturlandskap ger mer människor vid Säbyviken, mer
folk vid Säbyviken leder till mer nedskräpning i området. Mer
nedskräpning i området leder till att området blir mindre attraktivt.
Ett mindre attraktivt område leder till färre gäster, och så vidare.

Ett minustecken indikerar att påverkan sker i motsatt riktning till den
påverkande faktorn: mer buller ger en mindre trygg livsmiljö för
djur och fåglar. Även detta händelseförlopp kan läsas omvänt:
mindre buller i området ger en mer trygg livsmiljö för djur och
fåglar. Ett helt händelseförlopp kan därför utläsas: mer anläggande
av naturpark ger mer anläggande av de planerade vägarna (+). Mer
anläggande av planerade vägar ger mer fordon i området (+). Mer
fordon i området orsakar mer buller i området (+), som i sin tur
resulterar i en mindre trygg livsmiljö för djur och fåglar (-). Mindre
trygg livsmiljö för djur och fåglar ger mindre biologisk mångfald i
området (+).

Problem
Problemet består i en intressekonflikt mellan att kunna bygga ut
marinan, och samtidigt undvika negativa miljökonsekvenser i
området.
Frågeställning: Går det att bygga ut marinan utan att det leder till
allvarliga miljöeffekter?
Hypotes
En ökad efterfrågan på båtplatser motiverar att marinor anläggs eller
byggs ut. Det leder till konflikter mellan natur- och kulturintressen
samt ekonomiska intressen.
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CLD över Säbyvikens marina och dess konsekvenser för natur- och kulturliv. De kumulativa begreppen samt en del viktiga nyckelord är markerade med
större text (kapitel 3.15).
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CLD över naturparkens anläggningar och dess konsekvenser för natur- och kulturliv. De kumulativa begreppen (kapitel 4.13) samt en del viktiga
nyckelord är markerade med större text.
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Bilaga 5. Tabell över kulturhistoriska fynd
Kulturhistoriska fynd i planområdet för naturparken

RAÄ-nr/Objektnr

Typ

Antikvarisk bedömning

Datering

Östra Ryd 37:1

Gravfält

Fast fornlämning

Vendeltid/Vikingatid

Östra Ryd 38:1

Stensättning

Fast fornlämning

Järnålder

Östra Ryd 39:1

Gravfält

Fast fornlämning

Järnålder

Östra Ryd 40:1

Gravfält

Fast fornlämning

Vikingatid/tidig medeltid (järnålder)

Östra Ryd 42:1

Gravfält

Fast fornlämning

Järnålder

Östra Ryd 86:1

Stensättning

Fast fornlämning

Bronsålder/äldre järnålder

Objekt 1

Brott/täkt

Övrig kulturhistorisk lämning 1900-talet

Objekt 4

Gränsmarkering

Övrig kulturhistorisk lämning Osäkert

Objekt 1000

Boplatslämning

Fast fornlämning

Förmodligen järnålder

148

Bilaga 6. Ordlista
Artsammansättning. Den sammansättning av arter som existerar på
en plats.

Frysmuddring. Nedfrysning och isolering av sediment innan
upptag, i syfte att minimera risken för grumling.

Balancemodell. Modell baserad på geografiska data för att
identifiera områden där de grundläggande förhållandena för fiskars
lek- och yngeluppväxt uppfylls.

Fältskikt. Växter som utgör vegetationsskiktet mellan mark- och
buskskiktet. Örter, gräs, kärlväxter samt ungträd och -buskar räknas
till detta skikt.

Biodiversitet. Variationsrikedomen bland levande organismer. Detta
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Föryngringsavverkning. Hugga ned en större del av skogsbeståndet
för att skapa förutsättningar för uppväxten av en ny generation träd.

Biotillgänglighet. Ett mått på hur stor del av ett ämne som tas upp i
organismers kroppar.

Geotextilduk. Väv eller matta av exempelvis polyester som ska
förhindra att finkornigt sediment sprids vid fysisk påverkan.

Dagvatten. Regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av
från exempelvis hårdgjorda ytor.

Gift. Ett ämne som ger negativ effekt på levande organismer
(Sterner, 2010). Koncentrationen av ämnet avgör dess potentiella
skadeverkan.

Död ved. Bark och trä på döda träd. Viktig boplats för många
organismer.
Ekologisk status. Vilka miljöproblem och avvikelser som finns i
jämförelse med en opåverkad natur. Man delar upp dessa i hög, god,
måttlig, otillfredsställande och dålig ekologisk status.
Exploatering. Utnyttjande på ett hänsynslöst sätt, i det här fallet av
naturresurser.
Fotosyntes. Den process som sker i växter, alger och en del bakterier
där koldioxid och vatten reagerar och bildar syrgas och glukos med
hjälp av ljusenergi.
Fragmentering. Habitatuppdelning som beror på mänsklig
påverkan. Ofta blir en arts habitat uppdelat i mer eller mindre
isolerade delar, mellan vilka det kan finnas spridningsvägar.

Glacial lera. Jordart som bildats under den senaste istiden då
lerpartiklar avsatts på havsbotten.
Grumling. Uppblandning av partiklar i vattenmassan, vilket minskar
siktdjupet.
Gröna kilar. Tätortsnära regional grönstruktur som är nära
integrerad med bebyggelse och infrastruktur. Ger möjlighet till
friluftsliv och naturupplevelser. Kilarna är också viktiga för den
biologiska mångfalden och har stora kulturhistoriska värden.
Grönplan. Kommunal plan med långsiktiga utvecklingsförslag för
natur- och rekreationsområden.
Habitat. Levnadsmiljö med speciella förutsättningar där en viss
växt- eller djurart lever.
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Hårdgjord yta. Yta där dagvatten inte kan infiltrera marken utan i
stället rinner över ytan och på så vis når recipienten snabbare.
Konstruerade hårdgjorda ytor kan vara olika typer av tak,
parkeringsplatser, gator och vägar.

Morän. Geologisk avlagring bildad i direkt anslutning till en glaciär
eller inlandsis. Termen omfattar både jordarter och landformer.
Jordarten morän, som består av blandade kornstorlekar, är Sveriges i
särklass vanligaste jordart.

Hällmarkstallskog. Barrskog som växer på hällmark.

Muddring. Fysisk förändring av botten, som utförs vid byggande i
vattenmiljö, där sediment avlägsnas från botten.

Karpfiskar. Cyprinidae, familj av fiskar där bland annat braxen och
mört räknas in.
Kreosot. ”Oljig” vätska som ibland används vid tryckimpregnering
av trä. Kreosot är klassificerat som ett cancerframkallande ämne och
uppfyller PBT-kriterierna.
Kulturlandskap. Landskap som omvandlats av mänsklig aktivitet.
Exempelvis odlingslandskap, stadslandskap och industrilandskap.
Lekområde. Inom biologin ett område för fiskars reproduktion. Ofta
grunda och kustnära områden.
Miljögift. Ämne som normalt inte förekommer i miljön, eller
förekommer i högre koncentration än normalt och har en negativ
effekt på miljön.
Miljökvalitetsmål, i dokumentet även nämnt som miljömål.
Nationella mål antagna av riksdagen för att öka och säkerställa
miljökvaliteten, de flesta till år 2020.
Miljökvalitetsnormer. Av regeringen eller en myndighet meddelade
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt,
om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa och miljö
eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa
eller miljö.
MKB. Förkortning för miljökonsekvensbeskrivning.

Natura 2000. Nätverk av skyddsvärda naturområden inom EU.
Naturvärde. Högt biologiskt värde i naturområden, som unika
biotoper eller värden för rekreation och friluftsliv.
Naturvärdesbedömning. Metod för att klassificera naturområden
utifrån deras naturvärde. Metoden kan innefatta en enklare
inventering.
Näringsämnen. Ämnen en organism tar upp från sin omgivning och
utvinner näring ifrån. I vattenvårdssammanhang syftar termen
näringsämnen ofta på kväve- och fosforföreningar.
Organiskt material. Material bestående av kemiska föreningar,
innehållande kol, som har sitt ursprung i levande organismer. I
marken är det organiska materialet delvis nedbrutet.
PAH. Förkortning för polyaromatiska kolväten. En grupp ämnen
som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av
organiskt material. Exponering för PAH kan medföra en ökad risk
för cancer. PAH är ofta förekommande i förorenade jordmassor.
PBT-kriterier. Kriterier som visar att ett ämne är persistent
(motståndskraftigt mot nedbrytning), bioackumulerande (ansamlas i
organismer) och toxiskt (giftigt).
Postglacial lera. Jordart som bildats efter den senaste istiden då
lerpartiklar avsatts på havsbotten.
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Riksintresse. Begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka
objekt som är skyddat och anses viktigt ur nationell synpunkt.
Rödlistad art. Art som är med i Rödlistan, vilken redovisar arter
som är hotade och varför dessa är hotade. Rödlistan delas in i
kategorierna ”livskraftig”, ”nära hotad”, ”sårbar”, ”starkt hotad”,
”akut hotad” och ”nationellt utdöd” där de tidigare är bättre- och de
senare är värre tillstånd för arten.

renas. Reningen är nödvändig då det avspolade materialet många
gånger innehåller höga halter av miljöfarliga ämnen.
Spridningsväg. Förbindelser mellan olika områden som ger
organismer möjlighet att sprida sig till andra områden.

Salinitet. Salthalt, koncentration av salt.

Språngskikt. En skarp horisontell gräns mellan olika vattenmassor.
Gränsen kan uppstå genom att vattenmassorna har olika temperatur,
salthalt eller en kombination av dessa fysiska egenskaper. Skillnaden
i temperatur eller salthalt skapar en skillnad i densitet där den lättare
vattenmassan flyter ovanpå den tyngre.

Schaktning. Markarbete där jord fraktas bort. Utförs vid byggnation
eller anläggning.

Stensättning. Den vanligaste typen av gravöverbyggnad från den
Skandinaviska forntiden.

Siktdjup. Mått för vattens förmåga till ljusinsläpp. Siktdjupet
bestäms genom att mäta avståndet på vilket det mänskliga ögat kan
uppfatta ett föremål som sänkts ned under vattenytan.

Strandskydd. Även strandskyddslagen. Lag som syftar till att ge
djur och växter goda livsvillkor samt att bevara möjligheten till
friluftsliv nära vatten. Strandskyddet gäller från vattenbrynet vid
normalt vattenstånd och 100 meter upp på land samt ut över vattnet,
men kan utvidgas till 300 meter i båda riktningar.

Slam. Även jordslam, bioslam. Restprodukt som uppstår vid
biologisk rening av avloppsvatten. Slam består huvudsakligen av
levande och döda bakterieceller, men andra ämnen, som miljöfarliga
föroreningar, kan finnas i slammet. Skogsavverkningsmaskiner kan
ge upphov till slamtransport från land till vatten, vilket kan störa
fiskars lekområden.
Sluttningsprocess. Terrängformande processer där exempelvis
gravitation och materialets lutningsvinkel orsakar rörelse som skred
och ras hos material.
Spansk sväng. En riskförebyggande vägkonstruktion, även kallad
alternativ vänstersväng.
Spolplatta. Används vid båttvätt och är en hårdgjord yta med
avrinning mot en gallerförsedd uppsamlingsränna där tvättvattnet

Stress (hos djur och växter). Tillstånd hos djur och växter som
beror på en störning. Stress bidrar ofta till negativa effekter och
konsekvenser hos organismerna.
Störning. Avvikelser som leder till förändringar i miljön, som olika
arter anpassar sig olika bra till.
Sugmuddring. Muddring genom att bottensediment pumpas upp på
land.
TBT. Förkortning av tributyltenn. En mycket giftig organisk
förening som tidigare förekom i båtbottenfärg. Substansen är i dag
förbjuden men kan förekomma på gamla båtbottnar och fortsätta att
spridas.
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Terpener. En typ av kolväteföreningar som innefattar tiotusentals
varianter med olika egenskaper, varav en del är mycket giftiga för
människa och miljö. Terpener är viktiga beståndsdelar i eteriska oljor
och vissa naturprodukter. Tall innehåller terpenerna limonen och
pinen.
Tryckimpregnering. Djupbehandling av trä för att ge ett virke
önskade egenskaper, som ofta är att hålla träförstörande organismer
borta. Kan innehålla skadliga ämnen, som kreosot och terpener.
Trösklad vik. Även tröskel. Vik som står i kontakt med andra
vattenförekomster endast via ett grundare område, en tröskel.
Tungmetall. Miljögifterna bly, kadmium och kvicksilver är
exempel på tungmetaller, som vanligen definieras som metaller med
en högre densitet än 5g/cm3.
Viltpassage. Förbindelse mellan områden som ger vilt en möjlighet
att förflytta sig mellan dessa.
Våtmark. Landområde där jorden är mättad med vatten och där
typiska växter och djur, som är anpassade till våtmarksförhållanden,
lever.
Ädellövskog. Skog bestående av främst ädla lövträd. Ädellövträden i
Sverige är skogsek, ask, alm, lönn, lind, avenbok, bok och fågelbär.
Övergödning.
Näringsämnen,
exempelvis
fosforoch
kväveföreningar, som tillförts mark eller vatten i en mängd som
överskrider den som ekosystemet där kan tillgodogöra sig.
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