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Förord

Ingrid Stjernquist och Britta Sannel, båda universitetslektorer vid
institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

Denna rapport är resultatet av kursen Miljökonsekvensbeskrivningar,
en kurs på avancerad nivå vid institutionen för naturgeografi och
kvartärgeologi, Stockholms universitet. Kursen omfattar 15 högskolepoäng (ca 9 veckors studier) och är en kurs av tvärvetenskaplig
karaktär som riktar sig till såväl naturvetare som samhällsvetare.
Kursen avslutas med ett gemensamt projektarbete där studenterna
genom att analysera och forma en syntes av miljökonsekvenserna av
ett planerat större projekt ska få inblickar i hur planeringsprocessen
bedrivs på olika nivåer i samhället.

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 slutliga ställningstaganden när det gäller
planering av Väsby Sjöstad.

Hösten 2011 har vi valt att studera planerna på ett nytt bostadsområde i Upplands Väsby kommun, Väsby Sjöstad vid Mälaren. Kommunen har ett behov av att hitta attraktiva lägen för nya bostadsområden samtidigt som detta kan innebära konflikter i form av intrång i
värdefulla natur- och kulturmiljöer. En storskalig exploatering kan å
andra sidan innebära fördelar som förbättrad kollektivtrafik, förbättrade VA-lösningar, förbättrad avfallshantering etc. Allt detta är frågor som behöver analyseras noggrant innan slutligt ställningstagande
görs.
Under den korta tid (ca 7 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
Väsby Sjöstad kan tänkas innebära. I föreliggande rapport har vi
dock försökt att ge en så bred belysning som varit möjlig inom given
tidsram. En viktig utgångspunkt har varit att studera överensstämmelsen med miljömål på nationell, regional och lokal nivå.
De studenter som sammanställt rapporten är ensamma ansvariga för
de åsikter, värderingar och slutsatser som framförs. Dessa kan således inte åberopas som representerande Stockholms universitets
ståndpunkt. Ansvariga lärare på kursen har varit undertecknad, samt
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Läsanvisning
Dokumentet inleds med en sammanfattning av aktuell miljökonsekvensbeskrivning. Denna återföljs av ett inledande avsnitt som berör
regler och hänsynstaganden som är aktuella för exploateringsplanerna samt en presentation av de tre exploateringsalternativen. Efter
detta avsnitt kommer en avgränsning samt en översiktlig nulägesbeskrivning för området. I det fjärde kapitlet görs miljöbedömningen
för 23 faktorer som är aktuella om något av planalternativen genomförs. För varje faktor ges en bakgrund, som ställs i relation till nationella, regionala samt lokala mål och förutsättningar. Vidare behandlas konsekvenser av de föreslagna alternativen, därefter diskuteras hänsyn och åtgärder som kan minska negativa effekter samt en
avslutande slutsats. Miljöbedömningen följs av en diskussion samt
en övergripande slutsats. I sjunde kapitlet återfinns en begreppslista
som kan användas parallellt med läsningen. I bilaga 1 finns en GISanalys av den ekologiska konnektiviteten i Järvakilen. I bilaga 2 presenteras en teknisk bakgrund för hur kartorna framställts.

Sammanfattning
Befolkningsökningen i Stockholms län ställer stora krav på ökat bostadsbyggande på länets kommuner. Under 1990-talet byggdes få
nya bostäder i Upplands Väsby kommun, en trend som dock har
brutits, under 2011 ökade befolkningen. Kommunen har en målsättning att öka kommunens attraktivitet ytterligare genom att utöka och
diversifiera bostadsbeståndet. Nya bostäder planeras på flera platser i
kommunen. En av dessa är Väsby Sjöstad invid Mälaren i kommunens västra delar. En fördjupad översiktsplan har upprättats av
kommunen över planområdet.
Aktuell miljökonsekvensbeskrivning har som syfte att beskriva de
miljökonsekvenser exploateringsplanerna innebär. Under arbetets
gång har vi eftersträvat att så objektivt som möjligt analysera de miljöeffekter som planerna kan få i framtiden. Detta dokument utgör
den andra miljökonsekvensbeskrivning som utförts över exploateringsplanerna. Ekologigruppen AB har på uppdrag av kommunen
utfört en miljökonsekvensbeskrivning. Dokumentet som du håller i
din hand har gjorts utifrån samma kriterier som Ekologigruppens
miljökonsekvensbeskrivning, men har en något vidare omfattning.
Syftet med att göra en miljökonsekvensbeskrivning är att belysa de
positiva och negativa miljö- och hälsokonsekvenser som genomförandet av exploateringsplanerna kan orsaka.
Väsby Sjöstad är lokaliserad i en av de smalare passagerna av Järvakilen, en av Stockholmsområdets gröna kilar. Dessutom gör översiktsplanen intrång i Sättra naturreservat samt kräver dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Enligt Länsstyrelsen behövs en grundlig utredning kring påverkan på Järvakilen. Upphävandet av Sättra
naturreservat anses vara kontroversiellt och har ifrågasatts av både
Länsstyrelsen och Försvarsmakten. Översiktsplanen går inte heller i
linje med Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen

(RUFS), där just vikten av att värna om Stockholms gröna kilar samt
ett hållbart nyttjande av resurser poängteras.
Det finns i dagsläget tre förslag för hur Väsby Sjöstad kan utformas.
Dessa alternativ beskrivs och bedöms i denna rapport. Två av alternativen ingår i Upplands Väsbys kommuns fördjupade översiktsplan
över Väsby Sjöstad och det tredje förslaget har arbetats fram av ett
konsultföretag i samarbete med allmänheten.
Miljöbalken ställer krav på att nya och förändrade planer som kan
orsaka en betydande miljöpåverkan ska miljöbedömas. Det är därför
nödvändigt att utföra en miljöbedömning, där planens direkta och
indirekta effekter på miljön och människor utreds. Miljöaspekter ska
integreras tidigt i planeringen, dels för att minimera oönskade konsekvenser och dels för att införa förebyggande åtgärder som minimerar eventuella negativa konsekvenser. Hänsyn måste också tas till
lokala, regionala och nationella miljömål.

Nulägesbeskrivning
Det planerade området rymmer varierade naturtyper och är en viktig
del i Järvakilen. Här finns flera angelägna naturtyper som är viktiga
att bevara och området har stor artrikedom. Området ligger i anslutning till Mälaren och används i stor utsträckning för friluftsliv i form
av promenader, bad och vinteraktiviteter. Delar av området är kuperat och den högsta punkten är 45 meter över Mälarens vattennivå.
Området innehåller även ett naturreservat vid Sättra som inrättats för
att säkra tillgången till friluftsliv. Det bor idag omkring 250 personer
inom det planerade området som består av fritidshus och permanentbostäder. Det befintliga vatten- och avloppssystemet har kapacitet
för ytterligare cirka 100 bostäder. Fjärrvärme är framdraget i nuläget. Kollektivtrafiken består av buss som trafikerar området med åtta
avgångar per dag. Den närmast belägna servicen finns i Runby, norr
om planområdet eller i Upplands Väsby centrum i form av livsme-

delsbutik, skola, bibliotek etc. Inom området finns riksintressen för
kulturmiljö, friluftsliv och infrastruktur. De verksamheter som idag
bedrivs är främst skogsbruk och jordbruk. Det finns även en konferensanläggning, ridanläggning och småbåtshamn.

Alternativ 1 - Kairohöjden
Detta alternativ innefattar ungefär 1000 bostäder som ska byggas vid
Kairohöjden med en blandning av flerbostadshus och friliggande
enbostadshus. En huvudgata längs höjdryggen ska ge utsikt över
Mälaren. Utformningen av gator kommer vara rutnätsformat med
trottoarer. En park kommer anläggas i de centrala delarna och ett
parkstråk, en stig samt gång- och cykelväg ska anläggas i området.
Även handel och service kan eventuellt bedrivas i de centrala delarna.

Alternativ 2 - Sätta, Kairohöjden och Kyle Backe
Planförslaget innebär att Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe bebyggs med ett sjönära tema. Sättra byggs som ett sjöstadskvarter
med ungefär 400 bostäder med täta gator och gränder. Kairohöjden
och Kyle Backe ska omfatta cirka 1700 bostäder och utformas som
en trädgårdsstad där täthet och kvarterstyper varierar. Eventuellt
utökas bebyggelsen till 2500-3000 enheter. Kyleparken anläggs som
en länk mellan Väsby Sjöstad och Eds Allé. Runsavägen ska rustas
upp och en ny vägsträcka anläggas. I de centrala delarna ska en förskola byggas. Service och andra verksamheter kan eventuellt utvecklas. Gatorna är tillgängliga för bilar och det planeras för kollektivtrafik. I Sättra naturreservat planerar man att anlägga ett aktivitetscentrum, bygga ut ridskolan och införa nya aktiviteter. Skeppartorps naturskola utvecklas och småbåtshamnen byggs ut med utökad parkering.

Alternativ 3 – Konsultförslaget
Visionen är att området ska bebyggas med miljöhänsyn. Planområdet består av ungefär 3000 bostäder i ett mer vidsträckt område jämfört med de två föregående alternativen och innefattar olika byar.
Det planeras för väl utbyggd kollektivtrafik som gör att det kommer
finnas bilfria zoner. Det planeras för två torg med service och busshållplats. Delar av Sättra naturreservat kommer att upphävas för att
bebyggas, men detta kommer att kompenseras med att andra områden skyddas. Norr om dagens båtklubb byggs butiker, kafé, busshållplats och lägenheter samt en strandpromenad. Vid strandkanten
byggs flytande hus och väster om Sättra gård anläggs en ekoby.

Nollalternativ
Om inget av planalternativen genomförs kan flertalet skogsmarker i
området med värdefull natur utan lagskydd komma att avverkas.
Detta eftersom skogen på flera håll är avverkningsmogen inom 2030 år. En eventuell avverkning kommer påverka såväl tillgängligheten för friluftslivet som den biologiska mångfalden och olika arters
spridningsmöjligheter längs Järvakilen i ett kortsiktigt perspektiv.
Dock kan man förutsätta ett ansvarsfullt skogsbruk med bevarande
av viktiga naturtyper och en nyplantering efter en avverkning, vilket
innebär att skogen i ett längre perspektiv kommer fortsätta inneha
rekreations-, natur- och kulturvärden.
Om byggandet av Väsby Sjöstad uteblir helt kan området tänkas
förbli betydligt mer ostört och outnyttjat av människan än vad det
skulle bli vid en byggnation av nya bostäder. Upplands Väsby kommun har dock planer på att, oavsett om projektet Väsby Sjöstad blir
verklighet eller inte, göra området mer tillgängligt för allmänhetens
friluftsliv och för rekreation. Den ökade tillgängligheten för friluftsliv och rekreation kommunen skapar kommer i viss mån öka buller-

nivåer och trafikmängden till området, men inte till några anmärkningsvärda nivåer.
Över en 100-årsperiod finns en översvämningsrisk för de strandnära
delarna av området i och med att klimatförändringar kan ändra Mälarens vattennivå. Inverkan på mänsklig bebyggelse kommer emellertid vara betydligt mindre om inte byggnationerna genomförs.
Inom en överskådlig framtid bedöms dock området i mångt och
mycket förbli likt dagens läge om planerna ej genomförs.

Slutsatser
Den sammanlagda bedömningen är att inget av exploateringsalternativen är att betrakta som hållbart och når inte heller de mål som
kommunen satt upp för Väsby Sjöstad. Bedömningen pekar på att
ekonomisk och social hållbarhet inte förenas med ekologisk hållbarhet i något utav de tre alternativen. Nollalternativet, där inget av exploateringsalternativen genomförs, innebär relativt små negativa
effekter på natur- och kulturlandskapet. Av de tre exploateringsalternativen bedöms alternativ 1 - Kairohöjden vara mest ekologiskt hållbart. Dock finns andra möjliga lokaliseringar för bostäder i kommunen som bör tas hänsyn till och utredas vidare. För en bättre förståelse av miljökonsekvensbeskrivningens alla värderade aspekter finns
en översiktlig sammanställning i diskussionsavsnittet.
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1 Inledning

1.1 Miljöbedömning av planer och program

Befolkningen i Stockholms län ökade med 20 000 invånare
första halvåret 2011 och uppgår nu till 2 074 000. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) framtida befolkningsprognos beräknas befolkningen uppgå till 2,5
miljoner invånare till 2030. Denna prognos ser dessutom ut att
överträffas (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011b). Befolkningsökningen i Stockholms län ställer stora krav på ökat bostadsbyggande på länets kommuner.

Enligt Miljöbalken ska en miljöbedömning utföras när en
kommun eller myndighet utformar eller ändrar planer och program, om deras genomförande medför betydande miljöpåverkan (Miljöbalken, 1998a). Översiktsplaner antas alltid medföra
betydande miljöpåverkan och ska därför i princip alltid miljöbedömas (Hedlund & Kjellander, 2007).
Miljöbedömningen ska resultera i upprättande av ett dokument,
en miljökonsekvensbeskrivning. Dokumentet är en del av beslutsunderlaget i planprocessen (Hedlund & Kjellander, 2007).
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter
tidigt i planen eller programmet så att hållbar utveckling främjas (Miljöbalken, 1998a).

Under 1990-talet byggdes få nya bostäder i Upplands Väsby
kommun (Upplands Väsby kommun, 2005a). Flyttnettot var
under 2000-talets första hälft negativt. I dagsläget ökar dock
befolkningen även i Upplands Väsby, under första halvåret
2011 med 528 personer (Länsstyrelsen i Stockholms län,
2011b). Kommunen har en målsättning att öka kommunens
attraktivitet ytterligare genom att utöka och diversifiera bostadsbeståndet. Nya bostäder planeras på flera platser i kommunen. Ett av dessa planerade bostadsområden är Väsby Sjöstad invid Mälaren i kommunens västra delar (Upplands Väsby
kommun, 2010a).

En miljökonsekvensbeskrivning är både en process och ett dokument. För att miljöaspekter ska integreras i en plan eller ett
program är det viktigt att MKB-processen kommer igång innan
strategiska beslut fattats. Processen ska innefatta offentliga
möten, så kallade samråd, där kommuner, miljöorganisationer
och andra intressegrupper kan tillföra fakta som lokalkännedom
om skyddsvärda miljöer, samt framföra synpunkter. Dokumentet ska bland annat innehålla en beskrivning av nuläget, förväntad miljöpåverkan och förslag på åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. Dessutom ska miljökonsekvensbeskrivningen identifiera, beskriva, och bedöma betydande negativ och
positiv miljöpåverkan som kan komma att uppstå om planen
eller programmet genomförs. Miljökonsekvensbeskrivningen
ska även beskriva hur miljökvalitetsmål och övriga hänsynstaganden beaktats i planen (Miljöbalken, 1998a).

Exploatering i detta område innebär potentiella konflikter med
nationella och regionala mål, krav om att utföra en miljökonsekvensbeskrivning över exploateringen har därför ställts. En
sådan miljökonsekvensbeskrivning har, på uppdrag av kommunen utförts av Ekologigruppen AB. Miljökonsekvensbeskrivningen som har gjorts inom ramen för denna kurs utgör ytterligare en miljökonsekvensbeskrivning av exploateringsplanerna
utförd av studenter på Institutionen för kvartärgeologi och naturgeografi, Stockholms Universitet. I dokumentet diskuteras,
förutom bedömning av konsekvenser av exploatering, även
förslag på alternativ lokalisering.

MKB har varit ett begrepp i Sverige sedan 1970-talet, det dröjde dock till 1987 innan det införlivades i lagstiftning, då i Väglagen. Regler för miljöbedömningar av planer och program har
funnits sedan 1991. För översiktsplaner ska en MKB upprättas
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enligt plan- och bygglagen. Andra planer som kräver en MKB
är de flesta kommunala energi- och avfallsplaner samt planer
och program som involverar påverkan på Natura 2000-område
(Hedlund & Kjellander, 2007).

ifrån de nationella miljömålen har regionala miljömål formulerats av respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen i Stockholms län
ansvarar för vägledning av hur länet bör utvecklas för att uppnå
en god miljö. Miljömål markerade i blått är relevanta att beakta
vid miljöbedömning av Väsby Sjöstad och återkommer senare i
detta dokument.

1.2 Nationella hänsynstaganden

Tabell 1: Miljömålen i korthet. Miljömål markerade i blått är relevanta att beakta
vid miljöbedömning av Väsby Sjöstad (Naturvårdsverket, 2011b).

1.2.1 Nationella miljömål

Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

I detta kapitel presenteras bakgrunden till Sveriges 16 miljökvalitetsmål samt innehållet i respektive mål översiktligt. Bedömning av potentiella effekter från exploatering i området för
de nationella miljökvalitetsmålen redovisas under respektive
miljöbedömning i kapitel 4.

Frisk luft
Bara
naturlig
försurning

Sveriges riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål som ska
uppnås inom en generation. Regeringen har det övergripande
ansvaret för miljökvalitetsmålen och har utsett ansvariga myndigheter för respektive mål. Det övergripande syftet med miljökvalitetsmålen är att ”till nästa generation (2020 respektive
2050) lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sverige” (Naturvårdsverket, 2011b).

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning

I rapporten Miljömålen på ny grund beskrivs att regeringen
under 2011 fattade beslut om en omfattande reform av miljömålssystemet. Reformen innebär bland annat att miljömålsstrukturen har gjorts om. Naturvårdsverket har fått en samordningsroll där delmålen ska ersättas av etappmål och preciseringar av miljökvalitetsmålen ska utformas. Miljömålsrådet har
lagts ned och ersatts av en parlamentarisk miljöberedning, även
generationsmålet har ändrats. De 16 miljökvalitetsmålen och
dess övergripande målformuleringar är dock kvar, men med
revideringar avseende när målen ska vara uppfyllda. Vissa av
miljökvalitetsmålen anses efter reformen vara uppfyllda om
förutsättningarna för att uppnå målet har implementerats. Ut-

Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten
av
god kvalité
Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
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Beskrivning
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 ska 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.
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

Myllrande
våtmarker
Levande skogar

Ett
rikt
lingslandskap

od-

Storslagen
fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och
djurliv

1.2.2 Strandskydd

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande
funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk
produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas.
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde
för biologisk produktion och livsmedelsproduktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad
gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen
ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så
att en hållbar utveckling främjas.
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.
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.

Syftet med strandskydd är att skydda stränder från överexploatering, bevara den biologiska mångfalden, samt bevara allmänhetens tillgång till vatten och stränder för friluftsliv. Normalt
sträcker strandskyddszonen sig 100 meter från strandlinjen
både upp på land och ut i vattnet, detta inkluderar också miljön
under vattnet inom detta område. Denna zon kan utvidgas upp
till 300 meter av Länsstyrelsen om det anses nödvändigt för att
strandskyddet ska uppfylla sitt syfte. Strandskyddet är lagstadgat och gäller för alla stränder oberoende av storlek eller befolkningstäthet. Dispens kan lämnas om särskilda skäl föreligger, ett sådant beslut kan fattas av kommun eller i vissa fall
länsstyrelse (Boverket & Naturvårdsverket, 2009).
Dispens kan även ges för landsbygdsutvecklingsområden i
strandnära lägen. Detta gäller då för landsbygder enligt vissa
uppsatta kriterier där det finns god tillgång till fria strandområden (Naturvårdsverket, 2011f). Dispens ska tillämpas mer restriktivt i vissa områden, till exempel tätortsområden samt
strandzoner intill Mälaren (Miljödepartementet, 2009).
1.2.3 Naturreservat

Det bör tilläggas att de olika miljökvalitetsmålen interagerar
med varandra på ett komplext sätt. Detta gör att miljökvalitetsmål som inte bedöms i detta dokument ändå kan komma att
påverkas indirekt. Misslyckad måluppfyllelse avseende Begränsad klimatpåverkan påverkar till exempel målet Ett rikt
växt- och djurliv negativt (Naturvårdsverket, 2011b).

Naturreservat är den vanligaste formen av områdesskydd i Sverige. Det finns idag över 3500 reservat och syftet med skyddet
kan vara att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för rekreation och friluftsliv. Länsstyrelse eller kommun kan upphäva beslut om naturreservat endast om det finns synnerliga skäl.
För att kunna upphäva ett naturreservat måste intrånget kompenseras.

Olika styrmedel finns tillgängliga för att uppnå miljökvalitetsmålen, framförallt juridiska (lagstiftning, till exempel Miljöbalken), ekonomiska (skatter/bidrag), information (informationskampanjer) och samhällsplanering (bebyggelse, infrastruktur).

1.2.4 Biotopskydd
Syftet med att inrätta biotopskydd är att skydda mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter
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(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011d). Det finns sju typer av
småbiotoper i odlingslandskapet (till exempel alléer, odlingsrösen, åkerholmar och stenmurar) som skyddas per automatik.
Ytterligare 19 biotoper kan ges status som biotopskyddsområde
efter beslut från Skogstyrelsen, bland annat ädellövsumpskog,
örtrika sumpskogar och urskogsartade barrskogsbestånd. Fem
ytterligare biotoper kan klassas biotopskyddsområde efter beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län. Sedan år 2010 kan
även enskilda kommuner inrätta biotopskyddsområden (SFS,
2010a). I Miljöbalken (kap 7) föreskrivs att verksamheter eller
åtgärder som riskerar att skada naturmiljön inte får bedrivas i
ett biotopskyddsområde. Dispens mot förbud att driva verksamhet/åtgärd i biotopskyddsområden prövas av den myndighet
eller kommun som inrättat biotopskyddet och får endast ges om
det finns särskilda skäl.
Figur 1: Kraftledning vid Runsavägen, riksintresse. Foto: Karin Lundgren

1.2.5 Riksintressen

1.2.6 Jordbruksmarker och markavattning

Riksintressen är områden som av olika skäl är skyddade mot
förändring av markanvändning, eftersom de utgör ett särskilt
intresse. Områden kan skyddas på olika grunder och av olika
lagar (Boverket, 2011e). Planområdet berörs av riksintressen
för Mälaren, kulturmiljö, totalförsvaret, Arlanda flygplats samt
infrastruktur i forma av en kraftledning.

Jordbruksmarker omfattas av Miljöbalkens hushållningsbestämmelser (MB kap 3, 4 §). I aktuell paragraf beskrivs att
jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och endast får tas
i anspråk för bebyggelse om särskilt väsentliga samhällsintressen föreligger, och ingen annan mark kan tas i anspråk för bebyggelsen. Markavattning är föremål för tillståndsprövning,
förbud kan även råda för markavvattning av våtmarker som
anses vara särskilt skyddsvärda (Miljöbalken, 1998c ).
1.2.7 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som regleras i 5:e kapitlet i Miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna har
främst skapats för att komma till rätta med diffusa utsläpp, men
fungerar också som stöd för att uppnå miljökvalitetsmålen
(Naturvårdsverket, 2011h).
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Miljökvalitetsnormerna beskriver de kvalitetsnormer som ska
gälla avseende kvalité på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt
(Miljöbalken, 1998d). Det finns idag miljökvalitetsnormer avseende föroreningar i utomhusluften, kemiska föreningar i fiskoch musselvatten, samt omgivningsbuller. Kommuner och
myndigheter har skyldighet att se till att normerna uppfylls vid
tillståndsprövning, tillsyn och planering. Miljökvalitetsnormerna avseende luftkvalitet, vattenförekomster och omgivningsbuller har bedömts vara relevanta att beakta vid bedömning av
effekter för människa och miljö vid byggnation av Väsby Sjöstad. Nedan introduceras översiktligt respektive förordning.

Stockholms län ingår i Norra Östersjöns distrikt som omfattar
ett område från Dalälven i norr, Kilsbergen i väster och Bråviken i söder. Länsstyrelsen i Västmanlands län ansvarar för
samordning inom Norra Östersjön (Vattenmyndigheten, 2011).
Varje vattenmyndighet ska upprätta kvalitetskrav för ytvatten,
grundvattenförekomster samt skyddade områden i respektive
geografisk region (SFS, 2004a). Dessa kvalitetskrav ligger sedan till grund för att säkerställa att vattenkvalitén inte försämras (alternativt till grund för åtgärdsprogram om vattenkvalitén
ej uppfylls). Den del av Mälaren som Väsby Sjöstad planeras
vid heter Skarven och omfattas av skydd enligt dricksvattendirektivet. Detta betyder att vattenkvalitén inte får påverkas negativt.

1.2.8 Luftkvalitetsförordningen
De ämnen som regleras i luftkvalitetsförordningen är kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM
2,5), bensen, kolmonoxid, marknära ozon, arsenik, kadmium,
nickel, och polycykliska aromatiska kolväten. Ämnena har
identifierats som potentiellt skadliga för människors hälsa och
miljön. Miljökvalitetsnormerna till denna förordning beskriver
medelvärden i utomhusluften som inte får överskridas inom ett
visst tidsintervall (per dygn, år eller för ett visst antal timmar).

1.2.10 Omgivningsbuller
Syftet med förordningen för omgivningsbuller är att kartlägga
och identifiera omgivningsbuller samt fastställa åtgärdsprogram
för att förhindra att buller medför skadliga effekter på människors hälsa (SFS, 2004b). Med omgivningsbuller avses sådant
buller som orsakas från vägar, järnvägar och flygplatser samt
industriell verksamhet. Förordningen beskriver att kommuner
med mer än 250 000 invånare är skyldiga att kartlägga omgivningsbuller. I Upplands Väsby kommun finns det sedan 10 år
en översiktlig kartläggning av omgivningsbuller (Upplands
Väsby kommun, 2011d).

Flera av ämnena är cancerogena (exempelvis bensen,
bens(a)pyren och kadmium) eller kan orsaka hjärt- och kärlsjukdom (exempelvis kolmonoxid och partiklar) eller irritera
luftvägarna (exempelvis kvävedioxid och partiklar). Flertalet av
ämnena uppstår till följd av vägtrafik, som utsläpp från förbränningsmotorer eller på grund av vägslitage. Gränsvärdena
överskrids idag framförallt i tätorter (Naturvårdsverket, 2011g).

1.3 Regionala hänsynstaganden
1.3.1 Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen

1.2.9 Vattenförvaltningsförordningen
Sedan juli 2011 är Sverige indelat i fem vattendistrikt. Dessa
distrikt är indelade efter vattnets geografiska avrinningsområde.
Indelningen är ett led i att införliva EU:s ramdirektiv för vatten.

En ny utvecklingsplan för Stockholmsregionen antogs år 2010
med en övergripande vision att bli Europas mest attraktiva
storstadsregion. Visionen ska ligga till grund för och vägleda
5

arbetet inom regionen. För att konkretisera visionen har fyra
mål samt sex strategier för att nå dessa formulerats, se figur 2.

Det finns tio kilar varav en, Järvakilen, har sin sträckning i och
i närheten av det område som behandlas i denna rapport (se
kartor i bilaga 1). Järvakilen är den av kilarna som är mest centralt belägen och inkluderar bland annat nationalstadsparken och
flera stora naturreservat.

1.4 Allmänt om kommunal planering
1.4.1 Översiktsplan och fördjupad översiktsplan
Varje kommun är skyldig att hålla sig med en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen ska visa hur kommunen tänker använda mark- och vattenresurser, hur bebyggelsen ska utvecklas
samt hur man tar hänsyn till förekommande riksintressen.
Översiktsplanen utgör ett strategiskt visionsdokument, men är
inte juridiskt bindande. För vissa områden i kommunen vars
utvecklingspotential man vill undersöka närmare kan en fördjupad översiktsplan upprättas. En översiktsplan kräver alltid
en miljöbedömning (Stockholms stad, 2011).

Figur 2: Stockholmregionens vision tillsammans med mål och strategier
(Regionplanekontoret, 2010)

1.4.2 Detaljplan och planprogram

Utvecklingsplanen pekar på nyttan av att koncentrera bebyggelsen till regionala stadskärnor för att på så sätt utnyttja resurser på ett hållbart sätt samt att värdefulla kultur- och naturmiljöer kan värnas (Regionplanekontoret, 2010). Vidare understryks betydelsen av att värna Stockholms gröna kilar. Hur
byggandet av Väsby Sjöstad harmoniserar med dessa formuleringar kommer att diskuteras i kapitel.4.

En detaljplan reglerar på mer detaljerad nivå användningen av
mark- och vatten samt bebyggelsens utformning för ett specifikt område i kommunen. Detaljplanen är till skillnad från
översiktsplanen juridiskt bindande. Om miljökonsekvensbeskrivning behövs eller inte avgörs från fall till fall i en behovsprövning (Stockholms stad, 2011).

1.3.2 Stockholms gröna kilar

1.4.3 Planprocessen

Stockholmsregionen är uppbyggd likt en stjärna med gröna
kilar mellan de bebyggda armarna. Att bevara sammanhållna
gröna områden långt in i tätorten är en medveten strategi då de
gröna kilarna har stor betydelse som stadsnära rekreationsområden men är också mycket viktiga för biologisk mångfald och
har stora kulturhistoriska värden (Regionplanekontoret, 2010).

Planförfarandet för översiktsplan och detaljplan har några
grundläggande gemensamma drag. Den viktigaste aspekten är
att inledningsvis hålla samråd med Länsstyrelsen i Stockholms
län och andra berörda aktörer och intressenter. Det kan vara
myndigheter, omgivande kommuner, föreningar, företag, all-
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mänheten med mera, beroende på planens karaktär. Planförslag
upprättas, kungörs och går på utställning. En översiktsplan
ställs ut i minst två månader, en detaljplan i minst tre veckor.
Här har alla som vill möjligheten att lämna synpunkter på förslaget. När kommunfullmäktige eller motsvarande beslutat om
att anta planen kan den under en begränsad tid överklagas till
Länsstyrelsen. För översiktsplan gäller att själva planförfarandet kan överklagas, men inte planens innehåll eftersom det inte
är juridiskt bindande. Om inga överklaganden görs vinner planen laga kraft (Boverket, 2011d; Boverket, 2011c).

ning, trafikutredning samt nämnda förstudie för Sättra naturreservat (Upplands Väsby kommun, 2010a).
Av den fördjupade översiktsplanen framgår att dess främsta
syfte är att ”reglera markanvändningen och avgränsa samhällets
urbana utvecklingsmöjligheter i förhållande till de starka naturoch kultur- och rekreationsintressen som till exempel uttalas i
form av Järvakilen och Berga/Runbyskogen” (Upplands Väsby
kommun, 2010a). En annan viktig aspekt av den fördjupade
översiktsplanen är att ta fram strategier för hur Sättra naturreservat ska utvecklas till att bli ett mer attraktivt och tillgängligt
friluftsområde, samt att utreda möjligheterna att anlägga en ny
väg och ändra reservatets gränser till förmån för ny bebyggelse.

1.4.4 Bakgrund och motiv till byggandet av Väsby
Sjöstad
Under 1990-talet byggdes få nya bostäder i Upplands Väsby
och flyttnettot var under 2000-talets första hälft negativt. År
2003 gjordes en omvärldsanalys tillsammans med Väsbyhem
där det konstaterades att många som lämnade kommunen gjorde det på grund av bristen på bostäder. Detta var särskilt vanligt
för invånare som etablerat sig på arbetsmarknaden och skaffat
familj (Upplands Väsby kommun, 2005a).

Den tydligaste målsättningen med Väsby Sjöstad är att öka
kommunens attraktivitet genom att utöka bostadsbeståndet med
en viss typ av bostäder, som ska motivera en underrepresenterad målgrupp att stanna i eller flytta till kommunen. Av kommunens översiktsplan framgår också att man vill skapa bostäder för olika typer av hushåll.
1.4.5 Planområdet i relation till kommunens översiktsplan

I juni 2008 fick stadsarkitektkontoret i uppdrag att upprätta ett
förslag till fördjupad översiktsplan för det område som under
processens gång kom att kallas för Väsby Sjöstad. I denna fördjupade översiktsplan skulle även en förstudie för Sättra naturreservat inarbetas. Till grund för beslutet att upprätta den fördjupade översiktsplanen låg förstudien ”Handlingsplan för de
västra kommundelarna”, som godkändes av kommunstyrelsen i
juni 2008 (Upplands Väsby kommun, 2010a).

År 2005 antogs kommunens nya översiktsplan. I översiktsplanen framgår hur Upplands Väsby vill utvecklas från förort till
”en modern småstad”, med närhet till värdefulla natur- och
kulturmiljöer (Upplands Väsby kommun, 2005a). Detta är essensen i kommunens vision. För att uppnå detta vill man framförallt förtäta kommunens centrala delar och satsa på att bättre
tillgängliggöra de natur- och kulturvärden som finns i kommunen. En annan viktig aspekt är att satsa på cykeltrafiken, något
som ska leda till en ökad upplevelse av ”närhet” i kommunen
och skapa större trygghet.

Utöver förstudien ”Handlingsplan för de västra kommundelarna” har åtskilliga utredningar gjorts. Det rör sig om naturinventering, landskapsanalys, mälarstrandsinventering, kommunalekonomisk analys, Järvakilsutredning, kulturhistorisk utred-
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Av översiktsplanen framgår att förtätning ska vara kommunens
absolut viktigaste strategi för att skapa nya bostäder. Nya områden bör placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
De norra delarna av kommunen begränsas av riksintresset Arlanda med flygbuller som följd och är därför svåra att bebygga.
Kommunens östra delar bedöms vara svåra att understödja med
kollektivtrafik. Av denna anledning bör en vidareutveckling av
bebyggelsen i första hand ske västerut (från existerande bebyggelse) och söderut, och då i form av småhusbebyggelse med
karaktär av trädgårdsstad. Man lyfter samtidigt fram hur en
exploatering av kommunens västra delar kompliceras på grund
av Järvakilen.

1.5 Exploateringsförslag Väsby Sjöstad
Det har utformats tre förslag över hur Väsby Sjöstad skall bebyggas vilka beskrivs och bedöms i denna rapport. De två första alternativen ingår i Upplands Väsby kommuns fördjupade
översiktsplan över Väsby Sjöstad (Upplands Väsby kommun,
2010a). Det tredje förslaget har arbetats fram av ett konsultföretag i samråd med allmänheten (John Thompson & Partners,
2011a).
1.5.1 Alternativ 1 – Kairohöjden
Alternativ 1 innehåller cirka 1000 bostäder där endast ytan på
höjden vid Kairo bebyggs (se figur 3). Området avgränsas av
Sättra naturreservat i norr, Runbyskogen i öster, Järvakilen i
söder samt den redan befintliga bebyggelsen i sydväst. En huvudgata i sydöstlig–nordvästlig riktning längs höjdryggen anläggs. Flerbostadshus anläggs öster om huvudgatan, radhus
bebyggs väster om huvudgatan och övriga delar av området
kommer att bestå av friliggande enbostadshus med tomt.

Ett antal nya områden pekas i översiktsplanen ut som lämpliga
för förtätning respektive nyexploatering. Området där man nu
planerar för Väsby Sjöstad nämns dock inte specifikt bland
dessa. Bland föreslagna nyexploateringar med relevans för
Väsby Sjöstad finns ”Väster om Runby”, som uppskattas kunna
rymma 600–1500 bostäder och idag delvis omfattas av detaljplaner för Eds allé och Bergaskogen (dessa planer presenteras
närmare i kapitel 1.5.4). Vidare nämns att man bör studera utvecklingspotentialen för området ”Båtbyggartorp”, som återfinns inom planområdet för Väsby Sjöstad.

Skogen i öster närmast bebyggelsen gallras hårt till ett parkstråk där endast välväxta tallar och enstaka granar lämnas. En
gång- och cykelväg avgränsar de enskilda tomterna från parkstråket, och en stig anläggs för att avgränsa parkstråket från
skogen. Gator i form av rutnät anläggs där samtliga har trottoarer på båda sidor, vid huvudgatorna planteras träd. I områdets
centrala delar anläggs en park, och i de centrala delarna kan
handel och service bli aktuellt.
Den östra delen av området bebyggs och omringar en sumpskogsbiotop. Den brantaste terrängen i de södra och norra delarna av området undantas exploatering. Bebyggelse i Sättra
samt mot Eds Allé i Järvakilen utelämnas

Vidare uppmaningar från översiktsplanen är att ta fram en fördjupad översiktsplan för Runsahalvön för att närmare studera
områdets utvecklingspotential, samt att undersöka möjligheten
att flytta eller komplettera Kairobadet och koppla samman det
med ett friluftscentrum som kan nyttjas året runt. Den fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjöstad utgör en del av Runsahalvön och innefattar geografiskt Kairobadet.
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Figur 3: Alternativ 1 (Upplands Väsby kommun, 2010a).
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1.5.2 Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle
Backe

En cirkulationsplats anläggs mellan Kyleparken och Kairohöjden och en förskola byggs i områdets centrala delar, där även
närservice och andra verksamheter kan komma att utvecklas.

I detta alternativ byggs ytorna i Sättra och Kairohöjden samman (se figur 4). Vidare länkas bebyggelsen samman söderut
med Eds Allé. Planförslaget innehåller cirka 1700 bostäder på
Kairohöjden och Kyle Backe i form av en trädgårdsstad där
tätheten och kvarterstyperna varierar, samt cirka 400 bostäder i
Sättra utformat som ett sjöstadskvarter med täta gator och
gränder. Bebyggelsen skulle dock kunna utökas till cirka 2500–
3000 enheter för boende och andra verksamheter.

I Sättra naturreservat planeras ett aktivitetscentrum där ridskolan byggs ut och nya aktiviteter som bangolf, café/restaurang,
höghöjdsbana, lekplatser, kanotuthyrning, bad med bryggor
med mera diskuteras. Skeppartorps naturskola utvecklas och
den befintliga småbåtshamnen byggs ut. Den nuvarande parkeringen utökas och två nya parkeringsplatser anläggs i anslutning
till ridskolan och hamnen som även kan fungera som båtupplag
vintertid.

Bebyggelse anläggs runt en sumpskogsbiotop som finns inom
området. Sumpskogsbiotopen omformas till dammar och vattentrappor samt till odlingskvarter. Visionen är att hela området
ska ha ett marint tema där en kaj anläggs i Sättra samt där
dammar och vattenfång omringas av bostäder och torg i Järvakilen. Delar av Järvakilen undantas exploatering, sammanläkningen mellan Väsby Sjöstad och Eds Allé möts dock i Järvakilen genom att en ordnad park, Kyleparken, anläggs. Området är
cirka 600–800 meter brett. Parken kommer att utformas med
”urbana tuvor” med till exempel bostäder, kvällsöppen verksamhet, fotbollsplan, boulebana och upplysta stråk där de täta
granbestånden tas bort och nyplanteringar äger rum. I förslaget
ingår även en 4H-gård.
Kairobadet bevaras och kommer att rustas upp liksom den befintliga Runsavägen. En ny vägsträcka anläggs och sträcker sig
från Eds Allé, genom Järvakilen vidare in i det nya bostadsområdet Kairohöjden och Kyle Backe och avslutas i Sättra och det
planerade aktivitetscentrumet (se nedan). På Kairoplatån anläggs en boulevard som skall avlasta Runsavägen, ännu en boulevard planeras att länka samman bebyggelsen vidare norrut
mot Sättra. Gatorna är biltillgängliga, men kollektivtrafik planeras där alternativen buss, spårtaxi och spårvagn diskuteras.
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Figur 4: Alternativ 2. Källa: (Upplands Väsby kommun, 2010a)
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1.5.3 Alternativ 3 – Konsultförslaget
Det tredje alternativet har utformats av företaget John Thomson
& Partners tillsammans med arrangören People Owned Community Planning (se figur 5) (John Thompson & Partners,
2011a). De har tillsammans med allmänheten jobbat fram ett
tredje förslag som innefattar cirka 3000 nya bostäder. Området
är något mer vidsträckt än de två ovannämnda förslagen och är
uppdelat i olika byar som anläggs i anslutning till redan befintlig bebyggelse. I södra delen av området i närheten av Harva
anläggs Södra skogsbyn i form av lägenhetskomplex. Norröver
anläggs Södra torget med skola, busshållplats, kafé mm. Mellan
Kyleborg och Båtbyggartorp löper en huvudgata med lägenheter med insprängda parker. Små delar av Kairohöjden och Runbyskogen exploateras, där Kairo bebyggs av utspritt belägna
bostäder och delar av skogen lämnas. Liknande bebyggelse
planeras i den Norra skogsbyn i anslutning till Norra torget
med bussterminal, offentliga lokaler och lägenheter.
Kairoplatån, sumpskogsbiotopen samt ett skogsområde söder
om Sättra naturreservat undantas exploatering. Delar av Sättra
naturreservat bebyggs och reservatet utvidgas till de områden i
Runbyskogen som innehåller höga naturvärden. Norr om den
befintliga båtklubben utvecklas Sjöstaden med butiker, café,
busshållplats och lägenheter som löper ut i en strandpromenad
inne i det befintliga naturreservatet. Kairobadet sammanlänkas
med båtklubben genom att flytande hus anläggs i strandkanten
samt av en strandpromenad. Sättra gård lämnas i befintligt
skick, väster om gården anläggs dock en ekoby. Västra delen
av Sättra naturreservat bebyggs av en permakulturby med bostäder i ett skogsområde, samt en mindre Skogsby i sydvästra
delen av reservatet. Stora delar av området antas bli bilfritt då
förslaget anger att en väl utbyggd kollektivtrafik planeras.
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Figur 5: Alternativ 3 (John Thompson & Partners, 2011a).
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1.5.4 Pågående planer och program
Två detaljplaner angränsar i sydväst till planområdet för Väsby
Sjöstad. Dessa tillåter en komplettering av hus samt omvandling från sommarboende till året runt-boende, för områdena
”Kairo, Båtbyggartorp och Skarvängskroken” (Se figur 6, (1)
(Upplands Väsby kommun, 2011h) samt ”Harva västra” (2)
(Upplands Väsby kommun, 2011g).
Vidare angränsar två ytterligare detaljplaner till området i sydöst. Planen för ”Eds allé” (4) utgör en del av kommunens förtätningsåtgärder av de västra kommundelarna och möjliggör
byggnation av två- till fyravåningshus, med en omfattning motsvarande 500 lägenheter. Eds allé kommer tillsammans med
Väsby Sjöstad att inkräkta på grönområdet Järvakilen. Planen
för ”Bergaskogen och del av västra Runbyskogen” (3) syftar till
att skydda dessa områden i egenskap av tätortsnära skogsområden. Dessa skogsområden angränsar till Järvakilen. (Upplands
Väsby kommun, 2011e)

Figur 6: Estimerad maximal utbredning av bebyggelse i Väsby Sjöstad (5) (baserat
på en sammanslagning av de tre exploateringsförslagen) samt pågående detaljplaner i lila markeringar. Kartunderlag: Väsbykartan.

1.6 Länsstyrelsens yttrande angående Väsby
Sjöstad

I sydväst angränsar även planområdet för Väsby Sjöstad till en
fördjupad översiktsplan för området. Denna fördjupade översiktsplan syftar till att beskriva den nuvarande markanvändningen i området samt utreda möjligheterna till nyexploatering,
särskilt i relation till spridningssamband i Järvakilen (Upplands
Väsby kommun, 2011m). Nya bostadsområden i Vällsta kan
innebära ytterligare inskränkningar av Järvakilens utbredning.

I yttrandet över kommunens planer avseende Väsby Sjöstad
beskriver Länsstyrelsen i Stockholms län förståelse för planen
och ambitionen från kommunens sida att locka till sig fler invånare. Däremot anser Länsstyrelsen att den fördjupade översiktsplanen gör intrång i Järvakilen och att en grundligare utredning kring påverkan på Järvakilen därför behövs. Detta för
att ta reda på vad omkringliggande kommuner som berörs av
Järvakilen har tänkt i sin egen kommun kring exploatering och
Järvakilen.
Länsstyrelsen i Stockholms län beskriver vidare att exploatering inom naturreservatet anses kunna strida mot syftet med
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naturreservatet. Som tidigare beskrivits får Länsstyrelsen helt
eller delvis upphäva ett sådant naturreservat endast om det
finns synnerliga skäl och upphävandet måste kompenseras i
skälig utsträckning. Upphävande av naturreservat är enligt
Länsstyrelsen mycket sällsynt och i de fall det har skett har
naturreservat stått i konflikt med riksintresse enligt Miljöbalken. Försvarsmakten anser i sitt yttrande att en utbyggnad i
Sättra naturreservat inte kan ske då detta strider mot riksintresset för totalförsvaret Kungsängens övnings- och skjutfält. Länsstyrelsen påpekar vidare att bebyggelse också lokaliseras i ett
område som riskerar att utsättas för översvämning.

2 Avgränsning
2.1 Geografisk avgränsning

Mälaren är ett riksintresse för yrkesfiske samt att den utgör
vattentäkt för hela Stockholmsregionen. Dagvatten är en ökad
potentiell källa till föroreningar och salter till Mälaren. Länsstyrelsen anser att möjligheten till lokalt omhändertagande av
dagvatten är begränsad i vissa delar av området på grund av
terrängen, förekomst av hällmarker och tunt jordtäcke. Att använda sumpskogen i dagvattenhanteringen är inte lämpligt,
enligt Länsstyrelsen. Väsby Sjöstad riskerar även att bli en bilberoende stadsdel då SL har bedömt att det blir svårt att åstadkomma en tillgänglig kollektivtrafik eftersom underlaget blir
begränsat.
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att den fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjöstad saknar stöd i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010.

Figur 7: Geografiskt avgränsade områden

I figur 7 åskådliggörs det geografiska området som kommer att
analyseras avseende direkt påverkan av bebyggelse. Den geografiska avgränsningen utgår ifrån de tre exploateringsförslagens maximala sammantagna utbredning. Det är i första hand
planområdet och dess omedelbara närhet som beaktas. Men då
även indirekta och kumulativa konsekvenser belyses innebär
det att ett större område utanför denna avgränsning inkluderas.
Till exempel på grund av att vissa luftföroreningar sprider sig
längre än vad buller gör. Även vattnets påverkan kommer dis15

kuteras i ett större perspektiv då Mälarens vatten ingår i ett
hydrologiskt kretslopp. Avgränsningen är därmed avhängig hur
stort område faktorerna som diskuteras kräver, vilket innebär
att kartan ovan inte redovisar samtliga ytor som kan komma att
indirekt påverkas av genomförande av planförslaget.

2.3 Avgränsning i sak
Denna rapport innefattar de faktorer som kan komma att påverkas av den betydande miljöpåverkan planens verksamheter utgör. Faktorerna utgår från Miljöbalkens innehållskrav (MB kap
6 § 3) vilka innefattar materiella tillgångar (transport och infrastruktur), biologisk mångfald, landskap, kulturarv, mark, vatten, luft, klimat, människa och befolkning samt folkhälsa. Dessa faktorer redovisas utifrån vilka miljökonsekvenser som kan
komma att uppstå, hur konsekvenserna inverkar på uppfyllelse
av de nationella miljömålen samt vilka hänsyn och åtgärder
som borde iakttas vid planens eventuella genomförande.

2.2 Avgränsning i tid
Den tidsmässiga avgränsningen för aktuell miljöbedömning
baseras på framförallt två olika aspekter. Dels den fördjupade
översiktsplanens genomförandetid och dels den tidshorisont där
miljökonsekvenserna kan tänkas inträffa. Den fördjupade översiktsplanens planeringshorisont sträcker sig till år 2020 då bebyggelsen antas vara avslutad (Upplands Väsby kommun,
2010a). Denna tidshorisont sammanfaller också med målåret
för majoriteten av miljökvalitetsmålen.

3 Nulägesbeskrivning
För att kunna förutse och värdera effekter och konsekvenser för
olika faktorer i området krävs grundläggande information om
omgivningens förutsättningar (Hedlund & Kjellander, 2007).

Detta dokument styrs dock inte endast av planprocessens tidsmässiga avgränsning, utan även av en tidshorisont inom vilka
relevanta miljökonsekvenser kan förväntas inträffa. Bedömningen av möjligheten till hållbar utveckling sker därmed utifrån ett längre tidsperspektiv. En rimlig tidshorisont för att
göra relevanta och tillförlitliga förutsägelser är enligt Hedlund
och Kjellander (2007) 10–30 år. Att ha en längre tidshorisont
ökar osäkerheten på de förutsägelser av effekter och konsekvenser som bedöms. I denna rapport kan dock ett längre tidsperspektiv än 30 år förekomma där det förefaller relevant, till
exempel vid beaktande av skogsavverkning. Då vi även tar
hänsyn till kumulativa effekter innefattas även förflutna, nutida
och framtida faktorer i dokumentet (Hedlund & Kjellander,
2007). Man bör dock då ha i åtanke att viss osäkerhet kring
förutsägelserna kan existera, vilket i så fall redovisas i de aktuella kapitlen för de olika miljöbedömningarna.

I detta kapitel ges en övergripande nulägesbeskrivning för några av de viktigaste faktorerna för att ge en helhetsbild över det
befintliga området som berörs vid eventuell bebyggelse. I senare kapitel, där miljökonsekvenserna för de olika faktorerna beskrivs och bedöms, fördjupas nulägesbeskrivningen och ställs i
relation till de effekter som kan komma att bli aktuella. Den
övergripande nulägesbeskrivningen refererar till det område
som kan komma att bebyggas oavsett vilket alternativ som blir
aktuellt, alltså det planerade områdets maxutbredning. I texten
nedan bör därför ”området” läsas i relation till denna rapports
geografiska avgränsning.
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om Kairobadet. Kyle Backe i planområdets södra del präglas
likt Sättra av jordbruk och skogsområden.

3.1 Landskapsbild
Planområdet ingår i ett större sammanhängande grönområde,
Järvakilen, och ligger vid Mälaren. Det är en del av Runsahalvön som kännetecknas av kontrasten mellan ett öppet dalgångslandskap och höjder med tät skogsbeklädd mark (Akt Landskap
2009). Frånvaron av större vägar och andra bulleralstrande
verksamheter medför att landskapet uppfattas som lugnt trots
närheten till befolkningscentra (se figur 8).

3.2 Kulturmiljö
Bebyggelsen i planområdet är begränsad och karaktäriseras av
gamla torp, herrgårdar samt nyare bebyggelse i form av sommarstugor och villor. På Runsahalvön finns ett stort antal fornlämningar bevarade vilket vittnar om områdets historia där farleder från öster och söder möttes. I förhållande till övriga Runsahalvön har dock det planerade området en liten förekomst av
forn- och kulturminneslämningar. De lämningar som påträffas
härrör från järnålder och medeltid, samt nyare industriell bebyggelse. Under 1700-talet utgjorde dalgången inägomark där
den omkringliggande skogen betades av boskap på sommaren.
Vid 1900-talets början rationaliserades odlingslandskapet och
stora sammanhängande åkrar bredde ut sig. Sättra gård har anor
från järnåldern och består av en mangård, ekonomibyggnader,
arbetarbostäder samt en park- och trädgårdsanläggning.
Skogslandskapet på Kairohöjden har tidigare använts som betesmark för boskap samt bistått gårdar med timmer och ved.
Barrskogen var därmed under 1700-talet gles, men under 1900talets produktionsinriktade skogsbruk växte en likåldrig och
tätare skog fram. Under 1900-talet kom Kairoskogen att bli en
plats för rekreation i takt med att friluftslivet utvecklades. Kairohöjden används idag som friluftsområde för invånare i kommunen. Området kring Kyle Backe präglas av ett småskaligt
torplandskap (Akt Landskap 2009).

Figur 8: Landskapsbild. Foto: Bo Eknert

Odlingslandskapet kring Sättra präglas av en öppen dalgång
med en intensivt brukad mark, på omgivande höjder växer
skog. Här återfinns också en ridklubb och en naturskola. Kairohöjden med omgivningar täcks huvudsakligen av barrskog och
hällmarker. Marken höjer sig som mest 45 meter över Mälarens
vattennivå vilket ger fri sikt ut över Mälaren. Vid Mälarens
strand ligger Kairobadet och ett mindre bostadsområde bestående av sommarhus och permanentbostäder. Strandlinjen är
bitvis svåråtkomlig, delvis på grund av branta sluttningar, småbåtshamnen i planområdets norra del samt bebyggelsen söder
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3.3 Naturvärden och biologisk mångfald

3.5 Mark

I det område som berörs av den fördjupade översiktsplanen
återfinns de högsta naturvärdena framförallt i Sättra naturreservat, gammelskogen söder om naturreservatet, samt ett område
med barrskog, lövskog och betesmark norr om Edssjön. Andra
områden av intresse är ett stråk av barrskog vid Runby, och ett
mindre sumpskogsparti i områdets centrala delar. Området i
dess helhet är dessutom en del av Järvakilen, en av Stockholms
gröna kilar. Inom området finns flera delar som är klassade som
nyckelbiotoper. Området har en hög biologisk mångfald, betesmarken norr om Edssjön är dock ett undantag där frånvaron
av betesdjur har lett till en tilltagande igenväxning. Området
norr om Edssjön är även viktigt ur naturvårdssynpunkt på
grund av dess blandbarrskog, ädellövskog samt ängs- och betesmarker. Järvakilen fyller en ekologiskt viktig funktion som
spridningskorridor för olika organismer och är en viktig passage mellan Haga-Venngarn i nordväst och södra Djurgården. De
ekosystemtjänster som genereras i området är bland annat vattenproduktion, dagvattenrening, luftrening, klimatutjämning,
livsmedelsproduktion, pollinering med flera (Upplands Väsby
kommun, 2010a).

Inom området för Sättra naturreservat består berggrunden
främst av urberg i form av olika typer av granit, med ett stråk
av sedimentgnejser. Området genomkorsas av en sprickdal där
berg i dagen återfinns i de högre belägna områdena. I de lägre
belägna områdena dominerar främst jordarterna postglacial lera
och sandig morän.
Kairohöjden och Kyle Backe består i huvudsak av kvartsdiorit
med inslag av granit och granodiorit. Jordarterna består främst
av sandig morän med stråk av glacial- och postglacial lera.
Även små inslag av postglacial sand, svallsediment och grus
förekommer i området.
Det finns i dagsläget förutsättningar för ras- och skredrisk inom
det planlagda området för Väsby Sjöstad. Störst risk föreligger
utmed vattendrag där marken består av finkornigare jordarter
(Statens Geotekniska Insitut, 2011).
Inom och i närheten av planområdet har det i nuläget småbåtshamnen, båtuppläggningsplatsen samt den före detta bensinstationen vid Pråmudden identifierats som eventuellt förorenade
markområden (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003a;
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b).

3.4 Sättra naturreservat
Sättra naturreservat inrättades 1970 av Länsstyrelsen i Stockholms län på begäran av Upplands Väsby kommun. Syftet var
att säkra ett naturskönt närströvområde för allmänhetens friluftsliv. Inom området finns ridverksamhet, gång- och badplats
men även mindre tillrättalagd natur. Området utgörs av ett kulturlandskap kring Sättra gård med en varierad natur bestående
av öppet åkerlandskap samt löv- och barrskog.

3.6 Vatten
Vattenområdet Mälaren-Skarven ingår i det planerade området,
även Oxundasjön och Edssjön berörs. I dagsläget är den ekologiska statusen för Mälaren otillfredsställande. Den kemiska
statusen anses dock vara god trots att området är drabbat av
övergödning och miljögifter. Oxundasjön har tidigare utsatts
för föroreningar men bedöms inte vara lika utsatt som tidigare,
den ekologiska statusen anses därmed vara måttlig
(Länsstyrelsen, 2011a). I Edssjön förekommer algblomningar
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under sommarmånaderna, och bottensedimenten innehåller
höga halter av aluminium, samt måttliga halter koppar, krom
och kadmium (Upplands Väsby kommun, 2007).

3.9 Riksintressen
I området som är aktuellt för Väsby Sjöstad finns riksintressen
för kulturmiljö, friluftsliv och infrastruktur (kraftledningar).
Riksintressen kan även generellt innefatta värdefull natur, flygplatser och militära områden. I Miljöbalkens kapitel 4 omnämns områden som i sin helhet ska behandlas som riksintressen. Exempel på sådana områden är Mälaren med öar och
strandområden, kustområden och skärgårdarna i Södermanland
och Uppland.

I nuläget är det främst jordbruksområdet i Sättra som innefattas
av markavvattningsåtgärder i form av dikning, invallning och
vattenavledning. Vatten- och avloppsystemet är kommunalt och
de befintliga bostäderna är till stor del kopplade till detta. Systemet har kapacitet för ytterligare cirka 100 bostäder. Vissa
sommarstugor har dock egna trekammarbrunnar samt brunnar
för dricksvatten då de är belägna långt ifrån de kommunala
ledningarna. I det planlagda området finns i nuläget ingen hantering av dagvatten då området omfattas av ringa bebyggelse
(Upplands Väsby kommun, 2010a).

3.10 Människor och befolkning
I dagsläget har planområdet en fast befolkning på cirka 250
personer. Kommunen passerade 40 000 invånare år 2011 och
befolkningen består av 23 procent utlandsfödda. I kommunen
är andelen män något högre än andel kvinnor. Befolkningsprognoser indikerar dock att kommunen kommer få en allt högre
andel åldrande befolkning, 65 år och äldre, inom en tioårsperiod. (Upplands Väsby kommun, 2010a) Medelinkomsten i Upplands Väsbys kommun är 288 200 kronor. 32 procent av invånarna har en eftergymnasial utbildning (Statistiska centralbyrån
2011).

3.7 Luft
Luftkvalitén i undersökningsområdet är idag god och varken
kväveoxider, marknära ozon, svaveldioxid, flyktiga organiska
ämnen eller partiklar överskrider miljökvalitetsnormerna
(Naturvårdsverket,
2011e;
Naturvårdsverket,
2011m;
Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, 2011;
Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund, 2007b).

Få arbetsplatser finns idag inom det planerade exploateringsområdet. Det bedrivs dock jord- och skogsbruk och det finns en
ridskola, en naturskola och konferensanläggning som genererar
en del arbetstillfällen. Cirka fyra kilometer från exploateringsområdets centrala delar, i Runby, finns livsmedelsbutik, butiker
med närservice, vårdcentral och för- och grundskola. I Upplands Väsby, drygt fem kilometer bort, finns vårdcentral, bibliotek, gymnasium och andra former av samhällsservice.
(Upplands Väsby kommun, 2010a)

3.8 Klimat
I nuläget finns varken någon verksamhet eller naturlig process i
landskapet som avger växthusgaser i någon anmärkningsvärd
mängd inom planområdet. Den klimatpåverkan som sker är
från de transporter som trafikerar vägarna i området
(Trafikverket, 2010a).
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3.11 Folkhälsa

3.13 Bebyggd miljö

I dagsläget finns förutsättningar för motion och rekreation inom
planområdet. Dels i skogsområdet och dels i Sättra naturreservat där det finns flera olika friluftsaktiviteter som Väsby ridklubb, en småbåtshamn, friluftsbad och en kanotklubb. I Kairoskogen finns det två elupplysta motionsspår, Kairospåret och
Runbyspåret, som båda prepareras till skidspår under vinterhalvåret. Även Upplandsleden löper genom området. Runsavägen, som är huvudled i området, har dock inga gång- eller cykelvägar (Upplands Väsby kommun, 2010a) vilket ökar risken
för trafikolyckor då fotgängare och cyklister tvingas använda
bilvägen.

Stora delar av området är idag obebyggt och består främst av
skogsmark och jordbruksmark. Den befintliga bebyggelsen
består i huvudsak av fritidshus med inslag av permanentbostäder i Kairo-Båtbyggartorp. Nedanför bebyggelsen intill Mälaren ligger Kairobadet med brygga, grillplatser och en kanotklubb. I området finns även en konferensanläggning.
Bebyggelsen inom Sättra naturreservat är delvis nämnd i tidigare kapitel och utgörs främst av ridskolan, Sättra gård (som är en
lantbruksenhet), samt ett trettiotal byggnader där bland annat
Edsby slott ingår. I södra delen av Sättra finns även en småbåtshamn med en intilliggande parkeringsplats. Norr om båthamnen finns fem växthus som följs av naturskolan Skeppartorp (Reflex arkitekter AB och Upplands Väsby kommun,
2008).

En viktig förutsättning för trygghet är att det finns andra människor i närheten, att se och bli sedd skapar trygghet (Boverket
2010). I och med att planområdet idag inte är speciellt befolkat
kan planområdet i nuläget uppfattas som mindre tryggt.
Området kring Väsby ridklubb i Sättra är en riskzon avseende
hästallergener. Allergenerna sprids via luft samt av människor
som vistats bland djuren. Området berörs idag även av buller
från riksintressena Arlanda flygplats och Kungsängens skjutfält
samt från järnvägen och biltrafiken i området. Vissa delar inom
planområdet klassas som högriskområden för radonförekomst,
vilket kommunens översiktliga kartläggning för radonförekomst visar (Upplands Väsby kommun, 2005a).

3.12 Kommunikation
I dagsläget är det luftburen koppartråd från Telia som tillhandahåller de befintliga bostäderna inom det planerade området
med fast telefoni och internetuppkoppling, detta i form av
ADSL-uppkoppling. För TV och radio finns i nuläget ingen
infrastruktur utbyggd i det avgränsade området (Wikman Personlig kommunikation, 2011).

Figur 9: Befintlig bebyggelse vid Båtbyggartorp. Foto: Johan Norén
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fall. I nuläget finns det inte någon återvinningsstation i det planerade området. Boende får därför använda någon av de tolv
befintliga återvinningsstationerna runtom i Upplands Väsby,
alternativt sopstationen som är belägen i Smedby (Upplands
Väsby kommun, 2011b).

3.14 Transport och infrastruktur
Runsavägen är en landsväg som löper genom området Kairo
och vidare in i Sättra med en hastighetsbegränsning på 50
km/h. Vägen är i nuläget av dålig standard och saknar gångoch cykelbana. Mindre vägar från bland annat Harva, Vaxmyra
och Skeppartorp ansluter i sin tur till Runsavägen. Det finns
parkeringsmöjligheter på olika platser inom planområdet, dessa
är dock begränsade. Den kollektivtrafik som trafikerar det planerade området idag är en busslinje som går mellan Upplands
Väsby station och Runsa med åtta avgångar per dag. För cyklister och fotgängare finns mindre skogsstigar som möjliggör
transport mellan Upplands Väsby och planerade Väsby Sjöstad.

4 Miljöbedömning
4.1 Landskapsbild
4.1.1 Bakgrund
Med begreppet landskapsbild åsyftas hur människan uppfattar
det omgivande landskapet som helhet. Landskapsbilden präglas
av områdets fysiska förutsättningar och kulturella inslag. Människans orientering i rummet påverkas av landskapsbilden.
Öppna och slutna landskapsrum bidrar till denna orientering
samt platsens identitet (Ekologigruppen, 2007).

3.15 El och värme
Största delen av det avgränsade området innefattas idag av
energibolagets Eons el-överföring, med undantag för vissa fritidshus. Det nuvarande elnätet är luftburet, vilket innebär elstolpar med anslutande transformatorstationer (Engkvist – personlig kommunikation, 2011). Delar av det svenska stamnätet
är även draget genom det berörda området av riksintresse
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Fortum är idag leverantör
av fjärrvärme i Upplands Väsby kommun. I det aktuella området finns dock ingen fjärrvärme framdragen. Direktverkande
uppvärmning sker idag antingen med el eller andra alternativa
lösningar som till exempel vedeldning (Jakobsson - Personlig
kommunikation, 2011).

Planområdet ligger på Runsahalvön vid Mälaren och ingår i
Järvakilen, vilket är ett större sammanhängande grönområde.
Planområdet kännetecknas av kontrasten mellan ett öppet dalgångslandskap och höjder med tät skogbeklädd mark. Dalgångarna sträcker sig i nord-sydliga och nordväst–sydostliga riktningar och nyttjas som odlingsmarker. Det gamla vägnätet följer landskapets former och bidrar till att förstärka kontrasten
mellan åker- och skogslandskap. Området är stigtätt och många
av stigarna korsar landsvägen mot Runsa (Akt Landskap,
2009). Trakten präglas idag av avskildhet och rofylldhet. Frånvaron av större vägar och andra bulleralstrande verksamheter
inom planområdet medför att landskapet uppfattas som lugnt,
trots närheten till befolkningscentra, Arlanda och skjutbana.

3.16 Avfallshantering och återvinning
Hushållen i kommunen kan sortera matavfall som sedan samlas
in och omvandlas till kompostjord, biogödsel eller biogas, och
upphämtningen ansvarar entreprenören SITA för. SITA hanterar även hämtningen av hushållsavfall, latrin och mindre elav-
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Regionala mål

Området kring Sättra är öppet och siktlinjer sträcker sig från
dalgången ner till Mälaren. I Sättra finns förutom jordbruket en
ridklubb och en naturskola. Kairohöjden med omgivning täcks
huvudsakligen av barrskog och hällmarker. Marken höjer sig
som mest 45 meter över Mälarens nivå vilket ger fri sikt över
vattnet. Området används främst som ströv- och friluftsområde.
Genom skogen löper flera stigar och spår, bland annat Upplandsleden. Vid Mälarens strand ligger Kairobadet och ett
mindre bebyggelseområde bestående av fritidshus och permanentbostäder. Strandlinjen är bitvis svåråtkomlig, delvis på
grund av branta sluttningar, småbåtshamnen i planområdets
norra del samt bebyggelsen söder om Kairobadet. Kyle Backe i
planområdets södra del präglas likt Sättra av jordbruk och
skogsområden. Bebyggelsen är gles och utgörs av torp, nyare
hus samt storjordbruk.

Enligt RUFS är stora sammanhängande grönområden värdefulla ur frilufts-, natur- och kultursynpunkt. Stora grönområden
möjliggör variationsrik natur med spridningsmöjligheter och
sammanhängande kulturlandskap. Värdefulla egenskaper för
sådana områden som bör beaktas är bland annat tysta områden
och strandlinjer. Stränder har stor betydelse för ett områdes
attraktivitet (Regionplanekontoret, 2010).
Regionala utvecklingsmål enligt Järvakilsutredningen
Utvecklingsmål för miljöns bärande teman har tagits fram inom
ramen för Järvakilsutredningen. Enligt målet; ”Runsahalvöns
övergripande landskapskaraktär med herrgårdslandskap och
tillhörande resurslandskap bibehåller sitt distinkta och tydliga
uttryck.” (Upplands Väsby kommun, 2010c).

4.1.2 Mål och förutsättningar

Lokala mål

Lagstiftning

Enligt Upplands Väsbys översiktsplan ska kommunens karaktäristiska grönstruktur bevaras och utvecklas. Detta genom att
samband mellan stora sammanhängande strövområden och
stadsnära grönområden utvecklas och bevaras samt att barriäreffekter undviks. Den öppna landskapsbilden bör bevaras genom att exempelvis arealen naturbetesmarker ökar (Upplands
Väsby kommun, 2005a).

Riksintresse Mälaren
Mälaren utgör ett riksintresse baserat på värden för dess naturoch kulturmiljö samt friluftsliv. Dessa värden påverkas om en
förändring av landskapsbilden sker.
Riksintresse för kulturmiljö

4.1.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Planområdet präglas av ett historiskt landskap och det angränsar till två riksintresseområden för kulturmiljö. En förändring
av landskapsbilden i planområdet påverkar riksintresset.

Alternativ 1 – Kairohöjden
Landskapets karaktär

Nationella mål

Den planerade bebyggelsen i planområdet kommer väsentligt
att förändra områdets karaktär, från att ha varit ett strövområde
för friluftslivet till att bli ett bostadsområde. Intrånget i planområdet påverkar hela Runsahalvön med dess utbredda sammanhängande grönstruktur som ingår i Järvakilen.

För att värna om landskapsbilden bör följande miljömål beaktas: Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, En god bebyggd miljö samt Ett rikt odlingslandskap.
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På Kairohöjden kommer bebyggelse ta skogsmark i anspråk
vilket leder till att områden för friluftslivet inskränks då stigar
och leder försvinner. För Upplandsleden innebär det att vandrare antingen kommer att möta bostadsområden istället för natur
eller att Upplandsledens sträckning dras om.

obrutna strandlinjen och den täta skogen kommer att minska
vilket bidrar till områdets förändring. Detta innebär ett intrång
på riksintresset för Mälaren som värnar om vattnets frilufts-,
natur- och kulturvärden.
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe

Exploatering av området innebär att upplevelsen av landskapets
orördhet och tystnad samt karaktär av småskalig fritidsbebyggelse avtar. En relativt begränsad befolkningsökning kan dock
leda till att förändringarna inte blir så stora. Behovet av en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik, samt en större befolkning förtar prägeln av ett lugnt och orört landskap. Vid Kyle
Backe störs orördheten av en utvidgad vägdragning mellan
planområdet och centrala Upplands Väsby.

Landskapets karaktär
Likt alternativ 1 kommer den planerade bebyggelsen väsentligt
förändra områdets karaktär där strövområde för friluftslivet
ersätts med bostäder. Sett ur ett större perspektiv innebär exploateringen en påverkan på Runsahalvön med dess utbredda
sammanhängande grönstruktur.
Landskapet kring Sättra påverkas genom att odlingsmark tas i
anspråk. Detta innebär påverkan på områdets karaktär med det
öppna sprickdalslandskapet och siktlinjer ner mot Mälaren.
Landskapets former förändras genom att öppna ytor fylls upp
och det historiska åker- och skogslandskapet får stå tillbaka.
Detta till förmån för ny markanvändning med bebyggelse, båtupplag och parkeringsplatser. Vid Kyle Backe förändras landskapet av den planerade Kyleparken.
Som för alternativ 1 kommer skogsmark på Kairohöjden tas i
anspråk vilket leder till att stigar och spår för friluftslivet försvinner. Naturupplevelser längs Upplandsleden kommer att
försvinna.
Bebyggelsen innebär fler människor i rörelse vilket likt alternativ 1 leder till att upplevelsen av landskapets orördhet minskar.
För alternativ 2 bebyggs fler områden än för första alternativet
vilket leder till att påverkan blir större. Dessutom störs Kyle
Backes orördhet av en utvidgad vägdragning mellan planområdet och centrala Upplands Väsby.

Figur 10: Kairohöjden. Foto: Bo Eknert

Landskapsbild från Mälaren
Från Mälaren kommer den upplevda landskapsbilden förändras
då bostäder byggs på Kairohöjden, även om inget intrång görs
vid strandlinjen (se figur 10). Det starka sambandet mellan den
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Landskapsbild från Mälaren

bostäderna och den utbyggda småbåtshamnen medför dessutom
en ökad båttrafik i området.

För alternativ 2 bidrar bebyggelsen till att landskapet förändras
sett från Mälaren och att det påverkar riksintresset för Mälaren,
likt alternativ 1. Det starka sambandet mellan den obrutna
strandlinjen och den täta skogen kommer att minska ännu mer
än för alternativ 1 då fler bostäder planeras. Förutom vid Kairohöjden anläggs bostäder bakom Båtbyggartorp samt runt
småbåtshamnen och Sättra gård. Den utmärkande vyn ner över
Mälaren från Runsavägen norr om ridskolan smalnas av vid
exploateringen kring Sättra gård.

Landskapsbild från Mälaren
Likt de andra alternativen kommer bebyggelse leda till att landskapsbilden sett från Mälaren förändras. Lokaliseringen av bebyggelsen koncentreras än mer vid Sättra gård och ridskolan,
vilket medför att vyn över Mälaren begränsas mer än för alternativ 2. En stor del av Kairoplatån med hällmarksskog och utsiktspunkt bevaras vilket lämnar skogsmarken intakt. För alternativet planeras en strandpromenad med flytbryggor hela vägen
från Sättra gård till Båtbyggartorp, med husbåtar förankrade
mellan småbåtshamnen och Kairobadet. Detta medför en större
påverkan på landskapsbilden sett från Mälaren än för de andra
alternativen.

Alternativ 3 – Konsultförslaget
Landskapets karaktär
För alternativ 3 får exploateringen ungefär samma effekter som
för alternativ 2. Områdets karaktär förändras väsentligt och
intrånget påverkar hela Runsahalvön med dess utbredda sammanhängande grönstruktur. För landskapet kring Sättra blir
påverkan större än för alternativ 2, då ett större område av odlingsmark tas i anspråk. Den öppna odlingsmarken i dalen samt
siktlinjer från Runsavägen ner mot Mälaren, karaktäriserande
för landskapet, förvinner helt alternativt begränsas kraftigt.
Landskapets historiska former påverkas då öppna ytor fylls
igen och en ny markanvändning tar över. På Kairohöjden tas
skogsmark i anspråk, om än i mindre utsträckning än för alternativ 1 och 2. Detta leder till att vandringsleder och stigar försvinner. För Upplandsleden innebär detta likt de andra alternativen att vandrare kommer att mötas av bostäder istället för
natur, alternativt att leden dras om.

Nollalternativ
En utebliven etablering av Väsby Sjöstad innebär att landskapsbilden ej förändras nämnvärt. Det är möjligt att befintliga
fritids- och sportstugor med tiden omvandlas till permanentboenden. En förtätning och utvidgning av befintlig bebyggelse
kan leda till att landskapsbilden från sjösidan påverkas, även
om förändringen blir marginell. Vid en eventuell skogsavverkning förändras dock landskapsbilden under en begränsad tidsperiod.
4.1.4 Hänsyn och åtgärder
Vid exploatering av planområdet kommer landskapsbilden förändras. För att minimera påverkan kan bebyggelsen anpassas
till landskapsbilden. De nya byggnaderna och kvarteren bör
följa landskapets former. Vid Sättra kan bebyggelse i dalgången anpassas så att landskapet hålls förhållandevis öppet och
siktlinjer från Runsavägen ner mot Mälaren värnas. Att lokalisera bostäder vid småbåtshamnen där ett båtupplag ligger har

Som för alternativ 1 och 2 påverkas orördheten och lugnet för
alternativ 3 genom att fler människor bosätter sig i området.
Bebyggelsen för alternativ 3 är den mest utbredda vilket leder
till att påverkan på orördheten blir större. De planerade flytande
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inte samma effekt på landskapsbilden som att förlägga bostäder
vid en obruten strandlinje. Bebyggelse vid Sättra och Kairohöjden bör anpassas till landskapet så att en förändring av landskapsbilden sett från Mälaren minimeras. Att bevara träd i anslutning till nya bostäder kan förmildra landskapsförändringen.
Kyleparken bör anpassas så att förändringarna på landskapsbilden minimeras. Antalet nya bostäder och deras utspridning är
avgörande faktorer för hur landskapets orördhet kommer påverkas.

fornborg så var stormannagården beroende av bönderna för
försörjning (Akt Landskap, 2009).
Inom planområdet finns fornlämningar bevarade sedan järnåldern. Dessa består mestadels av enstaka stensättningar och
lämningar från odling, men även ett gravfält i söder samt en
stensträng vid Sättra. I närhet av stensträngen finns områden
med röjningssten, vilka indikerar äldre åkermarker och bebyggelselägen. Lämningar från sentida verksamhet består av torplämningar, större bebyggelselämningar samt lämningar från
industriell verksamhet. Nordost om Kairo påträffas en husgrund, känd som Skrikstugan, med tillhörande åkermark som
numera är planterad med granskog. Vid Sättra finns spår av
husgrunder, terrasseringar och äldre bruksvägar från ett tegelbruk och på Mälarens botten utanför småbåtshamnen finns en
fartygslämning (Riksantikvarieämbetet, 2011b).

4.1.5 Slutsats
Områdets karaktär av sammanhängande grönområden och
strövområde för friluftslivet förändras vid byggande av Väsby
Sjöstad. Påverkan på landskapsbilden beror på exploateringens
omfattning och utbredning.

4.2 Kulturmiljö

Inom planområdet finns tre tydligt urskiljbara delområden ur
kulturmiljösynpunkt. Dessa är Sättra, Kairohöjden samt Kyle
Backe.

4.2.1 Bakgrund
För att få förståelse för planområdet är det väsentligt att känna
till de faktorer som format landskapet. Planområdet kännetecknas av öppna dalgångar som omges av skogbeklädda höjder.
Bebyggelsen är begränsad och karaktäriseras av gamla torp,
herrgårdar och nyare bebyggelse i form av fritidshus och villor.

Sättra
Odlingslandskapet kring Sättra präglas av en öppen dalgång
med en intensivt brukad mark och omkringliggande skogbeklädda höjder. Under 1700-talet utgjorde dalgången inägomark
med äng, hagar och åkermark, som var uppdelad i tegar. Skogen bestod mestadels av gran och tall och under sommaren
betade boskap på utmarken. Odlingsmarken rationaliserades
vid 1900-talets början och stora sammanhängande åkrar bredde
ut sig. Mark som tidigare inte kunnat odlas på togs i anspråk
och ängen fasades ut (Akt Landskap, 2009).

Fornlämningar
På Runsahalvön finns ett flertal fornlämningar bevarade vilka
vittnar om områdets historia. Fornlämningarna visar på Runsahalvöns strategiska läge invid Mälaren under järnåldern, där
farleder från öster och söder möttes. Runsa fornborg, som ligger på norra Runsahalvön, hade ett stort inflytande på omgivningen och tros ha bistått med beskydd för det omkringliggande
området. Samtidigt som områdets bönder var knutna till Runsa

Sättra gård har anor från järnåldern och omnämns för första
gången år 1297 i en skattelängd. Under medeltiden var Sättra
en underlydande gård till Runsa. Fram till 1600-talet ägdes
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Kyle Backe

Runsa och Sättra av kronan, därefter tog adeln över ägandet.
Det var först i början av 1900-talet som Sättra utvecklades till
en mindre herrgård (Bratt, 1988). Gården består av en mangård,
ekonomibyggnader, arbetarbostäder samt en park- och trädgårdsanläggning. Sättra har tidigare även omfattats av en industriverksamhet i form av ett tegelbruk. I mitten av 1900-talet
minskade åkerarealen i Sättra då vissa områden var svårbrukade för stora jordbruksmaskiner och istället växte åkrarna igen
eller skogsplanterades. Hagar och ängar blev skog vilket ledde
till att gränsen mellan skog och åker förstärktes. Sättra präglas
av kontrasterna mellan öppna och slutna rum. Vidare är markanvändningen fortsatt terränganpassad och vägar har en ålderdomlig dragning i gränsen mellan skog och odlingsmark. Sättra
utmärks av de siktlinjer och utblickar över Mälaren som den
öppna dalgången erbjuder (Akt Landskap, 2009).

Området kring Kyle Backe präglas av ett småskaligt torplandskap. I området finns Kyletorp bevarat. Torpet har i en kommunal utredning år 1988 utsetts till kulturminne. Kyletorp har
ingått i Edsby gård, men tillhörde även under en tid Runsa
(Bratt, 1988). Landskapet runt torpet var öppet och bestod av
åkertegar, ängar och hagar omslutna av skog. Likt Sättra intensifierades odlingen i landskapet runt Kyletorp under 1900-talet
och mark som tidigare inte brukats odlades upp. Stora sammanhängande odlingsmarker bidrog till landskapets öppna karaktär. Samtidigt som torpen ökade i antal slogs gårdar ihop
och blev storjordbruk med herrgårdskaraktär. Under 1900-talet
ersattes torparsystemet av ett arrendesystem. Landskapet karaktäriseras av växlingar mellan stor- och småskalighet hos öppna
odlingsmarker kontra skogsmarker. Bebyggelsen varierar mellan torp, nya hus på gamla torpplatser samt storjordbruk (Akt
Landskap, 2009).

Kairo och Kairohöjden
Skogslandskapet på Kairohöjden har tidigare använts som betesmark för boskap samt bistått gårdar med timmer och ved.
Som följd av betesdrift och skogsbruk var barrskogen under
1700-talet gles. När priserna på virke steg övergick det traditionella mångbruket till ett produktionsinriktat skogsbruk. Under 1900-talet kom Kairoskogen att bli en plats för rekreation i
takt med att friluftslivet utvecklades. Gamla stigar mellan gårdar och utmark kom att användas i nya sammanhang och skogen kom att präglas av ett finmaskigt nät av stigar och vandringsleder. Längs Mälaren växte fritidsbebyggelse fram bestående av fritidshus och sportstugor, som senare följts av permanentbostäder. Under 1920-talet uppfördes Kairo pensionat samt
en badplats, vilka blev navet för den expanderande fritidsrörelsen. Kairohöjden är idag en utgångspunkt för friluftslivet för
invånare i kommunen. Där pensionatet låg finns idag en festoch konferenslokal (Akt Landskap, 2009).

4.2.2 Mål och förutsättningar
Nationella mål
Lagstiftning kring kulturmiljö
Kulturminneslagen är den huvudsakliga lagen för kulturmiljövård. Lagens första paragraf föreskriver ”Det är en nationell
angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för
detta delas av alla.”. Kulturminneslagen innehåller bestämmelser om bland annat fornlämningar, fornfynd och god ortnamnssed (Riksantikvarieämbetet, 2011a).
Miljöbalken
Enligt Miljöbalkens första kapitel ska värdefulla natur- och
kulturmiljöer skyddas och vårdas. Om miljön påverkas ska
skyddsåtgärder vidtas samt den plats väljas som innebär minsta
möjliga intrång för människor och miljö (Miljöbalken, 1998e).
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Riksintresse för kulturmiljövård

Lokala mål

I Sverige finns cirka 1700 kulturmiljöområden som utnämnts
till riksintressen. Det är Riksantikvarieämbetet som väljer vilka
områden som ska få detta skydd och därigenom visar på en
värdefull kulturmiljö.

Översiktsplan
Upplands Väsbys översiktsplan har som huvudmål att kommunen ska vara en upplevelserik och modern småstad. Enligt delmålet ”Kulturarvet och kulturmiljön som resurs” är kulturbygden en outnyttjad resurs som kan bidra till att kommunens
framtoning och attraktivitet ökar (Upplands Väsby kommun,
2005a). Följande lokala utvecklingsmål är hämtade ur den fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjöstad.

I Upplands Väsby kommun finns tre riksintresseområden för
kulturmiljö. Planområdet gränsar till två av dessa riksintressen.
Söder om Edssjön skyddas Antuna-området för sitt herrgårdslandskap. Norr om planområdet skyddas Runsa som riksintresse för dess herrgårdslandskap och rika fornlämningsmiljö
(Riksantikvarieämbetet, 2011b).

Lokalt utvecklingsmål för Sättras odlingslandskap

Nationella miljömål
De aktuella miljömålen är Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö. De specifikationer av miljömålen som berör kulturmiljö föreskriver: ”Kulturmiljövärden
i skog och skogsmark ska bevaras.”, ”Kulturmiljövärden i odlingslandskap och jordbruksmarker ska bevaras och stärkas.”
och ”Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. De
bidrar till en god och hälsosam livsmiljö.” (Naturvårdsverket,
2011b).



Områdets övergripande landskapskaraktär bibehåller
sitt distinkta uttryck.



Runsahalvöns odlingslandskap, rikt på upplevelser,
ekologiska kvaliteter och tidsdjup är en resurs som bidrar till en god boende- och livsmiljö.

Lokalt utvecklingsmål för Kairoskogens resurs- och fritidslandskap


Tillvarata de fysiska uttrycken för 1900-talets framväxande fritidslandskap.



Områdets karaktär av skogligt resurslandskap för de
omgivande gårdarna är en bärande tanke i gestaltningen
av den nya miljön.

Regionala mål
RUFS
”En region med god livsmiljö” finns angivet som mål i RUFS
för en attraktiv Stockholmsregion. Målet föreskriver att ”Kulturhistoriska värden ska vara tillgängliga och tillmätas stor betydelse i samhällsutvecklingen.” (Regionplanekontoret, 2010).

Lokalt utvecklingsmål för Kyletorps småbrukarlandskap


27

Sambanden och kontrasten mellan småbruken, torpen
och herrgårdarna upprätthålls så att den sociala dimensionen i landskapet kan förstås och upplevas.



och permanentbostäder. Fritidslandskapet kommer framförallt i
alternativ 1 att koncentreras till Kairobadet och konferenslokalen.

Öppenheten och tillgängligheten som historiskt kännetecken värnas och stärks.

4.2.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe

Alternativ 1 – Kairohöjden

Fornlämningar
Fornlämningar

För alternativ 2 påverkas endast fornlämningen på Kairohöjden, samma stensättning som för alternativ 1.

För alternativ 1 kommer två fornlämningar att påverkas. En
stensättning på Kairohöjden samt en husgrund som gränsar till
bebyggelseområdet i norr. Vid husgrunden, även känd som
Skrikstugan, finns en tillhörande historisk åkermark som numera är planterad med granskog.

Öppna odlingslandskapet
Den planerade exploateringen av odlingslandskapet runt Sättra
innebär ett intrång på Runsahalvöns kulturlandskap. De historiska sambanden som finns mellan halvöns norra och södra
delar riskerar att förloras då de blir svårare att förstå. Dalgången i Sättra som bebyggs sträcker sig norrut till Runsa, ett område som är klassat som riksintresse för kulturmiljö.

Torplandskapet
Vid Kyle Backe innebär den nya bebyggelsen ett visst intrång i
det småskaliga torplandskapet. Exploateringen tar skogsmark i
anspråk som historiskt omslutit bland annat Kyletorp, ett torp
som kommunen utnämnt som kulturminne.

Den planerade bebyggelsen för alternativ 2 innebär en påverkan på det öppna och historiska odlingslandskapet, som området kring Sättra präglas av. Jordbruksmark och hästhagar längst
ner i dalgången tas i anspråk för bebyggelse, parkeringsplatser
och båtupplag. Landskapets karaktäristiska drag av öppna marker och omslutande höjder täckta med skog försvagas. Likaså
begränsas siktlinjer från Runsavägen ner mot Mälaren. Även
vid Kyle Backe tas odlingsmark i anspråk av den planerade
Kyleparken.

Skogslandskapet
Alternativet innebär att Kairohöjden bebyggs vilket medför en
stor påverkan på skogen i området. Detta betyder att det historiska resurslandskapet med avsaknad av bebyggelse går förlorad. Kairohöjdens nuvarande ställning som utgångspunkt för
rekreation i skogslandskapet kan komma att förändras. Exploateringen innebär att de stigar och vandringsleder som historiskt
haft betydelse som led mellan gårdar och utmarker hotas.

Herrgårdslandskapet

Fritidslandskapet

Herrgårdslandskapet påverkas genom att ny bebyggelse bryter
den äldre ordningen med herrgård och underlydande torp, samt
att gamal åkermark tas i anspråk. Sättra gård omsluts av ny
bebyggelse vilket gör att förståelsen för gårdens samband med
det omkringliggande kulturlandskapet minskar. Den nya bebyggelsen av Sjöstadskaraktär överensstämmer inte med den

Bebyggelsen medför att det småskaliga fritidslandskapet vid
Kairo som växte fram under 1900-talet ramas in. Detta innebär
att områdets tidigare karaktär förtas och fritidslandskapet blir
svårare att urskilja. Redan idag är de fritids- och sportstugor
som vittnar om platsens fritidslandskap uppblandat med villor
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befintliga som består av jordbruksfastigheter, torp, fritidshus
och permanentboenden.

linjer ner mot Mälaren begränsas alternativt försvinner. Likt
alternativ 1 innebär den nya bebyggelsens utbredning att de
historiska sambanden mellan Runsahalvöns södra och norra
delar blir svårare att tolka.

Torplandskapet
Likt alternativ 1 innebär nybyggnationen ett visst intrång i det
småskaliga torplandskapet vid Kyle Backe.
Skogslandskapet
Effekterna på skogslandskapet för alternativ 2 är i det närmaste
identiska med alternativ 1. Skillnaden är att en större areal
skogsmark bebyggs för alternativ 2 och därmed medför större
påverkan på det historiska resurslandskapet och det nutida rekreationsområdet.
Fritidslandskapet
Effekter och konsekvenser för alternativ 2 är desamma som för
alternativ 1. För alternativ 2 föreslås en utformning av Kairohöjden präglad av mälarbygdens småskalighet samt av stationssamhället Upplands Väsby. Detta innebär att lokala kulturhistoriska värden blir underordnade utomstående värden samt att
Kairoområdets identitet förändras.
Alternativ 3 – Konsultförslaget

Figur 11: Odlingslandskap. Foto: Johan Norén

Fornlämningar

Herrgårdslandskapet

I den planerade Södra Skogsbyn kommer två husgrundslämningar beröras samt stensättningen på Kairohöjden.

Sättra gård kommer likt alternativ 2 inramas av ny bebyggelse,
vilket innebär att förståelsen för gårdens samband med det omkringliggande kulturlandskapet minskar. Den nya bebyggelsen
avviker från den befintliga och Sättra gård sätts ur sitt sammanhang.

Öppna odlingslandskapet
Den påverkan som väntar det historiska odlingslandskapet för
alternativ 2 kommer för alternativ 3 bli än mer omfattande.
Bebyggelsen vid Sättra innebär att ännu mer jordbruksmark tas
i anspråk. Detta medför att det karaktäristiska sprickdalslandskapet försvagas och öppenheten byggs igen (se figur 11). Sikt-

Torplandskapet
Bebyggelsen vid Kyle Backe påverkar det småskaliga torplandskapet vilket det även gör för alternativ 1 och 2. Påverkan blir
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mer betydande för alternativ 3 då mer mark exploateras i de
södra delarna som präglas av det äldre torplandskapet.

innebär detta en förändring av platsen, men på längre sikt då en
potentiell återplantering vuxit upp återfår skogen sin karaktär.
En omvandling från fritidshus till permanentbostäder kan i
längden hota upplevelsen av fritidslandskapet vid Kairo.

Skogslandskapet
För alternativ 3 innebär bebyggelse likt alternativ 1 och 2 att
skogsmarker tas i anspråk. Till skillnad från de två föregående
alternativen berörs inte lika stora delar av skogslandskapet.
Delar av Kairoplatån med hällmarkstallskog och utsiktspunkt
bevaras. Likväl innebär exploateringen att Kairohöjdens funktion som utgångspunkt för rekreation påverkas. Att fler människor bor i området kan leda till att fler kan ta del av det historiska resurslandskapet och utsiktspunkten. Alternativt kan bebyggelsen innebära en barriäreffekt samt att förståelsen för
landskapet minskar.

4.2.4 Hänsyn och åtgärder
Fornlämningar bör i den mån det är möjligt bevaras och förenas
i nya sammanhang. För att lämningarnas historiska samband
ska kunna förstås kan det vara nödvändigt att även bevara deras
omgivning. Historiska vägar och stigar bör likaså värnas och
deras sträckningar bör i största möjliga mån nyttjas vid ny vägdragning. Den karaktäristiska Runsavägen som ligger i brytningen mellan historiska markslagsgränser, odlingsmark och
skogsmark, bör värnas.

Fritidslandskapet

Ny bebyggelse bör inte prioriteras framför befintlig bebyggelse
och inte begränsa möjligheten till att förstå områdets historia.
Vid Sättra ramas Sättra gård in av nya bostäder, vilket kan påverka förståelsen av den äldre bebyggelsemiljön. Hänsyn bör
tas till befintliga byggnader vid planering av nya. I Sättra bör
dalgången med odlingsmark bevaras i största möjliga mån för
att området ska behålla sin karaktär. Likaså bör det öppna landskapets siktlinjer från Runsavägen ner mot Mälaren värnas. Ett
stråk bör hållas fritt från bebyggelse. I den utsträckning det går
bör det historiska odlingslandskapets former användas i det nya
landskapet. Kairos fritidskaraktär bör beaktas vid planering av
ny bebyggelse och prägla utformningen av nya områden. Kairohöjdens skogslandskap och tillika friluftsområde bör i största
möjliga mån bevaras och integreras i den nya miljön. Det historiska utmarkslandskapet bör beaktas och kunna fortsätta vara
en utgångspunkt för friluftslivet. Ny bebyggelse på Kairohöjden bör inte minska allmänhetens tillgänglighet till området.
Vid Kyle Backe bör torplandskapet värnas, det vill säga den
småskaliga miljön. Generellt bör karaktärsdrag för olika områden stärkas och utvecklas.

Såsom för alternativ 1 och 2 kommer nybyggnationen rama in
fritidslandskapet. Detta leder till att fritidslandskapet hamnar i
skymundan och Kairoområdets karaktär förändras. För alternativ 3 lokaliseras flytbryggor med bostäder längs strandkanten
norr om Kairobadet. De flytande bostäderna stänger in befintliga fritidsbostäder och förstärker bilden av området som ett bostadsområde istället för ett fritidsområde. Söder om Kairobadet
fortsätter flytbryggor i form av en strandpromenad, vilket kan
bidra till en utveckling av fritidslandskapet. Öster om Kairobadet med dess konferenslokal lokaliseras en mötesplats med
bussterminal, hotell och offentliga lokaler. Tack vare ökad
kommersiell service och förbättrade kommunikationer kan området nyttjas av fler fritidsbesökare.
Nollalternativ
Om planerna för Väsby Sjöstad inte realiseras uteblir störningar
på forn- och kulturminnen samt kulturmiljön i området. Enligt
skogsbruksplanen kan en stor del av Kairoskogen avverkas
inom 20 år (John Thompson & Partners, 2011a). På kort sikt
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4.2.5 Slutsats

naturreservat som kompensation för det intrång i reservatet som
alternativ 2 och 3 innebär.

En exploatering av området innebär en påverkan på kulturlandskapet med de karaktäristiska odlings-, skogs- och fritidslandskapen. Historiska samband i området riskerar att bli svårare att
förstå och nytillkommen bebyggelse riskerar att åsidosätta befintlig bebyggelse och befintliga miljöer.

Centralt i det område som berörs av den fördjupade
översiktsplanen finns dessutom ett mindre sumpskogsparti, som
även det är klassat som en nyckelbiotop. Sumpskogens
naturvärde bör anses extra högt då andelen våtmarker inom
kommunen i nuläget är lågt.

4.3 Naturvärden och biologisk mångfald
Norr om Edssjön finns ett mindre område med blandbarrskog,
ädellövskog samt ängs- och betesmarker. Blandbarrskogen är
särskilt värdefull ur naturvårdssynpunkt, men Edssjöområdets
naturvärden beror också till stor del på samspelet mellan många
relativt olika naturtyper. Ädellövskogen består av olikåldrig
alm och lönn med inslag av hassel samt triviallöv, främst al,
med naturlig föryngring och riklig förekomst av död ved. I
dagsläget betas området sparsamt, vilket har gjort att delar av
de forna betesmarkerna håller på att växa igen (Upplands
Väsby kommun, 2008b).

4.3.1 Bakgrund
I det område som berörs av den fördjupade översiktsplanen
återfinns naturvärden i Sättra naturreservat. Vidare finns det två
barrskogsområden, som ligger i direkt anslutning till reservatet;
samt ett område med barrskog, lövskog och betesmark norr om
Edssjön. Andra områden av intresse är ett stråk av barrskog vid
Runby och ett mindre sumpskogsparti i områdets centrala delar.
Området i dess helhet är dessutom en del av Järvakilen, en av
Stockholms gröna kilar.
Värdefulla områden
Sättra naturreservat bildades 1970 och är ett kommunalt
reservat avsatt för friluftsliv. De stora naturvärdena återfinns i
reservatets västra del, i form av en remsa med gammal barrskog
längs med mälarstranden som bitvis har naturskogskaraktär. I
direkt anslutning till reservatet finns ett område med
gammelskog, som framför allt består av tall, i sluttningen mot
Runsavägen som Skogsvårdsstyrelsen har klassat som
nyckelbiotop. Det finns även stora naturvärden i anslutning till
detta område, något som tyder på att det skyddsvärda området i
själva verket är större än det som idag klassas som en
nyckelbiotop (Bärring, et al 2010). Norr om reservatet finns
ytterligare ett område med skyddsvärd barrblandskog, som
förvisso ligger utanför det område som berörs av den
fördjupade översiktsplanen men som föreslås ingå i ett utökat

Figur 12: Vedsvampar på död ved. Foto: Martin Florén
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Ekosystemtjänster

Slutligen finns ett större nord–sydligt stråk av talldominerad
blandbarrskog i områdets östra del som är att betrakta som
ekologiskt värdefull. Dels då det innehåller många gamla grova
tallar och stora mängder död ved, men kanske framför allt på
grund av att det fyller en ekologiskt viktig funktion som
spridningskorridor för de organismer som är beroende av
barrskogen. Figur 12 är ett exempel på död ved bevuxen med
vedsvampar som finns inom området.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som på
något sätt gynnar människan, till exempel pollinerande
insekter, vattenrening, naturliga skadedjursbekämpare med
mera. I dagsläget saknas detaljerade data för vilka
ekosystemtjänster som tillhandahålls av naturen i det aktuella
området och i vilken omfattning de produceras. Vad som
däremot finns är en övergripande uppskattning av vilka
ekosystemtjänster som tillhandahålls av naturen i Järvakilen
(Upplands Väsby kommun, 2010c). I och med att det område
som berörs av den fördjupade översiktsplanen är relativt
representativt för Järvakilen som helhet kan de
ekosystemtjänster som produceras i området antas vara
desamma som i kilen i stort. Dessa är enligt Upplands Väsby
kommun (2010c):

Den sjöstrand som ligger inom det berörda området består till
största del av naturstrand med lågt påverkad närmiljö, förutom
småbåtshamnen av regionalt intresse, och bör därför ses som
extra värdefull. Norr om småbåtshamnen finns en igenvuxen
strandäng som i dagsläget har relativt låga naturvärden, men
som kan komma att uppvisa höga naturvärden vid återupptaget
bete (Upplands Väsby kommun, 2006). Väster om strandängen
finns en minerogen strand, en naturtyp som Naturvårdsverket
föreslagit som nyckelbiotop för limniska miljöer och som
därför bedöms vara av regionalt intresse (Naturvårdsverket,
2003).













Järvakilen
Järvakilen är den av Stockholms gröna kilar som når längst in i
stadsbebyggelsen. Den sträcker sig från Haga-Venngarn i
nordväst hela vägen in till södra Djurgården, och ligger således
till största delen utanför det område som berörs av den
fördjupade översiktsplanen. Den del av Järvakilen som berörs
av planerna för Väsby Sjöstad hör inte i sig till de ekologiskt
mer värdefulla delarna av kilen. Däremot betraktas den som ett
känsligt område för Järvakilens konnektivitet (Upplands Väsby
kommun, 2010c) och är en viktig passage till Järvafältet –
Sättraområdet är en av de platser i länet där Järvakilen är som
smalast, och därmed som mest sårbar för störningar som kan
påverka de ekologiska sambanden (se kartor i bilaga 1).

Livsmedelsproduktion, bl.a. åker- och betesmark
Energiproduktion, bl.a. biobränslen
Vattenproduktion, bl.a. dricksvatten
Skogsproduktion, virke- och pappersråvara
Pollinering
Kretslopp av närsalter
Dagvattenrening
Flödesutjämning
Luftväxling, ventilering
Luftrening, filtrering
Klimatutjämning

Det finns även tjänster av mer social karaktär, som till exempel
rekreation och den känsla av historiskt sammanhang som ett
välbevarat naturlandskap kan tillhandahålla. Sådana
ekosystemtjänster berör i första hand andra frågor än biologisk
mångfald, och tas därför upp mer i detalj i andra delar av
texten. Vad som däremot bör påpekas är att det är områdets
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biologiska
mångfald
och
ekosystem
som
grundförutsättningen för de tjänster som tillhandahålls.

4.3.2 Mål och förutsättningar

är

Lagar och förordningar
Ekologisk resiliens
Biotopskydd

Ekologisk resiliens består dels i en biotops förmåga att motstå
störningar, dels i biotopens förmåga att reorganiseras efter en
störning. Ett exempel på det förstnämnda kan vara att flera arter
i en biotop fyller samma ekologiska funktion, vilket gör att
funktionen inte slås ut om en art försvinner. Ett exempel på
förmåga till reorganisering skulle kunna vara att det omgivande
landskapet erbjuder så pass god konnektivitet att biotopen kan
återuppstå efter en stor störning – till exempel att en brunnen
barrskog återkoloniseras av barrträd från omgivande
skogsområden efter en skogsbrand. Hög resiliens är en
förutsättning för att ett område ska kunna fortsätta producera de
ekosystemtjänster som människan i dagsläget drar nytta av,
även när det utsätts för störningar i form av exempelvis
framtida klimatförändring och tilltagande besökstryck på grund
av en växande befolkning.

I området finns ett antal för växt- och djurliv viktiga
småbiotoper i form av exempelvis odlingsrösen och
åkerholmar. Dessa omfattas av biotopskydd enligt Miljöbalken
(Miljöbalken, 1998b).
Artskyddsförordningen
Inom det berörda området finns ett antal arter som är fridlysta
eller omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (Rådets direktiv
92/43/EEG), och som därmed omfattas av Artskyddsförordningen. Det är även sannolikt att fler arter som omfattas av förordningen kommer att påträffas vid en mer omfattande inventering av området (Bärring, Eknert, Mossberg, & Olsen, 2010).
Strandskyddsområde
Strandskyddet regleras i Miljöbalken och skyddet syftar bland
annat till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på
både land och i vattnet (Miljöbalken, 1998b). I det berörda området omfattar strandskyddet land- och vattenområdet intill 100
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

I det område som berörs av den fördjupade översiktsplanen är
motståndskraften mot mindre störningar generellt hög, då en
hög biologisk mångfald borgar för att det finns flera arter som
kan fylla samma ekologiska funktion. Undantaget är
betesmarkerna norr om Edssjön, där frånvaron av betesdjur har
lett till en tilltagande igenväxning.

Riksintresse

Förmågan till reorganisering, däremot, beror framför allt på
landskapsstrukturen i stort. I och med att det berörda området
är en del av Järvakilen finns förvisso relativt goda
spridningsmöjligheter från intilliggande biotoper, men området
har också identifierats som en av Järvakilens svaga länkar
(Upplands Väsby kommun, 2010c) – något som innebär att den
nuvarande kapaciteten för reorganisation är relativt bräcklig.

Mälaren i sin helhet, med öar och strandområden, betraktas
som riksintresse för dess naturvärden enligt Miljöbalken
(Miljöbalken, 1998b).
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Nationella mål

utvecklas. Som ett led i denna strategi ska de ekologiska
kopplingarna mellan bostadsnära grönområden och mellan
större strövområden bevaras och utvecklas, och det specificeras
även att ny bebyggelse ska planeras så att den inte äventyrar de
gröna kilarnas funktion (Upplands Väsby kommun, 2005a).

Miljömålen
De miljömål som är aktuella för biologisk mångfald är framför
allt Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Levande
skogar och Ett rikt odlingslandskap.

Handlingsplan västra kommundelarna

Regionala mål

I kommunens handlingsplan för de västra kommundelarna
fastslås att Järvakilen ska bibehålla sin funktion som
spridningskorridor samt bevara de orörda delarna av
Mälarstranden. (Upplands Väsby kommun, 2008b)

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS)
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är
det framför allt två åtaganden som är aktuella för områdets
naturvärden: “Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna
kilarna” och “Säkra och utveckla värdena i mark- och
vattenlandskapet” (Regionplanekontoret, 2010).

4.3.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1 – Kairohöjden
Konnektivitet

Målsättningen är att de ekologiska sambanden i Stockholms
gröna kilar ska bevaras och förstärkas, och att tillgängligheten
till naturen i dessa områden ska öka. Som en del av detta bör
särskild hänsyn tas till svaga ekologiska samband, så kallade
flaskhalsar, vid planering av ny infrastruktur.

Alternativ 1 innebär ett mindre intrång i Järvakilen än de andra
alternativen, vilket gör att de ekologiska sambanden påverkas i
mindre utsträckning. Den bebyggelse som trots allt anläggs
kommer dock, tillsammans med den breddade Runsavägen och
ökad trafikmängd att ge vissa barriäreffekter. Konnektiviteten i
Järvakilen kommer således att minska, om än inte i samma
utsträckning som i de övriga alternativen. Alternativ 1
försämrar därmed förutsättningarna för att nå målen som anges
i Järvakilsutredningen, kommunens översiktsplan och i RUFS,
liksom miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Järvakilen
I en pilotstudie av Järvakilen utpekas ett antal prioriterade
naturtyper för bevarande av biologisk mångfald: barrskog med
gamla tallar, ädellövskog, artrika gräsmarker samt sjöar.
Studien slår även fast att spridningssamband och storområden
(sammanhängande naturområden med mosaikartad natur) bör
bevaras och utvecklas. (Upplands Väsby kommun, 2010c)

Sumpskogen
Sumpskogen (figur 13) kommer att gå från att vara en del av ett
större skogsområde till att bli en ö av skogsvegetation omgiven
av bostadsområden. Den lokala hydrologin kommer att
förändras av den kraftigt ökade arealen hårdgjorda ytor, och
kommer även att påverkas av den dagvattenhantering som
omgivande bebyggelse medför. I och med att den omgivande

Lokala mål
Strategisk kommunplan
I den strategiska kommunplanen anges som mål för
grönstrukturens utveckling att dess karaktär ska bevaras och
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skogen ersätts av bebyggelse kommer sumpskogen dessutom
förlora den buffertzon som idag skyddar mot påverkan från
vind och sol, något som kommer att förändra det lokalklimat
som är en förutsättning för biotopen.
Den sammantagna bedömningen är att den inverkan alternativ
1 får på biotopen blir negativ, med stor sannolikhet så pass
negativ att biotopen i dess nuvarande form försvinner. Med
andra ord kan alternativ 1 antas motverka uppfyllelse av
miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.
De ekosystemtjänster som tillhandahålls av biotopen kommer
således att minska i kvalitet och kvantitet. Det är dessutom
rimligt att anta att området kommer att utgöra en fortsatt viktig
förökningsplats för stickmyggor (Culicidae sp.), vilket
troligtvis kommer att upplevas som negativt av framtida
kringboende. Vid Skogsstyrelsens inventering fann Bo
Törnqvist flera rödlistade arter som flagellkvastmossa, hållav,
rostfläck och långfliksmossa (Skogsstyrelsen, 1999). Även
signalarter som blåmossa och kärrbräken hittades. Tidigare har
Bo Mossberg funnit de fridlysta orkidéerna korallrot och
spindelblomster. I fält har även den rödlistade arten mindre
hackspett skådats (Eknert - Personlig kommunikation, 2011).
Figur 13: Sumpskogen på Kairohöjden. Foto: Bo Eknert

Gammelskogen vid Kairohöjden
I alternativ 1 kommer den mest värdefulla delen av
gammelskogen vid Kairohöjden att förskonas från bebyggelse
och skyddas genom en utökning av naturreservatet. Däremot
kommer den östra delen av området bebyggas, något som
minskar biotopens totala storlek och därmed dess resiliens.
Närheten till bebyggelse kan dessutom antas få negativa
ekologiska konsekvenser i form av trampskador och andra
störningar från mänsklig aktivitet. På kortare sikt innebär det
skydd som inlemmandet i naturreservatet medför att större
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naturvärden bevaras än i nollalternativet, där bedömningen är
att detta skogsområde kommer att avverkas. I ett längre
tidsperspektiv än 20–30 år utgör dock minskningen av den
totala ytan av biotopen en förlust av naturvärden, om än en
måttlig sådan. Alternativ 1 bidrar således inte till miljömålet Ett
rikt växt- och djurliv, men står inte heller i någon omedelbar
konflikt med det.

pappersprodukter samt energiproduktion. Vidare försvinner
även skogens funktion som luftrenare, klimatutjämnare och
luftväxlare.
Mer
specifika
ekosystemtjänster
såsom
flödesutjämning förloras då en sumpskog blir bebyggd i
alternativet. Byggnation kommer även att påverka den
generella markinfiltrationen samt förmågan att bromsa häftiga
ytvattenflöden negativt vilket, i kombination med topografin,
kan få sekundära effekter på Mälarens funktion som
dricksvattentäkt då föroreningar från bostadsområdet kan
förväntas nå Mälaren. Dessa effekter förstärks dessutom av den
ökande biltrafik som förväntas i området. Försämring av
vattenmiljön kan även skada fiskpopulationen i närliggande
område och därmed livsmedelsproduktionen. Bostäder kan
även bidra till informellt anspråk av mark samt slitage av
naturområden i bostädernas närområde och därmed påverka
förekomsten av, till exempel, skadedjursbekämpande rovdjur.

Ädellövskog
Alternativet har ingen direkt inverkan på ädellövskogen vid
Sättra, men besökstrycket på stranden norr om skogen
förväntas öka. Det kan i sin tur leda till krav på större
framkomlighet i angränsande skog, något som i så fall kan
resultera i en förändrad skötselplan som innebär att mer död
ved tas bort än vad som görs idag. Dessutom kan ett högre
besökstryck skada den naturliga föryngringen samt ytterligare
förvärra nedskräpningen och slitaget i skogen. Kumulativa
föroreningar från ökad biltrafik kan komma att skada skogens
kryptogamer. Följaktligen går det att anta att alternativet
försvårar möjligheten att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och
djurliv samt de mål som anges för ädellöv i
Järvakilsutredningen.

Naturreservatet
Planförslagets alternativ 1 kommer inte att inkräkta på
naturreservatet, och leder således inte till några direkta
konsekvenser på naturvärden inom reservatet. Inom
naturreservatet finns tre barrskogsområden som av
Skogsstyrelsen bedöms som värdefulla. Dessa kommer inte
minska i areal av byggnationer, men de kommer att påverkas
negativt av barriäreffekter och av en ökad mänsklig påverkan.

Strandskydd
Bebyggelse och expansion av befintlig verksamhet inom
strandskyddsområdet riskerar att ha negativ påverkan på den
strandnära miljön och vattenmiljön. Det finns bland annat
önskemål om att utöka de befintliga båtplatsernas areal från
dagens cirka 15 000 m2 med ytterligare 10 000 m2 (Upplands
Väsby kommun, 2010a).

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Konnektivitet
Även om många enskilda värdefulla naturområden förskonas
från bebyggelse innebär förslaget ett storskaligt ingrepp i
landskapet. En kraftig ökning av mängden bebyggda ytor,
ökning av trafikmängden och breddning av Runsavägen
innebär en fragmentering av det gröna landskapet och ökade

Ekosystemtjänster
Alternativet har främst negativ påverkan på ekosystemtjänster
som berör skogsmark. Då alternativet tar produktionsskog i
anspråk försvinner tillgång till byggnadsmaterial, cellulosa,
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barriäreffekter, något som
konnektiviteten negativt.

påverkar

den

ekologiska

dagvattnet. I övrigt påverkas strandskyddet för alternativ 2 på
samma sätt som alternativ 1.

Anläggandet av Kyleparken kommer troligtvis att ha en måttlig
positiv effekt på konnektiviteten. Det är dock tveksamt om en
park av den karaktär som beskrivs i den fördjupade
översiktsplanen, med hög skötselintensitet och välklippta
gräsmattor, verkligen kan bidra till ökade ekologiska samband
för Järvakilens barrskogsmiljöer i någon större utsträckning.
Sammantaget torde dessutom de positiva effekterna av
Kyleparken vara mindre än de negativa effekter som det nya
bostadsområdet medför. I och med att konnektiviteten i den
gröna kilen minskar är det svårt att förena alternativ 2 med
målen som satts upp i Järvakilsutredningen, RUFS och
kommunens översiktsplan, liksom miljömålet Ett rikt växt- och
djurliv.

Ekosystemtjänster

Sumpskog

Det planerade intrånget i naturreservatet skulle inte innebära
något direkt intrång på områden med bedömda höga
naturvärden. Däremot riskerar intrånget att ge negativa följder
för närliggande naturområden. Dels för att bebyggelsen kan
komma att fungera som barriär för spridningen av olika djur
och växter, dels för att den skyddande buffertzonen mellan
bebyggelse och naturvärden kommer att minska.

Alternativ 2 påverkar ekosystemtjänsterna på samma sätt som
alternativ 1.
Naturreservatet
Planförslagets alternativ 2 inkluderar ett intrång i Sättra gårds
naturreservat, där en del av ytan som föreslås bebyggas sträcker
sig innanför det skyddade området. Som kompensationsåtgärd
planeras två intilliggande områden som klassas som
nyckelbiotoper inkluderas i naturreservatet. Båda dessa utgörs
av sandbarrskogar med dominerande andel tall, på varsin sida
om reservatet nära strandlinjen mot Mälaren.

Alternativ 2 kommer att påverka sumpskogen på samma sätt
som alternativ 1.
Gammelskogen vid Kairohöjden
Alternativ 2 kommer att innebära samma negativa påverkan på
gammelskogen vid Kairohöjden som alternativ 1.

Vid en utökning av naturreservatet kan positiva effekter ses för
de två nyckelbiotoper som föreslås bli inkluderade. Dessa får
då ett juridiskt skydd vilket är mycket fördelaktigt för
bevarandet av områdenas biologiska mångfald och de
signalarter som påträffats. Dessutom stiger naturvärdet i
reservatet avsevärt då den nyckelbiotopsklassificerade arealen
skulle öka från 15,6 ha till 25,8 ha.

Ädellövskog
Alternativ 2 påverkar ädellövskogen på samma sätt som
alternativ 1.
Strandskydd
Området där alternativet föreslår bebyggelse i strandnära miljö
är redan bebyggt men, ett bostadsområde på denna plats kan
förväntas bidra med bland annat anrikning av föroreningar med

Planalternativ 2 föreslår byggnationer runt de tre värdefulla
barrskogsområdena i Sättra gårds naturreservat. Områdena
kommer inte att minska i areal av byggnationer, men de
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kommer att påverkas negativt av barriäreffekter och av en
kraftigt ökad mänsklig påverkan.

avverkas, vilket innebär att naturvärdena på kortare sikt är
högre i alternativ 3 än i nollalternativet.

Alternativ 3 – Konsultförslaget

Ädellövskogen

Konnektivitet

Alternativet förväntas ha märkbart negativa konsekvenser för
skogen då en strand kommer att anläggas öster om skogen,
samt att i dess norra delar kommer en ny gångväg korsa skogen
för att ansluta till gångvägarna i norr. Detta kommer att öka
besökstrycket i skogen med risk för negativa konsekvenser
såsom skador på den naturliga föryngringen, ytterligare
förvärrad nedskräpning och slitage. Ökade föroreningar ifrån
biltrafiken kan komma att skada skogens kryptogamer.
Följaktligen går det att anta att alternativet försvårar
möjligheten att uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv samt
de mål som anges för ädellöv i Järvakilsutredningen.

Alternativ 3 innebär ett mindre ingrepp i Järvakilen i områdets
norra delar, men en mer extensiv påverkan i de södra. I och
med att Järvakilen är smalare i de södra delarna av området kan
de ekologiska sambanden i denna del antas vara mer känsliga
för påverkan. En GIS-analys (se bilaga 1, karta 4) har
genomförts som tyder på att skogsområden i denna del utgör en
av de viktigaste länkarna i kilens ekologiska konnektivitet.
Bedömningen är därför att förslaget kommer att innebära större
negativa konsekvenser för den ekologiska konnektiviteten i
Järvakilen. Detta trots de positiva effekter som den större
andelen gröna samband i själva bebyggelsen i de norra delarna
av området ger. Alternativ 3 försämrar därmed
förutsättningarna för att nå de målen som anges i
Järvakilsutredningen, kommunens översiktsplan och i RUFS.
Alternativ 3 kan således även försämra förutsättningarna att
uppnå miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.

Strandskydd
Alternativet förväntas ha märkbara konsekvenser för den
biologiska mångfalden. En utökad hamn kan medföra negativ
påverkan på det marina livet genom ökade utsläpp. Emellertid
kan en utökad hamn gynna den biologiska mångfalden som
lekplats för blötdjur (Upplands Väsby kommun, 2006).
Barriäreffekter mellan olika biotoper från de planerade flytande
husen kan komma att ha en negativ påverkan på den biologiska
mångfalden. Vidare kan den fysiska strukturen av sjöbottnen
komma att förändras beroende på vilken byggnadsteknik som
används.

Sumpskogen
I och med att området runt sumpskogen förskonas från större
ingrepp i form av bebyggelse kommer påverkan på
sumpskogen troligtvis att vara litet. Alternativ 3 bevarar således
biotopens naturvärden, och står därför i överensstämmelse med
miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.

Ekosystemtjänster
Alternativ 3 påverkar ekosystemtjänsterna på liknande sätt som
de andra alternativen, förutom de områden där odlingssystem
kommer att införas. Där förväntas ekosystemtjänsterna få en
större signifikans, bland annat genom tillgång till grödor,
kretslopp av organiskt avfall och pollinering.

Gammelskogen vid Kairohöjden
I alternativ 3 skyddas såväl den mer skyddsvärda delen av
skogen som skogen runtomkring, vilket gör att nuvarande
naturvärden i stort bibehålls. I och med att skogen ges skydd
som en del av naturreservatet kommer den dessutom inte att
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Naturreservatet

det är svårt att säga säkert i vilken omfattning. En avverkning
innebär givetvis att områdets naturvärden drabbas negativt,
men i och med att en sådan trots allt sker med viss naturhänsyn
(till exempel sparade naturvärdesträd och högstubbar) kommer
vissa naturvärden delvis att bestå. Värt att betänka är dessutom
att skogen förblir skog – i ett längre tidsperspektiv är
naturvärdena desamma även om skogen avverkas nu, i och med
att träd återplanteras.

Likt alternativ 2 kommer alternativ 3 innebär ett intrång i Sättra
naturreservat. Alternativ 3 skulle dock medföra ett betydligt
större intrång i naturreservatet. Som kompensation planeras ett
större område än vid alternativ 2 att inkluderas i en ny
sträckning av naturreservatet. Även i detta fall kommer
inkluderade biotoper gynnas då de nu får ett juridiskt skydd.
Alternativ 3 föreslår likt planalternativ 2 att byggnationer sker
runt de två värdefulla barrskogsområdena i Sättra gårds
naturreservat, vilket kommer påverka dessa områden negativt
genom barriäreffekter och en kraftigt ökad mänsklig påverkan.

Ädellövskogen
Alternativet har en direkt inverkan på ädellövskogen vid Sättra
i och med den sandstrand som skall anläggas väster om skogen.
Besökstrycket förväntas öka vilket kan förändra skötselplanen
för skogen, till exempel mindre tillgång på död ved. Dessutom
kan ett högre besökstryck skada den naturliga föryngringen
samt ytterligare förvärra nedskräpningen och slitaget i skogen.
Kumulativa föroreningar från ökad biltrafik kan komma att
skada skogens kryptogamer. Följaktligen går det att anta att
alternativet försvårar möjligheten att uppnå miljömålet Ett rikt
växt- och djurliv samt de mål som anges för ädellöv i
Järvakilsutredningen.

Nollalternativ
Konnektivitet
Nollalternativet innebär att konnektiviteten i kilens smalare
delar bibehålls. Däremot kan konnektiviteten antas minska som
en följd av avverkning, i och med att skogsbruk bedrivs i stora
delar av området. Däremot bör det påpekas att de områden som
avverkas på sikt kommer att återfå sin ekologiska funktion i
och med att skogen växer upp igen. I ett längre perspektiv
innebär nollalternativet således att de ekologiska sambanden är
i stort sett oförändrade. Däremot når man inte målet att
förstärka de ekologiska sambanden i Järvakilen, varför
nollalternativet inte kan anses uppfylla alla de mål som anges i
kommunens översiktsplan och i RUFS.

Strandskydd
Bebyggelse och expansion av befintlig verksamhet inom
strandskyddsområdet riskerar att ha negativ påverkan på
strandnära miljön och vattenmiljön. Det finns bland annat
önskemål om att utöka de befintliga båtplatsernas areal från
dagens cirka 15 000 m2 med ytterligare 10 000 m2 (Upplands
Väsby kommun, 2010a).

Sumpskogen
I nollalternativet påverkas varken hydrologi eller buffertzon,
vilket ger goda förutsättningar för bibehållna naturvärden.

Ekosystemtjänster

Gammelskogen vid Kairohöjden

All inverkan på naturområden kan påverka ekosystemtjänsternas funktion negativt. Alternativet bedöms emellertid ha
försumbara konsekvenser för ekosystemtjänster.

I och med att det bedrivs skogsbruk i området kan man anta att
viss avverkning kommer att ske inom en 20-årsperiod, även om
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Naturreservatet

Ädellövskog

Om ingen byggnation äger rum kommer de värdefulla områdena inom naturreservatet att förbli skyddade.

Utbredningen av ädellövskog vid Sättra är begränsad i området
och därför bör beståndet utvecklas med lämplig skötsel och
skyddas för att ges spridningsmöjligheter. Förslag på skyddsåtgärder är:

De två nyckelbiotoperna som gränsar till naturreservatet
kommer att fortsätta vara oskyddad produktionsskog. Som
sådana kan skogsområdena komma att avverkas om
markägarna så önskar, då träden inom 20 år bedöms vara
mogna att huggas. Om markägarna väljer att avverka kommer
vegetationssammansättningen i områdena förändras på grund
av återplantering, kvarlämnande av fröbärande träd och dylikt.



Försöka skapa kontrollerade gångvägar till och från den
planerade stranden med minimal påverkan på skogen.



Fysisk barriär i skogens östra del som angränsar mot
den planerade stranden för att motverka slitage.

4.3.4 Hänsyn och åtgärder

Strandskydd

Sumpskogen

Vid exploatering inom strandskyddat område bör försiktighetsprincipen, i enlighet med Miljöbalken, generellt appliceras. Till
exempel bör ej strandpromenaden byggas på ett sätt som fysiskt
påverkar bottenstrukturen. Med en utvidgad båthamn samt med
fler boende i området bör olika former av skyddsåtgärder vidtas
för att förhindra spridning av miljögifter, som till exempel upplysning om kemikaliehantering i anslutning till strandskyddat
område.

Åtgärder bör vidtas för att minimera förändringarna av den
lokala hydrologin, till exempel genom att i planeringen av dagvattenhanteringen eftersträva avrinningsmönster som i största
möjligaste mån liknar de nuvarande. En buffertzon av omgivande skog bör upprättas för att minska påverkan på biotopen,
med målsättningen att sumpskogen ska vara permanent beskuggad av omgivande träd (Skogsstyrelsen, 1999).

Skogs- och jordbruk bör visa särskild hänsyn till strandzonen i
syfte att bevara skyddszoner. Den strandäng som ersätts med en
sandstrand bör kompenseras, förslagsvis i anslutning till idag
bedriven hävd.

Gammelskogen vid Kairohöjden
Målsättningen bör vara att spara så många befintliga träd som
möjligt vid anläggande av bebyggelse i den mindre skyddsvärda delen av skogsområdet, detta för att skapa en buffertzon som
skyddar den värdefulla skogen i sluttningen. Andra tänkbara
åtgärder är att flytta död ved från den exploaterade delen av
området till den orörda, för att på så sätt öka naturvärdena i den
del av skogen som står kvar. Slutligen kan anläggande av
gångvägar vara en strategi för att styra människor till vissa
stråk genom området, och på så vis förskona merparten av området från alltför stora trampskador.
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Med ett naturvårdsinriktat skogsbruk kan den kvarvarande skogens roll för konnektiviteten i viss mån förstärkas, men ökade
kvalitéer i enskilda skogsområden kan aldrig fullt ut ersätta
förlorade ekologiska samband mellan större obrutna skogsytor.
Däremot kan barriäreffekterna av exploateringen minskas genom ett stort inslag av grönytor i den nya bebyggelsen – företrädesvis med en karaktär som påminner om den ursprungliga
vegetationen, till exempel grova tallar som tillåts stå kvar. En
annan viktig åtgärd för minskade barriäreffekter är anläggande
av ekodukter, groddjurstunnlar och liknande i anslutning till
den breddade Runsavägen.
Vid anläggandet av Kyleparken bör målet vara att efterlikna det
landskap av barr- och ädellövskog, som Järvakilen utgör en
viktig spridningskorridor för, snarare än att efterlikna ett traditionellt parklandskap. Om så görs finns goda möjligheter att
öka konnektiviteten i de södra delarna av området för den fördjupade översiktsplanen.

Figur 14: Strandkant vid Kairo. Foto: Johan Norén

Ekosystemtjänster

Naturreservatet

Exploatering bör ske på ett sådant sätt att nedsättningen i ekosystemtjänsternas funktion är försumbar. Det kan till exempel
innebära att andelen hårdgjorda ytor minimeras och att nedsatta
ekosystemtjänster kompenseras genom en viss byggteknik.

För att bevara naturvärden inom det nuvarande naturreservatet
bör detaljplanering ske med beaktande av värdefulla naturområden. De byggnader som enligt planförslagen byggs i direkt
anslutning till de av Skogsstyrelsen utpekade värdefulla områdena bör vid en detaljplanering lokaliseras med en buffertzon
till värdefulla skogsområden. Detta minskar den direkta exponeringen och mänskliga påverkan på värdefulla områden.

Konnektivitet
Den GIS-analys av ekologiska samband i området som ingår i
denna rapport (se bilaga 1), visar att de södra delarna av området för den fördjupade översiktsplanen är de som har störst betydelse för konnektiviteten. Således bör därför extra stora hänsyn tas i planeringen av Väsby Sjöstads södra del – framför allt
i alternativ 3, där exploateringen i områdets södra del är mer
extensiv.

Vid detaljplanering bör även barriäreffekter tas i beaktande,
inte minst för de två barrskogsområden som enligt förslag 2
och 3 tycks bli närmast isolerade då byggnation föreslås ske på
alla sidor runt områdena. För goda spridningsmöjligheter och
hög konnektivitet bör de två värdefulla barrskogsområdena
tillåtas förbli en del av den omgivande skogen, inte bara hänga
samman genom smala korridorer.
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4.3.5 Slutsats

områden kommer dock att på sikt åter bli skogbeväxta, vilket
gör att naturvärdena i någon mån består och i bästa fall återkommer i ett längre tidsperspektiv.

Alla tre exploateringsalternativen kan väntas medföra negativ
påverkan på naturvärden och biologisk mångfald. Alternativ 1,
som är det till ytan mest begränsade av de tre förslagen, ger
rimligtvis upphov till mindre påverkan. Bland annat skonas
naturreservatet från exploatering. I alternativ 3 har större hänsyn tagits till värdefulla biotoper i lokaliseringen av bebyggelse, vilket även det torde leda till mindre negativa konsekvenser.
Sett till skyddsvärda områden är alternativ 2 således det som
ger störst negativa effekter och konsekvenser, men alla tre alternativen innebär betydande ingrepp i grönstrukturen. Även i
alternativ 1, som är det minst extensiva förslaget, påverkas en
viktig sumpskog och flera värdefulla barrskogsområden.

Samtliga alternativ, förutom nollalternativet, minskar sannolikheten för att nå de mål för biologisk mångfald, naturvärden och
Stockholms gröna kilar som satts upp av Upplands Väsby
kommun och Stockholms läns landsting.

4.4 Mark
4.4.1 Bakgrund
Berggrund och jordarter
Inom området för Sättra naturreservat består berggrunden
främst av urberg i form av olika typer av granit. I nordostlig
riktning från småbåtshamnen mot Oxundasjön finns ett stråk av
sedimentgnejser. Inom resterande delar av planområdet består
berggrunden i huvudsak av kvartsdiorit med inslag av granit
och granodiorit (Sveriges geologiska undersökning, 1967).
Sättra naturreservat genomkorsas av en sprickdal orienterad i
nord-sydlig riktning som främst består av postglacial lera. Väster om dalen är de dominerande jordarterna glacial lera och
sandig morän med en del inslag av berg i dagen på höjderna.
Öster om dalen består jordarterna främst av sandig morän med
inslag av berg i dagen. Inom resterande delar av planområdet
består jordarterna i huvudsak av sandig morän med inslag av
berg i dagen. Det finns också en del stråk inom planområdet
med glacial och postglacial lera samt små inslag av postglacial
sand, svallsediment och grus (Sveriges geologiska
undersökning, 2011).

I och med att området för den fördjupade översiktsplanen ingår
i Järvakilen bör särskild hänsyn tas till de ekologiska sambanden mellan för kilen viktiga grönområden. Generellt har de
värdefulla biotoperna i området ett större värde som ekologiska
refuger i ett regionalt perspektiv än vad de har som enskilda
obebyggda områden i Upplands Väsby, något som är viktigt att
ta hänsyn till vid planering av ny bebyggelse. Risken för att
barriäreffekter uppkommer är som störst i området söder om
Kariobadet, i och med att detta är en av Järvakilens smalaste
passager. Det innebär att alternativ 3, trots sin ekologiska hänsyn i övrigt, är det alternativ som ger störst negativa konsekvenser på den gröna kilen. Alternativ 2 ger däremot vissa möjligheter att stärka konnektiviteten i den känsliga södra delen av
området genom anläggandet av Kyleparken, förutsatt att parken
planeras på ett sådant sätt att den kan fungera som en fullgod
spridningskorridor.
Nollalternativet har inga större negativa konsekvenser för konnektivitet eller naturvärden, utan ger dem möjlighet att utvecklas vidare. På 20–30 års sikt är vissa negativa effekter att vänta
som en följd av avverkning i delar av skogen i området. Dessa

Ras, skred och erosion
Statens Geotekniska Institut (2011) har genomfört undersökningar som visar att det redan idag finns sådana jordarter som
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4.4.2 Mål och förutsättningar

innebär risk för ras och skred inom det planlagda området för
Väsby Sjöstad. Störst risk föreligger utmed vattendrag där marken består av finkornigare jordarter.

Det miljökvalitetsmål som främst berör markförhållandena
inom planområdet är Giftfri miljö. För att uppnå målet krävs det
enligt preciseringarna bland annat att förorenade områden ska
vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör någon fara
för människors hälsa eller miljön. Det ska även finnas en samlad och kvalitetssäkrad information om förorenade områden
tillgänglig för allmänheten. I samband med grävningsarbeten i
gammal åkermark kan eventuellt gödningsämnen frigöras. Därför skulle även miljökvalitetsmålet Ingen övergödning komma
att beröras i samband med en eventuell exploatering av planlagt
område (Naturvårdsverket, 2011b).

Markföroreningar
I Länsstyrelsens databas över eventuellt förorenade områden
finns det ett objekt lokaliserat inom planområdet för Väsby
Sjöstad. Detta är småbåtshamnen tillhörande Upplands Väsbys
Båtsällskap. Dessutom finns det ett identifierat objekt i nära
anknytning till planområdet. Detta är en före detta båtuppläggningsplats och bensinstation vid Pråmudden. Objekten har
identifierats av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt fas 1 i
Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Verksamheterna kan enligt inventeringen antas
ha gett upphov till bland annat spill av olja och drivmedel i
strandkanten (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003a;
Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b).

4.4.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1 – Kairohöjden
Risk för ras bedöms enligt Statens Geotekniska Institut (2011)
som mycket liten inom området. Skred- och erosionsrisk kan
däremot finnas längs med gränsen mellan Sättra naturreservat
och Kairohöjden där det förekommer finkorniga jordarter. I
samband med eventuell bebyggelse av området kan den ökade
andelen hårdgjorda ytor i kombination med nederbörd leda till
ökad ytavrinning. Konsekvenser av detta kan bli en större risk
för erosion och skred i sluttningen nedanför Kairohöjden där
finkorniga jordarter förekommer.

I småbåtshamnen består marken till stora delar av utfyllnadsmassor vars innehåll och ursprung är okänt (Upplands Väsby
kommun, 2010a). Det är troligt att föroreningar från giftiga
båtbottenfärger kan förekomma i anknytning till markområdet
som en följd av färgspill och slipdamm. Tidigare oljeeldning i
växthusen vid trädgårdsmästeriet kan även ha orsakat markföroreningar till följd av oljespill. I dagsläget finns fortfarande
pannrummet och eventuellt en gammal cistern kvar från verksamheten. Då trädgårdsmästeriet fortfarande var i fullt bruk
användes olika bekämpningsmedel i odlingsverksamheten, det
är dock oklart var dessa förvarades (Upplands Väsby kommun,
2010a). Jordbruksmarken som ligger inom planområdet för
bebyggelse kan innehålla höga halter av tungmetallen kadmium
på grund av tidigare bruk av konstgödsel (Jordbruksverket,
2009).

I samband med ett genomförande av planen kommer skog att
avverkas, vilket eventuellt kan medföra en ökad skred- och
erosionsrisk även i andra områden på grund av trädrötternas
uteblivna markbindningseffekt.
Vid bebyggelse på Kairohöjden kan marken eventuellt komma
att påverkas genom bortsprängning av berg i samband med
markutjämning innan byggfasen. Inom planområdet för alternativ 1 finns idag inga identifierade markföroreningar.
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Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe

att finnas kvar, vilket skulle kunna leda till negativa miljöeffekter på grund av fortsatt spridning av föroreningar från denna.

Konsekvenserna för ras, skred och erosion är samma som för
alternativ1.
För alternativ 2 planeras bebyggelse inom det område i småbåtshamnen som Länsstyrelsen i Stockholms län klassat som
riskområde för eventuella markföroreningar enligt MIFO. Vid
mark- och muddringsarbeten finns risk att föroreningar sprids
till omkringliggande mark- och vattenområden (Berg Personlig kommunikation, 2011). Exploatering av de områden
som idag täcks av utfyllnadsmassor, vars innehåll är okänt,
riskerar också medföra en spridning av eventuella föroreningar.
Alternativ 3 – Konsultförslaget
Konsekvenserna för ras, skred och erosion är samma som för
alternativ 1.

Figur 15: Hällmarkstallskog. Foto: Sabine Sigfridsson

Vad gäller eventuella markföroreningar gäller samma som för
alternativ 2. I övrigt planeras bebyggelsen för alternativ 3 i nära
anknytning till det andra identifierade objektet för eventuella
markföroreningar, Pråmudden.

4.4.4 Hänsyn och åtgärder
För att undvika risken för skred och erosion i samband med
genomförandet av något av planförslagen kan hänsyn visas
genom att inte förlägga bebyggelse på mark med finkorniga
jordarter. Om dessa områden ändå bebyggs bör stabiliserande
åtgärder vidtas för att minska risken.

Nollalternativ
Om inget av alternativen genomförs kommer inga förändringar
vad gäller risken för ras, skred och erosion att inträffa på kortare sikt. På längre sikt kan pågående klimatförändringar med
större nederbördsmängder eventuellt leda till ökad risk för erosion och skred i områden med finkorniga jordarter (Statens
Geotekniska Insitut, 2011). På kortare sikt kan dock en skogsavverkning påverka hydrologin genom ökad ytavrinning vilket
i sin tur kan leda till en ökad risk för skred.

Då man i dagsläget inte har full kontroll och vetskap vad gäller
de markföroreningar som finns i området är det av största vikt
att göra grundligare undersökningar av dessa vid fortsatt planläggning. Om exploatering blir verklighet är sanering av förorenade områden en viktig åtgärd för att förhindra spridning av
eventuella miljö- och hälsofarliga ämnen (Berg - Personlig
kommunikation, 2011). Risken med en sanering betonas dock,
då det på kortare sikt kan leda till en ökad spridning av föroreningar på grund av ökad syresättning av marken. Det bör undersökas närmare i samband med eventuell detaljplanering vil-

Vad gäller eventuella markföroreningar kan nollalternativet
innebära att de identifierade objekten inte prioriteras och då
inte saneras. Det kan antas att småbåtsverksamheten kommer
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ka hälsoeffekter de eventuella markföroreningarna kan innebära för de boendes hälsa. Även vid grävarbeten i marken kring
växthusen vid trädgårdsmästeriet bör hänsyn tas till eventuella
markföroreningar.

men är idag inte lika utsatt. Däremot är den ekologiska statusen
måttlig och det anses vara risk att sjön inte klarar av att nå god
status fram till år 2015 (Länsstyrelsen, 2011a). Edssjön har
under sommarmånaderna ofta kraftiga algblomningar
(Upplands Väsby kommun, 2007). Edssjöns sediment innehåller mycket låga till låga halter metaller i form av koppar och
krom som hittats i måttliga halter. Tidigare undersökningar har
även uppmätt höga halter av aluminium i Edssjön (Oxunda
Vattensamverkan, 2001). Det finns en möjlighet att kadmium
kan ha tillförts till sjön från konstgödsel som använts i jordbruk
i närliggande område.

4.4.5 Slutsats
En exploatering skulle kunna ge upphov till positiva effekter
för miljön genom en eventuell sanering av de objekt som Länsstyrelsen i Stockholms län har klassat som misstänkt förorenade. Detta skulle i sin tur resultera i en renare miljö och ett steg i
rätt riktning i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö. Fördjupade undersökningar krävs dock för att fastställa
relevansen av eventuella saneringsåtgärder i samband med vidare planläggning. Om marken saneras finns det ingenting i
övrigt vad gäller konsekvenser och effekter på mark som talar
emot ett genomförande av planförslagen. Risken för skred och
erosion ökar vid byggnation på finkorniga jordarter.

4.5 Vatten
4.5.1 Bakgrund
Vattnets status
De vattenområden som finns inom planområdet är MälarenSkarven. Den ekologiska statusen för Mälaren i detta område är
idag otillfredsställande (Länsstyrelsen, 2011a). Den kemiska
statusen anses vara god, men området är drabbat av övergödning samt miljögifter. Det kan finnas en risk att den ekologiskaoch kemiska statusen inte klarar av att uppnås till god, år 2015,
som är det uppsatta målåret.

Figur 16: Strandkant vid Kairo. Foto: Johan Norén

I och med att det kan finnas sediment i Mälaren som är förorenat kan detta få en negativ påverkan vid en eventuell sanering.
När det gäller föroreningar i sediment beror det på olika faktorer om saneringsåtgärder är lämpliga. Ligger föroreningarna
”stilla” i sediment kan det vara olämpligt att börja röra om i

Oxundasjön och Edssjön är också recipienter i området. Oxundasjön ligger nordöst om Kairohöjden och har tidigare varit
drabbad av föroreningar (Upplands Väsby kommun, 2007),
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dem. Visar det dock sig att föroreningarna i sediment lakas ur
och på så sätt kan skada växt- och djurliv kan det vara befogat
att sanera. Om det är bra att sanera föroreningar i sediment beror exempelvis på typ av förorening, typ av bottenmaterial, hur
djupt det är samt omröring i vattnet. Eventuella föroreningar i
sediment bör undersökas ordentligt i en eventuell detaljplan
(Berg - Personlig kommunikation, 2011).

finns det fyra olika typer av vattenförekomster; sjöar, vattendrag, kustvatten och övergångsvatten. Miljökvalitetsnormerna
som har beslutats består av ekologisk och kemisk ytvattenstatus. Normen uttrycker vilken kvalitet vattenförekomsterna ska
ha vid en viss tidpunkt, exempelvis ”god ekologisk status år
2021”. Vattenförvaltningsförordningen föreskriver att vattenförekomsternas status inte får försämras och de ska uppnå god
status senast 2015. Förlängt tidsspann att uppnå god status kan i
viss mån ges av Vattenmyndigheten (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2011c).

Markavvattning
Inom planområdet finns ett så kallat markavvattningsföretag,
vilket innebär att man leder bort vatten från marken genom
exempelvis dikning (Jordbruksverket, 2010). I detta fall gäller
det jordbruksmark som avvattnas. Markavvattningen sker inom
Sättraområdet i samband med jordbruk.

Bedömning av ekologisk ytvattenstatus
Ekologisk status för en ytvattenförekomst grundar sig på biologiska kvalitetsfaktorer till exempel; fisk, bottenlevande djur
och vattenväxter, fysikaliska och kemiska parametrar (till exempel fosfor och kväve) samt fysisk påverkan på vattenmiljön
(till exempel vandringshinder och dikning). Den ekologiska
statusen bedöms på en femgradig skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig (Länsstyrelsen i Stockholms län,
2011c).

Sumpskog
Delar av det planlagda området är sumpskog som är klassad
som en regionalt viktig naturtyp (klass 2). Vattenbalansen är
mycket viktig för denna naturtyps välmående.
4.5.2 Mål och förutsättningar

Bedömning av kemisk ytvattenstatus

Riksintressen

Kemisk status innebär en bedömning av halter av olika miljöfarliga ämnen i vattenförekomster. Vissa ämnen anses ha större
negativ miljöpåverkan än andra och de har utpekats som så
kallade prioriterade ämnen. Till de prioriterade ämnena hör
bland annat kvicksilver, kadmium och tributyltenn. Det sistnämnda används bland annat i båtbottenfärger (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2011c).

Vattnet i Stockholms län är en ovärderlig resurs för dricksvattenförsörjning, rekreation, friluftsliv, fiske, biologisk mångfald,
sjötransport samt att skapa attraktiva boendemiljöer. Tillgång
till rent vatten är däremot ingen självklarhet och det krävs att
vattnen skyddas och bevaras.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Kvalitetskraven för ytvattenförekomster syftar till att samtliga
ytvattenförekomster ska uppnå hög eller god ekologisk status
och god kemisk ytvattenstatus senast år 2015 (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2011c).

EU:s ramdirektiv föreskriver att god vattenstatus i Sverige ska
uppnås. För att det ska vara möjligt att uppnå denna status har
Sverige infört miljökvalitetsnormer för vatten genom vattenförvaltningsförordningen (2000:660). Dessa normer gäller för
sådant vatten som kallas för vattenförekomster. För ytvatten
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Kemisk grundvattenstatus

det är ont om våtmarker. Detta gäller i Stockholms län och att
frångå förbudet kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Kemisk grundvattenstatus innebär en bedömning av halter av
olika kemiska ämnen till exempel klorid och nitrat samt vissa
miljöfarliga ämnen så som bekämpningsmedel, kvicksilver och
polycykliska aromatiska kolväten (Länsstyrelsen i Stockholms
län, 2011c).

Naturvårdsverkets riktlinjer vid exploatering
Genom inventeringar finns goda kunskaper om sumpskogars
värde. En sumpskog klass 2, anses ha höga naturvärden och bör
enligt våtmarksinventeringen så långt som möjligt undantas
från ingrepp. Enligt sumpskogsinventeringen bör inte markavvattning eller skyddsdikning tillåtas.

Kvalitetskraven för grundvattenförekomster syftar till att samtliga grundvattenförekomster ska uppnå god kvalitativ status
och god kemisk grundvattenstatus senast år 2015
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011c).

Vid tillstånds- eller dispensprövning rörande våtmarker med
höga värden eller hydrologiskt intakta våtmarker anses att
myndigheter bör vara restriktiva med att tillåta verksamheter
som kan påverka värdena negativt.

Miljökvalitetsnorm kemisk grundvattenstatus
De grundvattenförekomster som klassats som god kemisk
grundvattenstatus har miljökvalitetsnormen god kemisk status
2015. Övriga har god kemisk status 2021 (Länsstyrelsen i
Stockholms län, 2011c).

Då tillstånd ska utfärdas till ingrepp som medför skada i områden med höga naturvärden, bör det medföra krav på kompensationsåtgärder enligt 16 kapitlet 9 § Miljöbalken
(Naturvårdsverket, 2011k).

Miljökvalitetsnorm kvantitativ grundvattenstatus
Med kvantitativ bedömning menas balansen mellan uttag och
grundvattenbildning. Den kvantitativa statusen bedöms som
god eller otillfredsställande. Vattenuttag, schaktning eller annan fysisk påverkan kan påverka den kvantitativa grundvattenstatusen i negativ bemärkelse. Alla grundvattenförekomster i
Stockholms län har bedömts till god kvantitativ status och har
därför
miljökvalitetsnormen
god
kvantitativ
status
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2011c). Myndigheter och
kommuner åläggs genomföra de nödvändiga åtgärderna för att
uppnå kvalitetskraven.

Nationella mål
Miljömålen
De miljömål som rör vatten och är relevanta för denna bedömning är följande, Myllrande våtmarker, Grundvatten av god
kvalité, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning (se
tabell 1) (Naturvårdsverket, 2011a).
Regionala mål
RUFS

Lagstiftning kring markavvattning

Mälaren och Saltsjön ger Stockholm med omnejd speciella
kvaliteter med utsikter, höga naturvärden samt frisk luft. Grönoch vattenområdens värde och funktion bör beaktas och utvecklas när infrastruktur, bostäder och lokaler byggs. Vattenre-

Markavvattning regleras i Miljöbalken kapitel 11 och regeringen kan bestämma om generellt förbud om markavvattning där
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surserna måste säkras eftersom de utgör en grundförutsättning
för utvecklingen i regionen. (Regionplanekontoret, 2010)

sjöar skulle det kunna leda till att människor vistas där i större
utsträckning än idag. Upplands Väsby kommun har bestämt att
området runt Oxundasjön ska förbli relativt orört (Upplands
Väsby kommun, 2007).

Lokala mål
Vattenplan

I området Väsby Sjöstad finns det många borrade brunnar för
dricksvatten. Därför bör försiktighet kring grundvattnet beaktas, för att i möjligaste mån undvika föroreningar av grundvattnet.

Upplands Väsby har upprättat en vattenplan i syfte att tillämpa
lokal vattenhantering tillsammans med EG-direktiv 2000/60, de
åtta nationella miljömålen som rör vatten samt regionalt framtagna mål (Upplands Väsby kommun, 2007). Vattenplanen
syftar till att ge en samlad beskrivning av kvaliteten i kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten. Planen beskriver existerande skydd, påverkansfaktorer, miljösituationen, vidtagna åtgärder samt önskvärd utveckling med konkreta förslag. Att
vårda, skydda och förbättra kvaliteten för Upplands Väsbys
kommun är ett av fem prioriterade miljöområden.

Vid en eventuell byggnation i områden kring sumpskogen
kommer dränering och dikning bli aktuell. Dikning är enligt
Sumpskogsinventeringen den påverkan som mest förändrar
förhållandena i en sumpskog. Krav på kompensationsåtgärder
finns men det är diskutabelt om det är möjligt att kompensera
en så specifik naturtyp (Skogsstyrelsen, 1999).
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe

4.5.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Samtliga konsekvenser som räknats upp för alternativ 1 gäller
även för alternativ 2 som är mer omfattade i sin utformning än
det förra. Detta kommer innebära mer bebyggelse, fler människor och större aktivitet vilket i sin tur ökar trycket på redan
nämnda aspekter. Alternativet innebär också att bebyggelse
kommer att ligga närmare vattenområdet Mälaren-Skarven med
följd att risken för negativ påverkan ökar.

Alternativ 1 – Kairohöjden
Exploatering i detta område kommer att leda till högre tryck på
området och även på vattnet i omgivningen, Mälaren-Skarven.
Idag har Mälaren-Skarven otillfredsställande ekologisk status
och god kemisk status. Vid eventuell exploatering bör detta
beaktas. Statusen på vattnet i området får inte försämras och det
är viktigt att vattnet ska kunna uppnå god status till år 2015.
Utsläpp av dagvatten kan leda till negativa konsekvenser för
Mälaren. Alternativ till hårdgjorda ytor bör utredas närmare i
detaljplan. Detta för att kunna minska mängden dagvatten som
hamnar i olika recipienter samt att det gynnar grundvattnet att
låta dagvatten infiltrera via mark.

En utbyggnad av båthamnen resulterar i mer människor och
mer båtar i området. Det planerade aktivitetscentret skulle medföra mycket aktivitet vid och i vattnet, vilket skulle kunna påverka vattnet negativt i form av bland annat nedskräpning.

Om det skulle ske avrinning från Väsby Sjöstad till Oxundasjön
och Edssjön skulle det kunna påverka sjöarna negativt. I och
med att det blir fler människor i närliggande område till dessa
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Nollalternativ
Sker det ingen bebyggelse kommer antagligen de enskilda avloppen i närliggande område fortsätta att släppa ut avloppsvatten till Mälaren (ett 30-tal enskilda avlopp i området).
Uteblir exploatering i Väsby Sjöstad kommer vattnets status att
vara detsamma som idag, se nulägesbeskrivning. Med tanke på
förutspådda klimatförändringar som förväntas leda till ökad
nederbörd i framtiden kan det behöva vidtas åtgärder även i
nollalternativet för att vattenförekomsterna ska kunna uppnå
god ekologisk och kemisk status.
4.5.4 Hänsyn och åtgärder
Hänsyn bör tas till att Mälaren-Skarvens ekologiska och kemiska status inte blir sämre samt att den ekologiska statusen
blir god till år 2015. I och med den ekologiska statusen för Mälaren idag samt att det anses vara risk för att varken kemisk
eller ekologisk status uppnås till god år 2015 bör försiktighet
kring utsläpp och byggande i området beaktas. Det är däremot
osäkert huruvida Oxundasjön och Edssjön kommer att påverkas
av det tilltänkta bygget i Väsby Sjöstad. Det är viktigt att de
uppsatta målen för vattendragen inte glöms bort och att åtgärder vidtas för att uppfylla dem. Vid eventuell exploatering vid
båthamnen bör man förhindra utsläpp av föroreningar i vattnet
eller att det byggs vattenhinder.

Figur 17: Kairobadet. Foto: Johan Norén

Då exploateringen sker i större omfattning, ökar risken att
sumpskogen påverkas negativt. Bebyggelsen är planerad att
ligga i nära anslutning till de känsliga områdena.
Alternativ 3 – Konsultförslaget
Detta alternativ medför mindre risker att sumpskogen påverkas
då man väljer att placera bebyggelsen relativt långt från de
känsliga områdena. Risk kvarstår ändå då naturtypen är mycket
känslig. Dock är det planerat för omkring 3000 bostäder vilket
kommer att öka risken för negativ påverkan på vattnet liknande
det som nämnts i alternativ 2. Vid en utbyggnad av båthamnen
måste försiktighet iakttas så att inte vattenhinder uppstår.

En risk för kumulativa effekter finns då ny bebyggelse leder till
förändrad avrinning vilket kan medföra mer föroreningar i
vattnet. Detta i sin tur påverkar djur- och växtliv. Om skog
huggs ned vid byggnation kan detta påverka hydrologin genom
ökad ytavrinning. Kompensationsåtgärder krävs om sumpskogen kommer att påverkas av bebyggelsen.
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4.5.5 Slutsats

bort eftersom den främst bildas vid vedeldning
(Naturvårdsverket, 2011e), vilket kan anses vara en försumbar
verksamhet (Upplands Väsby kommun, 2005b). När det gäller
flyktiga organiska ämnen är bedömningen gjord utifrån det
regionala målet för Stockholms län. Övriga mål utgår från delmålen som skulle vara uppnådda 2010, då de nya etappmålen
ännu ej utformats. Samtliga delmål för luft, förutom värdena
för svaveldioxid samt flyktiga organiska ämnen, har inte uppnåtts på ett nationellt plan (Naturvårdsverket, 2011b).

Om det byggs i området Väsby Sjöstad kommer sumpskogen
att påverkas. Hur och på vilket sätt påverkan kommer att ske
måste undersökas vidare. Vilka kompensationsåtgärder som
kan vara aktuella måste utredas och bedömas.
I de olika alternativen varierar antalet bostäder som ska byggas.
Oberoende av vilket alternativ som byggs kommer det att bli ett
högre tryck på området. Ju mer bostäder som byggs desto högre
tryck på området, vilket i sin tur kommer att leda till ett ökat
tryck på vattenområdena. Alternativ 1 är det alternativ som
kommer att leda till minst påverkan på vattnet i området. Detta
alternativ är det alternativ som innehar den minsta exploateringen i området i jämförelse med de andra alternativen.

Hur långt luftföroreningar transporteras beror på nedbrytningsmekanismer (till exempel fotokemisk nedbrytning), storlek, massa och meteorologiska förhållanden (se tabell 2). Luftföroreningar transporteras huvudsakligen med vinden. Ackumulationen av marknära ozon kan anses vara försumbar eftersom ozonet inte kan deponeras. Partiklar är en heterogen grupp
med olika storlek, densitet och kemisk sammansättning och är i
olika grad utsatta för nedbrytning, deponering och transport.
Eftersom uppehållstiden i luft för partiklar generellt sett är kort
och de flesta partiklar bryts ned av fotokemiska reaktioner eller
biologisk nedbrytning är ackumulationen av partiklar liten.
Kväveoxider och svaveldioxid samt flyktiga organiska ämnen
har ganska kort uppehållstid i atmosfären och de utsätts för
regional transport inom Europa vilket gör att de inte ackumuleras på det stället de bildades (Trafikverket, 2010b;
Naturvårdsverket, 2011g).

Vid exploateringen bör olika mål, lagar, riktlinjer och policys
som uppställts tas i beaktande. Dessa är utformade för att nå
hållbarhet och trygga en god miljö för framtida generationer.
Dagvattenhanteringen bör undersökas noggrant innan det eventuellt börjar byggas.

4.6 Luft
4.6.1 Bakgrund
Luftkvaliteten i det berörda området är idag god. Inte i något
fall, med avseende på svaveldioxid, kväveoxider, marknära
ozon, flyktiga organiska ämnen samt partiklar överskrids miljökvalitetsnormerna.
4.6.2 Mål och förutsättningar
Bedömningen av luftkvaliteten är gjord utifrån miljömålet
Frisk luft och de gränsvärden som förekommer där. Alla parametrar är tagna från miljömålet men bens(a)pyren har tagits
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Tabell 2: Luftföroreningars uppehållstid i atmosfären

Förorening

Uppehållstid i luft

Marknära ozon

Veckor-månad

Kvävedioxid

Dagar

Flyktiga organiska ämnen

Dagar

Svaveldioxid

Dagar

Partiklar

Varierar mycket

Flyktiga organiska ämnen
De sammanlagda utsläppen av flyktiga organiska ämnen
Stockholms län ska minska med 50 procent från 1997 års nivå
till 24 000 ton år 2010, och transportsektorns utsläpp med 70
procent från 1997 års nivå till 9 000 ton år 2010.
Partiklar
Halterna 35 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för partiklar (PM10) ska underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37
dygn per år.
4.6.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Gränsvärden för frisk luft

Alternativ 1 – Kairohöjden

Följande gränsvärden utgår från Naturvårdsverkets rapport Miljömålen på ny grund (Naturvårdsverket, 2011b):

När det gäller bedömningen av hur luften kan komma att påverkas av projektet Väsby Sjöstad är det främst en eventuellt
ökad biltrafik i området som kan komma att ha inverkan på
kvaliteten.

Svaveldioxid
Halten 5 mikrogram/m³ för svaveldioxid som årsmedelvärde
ska vara uppnådd i samtliga kommuner år 2005, vilket har uppnåtts.

Vid en studie av det underlag (Stockholms och Uppsala läns
Luftvårdsförbund, 2007a) (Stockholms och Uppsala läns
Luftvårdsförbund, 2007b) som ligger bakom nulägesbeskrivningen går det att se att endast i närheten av den tungt trafikerade E4:an, med cirka 62 000 fordon passerande per dygn
(Trafikverket, 2010a), finns det idag risk för att nu gällande
gränsvärden för kvävedioxid och partiklar överskrids. Som en
jämförelse kan förhållandet på väg 880 (Runsavägen) tjäna som
exempel. Den trafikeras av cirka 1100 fordon per dygn
(Trafikverket, 2010a) utan att komma i närheten av nuvarande
gränsvärden.

Kvävedioxid
Halterna 60 mikrogram/m³ som timmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för kvävedioxid ska i huvudsak
underskridas år 2010. Timmedelvärdet får överskridas högst
175 timmar per år.
Marknära ozon
Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 mikrogram/m³
som åtta timmars medelvärde år 2010.

Svaveldioxid och flyktiga organiska ämnen visar på en nedåtgående trend, vilket gör att det är osannolikt att gränsvärdena
överskrids (Naturvårdsverket, 2011l) (Naturvårdsverket,
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2011m). När det gäller marknära ozon är bedömningen svårare
då bildandet av det i hög utsträckning är väderberoende, men
under år 2010 redovisas inga alarmerande nivåer (Stockholms
och Uppsala läns Luftvårdsförbund, 2011).

innebär att utsläpp av växthusgaser generellt sett måste minska.
I Sverige är transportsektorn ansvarig för i särklass störst utsläpp av växthusgaser, med inrikes transporter bidragande till
34 procent av Sveriges totala utsläpp (2009). Detta kan jämföras med till exempel utsläpp från bostäder och lokaler som står
för sex procent (2009) (Naturvårdsverket, 2011i). Figur 18 visar en jämförelse av olika sektorers växthusgasutsläpp i Sverige
mellan 1990–2009.

Bedömningen för alternativet är att luftkvaliteten troligen
kommer att förändras i negativ riktning, som en följd av en
ökad biltrafik i området. Dock kommer inga av nu gällande och
ovan redovisade gränsvärden att överskridas.

Gällande miljöaspekten klimat har vi valt att enbart fokusera på
emissioner av koldioxid, detta på grund av att vi bedömer klimatpåverkan från andra växthusgaser som ytterst försumbara
då ingen verksamhet som skulle släppa ut dessa gaser planeras.

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden, Kyle Backe
Se alternativ 1.
Alternativ 3 – Konsultförslaget

Eftersom den planerade byggnationen av Väsby Sjöstad inte är
belägen i närheten av någon befintlig kollektivtrafik av större
kapacitet, och en ökning av biltrafiken i området kan förväntas,
bör just denna fråga miljöbedömas ur ett koldioxidperspektiv.

Se alternativ 1.
Nollalternativ
Luftkvalitén kommer under överskådlig framtid att vara fortsatt
god under förutsättning att området inte exploateras.
4.6.4 Slutsats
Vid bygge, oavsett alternativ, kommer luftkvaliteten troligen att
förändras i negativ riktning. Dock kommer troligtvis inga av nu
gällande och ovan redovisade gränsvärden att överskridas.

4.7 Klimat
Miljömålet Begränsad klimatpåverkan innebär att ”halten av
växthusgaser […] i atmosfären stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig” (Naturvårdsverket, 2011d). Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras (Naturvårdsverket, 2011d). Detta

Figur 18: Utsläpp av växthusgaser per sektor i Sverige (Naturvårdsverket, 2011j)
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4.7.1 Bakgrund
Det finns idag ingen verksamhet i området som släpper ut
växthusgaser av betydande mängd. Det finns inte heller några
naturliga processer i landskapet som avger växthusgaser i betydande mängd. Den klimatpåverkan som idag i någon mån är
värd att beakta är från de transporter som sker på den enda större vägen i området, väg 880 (Runsavägen), med cirka 1100
fordon per dygn. Detta kan jämföras med väg E4 som passerar
genom Upplands Väsby och har cirka 62 000 fordon per dygn
(Trafikverket, 2010a), vilket ger en i sammanhanget mycket låg
klimatpåverkan.
Figur 19 illustrerar mängden trafik på vägarna i och omkring
Upplands Väsby kommun. Till vänster i figuren syns väg 880
med ett mycket smalt rosa band, vilket visar intensiteten på
denna väg jämfört med andra i området. Eftersom klimatpåverkan i området från annat än trafik är försumbar används i denna
miljökonsekvensbeskrivning således detta som en proxy för
klimatpåverkan.

Figur 19: Trafikmängden på vägarna i och omkring Upplands Väsby kommun. Det
övre värdet är den skattade årsmedeldygnstrafiken (ÅDT). Talet inom parentes
anger mätår. Det undre värdet är ett mått på osäkerheten . (Trafikverket, 2010a)

4.7.2 Mål och förutsättningar
Figur 20 visar ett orsak–verkandiagram som förklarar hur olika
faktorer i transportsystemet förhåller sig till varandra. En förklaring till hur ett orsak-verkandiagram ska läsas återfinns i
anslutning till figur 41. Från figuren nedan går det att utläsa att
koldioxidutsläppen per person minskar om användandet av
kollektivtrafik ökar och bilanvändningen minskar. Detta innebär att kollektivtrafik är att betrakta som en skyddsåtgärd mot
koldioxidutsläpp. Bilanvändningen minskar genom ökad turtäthet i kollektivtrafiken och genom en ökning av ekonomiska
restriktioner av bilanvändningen (till exempel trängselskatt,
parkeringsavgifter, bensinpris). Då det i den fördjupade översiktsplanen inte nämns några sådana åtgärder är kollektivtrafik
den enda planerade skyddsåtgärden beträffande koldioxidutsläpp från transporter. I och med att en högre befolkning leder

53

till ett större underlag för kollektivtrafik kommer turtätheten att
öka med befolkningsmängden.

högsta vikt att begränsa bilåkandet för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

En högre turtäthet leder sannolikt till ett högre användande av
kollektivtrafik, och därmed något färre bilar ute i den lokala
trafiken. Dock är sambandet inte riktigt så enkelt att en högre
turtäthet ger ett ökat antal resande med kollektivtrafiken. En
grupp som SL identifierar som motvilliga till att använda kollektivtrafiken är barnfamiljer med medelinkomst och heltidsarbete, bosatta i krans- eller ytterkommuner (Storstockholms
Lokaltrafik, 2010a).

Kumulativa effekter
Koldioxidutsläpp från fossila drivmedel såsom bensin och diesel har en kumulativ effekt i atmosfären. Detta innebär att med
en tidsavgränsning på ungefär 30 år kommer alla koldioxidutsläpp från personbilar i trafik hemmahörande i Väsby Sjöstad
att ackumuleras i atmosfären och bidra till en global uppvärmning.
4.7.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1 – Kairohöjden
I och med att detta alternativ inte kommer att leda till ett befolkningsunderlag som skapar förutsättningar för en hög turtäthet kommer bilberoendet att bli stort och därmed leda till en
större klimatpåverkan per person från transporter. Däremot
kommer den totala påverkan att bli relativt låg eftersom få
människor kommer att vara bosatta i området. Alternativ 1 med
1000 projekterade bostäder kommer att leda till ett tillskott på
ungefär 800 personbilar i den lokala trafiken.

Figur 20: Visar orsak-verkandiagram för transportsystemet i Väsby Sjöstad. Pilarna
visar vad som påverkar vad, ett + vid pilhuvudet indikerar ett steg i samma riktning
och ett – vid pilhuvudet indikerar ett steg i motsatt riktning

Kollektivtrafik som skyddsåtgärd kommer sett ur perspektivet
klimatpåverkan per person inte att vara tillräcklig för att nå
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan under förutsättning att fordonsparken ser ut som den gör idag.

Indirekta effekter – Utsläpp av CO2 från livsstil
Klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp från de boende i
området bör inte enbart beaktas utifrån hur mycket deras bilar
släpper ut i resor till och från Upplands Väsbys pendeltågsstation. Även livsstilsperspektivet bör inkluderas i beaktandet av
de boendes klimatpåverkan.

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden, Kyle Backe
Detta alternativ kommer att leda till ett bättre underlag för kollektivtrafik, dock bedöms inte turtätheten kunna bli tillräckligt
hög för att kollektivtrafiken ska vara ett reellt alternativ till
bilen. Alternativ 2 med cirka 2100 projekterade bostäder kommer att leda till klimatpåverkan från ett tillskott på ungefär
1700 personbilar i den lokala trafiken.

Väsby Sjöstad planeras för hög- och medelinkomsttagare. Dessa förväntas ha en livsstil som genererar högre koldioxidutsläpp
genom sin konsumtion (Naturvårdsverket, 2008). Det är av
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Alternativ 3 – Konsultförslag
Alternativ 3 med cirka 3000 bostäder kommer att leda till klimatpåverkan från ett tillskott på ungefär 2400 personbilar i den
lokala trafiken.
Detta alternativ kommer att leda till det bästa underlaget för
kollektivtrafik, dock kommer det inte kunna leda till kollektivtrafik med tätare turintervall än 15 minuter. Detta alternativ kan
leda till ett något högre användande av kollektivtrafik vilket
leder till lägre klimatpåverkan per person. Däremot kommer det
totala antalet personbilar i trafik i området att öka, vilket leder
till en rejält ökad klimatpåverkan från detta alternativ.
Nollalternativ
I en situation där projektet Väsby Sjöstad inte genomförs
kommer troligen inga större förändringar att ske i den lokala
trafiken. Ur klimatsynpunkt innebär detta mycket små förändringar i och med att väg 880 kommer att fortsätta vara den
högst trafikerade vägen i området med 1100 bilar passerande
per dygn (Trafikverket, 2010a).

Figur 21: Visar den förväntade ökningen av personbilar i trafik per alternativ utöver
antalet personbilar i trafik i området idag. Figuren är skapad med data från SCB
över genomsnittsbilägandet per person i Upplands Väsby kommun. Beräkningen som
gjorts är genomsnittsbilägandet i Upplands Väsby kommun multiplicerat med antalet planerade hushåll, samt antalet personer per hushåll vilket ger antal förväntade
bilar. (Statistiska Centralbyrån, 2009).

Sammanfattning av klimatpåverkan
4.7.4 Hänsyn och åtgärder

Antalet personbilar i trafik i området kan ses som en proxy för
klimatpåverkan ifrån Väsby Sjöstad. Figur 21 illustrerar och
sammanfattar den förväntade ökade förändringen av personbilar i trafik hemmahörande i Väsby Sjöstad.

En förbättring av kollektivtrafiken förefaller inte vara en tillräcklig skyddsåtgärd varken för att skapa en hållbar stadsdel
eller för att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Dock förefaller bilbegränsande åtgärder som en skyddsåtgärd
som bör övervägas för att öka kollektivtrafiksnyttjandet.
Ytterligare skyddsåtgärder för att begränsa klimatpåverkan från
transporter i personbil kan vara att vidare pröva möjligheterna
till samåkning eller bilpooler. Även premiering av CO2neutrala transportmedel som el- eller biogasdrivna bilar bör
undersökas vidare.
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Vidare är inte enbart en förbättrad kollektivtrafik något som
kan få de boende att helt lämna bilen som transportmedel
(Storstockholms Lokaltrafik, 2010a). För ett ökat användande
av kollektivtrafik krävs snarare bilbegränsande åtgärder som
skyddsåtgärd mot klimatpåverkan än högre turtäthet i kollektivtrafiken.

nivåer av buller kan även påverka naturupplevelsen negativt
och gör att den avslappning som människor söker när de vistas
i naturområden inte erhålls.
4.8.2 Mål och förutsättningar
Miljökvalitetsmål som behandlar buller är enligt Naturvårdsverket (2011b) (för bullermått se begreppslistan):

4.7.5 Slutsats
Området kommer att ha en relativt låg turtäthet i kollektivtrafiken. Utbyggd kollektivtrafik är den skyddsåtgärd som planeras
för Väsby Sjöstad, men som det visas ovan kommer detta inte
vara tillräckligt för att skapa en icke bilberoende befolkning.

God bebyggd miljö - precisering, hälsa och säkerhet:

Detta innebär att klimatpåverkan från det planerade området
kommer att bli hög både totalt sett och per capita då en konsumtionsintensiv befolkning med ett högt mått av bilberoende
kommer att flytta in.



alla byggnader uppfyller minimikraven för bullerskydd
vid nybyggnad, eller att de i undantagsfall avviker från
kraven med högst 5 dB.



trafikbullernivåerna utomhus vid bostadsmiljöer som
utsätts för buller överskridande riktvärdena, har till år
2020 minskat med minst 5 dBA jämfört med 1998. Målet är minskat källbuller, effektiv reduktion av störningar och att de mest bullerutsatta människorna och bostadsmiljöerna prioriteras. Riktvärdena inomhus i bostadsrum bör uppnås även i befintlig bebyggelse.

Nollalternativet är ur klimatsynpunkt det bästa alternativet då
en mycket liten ökning av trafiken i området är att förvänta.

4.8 Buller

Hav i balans samt levande kust och skärgård – precisering:
rekreation och friluftsliv:

4.8.1 Bakgrund



Området berörs idag av buller från riksintressena Arlanda flygplats och Kungsängens skjutfält samt från järnvägen och biltrafiken. Enligt Trafikverkets mätningar av årsmedeldygnstrafiken
redovisas det totala trafikflödet på Runsavägen vara 1100 fordon per dygn. Det har dock inte genomförts någon mätning av
bullernivån i Upplands Väsby eller i det aktuella planområdet.

Buller och andra störningar från båtar och människor är
försumbara inom särskilt utpekade områden, så kallade
hänsynsområden.

Nationella mål
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur
(Naturvårdsverket, 2011c):

Buller kan medföra hälsoeffekter i form av sömnsvårigheter,
hörselnedsättningar, försämrad inlärning samt misstänkt ökad
risk för hjärt-och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2009). Höga
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Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
55 dBA flygbullernivå utomhus (vid fasad)
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Eftersom befolkningsmängden i planområdet ökar är det sannolikt att bullernivån höjs. Ett mål med den fördjupade översiktsplanen är att det ska byggas så många nya bostäder att det finns
underlag för att utöka kollektivtrafiken i området. Detta kommer att resultera i en högre bullernivå. Med en ny vägdragning
genom Järvakilen till planområdet kommer trafiken att öka och
bidra till ökat buller i den gröna kilen. I övrigt kommer alternativ 2 påverkas av buller på samma sätt som alternativ 1.

Regionala mål


Betydligt färre invånare ska vara utsatta för störningar
som påverkar hälsan negativt (Regionplanekontoret,
2010).

Alternativ 3 – Konsultförslaget

Lokala mål

Om alternativet genomförs innebär det en ökning av ungefär
3000 bostäder samt andra aktiviteter i området. Effekten av
detta kan bli en ökning av kollektivtrafik, biltrafik samt gångoch cykeltrafikanter. Planförslaget innebär även utökad service
i området med restauranger, caféer och butiker. Alternativet
innebär en utökning av hamnområdet samt flytande hus, vilket
kan generera ökad båttrafik. Fler fordon, människor och aktiviteter kan bidra till ökade bullernivåer, vilket i sin tur kan leda
till hälsobesvär för invånare, besökare samt påverkan på djurliv. Det planerade området ligger till viss del inom flygzonen
från Arlanda. Om planförslaget genomförs kommer bullernivån
förmodligen vara hög under byggfasen, vilket kan påverka både
människors hälsa och djurliv i området. Samtliga bullerkällor
kan sammantaget ge upphov till en ökad bullernivå, detta är en
så kallad kumulativ effekt.

I översiktsplanen beskriver kommunen att ”De områden som
idag är relativt bullerostörda ska värnas” (Upplands Väsby
kommun, 2005a).
4.8.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1 – Kairohöjden
På Kairohöjden kommer trafiken att bli den största orsaken till
störande buller. Detta ställer särskilda krav på planeringen så
att bullernivån i området trots all trafik inte överstiger riktvärdena. Planområdet påverkas dessutom av buller från inflygning
till Arlanda samt Kungsängens skjutfält i Upplands Bro kommun på andra sidan Mälaren.
Under byggfasen kan bullernivån komma att vara hög, vilket
ger konsekvenser på folkhälsa samt djurliv. På Kairohöjden är
de främsta bullerkällorna troligen trafik och människor. Flera
bullerkällor leder till höga bullernivåer såsom flygtrafik, skjutbanan samt tillfälliga byggen.

Nollalternativ
Om inget av planförslagen genomförs kommer bullernivån troligen inte att öka om trafikflödet är detsamma som idag. Kommunens mål med området är att tillgängligheten till Mälarstranden och Runsahalvöns rekreationsvärden ska öka bland
kommunens och regionens invånare (Upplands Väsby
kommun, 2010a). Om planförslagen inte genomförs är det möjligt att kommunen inför andra åtgärder för att göra rekreations57

området tillgängligt för befolkningen. Ökad användning av
området kan medföra ökat buller från människor och trafik. För
stora delar av Runsahalvön bedrivs produktionsinriktat jordoch skogsbruk (Upplands Väsby kommun, 2010a). Eventuell
avverkning av skog kan medföra ökat tillfälligt buller i området. Kumulativa bullereffekter från flyg, skjutbana samt trafik
kan fortsätta att påverka området även om planförslagen inte
genomförs.

Alternativ 3 föreslår förutom de bilfria zonerna i området att
hänsyn ska tas så att bebyggelsen till största del inte lokaliseras
inom flygbullerzonen från Arlanda.
En bulleråtgärdsplan bör tas fram, vilket Upplands Väsby
kommun påpekar i den fördjupade översiktsplanen (Upplands
Väsby kommun, 2010a). Där bör hänsyn tas även till kumulativa effekter. Åtgärderna kan bidra till att decibelvärdena i området följer de nationella målen. Det kan i förlängningen leda till
att det övergripande regionala målet och det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö uppnås.

4.8.4 Hänsyn och åtgärder
I kommunens fördjupade översiktsplan behandlas inte miljökonsekvensen buller, utan det är något som ska analyseras vidare vid kommande detaljplanering (Upplands Väsby kommun,
2010a). För att minimera bullernivån i utomhusmiljön finns det
bullerminimerande åtgärder som exempelvis bullerplank. En
annan bullerdämpande åtgärd är trafikregleringar som ger lägre
hastigheter samt att verksamhetslokaler ska användas som bullerskydd för att skapa tystare miljöer för bostäder och rekreation. Bilister ska motiveras att hålla hastigheterna låga genom
småskaliga gaturum med många händelser utmed vägen vilket
kräver en större uppmärksamhet och gör att hastigheterna hålls
låga (Upplands Väsby kommun, 2010a).

4.8.5 Slutsats
Bullret kommer att öka i området om alternativen genomförs
men olika bullerminskande åtgärder kan vidtas. Upplands Väsby kommun har valt att inte utreda de bullerkonsekvenser som
en ökad befolkning i området kommer att generera. Buller från
flygtrafiken och skjutfältet är svåra att åtgärda.

4.9 Trygghet och tillgänglighet
4.9.1 Bakgrund
I dagsläget finns relativt få fastigheter i planområdet. Det finns
fortfarande flera fritidshus men de flesta har omvandlats till
permanenta bostäder. Området väster om Eds Allé norr om Eds
kyrka hade vid årsskiftet 2009/2010, 248 invånare (Upplands
Väsby kommun, 2010a). I och med att området är lågt befolkat
kan planområdet i nuläget uppfattas som mindre tryggt. Vid
planering av offentliga rum är det viktigt att komma ihåg att
trygghet upplevs olika från person till person (Boverket, 2010).
Tillgängligheten till området och inom området är idag begränsad, då det saknas hög turtäthet av kollektivtrafik samt gångoch cykelväg längs med Runsavägen (Upplands Väsby
kommun, 2010a). Från Sättragård, som ligger inom planområ-

En annan betydande faktor för bullernivån kan avgöras av vilken typ av asfalt som kommer att användas i planområdet, exempelvis tyst asfalt. När det kommer till inomhusmiljön kan
typen av byggmaterial och byggnadsmetod komma att minimera bullernivån beroende på hur dämpande isoleringen kommer
att vara (Upplands Väsby kommun, 2005a). Angående bullerkällor från angränsande kommuner, till exempel Arlanda flygplats i Sigtuna kommun och skjutbanan i Upplands Bro kommun, kan Upplands Väsby endast förlita sig på att dessa verksamheter följer riktvärden för buller som finns fastställda.
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4.9.2 Mål och förutsättningar

det, är det cirka 2,5 kilometer fågelvägen till pendeltågsstationen och Upplands Väsby centrum. Mellan det planerade området och tätorten i Upplands Väsby ligger Järvakilen, vilken
invånarna i idag måste korsa för att ta sig till tätorten. Vägarna i
planområdet karakteriseras av många kurvor och backar. En
stor del av området och speciellt Kairohöjden har i dag en stark
lutning och kan anses svårtillgänglig (se figur 22). För att en
bilväg ska vara tillgänglig ska längslutningen inte vara mer än
fem procent (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Nationella mål


Enligt Plan- och bygglagen ska allmänna platser och
områden för andra anläggningar än byggnader kunna
användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i den utsträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag (Plan- och
bygglag 8 kap, 2010).



Enligt Boverket (2010) finns det vissa gemensamma
kännetecken för de områden och platser som upplevs
som trygga:
- de som är överblickbara
- ger kontakt med omgivningen
- är befolkade
- möjliga att orientera sig i
- blandar vägar och bebyggelse
- är välskötta

Regionala mål


hinder ska undanröjas för att alla människor tryggt ska
kunna vistas och resa i regionen (Regionplanekontoret,
2010).

Kommunala mål
Upplands Väsby kommun anger i sin översiktsplan att en av
visionerna är att kommunen ska vara tillgänglig och trygg för
alla. Kommunen eftersträvar bra förutsättningar för att skapa
trygga och säkra miljöer och en god folkhälsa (Upplands Väsby
kommun, 2005a).
Figur 22: Kartan visar hur terrängens lutning ser ut i planområdet idag.
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4.9.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

cykelvägar mellan Väsby tätort och Väsby Sjöstad, genom Järvakilen. I den sträckan planeras den så kallade Kyleparken. Att
välja att resa kollektivt eller med eget fordon kan upplevas som
det tryggaste alternativet, även om gång- och cykelstråken är
upplysta. Konsekvenser av den fördjupade översiktsplanen är
att det finns möjlighet att otrygghet upplevs på de planerade
gång- och cykelstråken i och med att det är svårt att bygga och
planera för trygghet. På Kairohöjden kan dock en ökad trygghet
upplevas till skillnad från idag då den blir befolkad om planförslaget genomförs. Tillgänglighet till kollektivtrafik och service
kan komma att förbättras i området om alternativet vinner laga
kraft. Dock kan tillgängligheten till och inom området vara
begränsad under byggfasen.

Alternativ 1 – Kairohöjden
Det kan konstateras att tillgängligheten till området, med omgivande natur- och kulturmiljöer, kommer att förbättras. Detta i
och med ökad turtäthet i kollektivtrafiken, den nya vägen mot
Sättra, samt nya gång- och cykelvägar. Även Runsahalvön norr
om området kan komma att påverkas positivt i detta avseende
med tanke på den nya vägen till Sättra. Nya vägar och gångstråk innebär särskilt en förbättrad tillgänglighet för funktionshindrade, som tidigare haft en mycket begränsad tillgänglighet
till Kairohöjden och dess utsikt över Mälarlandskapet. Samtidigt omintetgörs paradoxalt nog tillgängligheten till en del av
den naturmiljö som kommunen önskat tillgängliggöra; nämligen själva Kairoplatån som bebyggs med hus. På grund av den
mindre skalan blir det svårare att skapa ett levande och tryggt
stadsrum. En mindre stadsdel kan dock generera trygghet om
”alla känner alla”. Detta kan uppmuntras genom att skapa platser i stadsrummet där människor på ett naturligt sätt kan mötas.

Alternativ 3 – Konsultförslaget
Planförslaget sträcker sig från söder om Harva till norr om Sättra gård, vilket innebär att bebyggelsen sprids ut på en lång
sträcka. Detta gör att densiteten bland bebyggelsen blir relativt
låg. En effekt av detta kan vara att området känns mindre
tryggt, då befolkningen kommer att vara mer utspridd och
överblickbarheten blir begränsad. En effekt av förslaget överlag
kan dock vara att tryggheten ökar eftersom att fler människor
kommer att röra sig i området. Dock behöver inte fler människor i ett område innebära en känsla av trygghet för alla. Om
det planerade alternativet genomförs kan skogsområdet mellan
Upplands Väsby tätort och Väsby Sjöstad ses som en barriär
för fotgängare och cyklister. Konsekvenserna av detta kan vara
att skogsområdet känns otryggt. Tryggheten i skogsområdet
kan dock öka i och med att alternativet föreslår förbättrade
gång- och cykelvägar genom skogen. Effekten av att naturreservatet flyttas kan leda till att en barriär skapas mellan bebyggelsen i den norra och södra delen av planområdet. Tillgängligheten kommer inom planområdet till viss del att förbättras i och
med en utveckling av gång- och cykelstråk samt bilvägar. Tillgängligheten även till service och kollektivtrafik kan komma

Ett problem blir att skapa ett tryggt transportstråk för gång- och
cykeltrafikanter mellan Kairohöjden och Upplands Väsbys
kommuns centralare delar (genom Järvakilen), särskilt under
kvällstid. Enligt den fördjupade översiktsplanen saknas i detta
förslag en länkning av bebyggelsen eller parkstrukturen mot
Eds Allé, det närmast belägna bostadsområdet österut, eftersom
man vill behålla en större del av skogsområdet intakt (Upplands
Väsby kommun, 2010a). Även om en ny gång- och cykelväg
anläggs, med förbättrad belysning, blir det antagligen svårt att i
naturmiljön ingjuta en känsla av trygghet.
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Planområdet ligger avskilt i relation till Upplands Väsby kommuns tätort och kan troligen komma att skapa en känsla av isolering. Detta ska försöka undvikas genom att erbjuda gång- och
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att förbättras i och med planförslaget. Dock kommer tillgängligheten vara begränsad under byggfasen, då byggarbetsplatser
kommer att etableras i området. De bilfria zonerna kan tänkas
bli mer tillgängliga och trygga för gång- och cykeltrafikanter,
men kan upplevas som otillgängliga för biltrafikanter.

trygghet är bland annat förbättrad belysning och överblickbara
ytor. Tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga nämns inte i planförslaget för alternativ 3.
Däremot påpekar dokumentet Forma Väsby Sjöstad att hänsyn
ska tas till invånare i alla åldrar.

Nollalternativ

För att skapa tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga är det nödvändigt att skapa ett område som är planerat
för alla i samhället. Åtgärder för att åstadkomma detta är exempelvis sittplatser längs med gångstråken. För att skapa
trygghet och tillgänglighet är det viktigt med närhet till service,
mötesplatser, torg, ljusa och säkra gångstråk samt kollektivtrafik. Gaturummen ska anpassas enligt tillgänglighetskraven i
kommunens handikappolitiska program. I planförslagen redovisas inte hur den kraftiga lutningen i terrängen ska åtgärdas.
Däremot anges riktlinjer om en fem-procentig lutning som den
planerade Sättravägen inte får överstiga (Upplands Väsby
kommun, 2010a).

Om inget av planförslagen genomförs kommer området förbli
relativt obebott. Detta kan leda till att området upplevs som
otryggt eftersom få människor rör sig i området under dygnets
alla timmar. Tillgängligheten för alla åldrar och för personer
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga är i dagsläget inte
optimal på grund av lutningen i området. Om ny bebyggelse
inte tillkommer i området finns det en sannolikhet för att tillgängligheten inte utvecklas, särskilt gällande kollektivtrafiken
och service.
4.9.4 Hänsyn och åtgärder

4.9.5 Slutsats

För alternativ 2 ingår den så kallade Kyleparken som ska fungera som en passage mellan Upplands Väsby tätort och den nya
bebyggelsen. I Kyleparken ska otrygghet förebyggas med så
kallade ”urbana tuvor” som enligt den fördjupade översiktsplanen kan innebära kvällsöppna verksamheter och upplysta stråk.
Dessa ska skapa trygghet och rörelse under olika tidpunkter på
dygnet. Syftet är att skapa förutsättningar för trygghet genom
mänsklig närvaro och en förutsättning kan vara en ordnad park
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Dessa åtgärder kan leda till
att de regionala målen om trygghet och tillgänglighet kan uppnås.

Tryggheten kan komma att öka i och med att fler människor rör
sig i området och förbättrade gång- och cykelvägar etableras.
Dock kan planförslagen bidra till en känsla av otrygghet i vissa
områden. Trygghet är subjektivt och kan upplevas olika för
olika personer oavsett konsekvenser eller åtgärder.

Alternativ 3 föreslår åtgärder för trygghet och tillgänglighet i
form av förbättrade gång- och cykelstråk genom Kairoskogen.
Enligt dokumentet Forma Väsby Sjöstad bör cykel- och gångvägar även längs med Runsavägen utvecklas (John Thompson
& Partners, 2011a). Andra åtgärder som kan bidra till ökad
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4.10 Olycksrisker och säkerhet
4.10.1 Bakgrund
Runsavägen som går igenom Båtbyggartorp, Kairo och Sättra
är kurvig och innehåller flera backar. Sikten är därav begränsad
för bilister, gång- och cykeltrafikanter enligt den fördjupade
översiktsplanen för Väsby Sjöstad (Upplands Väsby kommun,
2010a). Runsavägens bredd är beräknad till 5,5 m och inga
gång- eller cykelvägar finns tillgängliga i anslutning till den.
Hastighetsbegränsningen på vägen är satt till 50 km/h. Vägen
har idag låg framkomlighet för tung trafik och det saknas utrymme för säkra busshållplatslägen (Upplands Väsby kommun,
2008a). Kollektivtrafiken går på grund av områdets låga befolkning med låg turtäthet (Upplands Väsby kommun, 2010a).
Sättraområdet ligger i riskzonen för översvämning vid 100-års
vattenstånd, vilket innebär att vattenflödena är återkommande
vart hundrade år. Vid hundraårsvattenstånd antas vattennivån i
Mälaren stiga med 1,32 meter över havet (Räddningsverket,
2001). Figur 23 illustrerar detta.

Figur 23: Översvämningszoner vid 100-års flöde i Mälaren, område Kyle Backe,
Kairohöjden och Sättra i Upplands Väsby kommun. (Räddningsverket, 2001)
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4.10.2 Mål och förutsättningar

byggas om kan man anta att förhållandena kommer att förbättras. Vägen kan dock komma att vara brant på sina håll på grund
av landskapets kupering.

Nationella mål
Enligt de nationella transportpolitiska målen ska hänsyn till
säkerhet tas vid planering av transportsystem med dess utformning och bruk. Detta för att minska antalet skadade och döda i
trafiken (Näringsdepartementet, 2009).


I och med att trafiken generellt sett kommer att öka i hela området på grund av exploateringen uppstår en ökad olycksrisk i
form av trafikolyckor. Den nya Sättravägen kommer att utrustas med en parallell gång- och cykelväg. Att gång- och cykelväg finns är en förutsättning för att skapa säkerhet i trafiken. En
separering mellan cykelbanor och bilväg ökar säkerheten ytterligare (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Säkerhet och hälsa är några av de allmänna intressena
som nämns i plan- och bygglagens 2:a kap angående
allmänna och enskilda intressen. Detta innebär att säkerhet och hälsa är aspekter som bör beaktas i planeringssammanhang och vid lokalisering och utformning
av bebyggelse (Plan- och bygglag 2 kap, 2010).

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe

4.10.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

I Sättra ska bebyggelsestråk skapas som når Mälaren. Detta
område ligger i riskzonen för översvämning vid en förhöjd vattennivå vid ett 100-årigt vattenflöde, se figur ovan. En stigning
av vattennivån kan ge betydande negativa konsekvenser för
bebyggelse och aktiviteter i området (Rådets direktiv
92/43/EEG, 1992) (Upplands Väsby kommun, 2010a). Planförslaget som innehåller cirka 2100 bostäder kommer troligen leda
till ökad trafik i området, vilket medför en ökad olycksrisk. En
annan konsekvens är att det planeras en gång- och cykelväg
längs med Sättravägen, något som inte finns idag. Detta kan
leda till ökad tillgänglighet till området och en ökad säkerhet i
och med en separering mellan gång-och cykelväg och bilvägen
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Under byggtiden kan även
risken för olyckor vara hög för både byggarbetare och besökare
i området.

Alternativ 1 – Kairohöjden

Alternativ 3 – Konsultförslaget

Den olycksrisk som förekommer inom planområdet för Kairohöjden utgörs framförallt av trafikfaror. I detta förslag kommer
ingen bebyggelse att förläggas i närheten av mälarstranden utan
endast på Kairohöjden. Därmed finns heller ingen översvämningsrisk för bebyggelsen. Eftersom Runsavägen kommer att

Planförslaget, med cirka 3000 nya bostäder, kommer att betyda
en ökad trafikmängd i området. Antalet bilister och gång- och
cykeltrafikanter kommer att öka. Kollektivtrafiken beräknas gå
med högre turtäthet. Denna förändring kan komma att leda till
ökade olycksrisker inom trafiken, då fler människor rör sig i

Regionala mål


Det är viktigt att planera för trygghet och säkerhet för
att göra regionen attraktiv (Regionplanekontoret, 2010).

Lokala mål
I Upplands Väsbys kommunplan behandlas visionen om att
utveckla en kommun som är trygg och tillgänglig för samtliga.
Trygga och säkra miljöer ska enligt denna vision eftersträvas
(Upplands Väsby kommun, 2005a).
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området. Ytterligare en effekt kan vara att olycksrisken minskar
då en utbyggnad av gång- och cykelvägar planeras. Det kan
även finnas olycksrisker under själva byggfasen, både för arbetare och besökare. I de bilfria områdena i planförslaget, Södra
skogsbyn och den mindre skogsbyn vid Sjöstaden, kan sannolikheten för trafikrelaterade olyckor vara mindre.

Runsavägen byggas om och framförallt breddas från 5.5 meter
till 7 meter med en separerad gång- och cykelväg (Upplands
Väsby kommun, 2010a). Se befintlig väg, Runsavägen, i figur
24. Upplands Väsby kommun påpekar att det är viktigt med
god belysning och en låg fordonshastighet för att skapa en säker och trygg trafikmiljö.

Översvämningskarteringen av Mälaren visar att flytande hus,
offentlig strandpromenad, Sjöstaden, båtklubben samt strandpromenaden nordväst om Sjöstaden och ekobyn kan påverkas
av översvämningsrisken vid 100-årsflödet. Karteringen visar att
stora delar av dessa områden i planförslaget kommer att påverkas vid denna vattennivå. En översvämning kan påverka bebyggelse och människor negativt.

Alternativ 2 och 3 redovisar olika utformningar med bebyggelse i översvämningsriskzonen som kan bidra till att plan- och
bygglagens 2:a kapitel om hälsa och säkerhet vid lokalisering
och utformning av bebyggelse inte uppfylls. Hänsyn till översvämningskarteringen bör tas i planeringen för att minska riskerna för en negativ påverkan. För att undvika översvämningsrisker föreslår Upplands Väsby kommun att marken närmast
Mälaren kan behöva höjas (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Nollalternativ
Oavsett om planförslagen genomförs eller ej kommer vattennivån att stiga. Dock kommer troligen inte lika många byggnader
att beröras som vid ett genomförande av planförslagen. Runsavägen har inga gång- eller cykelbanor vilket medför en säkerhets- och olycksrisk i dagsläget. Möjlighet för att bygga ut
gång- och cykelbanor utan ett genomförande av planförslagen
kan finnas.
4.10.4 Hänsyn och åtgärder
Enligt dokumentet Forma Väsby Sjöstad för alternativ 3 kommer cykel- och gångvägar utvecklas längs med Runsavägen,
vilket kan separera biltrafik från cykel- och gångtrafikanter och
leda till ökad säkerhet och färre olyckor (John Thompson &
Partners, 2011a). Ytterligare underlag för utformningen av vägar i planförslaget kan komma att behövas. Vägar med god
överblick för samtliga trafikanter bör eftersträvas för att minska
risken för olyckor. Dessa åtgärder kan bidra till att de nationella
transportpolitiska målen för att minska antal skadade och döda i
trafiken uppnås. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska

Figur 24: Runsavägen genom Båtbyggartorp. Foto: Bo Eknert
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4.10.5 Slutsats

Däremot har Boverket tidigare rekommenderat 500 meter som
skyddsavstånd (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Området i Sättra kommer att påverkas i större utsträckning vid
en översvämning om alternativen genomförs, särskilt vid planerna för strandnära bebyggelse. Trafikmängden kommer att
öka ifall något av planalternativen genomförs. En säkrare trafikmiljö kan skapas om planförslagen genomförs då vägarna
medför en ökad mängd människor som rör sig i området, både
med och utan bil. Alltså kurvor rätas ut, backar brantas av och
separata gång- och cykelvägar anläggs.

4.11.2 Mål och förutsättningar
Nationella mål


Enligt Plan- och bygglagens 2:a kapitel, som behandlar
allmänna och enskilda intressen, ska hänsyn till bland
annat människors hälsa och säkerhet tas i planering
(Plan- och bygglag 2 kap, 2010). Detta kan relateras till
bland annat hästhållning, då allergener från denna typ
av verksamhet kan anses äventyra människors hälsa.



Boverket har tagit fram rekommendationer om planering av bebyggelse i samband med djurhållning. Vid
planering av bebyggelse i närhet till djurhållning och
vice versa ska hänsyn tas till flera faktorer. Bebyggelsens och djurhushållningens karaktär samt områdets
vindförhållanden, vegetation och terräng är faktorer
som ska utredas samt beaktas vid planering (Boverket,
2011b).

4.11 Allergener
4.11.1 Bakgrund
Väsby ridklubb driver ridverksamhet i Sättra. Anläggningen,
med stall och ridhus, har en kapacitet för 50 hästar. Ungefär
350–550 personer använder anläggningen varje vecka
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Hästallergener från hästhållning kan spridas och innebära en hälsorisk för människor,
speciellt personer som är överkänsliga kan drabbas av svåra
symtom. Ungefär 7–10 procent av Sveriges befolkning antas
vara allergiska mot hästar. Allergener kan spridas både via luft
och människor som vistas bland hästar. I direkt anslutning till
hästanläggningar anses koncentrationen av hästallergener vara
hög, men denna minskar ju längre avståndet från hästanläggningen man kommer. Olika förhållanden, så som vindriktning
samt omgivningens karaktär, kan påverka spridningen av allergener via luft. Bland annat kan öppna landskap bidra till en
högre spridning av allergener. Boverket har tidigare haft rekommenderade skyddsavstånd mellan bebyggelse och djurhållning just på grund av risken med allergener men dessa rekommendationer avskaffades år 2011 (Boverket, 2011b). Upplands
Väsby kommun har satt egna riktlinjer för skyddsavstånd i den
fördjupade översiktsplanen för Väsby Sjöstad. Detta är ett säkerhetsavstånd på 200 meter mellan stall och tät bebyggelse.

4.11.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1 – Kairohöjden
Bostadsområdet ligger i närheten av Väsby ridklubb. Detta innebär att hästallergener från hästhållning kan spridas och medför en hälsorisk för personer som är överkänsliga. Boende som
lider av hästallergi kan drabbas av svåra symptom. Spridning
av allergener kan variera beroende på vindriktningen.
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
I den fördjupade översiktsplanen ingår det i alternativ 2 att utveckla Sättraområdet till ett aktivitetscentrum. Inom detta om-
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råde bedrivs idag ridverksamhet. Ridklubben är i behov av ett
nytt ridhus, ny paddock, fler parkeringsplatser samt fler hagar. I
förslaget om Sättra aktivitetscentrum föreslås en flyttning av
hagar för att få plats med parkeringsutrymmen i anslutning till
aktivitetscentrumet. I och med en eventuell flyttning av hagar
menar den fördjupade översiktsplanen att det kommer ske en
minskning av allergener bland de nya bostäderna då avstånd till
planerade bostäder blir längre (Upplands Väsby kommun,
2010a). Å andra sidan torde en utökning av ridverksamheten
komma att öka den totala mängden av allergener från hästar i
området. Det finns idag bygglov för ett nytt och större ridhus
(Upplands Väsby kommun, 2010a).

luftströmmar. Generellt kan det ändå konstateras att påverkan
av hästallergener på omgivningen inte ändras märkvärdigt om
flera bostäder inte byggs.
4.11.4 Hänsyn och åtgärder
Det presenteras inga direkta åtgärder för något av alternativen
för att motverka spridning av allergener. Vid planering av bebyggelse i närhet till hästhållning bör hänsyn till Boverkets
rekommendationer tas istället för att utgå från avskaffade rekommendationer på skyddsavstånd. Att en utredning görs och
att hänsyn tas till Boverkets rekommendationer kan bidra till att
plan- och bygglagens 2:a kapitel om människors hälsa uppnås.

Alternativ 3 – Konsultförslaget

Kommunen nämner att olika län och kommuner har gjort olika
ställningstaganden angående spridning av allergener, däremot
redovisar inte Upplands Väsby hur den egna kommunen ställer
sig i frågan (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Effekten av alternativet är att antalet människor som rör sig i
området i närheten till Väsby ridklubb kan antas öka eftersom
planförslaget innebär ökad bebyggelse runtom stallet. Flera
personer kan då påverkas av de hästallergener ridklubben avger
genom spridning via luft samt spridning via människor som
varit i kontakt med hästar. Detta kan i förlängningen leda till
ökade hälsorisker. Det norra planområdet runt Väsby ridklubb
är även relativt öppet utan större skogspartier, vilket kan bidra
till en enklare spridning av allergenerna. Beroende på vindförhållanden kan allergenerna även sprida sig längre ut i planområdet och på så sätt påverka ett större antal människor.

4.11.5 Slutsats
Eftersom området runt ridskolan kan komma att bebyggas i
högre utsträckning än idag, kan fler personer komma att påverkas av allergener i området. En utredning för att förebygga och
undersöka faktorers olika påverkan kan minska eventuella konsekvenser.

Nollalternativ

4.12 Markradon

Om inget av planförslagen genomförs kommer inte mängden
människor som kan utsättas för hästallergener att öka i samma
omfattning som det gör om området bebyggs. Möjligen om
kommunen bestämmer sig för att satsa på friluftslivet i området, kan antalet besökande i området stiga något. Då höjs även
risken för att flera människor drabbas av symptomen och att
allergenerna sprids. Även skogsavverkningar i området kan
bidra till att hästallergenerna sprider sig till nya områden med

4.12.1 Bakgrund
Radon är en radioaktiv gas som kan skada levande vävnad och i
det långa loppet orsaka lungcancer (Socialstyrelsen, 2009).
Radon förekommer i varierande omfattning i alla bergarter.
Höga halter finns framförallt i kvartsrika bergarter, som till
exempel vissa graniter och pegmatiter (Sveriges geologiska
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undersökning, 2000). Radon kan delas upp i tre olika källor;
markradon, i byggnadsmaterial eller i djupborrade brunnar. I
Upplands Väsby är markradon den vanligaste källan till radon i
inomhusluften (Upplands Väsby kommun, 2005a).



Säker strålmiljö - Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.

För Upplands Väsby kommun finns en översiktlig kartläggning
av radonförekomst i marken. Kairohöjden och Kyle Backe består i huvudsak av kvartsdiorit med inslag av granit och granodiorit. Marken klassas vanligen in i låg-, normal- och högriskområden utifrån Sveriges geologiska undersökningar. Inom
trakten för Kyle Backe, Kairohöjden och Sättra finns det områden som klassas som eventuella högriskområden och lågriskområden. Dessa finns främst inom Sättra naturreservat och Kairohöjden (Upplands Väsby kommun, 2005a). I Upplands Väsby
har värden över dagens riktvärden uppmätts i 50 procent av
egnahem och i 20 procent av hyreslägenheterna i kommunen
(Upplands Väsby kommun, 2005a).

4.12.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1– Kairohöjden
Den norra delen av Kairohöjden ligger på gränsen till områden
där risken för radon bedöms vara hög (Upplands Väsby
kommun, 2005a). Därmed kan boenden i de norra delarna av
bostadsområdet bli utsatta för högre halter av radon.
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Inom norra delen av planområdet finns det risk för radonhalter i
den del av Sättra som inkluderas i planområdet. I och med att
bebyggelse inom det området planeras ökar risken för att radon
sprids i det nya bebyggelseområdet.

4.12.2 Mål och förutsättningar
Nationella mål


Radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020.

Enligt Boverkets byggregler får årsmedelvärdet av radonhalten i inomhusluften inte överstiga 200 Bq/m3.
Vid hög radonhalt bör åtgärder genomföras för att
minska inläckage till inomhusmiljön. Tätning av
genomföringar i byggnaden är ett exempel på en sådan
åtgärd (Boverket, 2011a).

Alternativ 3 – Konsultförslaget
Det norra området i alternativet ligger inom eventuella
högriskområden och lågriskområden för markradon. Detta betyder att en utökad bebyggelse och hamn i detta område som
alternativet föreslår kan utsätta fler personer för markradon. En
konsekvens av detta kan vara att risken för lungcancer ökar hos
invånare i det aktuella området.

Miljökvalitetsmål som behandlar radon är enligt Naturvårdsverket (2011b):

Nollalternativ

God bebyggd miljö – precisering: hälsa och säkerhet
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska
ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Om inget av planförslagen genomförs och ny bebyggelse inte
tillkommer i området kommer inte markradons påverkan på
människoliv på området att öka. Väsby ridskola ligger för när67

varande på ett område där radonrisken bedöms vara eventuellt
hög, vilket betyder att radonhalterna där bör följas upp och
eventuella åtgärder bör vidtas i framtiden ifall radonhalterna
uppskattas som hälsofarliga. Generellt kan konstateras att påverkan av att planförslagen inte genomförs blir positiv för folkhälsan då ytterligare människor inte utsätts för de radonutsläpp
som finns i området.

4.13 Rekreation och friluftsliv
4.13.1 Bakgrund
I den fördjupade översiktsplanen står det att Runsahalvön ska
utvecklas, främst för rekreation och fritid (Upplands Väsby
kommun, 2010a). Enligt översiktsplanen har rekreations-, natur- och kulturvärdena som finns på Runsahalvön ett regionalt
intresse. Målet med att utveckla området är att tillgängligheten
till Mälarstranden och Runsahalvöns rekreationsvärden ska öka
bland både kommunens och regionens invånare (Upplands
Väsby kommun, 2010a). I dagsläget finns det förutsättningar
för rekreation och friluftsliv där tillgången har en betydelse för
folkhälsan. Området består av ett större skogsområde samt Sättra gårds naturreservat. Sättra gårds naturreservat är 157 hektar
stort och är ett kulturlandskap. Området består av både öppen
åkermark samt löv- och barrskog. För stora delar av Runsahalvön bedrivs produktionsinriktat jord- och skogsbruk (Upplands
Väsby kommun, 2010a). I reservatet finns bland annat promenad- och cykelvägar, ridhus, badplats, småbåtshamn, kanotklubb och strandpromenad.

4.12.4 Hänsyn och åtgärder
Åtgärder som kan vidtas om alternativen genomförs är markradonundersökningar. I den fördjupade översiktsplanen nämns
inga åtgärder eller konsekvenser för markradon. På kommunens hemsida beskrivs däremot generella åtgärder mot radon.
Vid genomförande av planförslagen kan bebyggelse i riskområden behöva tätas mot marken för att förhindra markradonet
från att tränga in i inomhusmiljön. Fungerande ventilationer är
en annan åtgärd som kan behövas samt radonsug, vilket är en
konstruktion som sänker lufttrycket i marken under huset. Detta
för att förhindra att jordluft sugs in i bostäderna och därmed
minska radonhalten (Upplands Väsby kommun, 2011a). Radonhalterna i bostäder bör följas genom regelbundna mätningar. Dessa åtgärder kan bidra till att miljömålen samt Boverkets
byggregler följs. Man bör även ta hänsyn till de kumulativa
effekter som radon från olika källor, som mark, byggmaterial
och hushållsvatten kan medföra.

Kairoskogen kan idag ses som en grön länk mellan den västra
delen av kommunen och tätorten. Runsahalvön som helhet är
för närvarande en viktig resurs för friluftslivet enligt den fördjupade översiktsplanen (Upplands Väsby kommun, 2010a). I
området finns dessutom Skeppartorp, där Upplands Väsby naturskola har olika aktiviteter för barn. Rakt genom området går
den 42 mil långa Upplandsleden (Upplandsstiftelsen, 2011). I
Kairoskogen finns Kairospåret som är ett elupplyst motionsspår, detta prepareras till skidspår under vinterhalvåret
(Upplands Väsby kommun, 2011f). Detta illustreras i figur 25.
Upplandsleden samt elljusspåret kan även ses i figur 26 och 27.

4.12.5 Slutsats
Radonhalten kan komma att påverka fler människor än tidigare
om planförslaget genomförs. För att undvika detta vid ett eventuellt beslut om bebyggelse i riskzoner för radon bör åtgärder
vidtas.
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4.13.2 Mål och förutsättningar
Nationella mål
Miljökvalitetsmål som behandlar friluftsliv och rekreation är
enligt Naturvårdsverket (2011b):


God bebyggd miljö - Det finns natur- och grönområden
med närhet till bebyggelse och med god kvalitet och
tillgänglighet så att behovet av utomhuslek, rekreation,
lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.



Levande skogar - Människors hälsa främjas genom att
attraktiva skogar för rekreation och friluftsliv värnas
och förvaltas så att dess upplevelsevärden stärks.



Levande sjöar och vattendrag - Sjöar och vattendrag
ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.



Ett rikt odlingslandskap - Odlingslandskapet erbjuder
rika möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv.

Regeringen har ställt upp elva nationella mål för folkhälsan.
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Detta genom att bland annat:

Figur 25: Kartan visar rekreationsmöjligheter i planområdet idag.

69

Skapa tillgång till tillgängliga grönområden för rekreation (Regeringen, 2011).

Regionala mål




4.13.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas
och vidareutvecklas genom att säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet.

Alternativ 1 – Kairohöjden
Förslaget att enbart bebygga Kairohöjden tar en mindre mängd
skogsmark i anspråk än de andra föreslagna alternativen. Därmed blir större sammanhängande områden kvar för friluftslivet.
Sättra naturreservat förblir intakt. Det finns en risk att naturen
runtomkring bostadsområdet främst kommer att nyttjas av de
boende där, eftersom området nu blir tätortsnära. Detta kan
även bidra till att minska rekreationsvärdet i området, eftersom
det förlorar en del av sin ostördhet. Samma effekt kan uppkomma av det faktum att man vill öka tillgängligheten till området. Ett ökat antal besökare i området leder till ett ökat slitage
på de natur- och kulturvärden som finns där och kan även bidra
till att förändra områdets karaktär. Under själva byggfasen
kommer även rekreationsområden att vara påverkade av
byggarbetet.

Människor i regionen ska ha god tillgång till tätortsnära
natur av hög kvalitet (Regionplanekontoret, 2010).

Lokala mål


Skapa fler sjönära upplevelser längs med Mälaren och
Runsahalvön



Öka tillgängligheten till Mälaren och Runsahalvön



Värna och utveckla sjöar och vattendrag för rekreation
(Upplands Väsby kommun, 2005a).

Det motionsspår som finns i området, Kairospåret, och gångstigar kommer också att påverkas av exploateringen, vilket kan ha
negativa konsekvenser för platsens rekreationsvärde. Upplandsleden kommer att påverkas då leden eventuellt kan behöva dras
om. Även sumpskogen som ligger i planområdets östra delar
kommer att påverkas på ett icke fördelaktigt sätt, trots att den
undantas från exploatering, eftersom den påverkas av angränsande bebyggelse. Detta leder till förlorade naturvärden, som i
förlängningen ger negativa konsekvenser även för friluftslivet.
Områdets karaktär kan också komma att förändras på grund av
det ökade besökstrycket. Allmänheten kan också komma att
förlora de utmärkta utsiktsvyer som erbjuds från Kairohöjden,
på grund av de bostäder som kommer att byggas där. Se hur
rekreationsmöjligheterna påverkas av alternativ 1 i figur 28.

Figur 26: Upplandsleden. Foto: Karin Lundgren
Figur27: Elljusspår. Foto: Sabine Sigfridsson
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Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Rekreation och friluftsliv kommer att påverkas då ytor för rekreation och friluftsliv tas i anspråk. Under själva byggfasen
kommer även rekreationsområden att vara påverkade av
byggarbetet. I och med en ökad befolkning i området kommer
trycket på rekreationsområden även att öka. En av planförslagets målsättningar är att skapa en ökad tillgänglighet för rekreation och friluftsliv, vilket kan uppnås då kollektivtrafiken har
för avsikt att öka sin turtäthet till området. En effekt kan även
bli att området blir mest tillgängligt för de boende i de nya bostadsområdena och inte för den stora allmänheten. Den främsta
anledningen att besöka området kan komma att skifta fokus
från frilufts- och rekreationsområde till bostadsområde.
Strandskyddsområden kommer att påverkas då planförslaget
har för avsikt att göra intrång i vattennära områden genom att
utöka marinan. Den befintliga småbåtshamnen ligger idag inom
naturreservatet, men planförslaget föreslår att den delen av
Sättra naturreservat ska upphävas för att en kaj ska kunna anläggas. I och med att planförslaget gör intrång i naturreservatet
Sättra föreslår kommunen kompensationsåtgärder som innebär
att nya områden klassas som naturreservat norr och söder om
de befintliga gränserna. Även Upplandsleden går igenom planområdet och kommer att påverkas då byggnader är planerade
där leden passerar. Viss byggnation gör även intrång i det befintliga Kairospåret samt gångstigar i området. En konsekvens
av det är att tillgången till dessa områden för friluftsliv kommer
att minska (se figur 29).

Figur 28: Kartan visar hur befintliga rekreationsmöjligheter påverkas av alternativ
1.
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Alternativ 3 – Konsultförslaget
Om det föreslagna alternativet genomförs kommer friluftslivet
och rekreationen att påverkas i området då ytorna för friluftslivet minskar. Rekreation i odlingslandskapet kommer att påverkas till stor del i den norra delen av planförslaget, då ytor för
åkermark ska bebyggas. Även under byggnadsfasen kommer
ytor för friluftsliv att påverkas och tillgången till rekreation kan
då bli begränsad. En effekt av alternativet är att befolkningsunderlaget blir större och en konsekvens av detta kan vara att
nyttjandet av friluftsområdet ökar. Friluftsliv och rekreation
kan öka i och med planförslaget eftersom kollektivtrafiken ska
gå med större turtäthet samt att en ny väg ska byggas vilket ger
fler användare tillträde. Känslan av lugnt skogsområde och
rekreation kan dock minska om användningen av friluftsområdet ökar.
Tillgången till strandrekreation och båtaktiviteter ökar i planförslaget. Strandskyddet kommer att påverkas om alternativet
genomförs vilket kan leda till minskad tillgång till rekreation
och friluftsliv vid strandnära områden. En ökad tillgänglighet
för båttrafik kan dock gynna friluftslivet för människor med
tillgång till båt. Alternativet föreslår ett upphävande av en del
av naturreservatet. För att detta ska kunna ske måste synnerliga
skäl finnas och kompensering utgå. I det föreslagna alternativet
ska ett upphävande ske och som kompensering ska annan värdefull skogsmark avsättas. Effekter av detta kan bli att naturreservatet fragmenteras. Upplandsleden i det planerade området
kan komma att påverkas till stor del då bebyggelse planeras på
flera olika delar där leden går. Även Kairospåret kommer att
påverkas till en viss del (se figur 30).

Figur29: Kartan visar hur befintliga rekreationsmöjligheter påverkas av alternativ
2.
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Nollalternativ
Det produktionsinriktade skogsbruket kan komma att begränsa
förutsättningarna för friluftsliv och rekreation i området, då
eventuella skogsavverkningar kan ske. Storleken på ytor för
rekreation och friluftsliv inom skogs- och odlingslandskap kan
bibehållas. Tillgången till småbåtshamnen kan förbli begränsad. Om planförslagen inte genomförs kan antalet människor
som använder området för rekreationssyfte förbli mindre än vid
ett genomförande av något av alternativen. Dock kan tillgängligheten till området komma att utvecklas i framtiden, vilket i
sin tur kan locka fler besökare för rekreation- och friluftslivsyfte. I och med kommunens mål att skapa tillgänglighet till rekreationsvärden är det möjligt att utgå ifrån att det finns en vision
om att utveckla friluftslivet även om planförslagen med bebyggelse inte genomförs. Detta kan då troligen medföra att exempelvis Upplandsleden, ridklubben och badplatsen utvecklas.
4.13.4 Hänsyn och åtgärder
För alternativ 1 framgår det att sumpskogsbiotopen i den östra
delen av området kommer att undantas från exploatering. På
samma sätt undviks exploatering i de norra och södra delarna
av planområdet där terrängen är som brantast. Där parkerna ska
anläggas måste skogen gallras i lämplig omfattning och gångstigar anläggas, men i övrigt lämnas marken oexploaterad
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Dessa åtgärder kan bidra
till att förstärka frilufts- och naturupplevelsen i bostadsområdets närmiljö. Några vidare åtgärder för att gynna friluftslivet
framkommer ej av alternativ 1.
Som kompensationsåtgärd för alternativ 2, alltså upphävandet
av en del av naturreservatet Sättra, föreslås två områden i anslutning till det planerade bostadsområdet bli klassade som
naturreservat. Dessa kompensationsåtgärder kan därför till viss
del uppnå de regionala och nationella målen om rekreation och
friluftsliv. Å andra sidan är ambitionen med de föreslagna änd-

Figur 30: Kartan visar hur befintliga rekreationsmöjligheter påverkas av alternativ
3.
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ringarna av naturreservatet att främja det rörliga friluftslivet,
vilket snarare kan leda till att området blir uppdelat. Detta på
grund av att rekreation och friluftsliv kan försvagas vid passage
genom bostadsområdet som kommer ligga mitt emellan de föreslagna kompensationsområdena för naturreservatet.

4.14 Demografi
4.14.1 Bakgrund
Upplands Väsby kommun har en positiv befolkningsutveckling
och passerade 40 000 invånare i november 2011 (Upplands
Väsby kommun, 2011i). Området där Väsby Sjöstad planeras
har en befolkning på cirka 250 personer (Upplands Väsby
kommun, 2010a). Diagrammet (se figur 31) visar kommunens
ålders- och könsfördelning den 1 november 2010 (Statistiska
Centralbyrån, 2011). Befolkningsprognoser visar på att kommunen kommer få en allt högre andel åldrande befolkning inom
en tioårsperiod (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Enligt dokumentet Forma Väsby Sjöstad kommer alternativ 3
att ge ökad tillgänglighet till friluftsliv. Detta på grund av förbättrad kommunikation till området. Enligt alternativ 3 ska en
del av naturreservatet upphävas. En åtgärd är att kompensera
för detta och istället bevara ett skogsområde som anses viktigt
av kommunens invånare (John Thompson & Partners, 2011a).
Sannolikheten att nå miljömålet God bebyggd miljö om alternativ 3 genomförs är god. Alternativ 3 innebär närhet till naturoch grönområden, lokal odling samt att ett hälsosamt lokalklimat utvecklas. Miljömålet Levande skogar kan uppfyllas till
viss del. Alternativ 3 tar hänsyn till skogsområden som enligt
invånarna har starka upplevelse- och bevarandevärden. Strandskyddet påverkas om alternativet genomförs vilket kan beröra
miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Även utökningen av
båthamnen och det sjönära boendet kan inverka på detta mål.
Om alternativ 3 genomförs kommer målet Ett rikt odlingslandskap förmodligen inte uppnås. Planen tar i anspråk en stor del
av det befintliga odlingslandskapet.
4.13.5 Slutsats
Tillgängligheten till friluftsliv och rekreation kan påverkas positivt med ökad kommunikation till området, vilket leder till att
fler människor vistas i området. Dock kommer ytorna för friluftsliv att påverkas negativt då både skogs- och åkermark
minskar till förmån för bebyggelse. Dessutom kommer trycket
på de gröna ytor som finns kvar att öka avsevärt.

Figur 31: Befolkningspyramid för Upplands Väsby kommun 1 november 2010
(Statistiska Centralbyrån, 2011).

I Upplands Väsby består invånarantalet av 23 procent utlandsfödda, vilket är något högre än genomsnittet i Stockholms län
där andelen utlandsfödda är 21 procent. Detta kan också jämfö74

Regionala mål

ras med hela riket där andelen utlandsfödda är 15 procent
(Upplands Väsby kommun, 2011j). Den eftergymnasiala utbildningsnivån är lägre i Upplands Väsby i jämförelse med
genomsnittet i Stockholms län. 32 procent av invånarna i
kommunen har en eftergymnasial utbildning medan motsvarande genomsnittssiffra i Stockholms län är 45 procent. I hela
riket är andelen med eftergymnasial utbildning 37 procent
(Upplands Väsby kommun, 2011i). 2009 var årsmedelinkomsten i Upplands Väsby 282 000 kr, jämfört med genomsnittet i
Stockholms län där medelinkomsten var 298 000 kr. I figur 32
syns en karta med medelinkomsten för kommuninvånarna i
länet.

Följande mål baseras på information från Regionplanekontoret
(2010):

4.14.2 Mål och förutsättningar
Nationella mål



En variation i typer och upplåtelseformer är viktig för
att få en mer socialt och demografiskt blandad befolkning



Processer på bostadsmarknaden som leder till segregation måste vändas, så att boendet istället bidrar till integration



Människor med olika bakgrund i alla delar av regionen
möts ofta och har stark tillit till varandra

Lokala mål

Nedanstående mål baseras på information från Boverket
(2007):




Bostadspolitiken skall främja social, ekonomisk och etnisk integration.
Målet för bostadspolitiken är att alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och
i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra
till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och samtidigt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid
planering, bebyggande och förvaltning skall en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling vara
grund för verksamheten.
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En ny levande stadsdel för alla



Attraktivt boende i blandade boendeformer



Tillgängligt och tryggt för alla



Bostäder för alla i en god bebyggd miljö. Variation i
nya utbyggnadsområden. Förändring av ensidigt sammansatta bostadsområden. Nya boendeformer och god
arkitektur. Kollektivbostäder, ungdomsbostäder, flergenerationsboende, seniorboende och tekniskt avancerade
hus (Upplands Väsby kommun, 2010a).

4.14.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1 – Kairohöjden
Bostadsområdet på Kairohöjden ska ges en stadsmässig framtoning och den fysiska miljön utformas så att den bidrar till
sociala utbyten, mellan boende och besökare. Bebyggelsen
kommer enligt alternativet att bestå av flerbostadshus i fyra
plan, därutöver radhus och fristående enbostadshus. Förslaget
tar inte upp hur man ska åstadkomma bättre social sammanhållning.
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Befolkningen i Upplands Väsbys kommun kommer att öka om
Väsby Sjöstad realiseras. Fler bostäder ger möjligheten för fler
människor att bosätta sig i kommunen, och de nya bostäderna
ska bidra till en större åldersvariation hos befolkning samt öka
mångfalden i kommunen.
I alternativ presenteras en blandad bebyggelse. Det beskrivs
som ett stadsliknande kommundel med ideal från trädgårdsstaden och ett område som Sjöstad. Området kommer enligt alternativet att innehålla olika funktioner, med en blandning av bostäder och verksamheter. Förslaget tar dock inte upp någonting
om olika boendeformer eller tillgänglighet för alla, något som
däremot nämns i inledningen till den fördjupade översiktsplanen (Upplands Väsby kommun, 2010a).
Nybyggda bostäder medför ofta en hög bostadskostnad vilket
kan leda till att endast medel- och höginkomsttagare har möjlighet att bosätta sig i Väsby Sjöstad. Konsekvensen av detta
kan antas bli att området segregeras och att invånarna inte integreras med övriga kommuninvånare (Boverket, 2007).
Figur 32: Karta över kommuninvånarnas medelinkomst i Stockholms län.
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Alternativ 3 – Konsultförslaget

I alternativ 2 presenteras inte några tydliga åtgärder för att skapa social hållbarhet och integration. Att ha en blandad bebyggelse kan dock tolkas som ett försök att skapa ett heterogent
område även om det främst handlar om en blandning mellan
bostäder och andra verksamheter.

Alternativ 3 beskrivs också ge en blandad bebyggelse som ska
byggas för alla åldrar och inkomster. Merparten av bostäderna
planeras dock att vara småhus (Drotte - Personlig
kommunikation, 2011). Genom att bygga småhus kommer
barnfamiljer att lockas till området, vilket då också kommer
påverka demografin. Den ålderdiversifierade befolkning som
efterfrågas i kommunen kommer antagligen att uppnås, däremot kan detta bidra till en mer homogen befolkning i Väsby
Sjöstad sett till åldersfördelningen.

Torbjörn Einarsson, arkitekt på Arken-SE arkitekter presenterar
olika aspekter som Arken-SE arkitekter brukar inkludera i sina
planer för att åstadkomma betingelser för socioekonomisk
blandning. Småskalighet menar Einarsson är viktigt för att ge
möjlighet för olika stora byggföretag att vara med i processen
(Einarsson - Personlig kommunikation, 2011). Småskalighet
skall även ge plats för privata bygginitiativ för att ge plats för
olika livsstilar. Einarsson menar att begreppet ”trädgårdsstad i
skog” som nämns i alternativ 2 är viktigt, då det syftar till att
bevara skogstämningen men även värna om de värden som är
kopplade till trädgårdsstaden. Trädgårdsstad innebär att det ska
vara en blandning av hustyper, upplåtelseformer, lokal service,
med tydliga gaturum, torg och parker. Trädgårdsstadens ideal
kan ses som ett alternativ för att uppnå de regionala målen.
Einarsson menar att politiker har ett viktigt ansvar för att främja en social hållbarhet eftersom de är med och sätter ribbor eller
ramar bland annat i form av avgifter på bostäder.

Nollalternativ
Om området Väsby Sjöstad inte byggs finns en stor sannolikhet
att områdets nuvarande karaktär kommer att kvarstå. Den demografiska bilden som råder i dagsläget kan därför troligen
kvarstå. Att det genomförs byggen runt om i Upplands Väsby
kan komma att påverka den demografiska bilden som helhet i
kommunen. Kommunikationen mellan planområdet och kommunen som helhet kommer troligen att kvarstå som i dagsläget.
4.14.4 Hänsyn och åtgärder
En diversifierad åldersfördelning i Väsby Sjöstad kan uppnås
genom att ha flera olika typer av boendeformer och hustyper.
En allt större andel av befolkningen kommer inom de närmsta
åren vara äldre än 65 år, vilket skapar behov av allt fler senioroch äldreboenden, liksom god tillgänglighet och närhet till service i området (Upplands Väsby kommun, 2010a). För att få en
blandad socioekonomisk befolkning i Väsby Sjöstad bör olika
typer av upplåtelseformer, storlekar på bostäderna och hustyper
upprättas, vilket skulle bidra till att de regionala och nationella
målen uppnås. Vilken upplåtelseform som dominerar i ett bostadsområde får betydelse för områdets socioekonomiska sammansättning.

Alternativ 1 kommer troligen inte att uppnå vare sig de nationella eller de regionala målen då detta förslag innebär en homogen bebyggelse. Det är svårt att avgöra om alternativ 2 och
3 skapar förutsättningar för att dessa mål skall kunna uppnås.
Det kan bland annat ifrågasättas om det kommer att byggas
bostäder till rimliga kostnader i Väsby Sjöstad, även om alternativ 3 beskriver att det ska finnas bostäder för alla åldrar och
inkomster. I området bör det finnas små och billiga lägenheter
som riktar sig till äldre, ungdomar och studenter, vilket vore ett
bra komplement till bostadsutbudet i stadsdelen. Givetvis ska
det även finnas större bostäder för större barnfamiljer. Genom
ett mer varierat bostadsutbud kan man matcha behov och öns77

kemål hos dem som bor i området eller dem som vill bosätta
sig där, men också i förhoppningen om att på sikt kunna motverka boendesegregationen. Att skapa en variation av bostäder
för att främja en blandad befolkning kan även ses som ett sätt
att minimera risken för kumulativa effekter. För att minimera
de kumulativa effekterna är det även viktigt att integrera Väsby
Sjöstad med övriga delar av kommunen.
4.14.5 Slutsats
För att Väsby Sjöstad ska bli ett bostadsområde för alla, bör
hänsyn tas till att tillgodose behovet av olika boendeformer och
hustyper. Hyresrätter bör blandas med bostadsrätter och småhus. Blandad byggelse är viktig för att uppnå en socialt hållbar
stadsdel och en mångfald hos befolkningen. Politikerna och
byggföretag har därför en viktig roll för hur området utvecklas.
Figur 33: Verksamhet vid Kairobadet idag. Foto: Johan Norén

4.15 Service och sysselsättning
4.15.2 Mål och förutsättningar
4.15.1 Bakgrund
Nationella mål
I det planerade exploateringsområdet finns idag få arbetsplatser. I de närmaste bostadsområdet, Runby, dit avståndet är cirka fyra kilometer, finns livsmedelsbutik, butiker med närservice samt för- och grundskola. I centrala delarna av Upplands
Väsby, drygt fem kilometer från Kairo, finns idag vårdcentral,
bibliotek och gymnasium (Upplands Väsby kommun, 2010a).
Ytterligare vårdtillgångar finns på Löwenströmska sjukhuset
samt en vårdcentral i Runby (Upplands Väsby kommun,
2005a).

Följande miljökvalitetsmål baseras på information från Naturvårdsverket (2011b):
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Hållbar samhällsplanering – Städer och tätorter planeras
utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.



Hållbar bebyggelsestruktur – En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas både vid nylokalisering av
byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart.



God vardagsmiljö – Den goda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur, vilket bland annat gör att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas.



Mångfald i utbudet – Centrala Väsby med stationen/knutpunkten, det kommersiella och kulturella utbudet och offentlig service är ett attraktivt bostadsområde
och skall utvecklas.



Service och gemenskap i närmiljön – Stadsmiljön i
kommunens centrala delar ställer krav på koncentration
både av offentlig och kommersiell service och kulturutbud. I målet att bevara och utveckla ett centrum i kommunen, Väsby Centrum, bör man ändå sträva efter viss
lokal service och kulturutbud i kommundelarna genom
samverkan mellan olika intressenter i samband med till
exempel förtätning. Ute i bostadsområdena finns det
också behov av mötesplatser och viss service som varken kan eller ska tillfredsställas i centrum.



Stort arbetsplatsutbud – Upplands Väsby kommun ligger inom en del av regionen som är välförsörjd med arbetsplatser och även inom kommunen är arbetsplatsutbudet stort. Den ökande specialiseringen innebär dock
att det är viktigt att fortsätta arbeta för stort arbetsplatsutbud inom eller på pendlingsavstånd till kommunen.

Regionala mål
Följande mål baseras på information från Regionplanekontoret
(2010):


Privata och offentliga aktörer samspelar för att utveckla
regionens näringsliv.



Entreprenörskulturen är stark i både privat och offentlig
sektor.



Stockholmsregionen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft.



Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, utbildning och service som väl möter efterfrågan
och som passar olika livsstilar.

Lokala mål

4.15.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Följande mål är hämtade från Upplands Väsby kommun
(2005a):

Alternativ 1 – Kairohöjden
Alternativ 1 är planerad utifrån ett socialt utbyte mellan boende
och besökare, vilket i bästa fall ska ge utrymme för att bedriva
viss handel i områdets centrala delar. För att inbjuda till promenader och till socialt utbyte har gatustrukturen fått en rutnätsform som anses ge många fördelar såsom mindre utbredning av bostäder, infrastruktur, vägar och föroreningar och
därmed mindre negativ påverkan på viktiga och känsliga markoch naturområden. Den lokala handeln, och därmed sysselsättningen, är starkt beroende av befolkningsmängden, genom-

Väl utvecklad samhälls – och kommersiell service


Ett centralt öst-västligt stadsstråk som koncentrerar
stadslivet och binder ihop viktiga funktioner. Detta centrala stadsstråk har också till uppgift att binda ihop
kommunen och överbrygga järnvägens och E4:ans barriäreffekter.
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strömningen i området och av en prisvariation på verksamhetslokaler. För området planeras cirka 1000 bostäder, ett befolkningsunderlag som inte anses vara tillräckligt för någon omfattande offentlig eller privat service, vilket gör att möjligheterna
att bedriva handel i området anses vara små (Upplands Väsby
kommun, 2010a).

Den kommersiella servicen i exploateringsområdet är starkt
kopplat till befolkningsmängd och flöden. Sättra aktivitetscentrum och i viss mån Kyleparken kommer därför erbjuda möjligheter för att bedriva verksamheter. Det nämns också att stadsstrukturen ska vara rullatoranpassad så att service kan bli lättåtkomlig även för människor med funktionshinder (Upplands
Väsby kommun, 2010a).

Den lokala genomströmningen av människor kommer att vara
begränsad. Det är därför viktigt att goda förbindelser upprättas
som kan möjliggöra en integration med omkringliggande stadsdelar. Kairohöjden är geografiskt avskärmad ifrån omkringliggande stadsdelar, vilket gör det svårt för besökare att ta sig till
området. Då bebyggelsen kommer att vara nyproducerad kommer prisnivåer på lokaler att vara höga. Detta påverkar etablering av service och handel negativt, då kundunderlaget kommer
vara lågt. Eftersom projektet kommer att byggas etappvis, och
anpassas efter behovet, innebär det ett lågt utbud och en låg
efterfrågan av service och handel.

Alternativ 3 – Konsultförslaget
En ökning av antalet invånare ger förutom bättre underlag för
service även större skatteintäkter, vilket möjliggör för bättre
servicemöjligheter. Utbyggnaden av området kommer att ske
etappvis vilket kommer påverka servicen under byggnationens
gång. Det kommer vara svårt att till en början att ha tillräckligt
med kundunderlag för viss service, och därför finns risken att
det till en början endast blir bostäder i området.
Kaféer och butiker planeras på Södra Torget och i Sjöstaden,
detta medför en god tillgänglighet till service för merparten av
invånarna i Väsby Sjöstad. Dock finns det ingen precisering av
vilken typ av service som kommer att etableras och erbjudas i
området. Närmaste service kommer annars att finnas i Upplands Väsby centrum och vid Runby torg.

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Upplands Väsby kommun har för avsikt med alternativ 2 att
upprätta ett finmaskigt gatunät där service och stadsliv ska vara
lättillgängligt. Tanken är att detaljplanen ska ge utrymme för
både små och stora aktörer inom både den privata och offentliga servicesektorn. Framförallt ska servicen vara lokaliserad i
anslutning till de hållplatstorg som planeras intill Järvakilen,
som anslående hyllor på Kairohöjden ut mot Mälaren, och ett
kajtorg vid Sättra. Servicen blir på så sätt lättillgänglig för resande med kollektivtrafik. De olika stadsdelarna Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe i Väsby Sjöstad ska även komplettera
varandra genom att erbjuda olika utbud av närservice med fokus på små närbutiker som erbjuder de primära servicebehoven
(Upplands Väsby kommun, 2010a).

I området kommer sysselsättningen vara begränsad i och med
att kontorslokaler inte finns representerade i planförslaget. Viss
sysselsättning kommer dock finnas då hotell, skola, butiker och
annan service behöver personal. En konsekvens av en begränsad sysselsättning i området är ett ökat behov av transportmedel. Detta ställer krav på ett välutvecklat infrastrukturnät för att
inte invånarna ska välja bilen istället. En konsekvens av att
invånarna i Väsby Sjöstad pendlar ut från området kan antas ha
påverkan på servicen i området, då pendlarna kan välja att nyttja service på annat håll.
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Nollalternativ

Ett annat perspektiv för de tre alternativen är att flertalet av de
invånare som arbetar på annan plats än i Väsby Sjöstad troligen
kan komma att utföra sina vardagliga serviceärenden i samband
med resandet till och från arbetsplatsen. Detta kan begränsa
lönsamheten i en etablering av service i Väsby Sjöstad, vilket
blir en orsak till begränsat serviceutbud och sysselsättningsmöjligheter. Det finns därför en risk att invånarna inte kan tillfredsställas av serviceutbudet i Väsby Sjöstad och därför kommer att
söka sig till annan ort, samt att detta även ger en negativ effekt
för den lokala sysselsättningsgraden (Upplands Väsby
kommun, 2010a). Detta medför att alternativen går emot miljökvalitetsmålet om en god bebyggd miljö där städer och tätorter
bör planeras utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på
sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.
Hänsyn bör tas till att detta inte hade behövts i samma utsträckning om Upplands Väsby kommun hade valt att bygga bostäder
i direkt anslutning till tätorten.

Om Upplands Väsby kommun väljer att inte genomföra vare
sig alternativ 1, 2 eller 3 kommer serviceutbudet och sysselsättningsmöjligheterna fortsätta att vara begränsade för de boende inom de tänkta exploateringsområdena. Invånarna kommer vara beroende av att söka sig till annan plats för service
och sysselsättning.
4.15.4 Hänsyn och åtgärder
Gemensamt för de tre olika alternativen är att ett utbud av närservice i Väsby Sjöstad kan medföra att en mindre andel av
områdets invånare söker sig till de centrala delarna av Upplands Väsby för att uträtta sina serviceärenden.
Upplands Väsby kommun har i begränsad utsträckning tillämpat de nämnda målen i sin översiktsplan, där fokus främst ligger på att utveckla de centrala delarna av kommunen (Upplands
Väsby kommun, 2010a). Dock främjar Väsby Sjöstad de regionala målen om ett anpassat serviceutbud kopplat till bostäder
för att passa olika livsstilar. Sett till miljökvalitetsmålet om god
bebyggd miljö har Upplands Väsby kommun tagit i beaktning
att minska människors dagliga transporter i och med ökat utbud
av närservice.

Upplands Väsby kommun har med alternativ 2 och 3 tagit hänsyn till att det kan uppstå en efterfrågan av närservice från invånarna i Väsby Sjöstad. Genom att möjliggöra för både offentlig och privat service i Väsby Sjöstad borde den lokala sysselsättningen främjas, vilket i sin tur kan leda till att invånarna i
Väsby Sjöstad minskar sitt bilberoende. (Upplands Väsby
kommun, 2010a). I alternativ 1, har Upplands Väsby kommun
inte tagit hänsyn till att det kan uppstå en efterfrågan av närservice från invånarna i Väsby Sjöstad, detta på grund av ett lägre
kundunderlag. Därför kommer möjligheterna att upprätthålla
offentlig och privat service samt handel att vara små.
(Upplands Väsby kommun, 2010a) Dock bör det i alla tre alternativen tas hänsyn till invånarnas behov av service under byggnationen. Till skillnad från alternativ 1 och 2 tar alternativ 3
upp att det borde ske en precisering av vilken typ av service
som kommer finnas i Väsby Sjöstad. En åtgärd som planen tar
upp är tillgången till närodlade livsmedel som ser till målet om
service och gemenskap i närmiljön.

En ökad sysselsättning i området skulle även leda till en mer
levande stadsdel, i och med att det skulle bidra till fler människor i rörelse även under dagtid och bidrar till att målen om god
vardagsmiljö, hållbar bebyggelsestruktur samt det kommunala
målet om stort arbetsplatsutbud kan uppnås. Genom att attrahera och möjliggöra för fler arbetsplatser i området borde även
trafikmängden minska. Även minskade dagliga transporter är
en viktig del i kommunens arbete med att uppnå de nationella
miljökvalitetsmålen.
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4.15.5 Slutsats

Önskan om att barnfamiljer ska bosätta sig i Väsby Sjöstad
medför ett behov av förskola och grundskola i området. Kommunen är skyldig att erbjuda förskola från ett års ålder. Det är
även kommunens ansvar att det finns förskolor, och att barnen
erbjuds plats (Skolverket, 2011). Upplands Väsby kommun
menar utifrån sina beräkningar i den fördjupade översiktsplanen att det kommer ske en ökning med cirka 430 barn i åldrarna 0–5 år till år 2021 i området för Väsby Sjöstad (Upplands
Väsby kommun, 2010a). Detta leder till att det kommer finnas
en efterfrågan på förskoleplatser för cirka 400 barn, samt en
beräknad topp på 150 ungdomar som kommer att vara i behov
av en gymnasiumskola.

Utsikterna för att kunna etablera service och sysselsättning
lokalt i Väsby Sjöstad är begränsade. Då människor kommer
söka sig till de centrala delarna av kommunen samt andra platser än i kommunen för att arbeta och i samband med detta uträtta vardagliga serviceärenden. Det kan också komma att uppstå svårigheter för lokalservice gällande konkurrenskraft med
andra serviceområden som i högre grad är lokaliserade i anslutning till större befolkningsströmmar och då främst i de centrala
delarna av Upplands Väsby.

4.16 Skola

4.16.2 Mål och förutsättningar

4.16.1 Bakgrund

Nationella mål

Det finns idag ingen förskola, grundskola eller gymnasium i det
planerade exploateringsområdet för Väsby Sjöstad. De två förskolor som ligger närmst de centrala delarna av det planerade
exploateringsområdet är Harva gårds förskola och Eds förskola
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Harva gårds förskola med
22 utbildningsplatser är den närmst belägna förskolan cirka en
kilometer från exploateringsområdets centrala delar. I nuläget
finns det inga lediga platser på Harva gårds förskola. Eds förskola med 65 utbildningsplatser, som ligger cirka tre kilometer
bort, finns det i nuläget tre utbildningsplatser lediga (Upplands
Väsby kommun, 2011l). Avståndet till den närmsta grundskolan Runbyskolan är cirka fyra kilometer. Skolan erbjuder
årskurs ett till nio. Väsby Nya Gymnasium är den gymnasieskola som ligger närmst det planerade exploateringsområdet.
Skolan, som ligger i anslutning till pendeltågstationen i Upplands Väsby cirka fem kilometer från exploateringsområdet,
erbjuder både högskoleförberedande- och yrkesförberedande
gymnasieprogram (Upplands Väsby kommun, 2011l).

Följande miljökvalitetsmål baseras på information från Naturvårdsverket (2011b):


God bebyggd miljö - En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader utformas hållbart.



Städer och tätorter planeras utifrån ett sammanhållet
och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt
miljö- och hälsorelaterade frågor.

Regionala mål
Följande mål baseras på information från Regionplanekontoret
(2010):
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Utbildningssystemet är väldimensionerat, tillgängligt
och av högsta kvalitet.



Alternativ 3 – Konsultförslaget

Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, utbildning och service som väl möter efterfrågan
och som passar olika livsstilar.

Utifrån befolkningsprognoserna i alternativ 1 och alternativ 2,
kan det antas att det i alternativ 3 kommer ske ytterligare en
ökning av cirka 50 procent av antalet barn i åldern 0–15 år. Då
alternativ 2 anses ha underlag för att upprätta en grundskola,
kan det även antas att alternativ 3 har tillräckligt underlag för
en grundskola. Placeringen av skolan planeras i södra delen av
planområdet (John Thompson & Partners, 2011b), vilket kommer innebära att de som är bosatta i norra delen av Väsby Sjöstad kommer få transportera sig cirka tre kilometer, vilket ökar
olycksrisken och trafikmängden.

Lokala mål


Fler förskoleplatser, flexibla förskolor, lokalförsörjningsprogram för grundskolelokaler och att gymnasiet
integreras med det lokala näringslivet, samarbete regionalt i utbudet av gymnasieprogram (Upplands Väsby
kommun, 2005a).

4.16.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Likt alternativ 1 och 2 kan det antas att elevunderlag inte är
tillräckligt stort för en gymnasieskola i Väsby Sjöstad. Närmaste gymnasieskola ligger vid pendeltågsstationen i Upplands
Väsby och konsekvensen av detta blir att gymnasieeleverna får
transportera sig till Upplands Väsby vilket bidrar till ett ökat
behov av kollektivtrafik.

Alternativ 1 – Kairohöjden
För området alternativ 1 planeras varken förskola, grundskola
eller gymnasium då antalet barn och ungdomar anses vara för
få trots den fördjupade översiktsplanens prognos. I andra delar
av kommunen finns förskolor, grundskolor, och gymnasium dit
barnen och ungdomarna kan ta sig till, något som kommer att
medföra ökad trafik och därmed en ökad belastning på miljön
(Upplands Väsby kommun, 2010a).

Nollalternativ
Om Väsby Sjöstad inte realiseras kan det antas att varken skola
eller förskola kommer att upprättas i området om inte annan
betydande exploatering sker i området. Detta kommer innebära
att invånarnas tillgänglighet till förskola och skola inte kommer
att förbättras.

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Kommunen bedömer att alternativ 2 kommer att ge underlag
för byggnation av ny förskola och grundskola med ett centralt
läge i Väsby Sjöstad. Troligtvis ger detta förslag även underlag
för utbyggandet av kollektivtrafik, för transporter till och från
skola. Befolkningsökningen i samband med byggandet av Väsby Sjöstad förutses inte ge underlag för en ny gymnasieskola.
Det finns dock beräkningar på att eleverna ska kunna tillhandahållas utbildningsplatser på Väsby Nya Gymnasium samt övriga gymnasium i kommunen. (Upplands Väsby kommun,
2010a)

4.16.4 Hänsyn och åtgärder
Upplands Väsby kommun har utifrån sin befolkningsprognos
för Väsby Sjöstad diskuterat olika lösningar i utbyggandet av
förskola och grundskola. Enligt regionala mål är kommunen
skyldig att utforma ett väldimensionerat och tillgängligt utbildningsystem. Enligt Skollagen har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen be-
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drivs, och tillbaka (SFS, 2010b). Detta bör kommunen ta hänsyn till om grundskola inte anläggs inom det planerade exploateringsområdet. Det kan även vara aktuellt att se till att det blir
en högre intensitet på kollektiva färdmedel för de elever som
går i skolan i de centrala delarna av Upplands Väsby kommun.
För alternativ 2 och 3 gäller detta främst gymnasieelever medan
det i alternativ 1 gäller även för förskola och grundskola.

maste förskolor, vilka är Harva gårds och Eds förskola, är mellan en till tre kilometer och förskoleplatserna är dessutom begränsade, varför kommunen bör ta hänsyn till huruvida det
finns plats för barnen i Väsby Sjöstad på dessa förskolor. Detta
gäller främst alternativ 1 men är även av intresse för alternativ
2 och 3.
Vid realisering av alternativ 3 kommer det finnas ett ännu större behov av förskolor i Väsby Sjöstad. I dagsläget finns ingen
förskola utplacerad i planförslaget, men en åtgärd vore att upprätta förskolor i olika delar av Väsby Sjöstad för att öka tillgängligheten och tillgodose behovet. I alternativ 3 är skolan
placerad i områdets södra delar, vilket ställer krav på goda
transportmöjligheter mellan skolan och bostaden. Goda bussförbindelser, samt säkra gång- och cykelbanor efterfrågas därför. En annan åtgärd för att uppnå en del av det regionala målet
skulle vara att placera skolan i mitten av planområdet vilket
skulle medföra en bättre lokalisering och en ökad tillgänglighet
för flertalet av eleverna i Väsby Sjöstad. För att uppnå regionala och kommunala mål behöver hänsyn även tas till olika typer
av livsstilar när förskolor och skolor planeras, till exempel den
ekologiska och permakulturella inriktningen som alternativ 3
ger förslag på.

Kommunen bör se till möjligheten att anlägga förskola och
även grundskola i Väsby Sjöstad. Detta är dock inte relevant
för alternativ 1 som inte har underlag för det. För alternativ 2
och 3 kommer kommunen att tillhandahålla nödvändig mark
för skolbyggande och har vidare diskuterat variationer i efterfrågan av utbildningsplatser. Dock har kommunen i nuläget inte
tagit hänsyn till anläggningsavgifter för förskola och grundskola i exploateringsekonomin. Kommunen har också beaktat att
det kommer ske en fördröjning av kommunala skatteintäkter
vilka ska finansiera utbildningen (Upplands Väsby kommun,
2010a). Detta gör att utbildningsverksamheten till en början
måste finansieras med andra ekonomiska styrmedel. Inledningsvis är det därför troligt att utbyggandet av förskola och
grundskola i Väsby Sjöstad kommer finansieras av kommunalskatt från övriga invånare i Upplands Väsby kommun. För att
kommunen ska kunna uppfylla miljökvalitetsmålet om en god
bebyggd miljö med en långsiktigt hållbar boendemiljö bör
Upplands Väsby kommun ta fram en ekonomisk plan för anläggandet av skolor i anslutning till Väsby Sjöstad. Detta för att
kunna få en bättre överskådlighet gällande kostnaderna för att
anlägga och upprätthålla en skola. Detta skulle medföra en bättre överblick av vilka resurser som krävs för att uppfylla det
kommunala målet gällande fler utbildningsplatser för såväl
förskola som grundskola (Upplands Väsby kommun, 2010a).

4.16.5 Slutsats
För att Upplands Väsby kommun ska kunna tillhandahålla och
tillgodose efterfrågan av utbildningsplatser utifrån nationella,
regionala och kommunala mål krävs ett tillgängligt och varierat
utbud av förskola och grundskola. Upplands Väsby kommun
bör därför undersöka närmare vad kostnaderna kan tänkas bli
för utbyggandet av utbildningssystemet i samband med att
Väsby Sjöstad realiseras.

Kommunen bör även undersöka intresset för utbyggnad av
närmsta grundskolor, exempelvis Runbyskolan, beroende på
befolkningsutvecklingen i Väsby Sjöstad. Avståndet till när84

certifiering, vilket innebär att respektive skogsägare driver ett
miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt
skogsbruk som överensstämmer med gällande lagar och förordningar, samt certifieringens principer och kriterier. Sedan år
1999 är kommunens skogar certifierade enligt FSC (Forest
Stewardship Council) och planlagda med en grön skogsbruksplan. I knappt en tredjedel av kommunens skogsinnehav, cirka
150 hektar, prioriteras naturvården framför skogsproduktionen.
Exempel på detta är Sättra naturreservat (Upplands Väsby
kommun, 2005a).

4.17 Areella näringar
4.17.1 Bakgrund
Jordbruk bedrivs idag på 16 procent, cirka 1300 hektar, av
kommunens yta genom nio jordbruksföretag som är registrerade i Jordbruksverkets statistik. Inriktningen är till största del
odling av spannmål och oljeväxter. En förändring av djurhållning har till stora delar skett, från nötkreatur till hästar och i
exploateringsområdet finns idag Väsby ridklubb i Sättra med
cirka 600 medlemmar och med en maxkapacitet på 50 hästar.

4.17.2 Mål och förutsättningar
Nationella mål
Följande miljökvalitetsmål baseras på information från Naturvårdsverket (2011b):
Ett rikt odlingslandskap
 Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks (Naturvårdsverket,
2011b).
God bebyggd miljö
 Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och
med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat
kan tillgodoses (Naturvårdsverket, 2011b).

Figur 34: Sättra gård. Foto: Bo Eknert

Av kommunens totala yta består drygt en tredjedel, cirka 2700
hektar, av skog. Denna är till 70 procent privatägd medan resterande delar ägs av kommunen, landstinget, kyrkan och staten.
Inom exploateringsområdet finns fyra markägare; Upplands
Väsby kommun, Ankarcrona, de Geer och Curman, vilka bedriver både skogs- och jordbruk (Upplands Väsby kommun,
2010a). Inom kommunens gränser bedrivs främst produktionsskogsbruk på skogsmarken. Skogarna har alla någon form av

Regionala mål
Jord- och skogsbruk
 Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas
och vidareutvecklas (Naturvårdsverket, 2011b).
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Lokala mål

och produktionsvolymen från dessa näringar kommer minska
eller helt utgå i exploateringsområdet.

Jord- och skogsbruk
 Kommunen ska verka för att det öppna kulturlandskapet
bibehålls. En ökad djurhållning kan också innebära att
den biologiska mångfalden stärks. Kommunens skogar
ska fortsätta att skötas med inriktning på biologisk
mångfald samt frilufts- och rekreationsintressen
(Upplands Väsby kommun, 2005a).

I området kring Sättra, där det idag finns jordbruk och hästhållning, vill kommunen anlägga ett aktivitetscentrum. Aktivitetscentrumet kommer att erbjuda vattenaktiviteter; såsom fiske,
segling samt badaktiviteter och skogsaktiviteter; i form av
klättring, frisbeegolf och scoutverksamhet. Övriga aktiviteter
som planeras är café- och restaurangverksamhet, konferensverksamhet och bangolf. aktivitetscentrumet kommer att göra
ett intrång i södra delen av Sättra naturreservat och som kompensation för intrånget kommer två andra områden belägna
norr och söder om naturreservatet erbjudas. Ridskolans verksamhet är tänkt att utökas, vilket gör att det kan uppstå motsättningar mellan Väsby ridklubb och jordbruksarrendatorn i området. Ökad hästhållning kommer även att leda till att mark
behöver tas i anspråk för att utöka antalet hästhagar. Detta kan
ge skada för markfloran genom ökat betestryck och upptrampning (Upplands Väsby kommun, 2010a).

4.17.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Alternativ 1 – Kairohöjden
Stora delar av Kairoplatån utgörs idag av skogsmark men har
historiskt sett varit utmark och resurslandskap till jordbruksgårdarna i Runsahalvön. Idag är skogsmarken även ett fritidsområde (Upplands Väsby kommun, 2010a). Detta område
kommer till stor del att ersättas av bostadsbebyggelse och
mindre parkområden. Konsekvenserna av detta för skogsbruket
på Kairohöjden blir negativa.

Gällande områdena Kairohöjden och Kyle backe, är tanken att
bebyggelsen ska formas likt en ”trädgårdsstad i skogen”, vilket
kommer medföra att skog avverkas för att göra plats åt bebyggelse och infrastruktur. Det kan därför antas att skogsbruk inte
kommer kunna fortgå i exploateringsområdet och att skogsmarken som inte bebyggs istället kommer att få en parkkaraktär
(Upplands Väsby kommun, 2010a).

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Idag bedrivs areella näringar i stora delar på Runsahalvön i det
planerade exploateringsområdet rörande alternativ 2. En ökad
exploatering medför en befolkningsökning i området, vilket i
sin tur kan leda till att det kan ske en ökad belastning på åkermark, ängsmark och skogsmark. Vissa av dessa områden är
känsliga för beträdande, exempelvis nyplanterad skog samt
åkergrödor, och kan därmed påverkas negativt vid ett byggande
av Väsby Sjöstad. Upplands Väsby kommun har för avsikt med
alternativ 2 att upprätta ett naturnära bostadsområde (Upplands
Väsby kommun, 2005a). Alternativ 2 kommer att etableras på
tre olika privatägda fastigheter, vilket kommer leda till att
markägarna antingen kommer att tillägnas mark på annan plats
eller får ekonomisk ersättning som kompensation för markförlusten. Konsekvensen av detta blir att de ekonomiska intäkterna

Mellan Kyle Backe och Eds allé är tanken att upprätta Kyleparken, som ska fungera som en grön och urban spridningskorridor mellan bebyggelsen. I parken ska lövträd planteras och
det ska finnas möjligheter för odling. Tanken med detta är att
bevara en del av naturvärdena som idag finns mellan Kyle
Backe och Eds allé. I Kyleparken ska det även finnas olika typer av aktiviteter såsom café, minigolf, scoutverksamhet och
den gamla skjutbanan ska göras om till en 4H-gård. Konse86

4.17.4 Hänsyn och åtgärder

kvensen av detta blir att nuvarande åkermark ska göras om till
gräsmatta, äng med årlig slåtter samt betesmark. Skogsmarken
längs med åkerkanterna som idag i huvudsak utgörs av blandskog med en majoritet av barrträd kommer att ersättas med
lövträd (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Förverkligas något av alternativen kommer skogsmark, åkermark och ängsmark att bebyggas. Därmed tas inte hänsyn till
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, då skogsmarkers,
åkermarkers och ängsmarkers värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion inte kan bevaras då denna typ av
mark inom exploateringsområdet kommer att bebyggas
(Upplands Väsby kommun, 2005a). Upplands Väsby kommun
har inte tagit hänsyn till en indirekt minskning av skatteintäkter
för kommunen, genom de förlorade intäkterna och den minskade produktionsvolymen från areella näringar såsom jordbruk
och skogsbruk (Upplands Väsby kommun, 2005a).

Alternativ 3 – Konsultförslaget
De areella näringarna kommer att påverkas i och med att alternativ 3 realiseras då både jordbruksmark och skogsmark kommer att tas i bruk för att verkställa planen. Konsekvensen av
detta blir att de ekonomiska intäkterna och produktionsvolymen
från dessa näringar kommer minska. Hästnäring bedrivs i den
norra delen av planområdet och kommer under byggnation av
alternativet och då området är färdigbyggt att påverkas. Effekter så som buller vid byggnation, en ökad trafik och planerade
närliggande bebyggelsen kan ge konsekvenser för ridmöjligheter i närområdet samt uppfattas som störande för ridverksamheten. Idag går vägen ner till vattnet mellan gården och hästhagarna, vid realiserandet av alternativet kommer vägen istället
dras utanför ridanläggningen, vilket ses som en positiv konsekvens. En effekt av en utbyggnad i området är att kollektivtrafiken byggs ut, vilket bidrar till ökad tillgänglighet till ridskolan (Ågren - Personlig kommunikation, 2011).

I alternativ 2 vill kommunen bygga ut hästverksamheten vid
Sättra. Detta tar inte hänsyn till vare sig det regionala eller
kommunala målet om att värna om värdefulla natur-, kultur-,
och rekreationsmiljöer som formats av areella näringar såsom
jord- och skogsbruksverksamhet i landskapet (Upplands Väsby
kommun, 2005a). En utveckling av hästverksamheten är dock
inte möjlig i dagsläget, på grund av att det saknas tillstånd för
fler hästar eller utbyggnad av stall och ridhus (Ågren Personlig kommunikation, 2011). Vid utbyggnad av hästverksamheten bör hänsyn tas till närliggande jordbruksarrendatorer
så att en konflikt mellan hästverksamheten och jordbruket kan
undvikas.

Nollalternativ
Om Upplands Väsby kommun väljer att inte genomföra vare
sig alternativ 1, 2 eller 3 kommer de areella näringarna antagligen fortgå i området. Skogen kan inom sinom tid avverkas, och
vid avverkning kommer ny skog att planteras. Grödorna samt
uppodlingsarealen av åkermarken kommer att variera från år
till år, i förhållande till de förutsättningar som fastställs av EU:s
gemensamma jordbrukspolitik.

Om en utökning av Väsby ridklubb inte är möjlig kan jordbruket fortlöpa trots att viss mark blir tagen i anspråk av det planerade exploateringsområdet. Detta är av stor angelägenhet då
jordbruket i Sättra är viktigt för att hålla landskapet öppet
(Upplands Väsby kommun, 2005a). Ser man vidare till alternativ 3 bör även hänsyn tas till den hästverksamhet som finns i
området idag. En åtgärd kan vara att dra om vägen så att den i
minsta mån stör hästverksamheten men ändå ökar dess tillgänglighet genom att en busshållplats placeras i närheten. Ridvägar i
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området kan komma att tas i anspråk vid nybyggnation och en
åtgärd kommunen kan vidta är att erbjuda nya ridvägar i andra
delar av området. I och med att bebyggelse planeras i närheten
av hästverksamheten kan det vara svårt att uppnå det lokala
målet om skyddsavstånd mellan bostäder och stall.

till pendeltågsstationen i Upplands
(Storstockholms Lokaltrafik, 2011).

Väsby

centrum

Det planlagda området har idag en trafikförsörjning som baseras på Harvavägen och framförallt Runsavägen som utgår från
Mälarvägen. Mälarvägen sträcker sig från de centrala delarna
av Upplands Väsby och västerut. Det befintliga vägnätet har
tämligen dålig standard och de existerande vägarna är ofta krokiga och byggda med gammal teknik. Hastighetsbegränsningen
på Runsavägen är satt till 50 km/h eftersom stora sträckor är
backiga och begränsar sikten för trafikanterna. I en av de utredningar som föregått den fördjupade översiktsplanen och som
behandlar vägnätet har trafikmängden på Runsavägen vid Mälarvägen uppmätts till ungefär 1 100 fordon per dygn under
vardagar. Under sommarhalvåret är det inte ovanligt att denna
trafikmängd mångdubblas och skapar stora problem i trafiken.
Denna problematik förstärks ytterligare av badplatsen i Kairo
som under sommaren lockar till sig många badgäster. Parkeringsmöjligheterna i området är under dessa tider begränsade till
ett fåtal platser intill badet och till en större parkering som ligger uppe på Kairohöjden ovanför badet (Upplands Väsby
kommun, 2009).

För alternativ 3 har det tagits hänsyn till att jordbruksmark kan
komma att försvinna, vilket kommer att kompenseras till viss
del genom den ekoby och permakulturby som planeras i området. Ett mer integrerat odlande i området med handel av närproducerad mat kommer att erbjudas, vilket till viss del uppfyller miljökvalitetsmålet om ett rikt odlingslandskap.
4.17.5 Slutsats
Om Upplands Väsby kommun väljer att genomföra något av
planalternativen kommer det bli mycket svårt att fortsätta bedriva någon typ av areell näring såsom jordbruk eller skogsbruk
inom exploateringsområdet då bebyggelse och invånare kommer att utgöra ett hinder för verksamhetens fortlevnad. Dock
kommer hästverksamheten runt Sättra att kunna fortgå.

4.18 Transportinfrastruktur
För cyklister och fotgängare finns det mindre skogsstigar med
skiftande kvalité som möjliggör rörelse mellan Upplands Väsby
och planerade Väsby Sjöstad. Runsavägen saknar emellertid
gång- och cykelbana (se figur 35), och de alternativ som finns
för cyklister och fotgängare är otillfredsställande (Upplands
Väsby kommun, 2010a).

4.18.1 Bakgrund
I Upplands Väsby är andelen arbetspendlare stor samtidigt som
andelen resande med kollektivtrafik är relativt liten i jämförelse
med länet. Det har inneburit att många blivit bilberoende för att
ta sig till jobbet, speciellt de som pendlar till grannkommunerna Stockholm, Sigtuna, Sollentuna och Solna (Tyréns, 2010).
Idag trafikerar enbart busslinje 532 sträckan mellan Runsa och
Upplands Väsby station och korsar alltså de områden som är
aktuella för alla tre förslag till exploatering. Busslinjen har i
dagsläget åtta avgångar per dag och möjliggör därför endast
begränsade pendlingsmöjligheter från det planlagda området in

Förutom landburen trafik finns det en småbåtshamn med Mälaren som farvatten. Småbåtshamnen ligger vid Sättra gård och
drivs av Upplands Väsby Båtsällskap med cirka 600 medlemmar, varav 400 av dessa idag har båtplats i området. I dagsläget
är båtplatserna endast till för båtar som väger mindre än 14 ton
(Upplands Väsby kommun, 2010a).
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Ingen övergödning
 Bland annat minskade utsläpp av kväveoxider från trafik och sjöfart är önskvärt
Bara naturlig försurning
 Minskade kväveoxid- och svaveldioxidutsläpp från
transporter.
De nationella transportpolitiska målen stävar efter att tillförsäkra en samhällsekonomiskt effektiv och på långt sikt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet, utifrån de två målen (Tyréns, 2010):
Tillgänglighet
 Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till tillgänglighet och användbarhet för
alla samt bidra till utvecklingskraft i hela Sverige.

Figur 35: Runsavägen saknar gång- och cykelvägar. Foto: Karin Lundgren

4.18.2 Mål och förutsättningar

Säkerhet, miljö och hälsa
 Transportsystemets ska utformas så att ingen förolyckas
eller skadas allvarligt i trafiken. Dess funktion och användning ska främja en förbättrad hälsa och bidra till att
miljökvalitetsmålen uppnås.

Nationella mål
Flera miljökvalitetsmål är starkt beroende av minskade utsläpp
från transporter. De miljökvalitetsmål som kan påverkas av en
exploatering av Väsby Sjöstad innefattar följande
(Naturvårdsverket, 2011b):

Regionala mål
Begränsad klimatpåverkan
 Minskade utsläpp av växthusgaser och en omställning
till fossilbränslesnål energitillförsel och effektivare
energianvändning erfordras.

Det regionala målet är att minska trängseln på vägarna, understödja klimatkraven och tillhandahålla en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik. Detta genom att ta marknadsandelar från
bilen, skapa fler infartsparkeringar för både bil och cykel samt i
takt med att regionen växer bygga fler tvärförbindelser för att
konkurrera med bilen (Tyréns, 2010).

Frisk luft
 Minskade utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon och flyktiga organiska ämnen eftersträvas.
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4.18.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

de boende. Båttrafiken i småbåtshamnen förväntas öka något
med marginellt ökade utsläpp. Men den totala trafikökningen i
området väntas totalt sett ge en negativ klimatpåverkan (se kapitel 5.7 om klimatpåverkan).

Alternativ 1 – Kairohöjden
Med alternativ 1 som väntas innehålla 1 000 nya bostäder på
Kairohöjden blir troligen bilberoendet störst i förhållande till
invånarantal. Dock blir påverkan på miljön begränsad eftersom
få människor kommer vara bosatta i området. Stomtrafiken
utgör basen i kollektivtrafikens linjenät i länet. Då det inte planeras för någon ny stomlinje till den planerade Väsby Sjöstad
kommer kollektivtrafiken mellan Väsby Sjöstad och Upplands
Väsby centrum vara ytterst begränsad. Turtätheten kommer i
bästa fall att bli 30 minuters vid hög trafik och 60 minuters vid
mellantrafik och kvällstrafik. (Storstockholms Lokaltrafik,
2008b).
Alternativet innebär att det kommer anläggas nya vägar som
kommer att förbättra infrastrukturen i området men samtidigt
påverka naturmark. Nya vägar medverkar inte bara till att skapa
barriärer för människor, växt- och djurliv utan berör också trafiksäkerhet och bullernivåer (Se vidare kapitel 5.1 om buller).
Diskussioner har förts om att bygga en ny väg som ska förbinda
Mälarvägen med de nya bostäderna som fått arbetsnamnet Sättravägen. Hastighetsbegränsningen planeras till 50 km/h och
bredden på vägen blir sannolikt cirka 7 meter för att underlätta
för framtida kollektivtrafik. Vägens korsningar kommer att
utformas som cirkulationsplatser som medför god framkomlighet (Upplands Väsby kommun, 2009). Bengt Freij på Trafikverket menar att kommunen kommer få överta väghållningsansvaret från Trafikverket om planen för Väsby Sjöstad genomförs. Utbyggnaden av vägnätet kommer endast att skilja sig
marginellt mellan de olika utbyggnadsnivåerna då kommunen
oavsett alternativ måste bygga ut helt ny infrastruktur (Freij Personlig kommunikation, 2011). Den service som kan erbjudas inom stadsdelen kommer dock vara mer begränsad än med
de två andra förslagen och således medföra fler transporter för

Figur 36: Båtklubben. Foto: Bo Eknert

Cykel- och promenadavstånden in till Upplands Väsby centrum
kan vara för långa för att på allvar kunna konkurrera med bilen
som transportmedel. Det är ungefär 3–4 kilometer från det berörda området in till pendeltågsstationen i Upplands Väsby.
Cykeln kommer troligtvis endast att fungera som ett alternativ
till bilen för ett fåtal om cykelvägarna byggs ut ordentligt. Eftersom det kommer dröja många år innan bebyggelsen är färdig
och kollektivtrafik etablerats är det troligt att de som flyttar in
blir beroende av bil.
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Kollektivtrafiken kommer vara en av utgångspunkterna vid
bebyggelse på Runsahalvön. Även alternativ 2, som innehåller
400 bostäder i Sättra och 1 700 bostäder på Kairohöjden och
Kyle Backe, saknar planer och underlag för en ny stomlinje
från den planerade Sjöstaden in till Upplands Väsby centrum.
Det kan tänkas finnas underlag för halvtimmestrafik under den
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största delen av dagen utifrån tidigare formulerade riktlinjer
från SL (Storstockholms Lokaltrafik, 2008b). Turtätheten bedöms emellertid bli för låg för att kunna konkurrera med biltrafiken.

kollektivtrafiken blir större men samtidigt mer utspritt än vid de
andra förslagen där bebyggelsen är mer koncentrerad. Med
förslagen att exploatera områdena runt Mälaren har det saknats
djupare resonemang om lokaliseringens betydelse för ett ökat
resande med kollektivtrafik. Konsekvensen av att bygga ett
vidsträckt område blir att vägnätet också tar mer mark i anspråk
för att nå all planerad bebyggelse. Förslaget följer inte SL:s
utbyggnadsprincip om att i första hand förtäta och komplettera
redan bebyggda områden som har bra kollektivtrafik. Det finns
inte heller för detta alternativ några uttalade planer för några
stomlinjer vilket i så fall kommer få till följd att kollektivtrafiken kommer gå med 30 minuters turtäthet. Det är dock troligt
att det finns ett totalt befolkningsunderlag för en linjedragning
som kan generera 15 minuters turtäthet i högtrafik. Däremot
kan spridningen av bostäderna enligt förslaget innebära att det
blir för långt gångavstånd till hållplatserna utifrån SLs riktvärden (Storstockholms Lokaltrafik, 2008b).

Alternativet förväntas erbjuda en del service så som dagis och
grundskola men för större serviceinrättningar kommer de boende behöva ta sig in mot Upplands Väsby (Upplands Väsby
kommun, 2010a). Konsekvensen blir att de boende kommer
behöva förflytta sig långa sträckor varje dag. Bygget av Sättravägen är aktuellt även för detta alternativ och kommer förbättra
trafiksäkerhet och tillgänglighet, se även alternativ 1 ovan. Förslaget medför också en utbyggnad av gång- och cykelvägar och
kommer få samma konsekvenser som för alternativ 1.
Alla utbyggnadsnivåer kommer sannolikt att leda till en större
efterfrågan på båtplats och en utbyggnad av småbåtshamnen i
Sättra vilket kan komma att innebära en ökad påverkan på vattenmiljön. Utbyggnad av småbåtshamnen kommer att leda till
fler båtar och mer utsläpp. Utsläpp av kväveoxider från sjöfarten har överlag ökat på senare år, en faktor som försvårar möjligheten att nå vissa miljökvalitetsmål, till exempel strävan efter minskad övergödning (Naturvårdsverket, 2011b). Det gäller
främst större fartyg vilka troligtvis inte kommer trafikera det
berörda området men den kumulativa effekten av flera småbåtar kan också medföra en negativ effekt på miljön. Planförslaget talar om en utveckling av småbåtshamnen tillsammans med
nya verksamheter som kommer leda till ett livfullt område med
möjlighet till olika former av rekreation och fritidsaktiviteter
som kommer kräva goda transportmöjligheter och ökade trafikmängder.

Förslaget kommer liksom tidigare alternativ leda till ökade trafikmängder. Däremot är befolkningsunderlaget större för service och kan innebära att de boende inte kommer behöva ta sig in
till Upplands Väsby för alla sina ärenden (se vidare kapitel 5.8
om service). För boende längst bort från Upplands Väsby centrum kommer cykeln antagligen att vara ett mindre attraktivt
transportmedel. Övriga konsekvenser för cykeltrafiken gäller
samma som för alternativ ett och två. Förslaget kommer medföra en ombyggnad av marinan i Sättra och en utbyggd småbåtshamn som kommer leda till mer båtplatser, ytterligare utsläpp
och större påverkan på klimat och vattenmiljö, se alternativen
ovan.
Nollalternativ

Alternativ 3 – Konsultförslaget

Om inget av de föreslagna alternativen genomförs kommer inte
de planerade vägbyggena att genomföras och transportinfrastrukturen kommer vara fortsatt begränsad. Det blir sannolikt

Det tredje alternativet är med sitt förslag på 3000 nya bostäder
det största området. Det innebär att befolkningsunderlaget för
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för dyrt att genomföra bygget av Sättravägen utan ny bebyggelse i området. Runsahalvöns lantliga karaktär kommer bibehållas och området kommer vara fortsatt beroende av de äldre vägarna Runsavägen och Harvavägen. Kollektivtrafiken kommer
ha fortsatt dåligt underlag och den busslinje som finns idag
kommer inte kunna byggas ut. Miljömålen kommer inte påverkas negativt av ökade utsläpp från större trafikmängder men
inte heller gynnas av utbyggd kollektivtrafik. Båtklubben vid
Sättras småbåtshamn kommer fortfarande ha behov av att bygga ut sin verksamhet, om än inte i samma omfattning som vid
ny bostadsbebyggelse i området. Båtklubben har uttryckt ett
behov av att utöka ytbehovet från dagens 15 000 m2 med ytterligare 10 000 m2 (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Det finns enligt SL flera faktorer som styr hur stort resandet
med kollektivtrafiken är. De med störst påverkan är bilbegränsande åtgärder som bensinpriset, trängselskatt och parkeringsavgifter (Storstockholms Lokaltrafik, 2010b).
För att undvika luftföroreningar från trafiken och understödja
en utveckling av energieffektiva transporter är det nödvändigt
med fungerande busstrafik till och från Väsby Sjöstad. God
kollektivtrafik möjliggörs framför allt med ett tillräckligt befolkningsunderlag och konkurrenskraftiga restider. Kollektivtrafik underlättas också av trygga hållplatser som är tillgängliga
och strategiskt utplacerade för att skapa gynnsamma förutsättningar för människor att samordna sina sysslor. Detta genom
att till exempel kunna handla eller hämta barn på dagis på vägen hem från jobbet. En rapport från Folkhälsoinstitutet har
visat att tillgänglighet och närhet till service och olika former
av utbud är viktigt för påverkan av människors transportmönster. Ett sätt att motverka beroendet av bil är att planera för viss
service inom rimligt avstånd som de boende kan promenera
eller cykla till (Faskunger, 2007).

4.18.4 Hänsyn och åtgärder
Ett utbyggt vägnät kommer att leda till att tillgängligheten för
biltransport gynnas. För ett långsiktigt hållbart resande krävs
det uttalade mål om minskat bilberoende och en utbyggd kollektivtrafik. Den fördjupade översiktsplanen diskuterar möjligheten att trafikförsörja området med buss, spårvagn eller spårtaxi. Spårtaxi är mer aktuellt med de förslag som innebär fler
bostäder. I första hand är emellertid busstrafiken mest intressant för det planerade Väsby Sjöstad. Fördelarna med busstrafik är den stora flexibiliteten när det kommer till turtäthet och
linjesträckning och när resandevolymerna är begränsade är det
samhällsekonomiskt mest lönsamt (Storstockholms Lokaltrafik,
2008a). Den fördjupade översiktsplanen följer delvis ambitionerna för transportinfrastrukturen i den Regionala utvecklingsplanen, men med en utbyggnad av vägnätet och Sättravägen
kan eventuell trängsel på vägarna förebyggas. Med en vision
om nya busslinjer understödjs klimatkraven även om de troligen inte kommer uppfyllas. Föreslagna vägnätsförändringar
gynnar troligen kollektivtrafiken men det är tveksamt om området kommer kunna tillhandahålla en attraktiv och tillgänglig
kollektivtrafik genom att ta marknadsandelar från bilen.

För att skapa förutsättningar för cykeltrafik i och från Väsby
Sjöstad bör hänsyn tas till trafiksäkra cykelvägar som bör vara
separerade från större bilvägar. Parkeringar bör vara lättillgängliga och området bör vara utformat så att det tar lika lång tid att
köra bil som att cykla så att energieffektiva transporter gynnas.
Med fler bostäder på Runsahalvön kan det bli aktuellt att utveckla småbåtshamnen och flytta på båtuppläggningsplatserna.
En bostadsetablering vid hamnen kommer medföra en ökad
efterfrågan på båtplatser men hur hänsyn kommer att tas till
detta är inte utrett i den fördjupade översiktsplanen (Upplands
Väsby kommun, 2010a).
Flera miljökvalitetsmål är beroende av minskade utsläpp från
transporter. De miljökvalitetsmål som kan påverkas av en ex92

ploatering av Väsby Sjöstad gynnas därför av nollalternativet.
Målen i RUFS om att tillhandahålla en attraktiv och tillgänglig
kollektivtrafik i hela regionen anses ha störst möjlighet att uppnås med alternativ 3. Planerna av Väsby Sjöstad kommer medföra en utbyggd infrastruktur som innebär att delar av de nationella transportpolitiska målen om ett säkert transportsystem
främjas.

nentboende, men vissa används för fritidsbruk. I Sättra finns
idag även en ridskola som drivs av Väsby ridklubb med ungefär 600 medlemmar. Här inkluderas en stallbyggnad och två
ridhus. Sättra Gård ligger i närheten av ridklubben och där bedrivs lantbruk. Här inkluderas ett antal tillhörande byggnader
som också är lokaliserade i området. I den södra delen av naturreservatet Sättra finns idag en småbåtshamn med ungefär 400
båtplatser och intill hamnen ungefär lika många uppläggningsplatser (Reflex arkitekter AB och Upplands Väsby kommun,
2008). Idag har båtklubben ett parkeringsbehov på cirka 100–
150 parkeringsplatser (Upplands Väsby kommun, 2010a). Norr
om hamnen finns fem växthus, varav ett av dem används i nuläget. I Sättra naturreservat finns torpet Skeppartorp som används av Upplands Väsby naturskola samt scouterna (Reflex
arkitekter AB och Upplands Väsby kommun, 2008). Där kan
skolklasser exempelvis få undervisning om naturen och utöva
olika aktiviteter (Upplands Väsby kommun, 2010a).

4.18.5 Slutsats
Sett utifrån ett trafikperspektiv är de tre alternativen snarlika.
Sättravägen kommer byggas ut om det beslutas om nya bostäder oavsett utbyggnadsnivå. Konsekvenserna på miljö och klimat väntas variera beroende på hur stort bostadsbeståndet blir
men liknar varandra i övrigt. Trafiken väntas öka ju fler bostäder som byggs och kommer ge en negativ inverkan på miljökvalitetsmålen. Småbåtshamnen har behov av att utvecklas med
alla alternativ inklusive nollalternativet. Nollalternativet är utifrån formulerade miljömål det bästa förslaget medan övriga tre
alternativ istället beräknas förbättra infrastruktur, transportmöjligheter och tillgängligheten på liknande sätt.

Vid Tegeludden vid Mälaren finns friluftsbadet Kairobadet
vilket används av många. Där finns en badbrygga samt grillplats med sittplatser. Strax bredvid finns Kanotklubben Glid
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Området Kairo–
Båtbyggartorp ligger strax intill Mälaren och är ganska glest
bebyggt. Här finns idag några få mindre fritidshus och olika
typer av villor, varav majoriteten är permanentbostäder. I området finns även en konferensanläggning lokaliserad (Upplands
Väsby kommun, 2010a).

4.19 Bebyggd miljö
4.19.1 Bakgrund
Större delen av planområdet är idag obebyggt, men består av en
blandning av befintliga byggnader och verksamheter. Stora
delar av området består av skog samt jordbruksmark.
I området Sättra finns en blandning av funktioner. Det finns
idag ungefär ett 30-tal byggnader uppförda i början av 1900talet. Några byggdes på 1800-talet och har ett kulturhistoriskt
värde och resterande byggdes under 1900-talet. Ett exempel är
Edsby slott som byggdes i slutet på 1800-talet (Upplands
Väsby kommun, 2010a). Bostäderna är en blandning av perma93

Regionala mål
Ett av målen för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen är att bebyggelsestrukturen ska vara resurseffektiv och
tillgänglig för kollektivtrafik. Det är även viktigt med en
stadsmiljö som är både tät och upplevelserik med parker och
grönområden (Regionplanekontoret, 2010).
Lokala mål
Enligt kommunens översiktsplan ska det byggas 300 lägenheter
per år eller 4500 lägenheter i Upplands Väsby kommun under
den totala planperioden som sträcker sig från år 2005–2020
(Upplands Väsby kommun, 2005a). Ny bebyggelse bör prioriteras så att den lokaliseras i direkt anknytning till befintlig bebyggelse eller inom den befintliga bebyggelsen. Det bidrar till
att intrånget i de gröna kilarna blir så små som möjligt. Kommunen vill förhindra utspridning av bebyggelsen genom att
bygga sammanhängande och använda sig av resurseffektiv bebyggelse (Upplands Väsby kommun, 2010a).

Figur 37: Befintlig bebyggelse längs Runsavägen. Foto: Karin Lundgren

4.19.2 Mål och förutsättningar
Nationella mål

4.19.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

God bebyggd miljö – Nylokalisering och omvandling av bebyggelse ska ha en hållbar bebyggelsestruktur, det gäller även
vid användning och förvaltning av den (Naturvårdsverket,
2011b). Det strävas efter långsiktig god hushållning med både
mark, vatten och andra resurser. Enligt miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö ska byggnader och andra anläggningar vara miljöanpassade gällande både utformning och lokalisering samt att
den bebyggda miljön ska vara en hälsosam livsmiljö. Målet
kommer dock bli svårt att nå fram till år 2020 på grund av att
det bland annat råder brist på åtgärder och fattade beslut. Problemen som föreligger med buller och den dåliga inomhusmiljön kräver störst resurser. Även intressekonflikter finns och
vissa problem har inte lokaliserats tillräckligt och kostnaderna
är höga (Upplands Väsby kommun, 2010a).

För samtliga alternativ kommer planerna medföra ökat buller
eftersom allt fler människor kommer röra sig i området, men
även ökad trafik på vägar bidrar till buller. Det påverkar både
befintlig och framtida bebyggelse. Utökad trafik på vägar gör i
sin tur att luften kommer bli mer förorenad än tidigare. Under
bebyggelseprocessen kommer troligtvis den befintliga bebyggelsen att utsättas för förhöjda bullernivåer. Om någon av planerna går igenom kommer den befintliga bebyggelsen inte ligga i ett lika lugnt och lantligt område som den idag gör.
Då det föreligger oklarheter om vilket byggnadsmaterial som
kommer att användas eller vilken typ av hus som ska byggas är
det därför svårt att bedöma vilka miljöeffekter och konsekvenser för hälsa och miljö som kan komma av de nya byggnaderna.
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Det krävs en detaljplan för att kunna bedöma dessa effekter.
Om miljövänligt material inte skulle användas i byggnadsprocessen, och om utformningen av bebyggelsen inte sker på ett
miljövänligt sätt, kan miljön påverkas negativt bland annat genom att gifter från material kan spridas i både luft och mark.

resterande bebyggelsen kommer enligt alternativet bestå av
friliggande enbostadshus där tomternas storlek varierar mellan
300–750 m² (Upplands Väsby kommun, 2010a).
För att bebyggelse ska kunna initieras kan marken behöva planas ut eller eventuellt sprängas. Tillgängligheten för samtliga
användare av området kan annars försvåras.

Bebyggelsen inom samtliga alternativ strider mot både RUFS
och kommunens mål att bygga i direkt anknytning till befintlig
bebyggelse eftersom att området för Väsby Sjöstad ligger 3–4
km från centrum och annan befintlig bebyggelse där god kollektivtrafik redan finns idag.

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Befintlig bebyggelse som stall- och båtverksamhet i Sättra
kommer troligtvis att påverkas av exploatering genom buller
och markvibrationer då marken kommer bebyggas i området.
De enskilda bostäderna vid Kairohöjden och Kyle Backe kommer inte längre att vara lika ostörda som idag.
Kommande bebyggelse i området ska omfatta cirka 1700 bostäder i Kairohöjden och 400 bostäder i Sättra. I områdena Kairoplatån och Kyle Backe planeras en bebyggelsestruktur i form
av en trädgårdsstad i skogen. Tätheten och kvarterstyper varierar. Vid området Sättra ska bebyggelsen bestå av täta små kvarter och gränder. Alternativet förespråkar marina kvalitéer i
form av att bebyggelsen riktas mot Mälaren och Järvakilen med
dess vattenspeglar. Planen innefattar ett öppet och varierat gatunät som ska ge stadsdelen liv. Genomsnittshöjden på bostäderna ska vara 2,5 våningar (Upplands Väsby kommun, 2010a).
På Kairohöjden föreligger höjdskillnader i terrängen i likhet
med alternativ 1. Vid Sättra kan marken eventuellt behöva höjas upp på grund av framtida översvämningsrisk, då den ligger
lågt strax intill Mälaren.

Figur 38: Befintlig bebyggelse längs Runsavägen. Foto: Karin Lundgren

Alternativ 1 – Kairohöjden
Alternativet innebär att det byggs ungefär 1000 bostäder i området. Bebyggelsestrukturen ska vara stadsmässigt utformad
kring en huvudgata som går över områdets höjdrygg och gatunätet ska vara rutnätsformat. Flerbostadshus med fyra våningar ska byggas väster om huvudgatan. Framför flerbostadshusen kommer radhus placeras med utsikt över Mälaren. Den

Alternativ 3 – Konsultförslaget
Planförslaget innefattar cirka 3000 bostäder. Stallområdet påverkas av ny bebyggelse eftersom att det idag är ett lugnt om95

råde med småskalig befintlig bebyggelse. Som nämnt ovan
kommer även detta område påverkas under bebyggelseprocessen gällande buller och vibrationer i marken. Planförslaget innefattar många gröna visioner med exempelvis ekoskogsbyn
och odlingsbyn. Tanken är bland annat att invånarna ska odla
grönsaker och råvaror själva. Många innovativa byggnadsfomer
planeras där man utnyttjar lokala förutsättningar för att minimera markskada och negativ påverkan på miljön. Även så kallade “solar homes” med effektiva energilösningar i form av
glashus är tänkta att byggas (John Thompson & Partners,
2011a).

vis med i ett program för miljöanpassat byggande där förbättringar av byggbranschens miljöarbete är i fokus. Man strävar
efter god miljökvalitet under hela byggnadens livslängd, resurseffektivitet är viktigt samt att det är ett incitament i miljöarbetet (Stockholms stad, 2004). Detta bör eftersträvas då även
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö förespråkar att miljövänligt material bör användas. Hus bör även planeras och utformas så att effektiv energianvändning möjliggörs. Till exempel:


Nollalternativ




Områdets utformning och utseende kommer troligtvis i framtiden vara ganska lik den nuvarande. Om planerna inte går igenom kommer en omfattande bostadsexploatering troligtvis inte
ske. Befintliga bostäder kommer eventuellt förtätas, renoveras
eller byggas ut. Skogsägarna kan eventuellt sälja sin mark och
där kan framtida bostadsexploatering ske, men då krävs det en
detaljplan.



Bostäder och andra lokaler placeras i en riktning så att
de släpper in solljus.
Solenergi med solfångare på tak.
Bra isolering av hus och fönster är viktigt för att förhindra att värmeläckage.
Gröna tak är ett alternativ som använts exempelvis i
Augustenborg i Malmö.

De gröna takens funktioner är att dämpa buller, fungera som
rekreationsplats, öka livslängden på takmaterial samt minska
överhettningen av städer (Scandinavian Green Roof, 2011).

4.19.4 Hänsyn och åtgärder
4.19.5 Slutsats

Enligt plan- och bygglagen ska utformningen av byggnader
vara anpassad till dem med nedsatt rörelseförmåga eller orienteringsförmåga (Plan- och bygglag 8 kap, 2010). Byggnader
ska även anpassas så att de uppfyller vissa tekniska krav såsom
brandsäkerhet, är skyddade mot buller, att det föreligger energihushållning och finns värmeisolering (Plan- och bygglag 8
kap, 2010). Enligt Plan- och bygglagen, 8 kap 9 §, bör man
anpassa bebyggelsen på obebyggda tomter på så sätt att hänsyn
tas till existerande stads- och landskapsbild samt natur- och
kulturvärden.

Snarlika slutsatser går att dra för samtliga alternativ. Det är
viktigt att använda material med så lite miljöbelastning som
möjligt. Det är även vitalt att planera miljömässigt vid byggande av nya bostäder. Planerna strider dock mot både regionala
och lokala mål som förespråkar lokalisering av ny bebyggelse i
anknytning till befintlig bebyggelse.

Byggprocessen bör ta hänsyn till att det material som används
skall begränsa miljöbelastningen. Stockholms stad är exempel96

4.20 El- och värmeinfrastruktur

4.20.2 Mål och förutsättningar

4.20.1 Bakgrund

Nationella mål


I dagsläget är det energibolaget E.on som förser Upplands Väsby kommun med infrastrukturen för el-överföring. Infrastrukturlösningen innefattar delar av det avgränsade området och de
bostäder som i dagsläget befinner sig inom den geografiska
avgränsningen. Den nuvarande dragningen är luftburen, vilket
innebär elstolpar med ledningar suspenderade mellan dem och
mindre transformatorstationer i anslutning. De infrastrukturlösningar för energi som finns i området är anpassade efter antalet
bostäder som finns inom det avgränsade området i den fördjupade översiktsplanen (Enkvist - Personlig kommunikation,
2011).

Säker strålmiljö – Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Regionala mål
De tekniska systemen för energi, avfall, vatten och avlopp ska
sträva efter att vara effektiva, robusta och flexibla samtidigt
som de har minimal klimatpåverkan och ska utgå från ett kretsloppsperspektiv (Regionplanekontoret, 2010).
Strategier för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (2010) är:

Delar av det svenska stamnätet är draget genom det berörda
området. Ledningen är även av riksintresse enligt 3 kapitlet 8 §
i Miljöbalken. Kapaciteten i kraftledningen är på 220 kV och
det är Svenska Kraftnät som ansvarar för dess drift. Trafikverket ansvarar för en ytterligare stamkabel på 130 kV som är dragen inom området (Upplands Väsby kommun, 2010b).




Fortum är idag leverantör av fjärrvärme i Upplands Väsby
kommun. Inom det aktuella området finns det dock ingen
framdragen fjärrvärme. Uppvärmning sker idag genom el och
andra alternativa lösningar såsom vedeldning och bergvärme
(Jakobsson - Personlig kommunikation, 2011).



Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till förnybara energikällor.
Omställningen av energiförsörjningen för uppvärmning
ska fortsätta. I stort sett all energiförsörjning bör bestå
av förnyelsebara energikällor år 2050 för att klara att
minska regionens klimatpåverkan.
Regionens goda förutsättningar för fjärrvärmeförsörjning ska utnyttjas ytterligare. De tekniska försörjningssystemen ska anpassas till de pågående klimatförändringarna och bli mer robusta.

Lokala mål

Beroende på hur mycket ström som transporteras genom den
elektriska utrustningen uppstår det olika starka magnetiska och
elektriska fält. Faktorer som avstånd, höjd och inbördes placering varierar magnetfältsnivåerna. De starkaste magnetfälten är
lokaliserade direkt under stora kraftledningar (Upplands Väsby
kommun, 2010b).

Vid all upphandling av husbyggnadsentreprenader ingår miljövänlig och effektiv energiförsörjning.
Kommunen har gjort en ny upphandling på elleverantörer gällande leverans av energislagen vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Alla dessa tre tillhör så kallade förnybara energikällor.
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Kommunen har tecknat avtal med Telge Kraft för denna elleverans. (Wikman - Personlig kommunikation, 2011)

Fjärrvärmeförsörjning - Se alternativ 1.

4.20.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Elförsörjningen har samma konsekvenser som i alternativ 2.
Dock blir omfattningen något större då alternativ 3 innebär fler
bostäder över ett mer utspritt och större geografiskt område.
Fjärrvärmeförsörjning – Se alternativ 1.

Alternativ 3 – Konsultförslaget

Försörjningen av energi och värme kommer att behöva förbättras och byggas ut i området om den fördjupade översiktsplanen
vinner laga kraft. Då de befintliga infrastrukturlösningarna är
baserade på dagens behov av energi, behövs det undersökas
vidare hur lösningar för el- och värmeförsörjning kommer att
utformas i framtiden beroende på vilket alternativ som genomförs.

Nollalternativ
Dagens elstrukturlösning är, som tidigare beskrivet, baserad på
dagsbehovet. Denna lösning med friledning kommer med stor
sannolikhet att bytas ut eller renoveras i framtiden då förslitningar av systemen uppkommer genom nederbörd och temperaturförändringar.

Alternativ 1 – Kairohöjden
Alternativet Kairohöjden skulle behöva nya el- och värmestrukturlösningar om förslaget skulle vinna laga kraft. I dagsläget är
stora delar av elstrukturen i området av typen friledning. Denna
strukturlösning kommer inte att klara av att försörja ett nytt
område på ungefär 1000 bostäder. Förmodligen skulle det resultera i ett antal förstärkningar och en helt ny slinga av jordkabel som skulle behövas grävas ned. Transformatorstationer
skulle även behövas vid en förtätning. Det skulle krävas fem–
tio nätstationer. Storleken på en station är cirka 3 × 5 meter
(Oscarsson - Personlig kommunikation, 2011).

4.20.4 Hänsyn och åtgärder





Området har idag ingen fjärrvärmeförsörjning och en sådan
behöver byggas ut om alternativet Kairohöjden förvekligas.
Denna försörjning grävs ner och påverkar inte miljön nämnvärt.



Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe



Alternativet behöver en liknande utbyggnad som alternativ Kairohöjden, men då detta förslag är mer omfattande behövs det en
större utbyggnad och längre kabelnedgrävning av jordkabel
(Oscarsson - Personlig kommunikation, 2011).
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Vid en utbyggnad av infrastrukturen angående värme
och elförsörjning bör det beaktas att en utbyggnad bör
energieffektiviseras i största möjliga mån.
För att undvika negativ påverkan på miljön bör en separat miljökonsekvensbeskrivning för el- och värmestrukturen initieras under detaljplansplaneringen.
Att använda andra alternativ än fjärrvärme i området
bör beaktas under fastställandet av detaljplanen.
För att följa det nationella miljömålet Säker strålmiljö,
så bör detaljplanen beakta säkerhetsföreskrifter angående säker strålmiljö.
Förnyelsebara energikällor bör användas i största möjliga utsträckning.
Vid en utbyggnad av infrastrukturen i området bör en
nedgrävning av infrastrukturlösningar ske i samband
med annan teknisk infrastruktur för att minimera påverkan.

4.20.5 Slutsats
Om den fördjupade översiktsplanen vinner laga kraft och en
detaljplan initieras finns det en möjlighet att den nuvarande
strukturlösningen tas bort och ersätts med en jordkabel. Detta
bör på lång sikt förbättra miljön inom området då magnetfältsnivåerna minskar avsevärt när eltillförseln grävs ner och inkapslas, vilket minskar nivåerna av elektromagnetisk strålning.
Ett fåtal transformatorstationer skulle behöva byggas men detta
påverkar inte miljön nämnvärt.

4.21 Telekommunikation
4.21.1 Bakgrund
Enligt Upplands Väsby kommuns kommunikationsstrategi Johannes Wikman är det i dagsläget luftburen koppartråd från
Telia som försörjer det planerade området för Väsby Sjöstad
med fast telefoni och ADSL-uppkoppling (Wikman - Personlig
kommunikation, 2011). Koppartråden som löper längs med
småvägarna försörjer ett 40-tal sommarstugor samt ett fåtal
permanentboenden inom det avgränsande området.

Figur 39: Vy över telefonledning, kraftledning av riksintresse samt telemast. Foto:
Karin Lundgren

4.21.2 Mål och förutsättningar
Lokala mål
Upplands Väsby kommun har som mål att 90 procent av alla
hushåll och företag skall ha tillgång till en bredbandsuppkoppling som är minst 100 Mbit/s senast år 2015 (Upplands Väsby
kommun, 2011c). Kommunen har som ambition att alla fastighetsägare ska få tillgång till ett neutralt fibernät som marknadens alla leverantörer kan erbjuda tjänster till.

För närvarande pågår en utbyggnad av fibernätet av Svensk
Infrastruktur AB i Upplands Väsby kommun. Denna utbyggnad
riktar sig preliminärt mot de 4 400 bostäder och fastigheter
öster om E4:an. För de resterande delarna av kommunen har
emellertid ingen tidsplan fastställts men kommunens policy är
att underlätta och stötta etableringen av bredbandsleverantörer
genom att upplåta mark och lokaler för teknisk utrustning samt
samordna grävning. (Upplands Väsby kommun, 2011c)

4.21.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen
Eftersom bebyggelsen i alternativ 2 och 3 gör anspråk på en
större markyta kräver det mer omfattande ledningsdragning och
grävning. Samgrävning med annan teknisk infrastruktur bör
därför planeras särskilt för dessa alternativ. Skillnaderna i miljöpåverkan mellan alternativen bedöms emellertid som obefintlig för bredbandsutbyggnad i Väsby Sjöstad.
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Nollalternativ

4.22 Dricksvatten, avlopp och dagvattenhantering

Enligt Wikman skall de befintliga fastigheterna i området förses med bredband (Wikman - Personlig kommunikation, 2011).
Wikman tillägger att kommunens målsättning är att förse hushåll och företag med bredbandsuppkoppling som är minst 100
Mbit/s senast år 2015. Detta genom att antingen koppla på fastigheterna på fibernätet eller uppföra trådlösa master.

4.22.1 Bakgrund
Upplands Väsby kommun är ansvarig för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen inom kommunen, som är en del av
Käppalaförbundet. Detta innebär att kommunen tillsammans
med ytterligare tio andra kommuner driver reningsverket Käppalaverket. Det befintliga vatten- och avloppsystemet inom
planområdet är kommunalt och vissa befintliga bostäder är
kopplade till detta. Systemet har kapacitet för ytterligare 100
bostäder. Det finns även sommarstugor som har, på grund av
för långt avstånd till ledningarna, egna trekammarbrunnar samt
brunnar för dricksvatten (Sveriges geologiska undersökning,
2000). Hela systemet är omodernt enligt Johannes Wikman på
kommunen. (Wikman - Personlig kommunikation, 2011)

4.21.4 Hänsyn och åtgärder
Bredbandets positiva miljöeffekter redovisas i undersökningen
Nyttan med bredband - Sammanställning av goda exempel som
A-fokus gjorde i juni 2011 (A-Fokus, 2011). Undersökningens
respondenter ansåg att bredband i deras fall bidragit med minskad koldioxid och mindre pappersförbrukning. Vidare kan tänkas att en god bredbandsuppkoppling ökar möjligheterna för de
boende att arbeta hemifrån, vilket i sin tur minskar koldioxidutsläppen då transport till och från arbetet i viss mån begränsas.

Vid ny bebyggelse ersätts naturmark med hårdgjorda ytor som
ökar ytavrinningen avsevärt. I ett längre tidsperspektiv kan
även en ökad nederbörd i området öka belastningen och därmed
vikten av en god planering för hanteringen. Idag finns det inga
lösningar för hantering av dagvatten, men det kommer enligt
kommunens fördjupade översiktsplan att tas om hand på ett
kontrollerat sätt och enligt genomförandestrategin ske i etapper
(Upplands Väsby kommun, 2010b).

För att minimera de negativa miljöeffekterna vid utbyggandet
av fibernätet, bör denna grävning samordnas med annan teknisk
infrastruktur som vatten, avlopp, gata och dagvattenhantering.
Detta för att minska åverkan på naturmiljön och utsläpp kopplat
till grävmaskiner och andra bränsleförbrukande fordon i samband med markarbeten.
4.21.5 Slutsats

4.22.2 Mål och förutsättningar
En snabb bredbandsuppkoppling kan till viss del ha positiv
effekt för miljön. Detta genom att minska koldioxidutsläpp från
transporter samt minska pappersförbrukningen.

Nationella mål


För att minimera de negativa miljöeffekterna vid utbyggandet
av fibernät bör grävandet ske i samband med annan teknisk
infrastruktur.
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Grundvatten av god kvalitet – Vid genomförandet av
Väsby Sjöstad kommer ytavrinningen att öka vilket
ökar utsläppen av tungmetaller, oljerester och näringsämnen. Om dagvattenhanteringen inom det berörda om-

rådet ej tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt
kommer målet påverkas negativt.




Ingen övergödning – Dagvatten som rinner av från vägbanor kan innehålla föroreningar som till exempel kolmonoxid och partiklar som är giftiga för människan.
Kväveoxidutsläpp från fordon med förbränningsmotorer
samt tillförseln av gödande ämnen vid anläggning av
grönytor, påverkar naturmiljön negativt genom att ha en
gödande effekt.



Dagvattensystem ska utformas så att flöden utjämnas och så
mycket som möjligt av föroreningarna kan avskiljas före
utsläpp i recipient.



Dagvatten ska utnyttjas som en positiv resurs i samhället
genom att synliggöras för att öka de pedagogiska och estetiska värdena samt öka värdet för naturvården (Oxunda
Vattensamverkan, 2001).

I vattenplanen beskrivs mål och strategier i mer generella termer för vatten och avlopp:

Levande sjöar och vattendrag – Vid genomförandet av
Väsby Sjöstad kommer ytavrinningen att öka, vilket
ökar utsläppen av tungmetaller, oljerester och näringsämnen. Om dagvattenhanteringen inom det berörda området ej tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt
kommer målet påverkas negativt.

Regionala och kommunala mål



Kartlägga bristfälliga enskilda avlopp och upplåta en handlingsplan för att få samtliga anläggningar att uppfylla Naturvårdsverkets krav och i förlängningen nå högst 0,2 gram
fosfor per person och dygn.



Arbeta för att ansluta enskilda avlopp i samlad bebyggelse
genom utbyggnad av vatten- och avloppsnätet (Upplands
Väsby kommun, 2005c).

Dagvattenpolicy

4.22.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Upplands Väsby kommun ingår i Oxundaåns vattenvårdsprojekt som omfattas av en dagvattenpolicy som är gemensam för
ett antal kommuner inom Stockholms län. Det finns även en
kommunal vattenplan som innehåller mål för dagvattenhanteringen. Då dess mål är relativt jämbördiga är målen nedan hämtade från policyn.



Alternativ 1 – Kairohöjden

Förorening av dagvatten ska förebyggas.
Befintliga dagvattenutsläpp till sjöar och vattendrag via
tunnlar, ledningar och diken ska med hänsyn till kvantitet,
föroreningsgrad och recipientens belägenhet och känslighet
åtgärdas så att vattnet renas före utsläpp.
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Det finns goda möjligheter till större effektiva system för
vatten och avlopp då bebyggelsen planeras relativt tätt. I tidigare miljökonsekvensbeskrivning beskrivs dock risken att
avståndet till Upplands Väsby tätort är för långt, vilket kan
innebära lokala lösningar (Upplands Väsby kommun,
2010b). Detta ses som positivt ur ekonomisk synpunkt och
negativt ur ett miljömässigt perspektiv.



Enligt en rapport från Oxunda Vattensamverkan (2001),
som baseras på schablonsiffror, består dagvattnet från tätortsmiljöer och vägar för cirka 25 procent av den totala fos-

forbelastningen och cirka 15 procent av kvävebelastningen i
det berörda avrinningsområdet. Vattnet som rinner av vägbanorna kan även innehålla föroreningar som till exempel
kolmonoxid och partiklar. Detta leder till att föroreningar
till dagvattnet kommer att öka vid ett genomförande av alternativet på grund av den ökade trafiken till och från området.


vatten från enskilda avlopp kan bidra till utsläpp av kväve och
fosfor i vattendrag, sjöar och kustvatten. I Vattenplanen
(Upplands Väsby kommun, 2005c) nämns målet att kartlägga
bristfälliga enskilda avlopp och upprätta en handlingsplan för
åtgärder. Insatser som ska ske oberoende av händelseförlopp.
4.22.4 Hänsyn och åtgärder

Hårdgjorda ytor ökar ytavrinningen. Trafiken som nämns
ovan är en typ av effekt av vägbygget. Själva påverkan, vägen, tillsammans med andra hårdgjorda ytor som till exempel byggnationen av hus eller parkeringsytor ökar bortforslingen av föroreningar via dagvattnet.



För att undvika negativ påverkan på yt- och grundvattnet
måste hanteringen av dagvattnet planeras på bästa möjliga
sätt.



Upplands Väsby kommun har en dagvattenpolicy samt en
vattenplan som bör beaktas vid detaljplanering av dagvattenhantering. Till exempel anläggning av dagvattendammar.



Åtgärder som tas upp i dagvattenpolicyn och bör beaktas
kan vara gröna tak, integrerade gräsytor eller svackdiken
vid vägkanter. Åtgärderna syftar till att utjämna flödet samt
till viss naturlig filtrering av vattnet.



De enskilda avloppen som existerar idag bör kartläggas och
analyseras oavsett beslut.

Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe


Se ovan nämnda konsekvenser, dock tas ett större område i
anspråk i alternativ 2.

Alternativ 3 – Konsultförslaget


Se ovan nämnda konsekvenser.



Ytavrinningen kommer öka likt de övriga två alternativen.
Enligt konsultalternativet planeras ekoby, permakulturby
och en mindre skogsby. Dessa ska ha utökade grönområden
med till exempel egna odlingar, bilfria områden samt bostäder med lägre densitet. Det kan resultera i marginellt lägre volym vatten som rinner av de hårdgjorda ytorna och
istället infiltreras i marken (John Thompson & Partners,
2011a).

4.22.5 Slutsats
Hårdgjorda ytor påverkar den naturliga infiltrationen negativt.
Därför krävs särskilda åtgärder för omhändertagande av dagvattnet.
Vid ett eventuellt genomförande av planerna för Väsby Sjöstad
bör kommunen oavsett alternativ verka för att ansluta alla befintliga samt nya bostäder till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Nollalternativ
Området är enligt Wikman – Personlig kommunikation (2011)
eftersatt när det gäller vatten och avlopp. Flera av sommarbostäderna har trekammarbrunnar. Begränsad rening av avlopps-
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med producenterna för att upprätthålla deras producentansvar,
vilket gör att kommunen saknar ansvar i frågan (Upplands
Väsby kommun, 2011b).

4.23 Avfallshantering och återvinning
4.23.1 Bakgrund
Sopsortering, avfallshantering och biogas/fjärrvärme

Idag hämtas hushållsavfall från det planerade området med
traditionell sopbil då boendeformerna varierar mellan permanentboende
och
sommarhus
(Svahn
Personlig
kommunikation, 2011).

Upplands Väsby kommun arbetar med att sortera och ta hand
om olika typer av avfall för att minska belastningen på miljön.
Sedan oktober 2009 finns möjligheten för villahushåll att sortera matavfall som sedan samlas in och omvandlas till kompostjord, biogödsel eller biogas (Upplands Väsby kommun, 2011b).
Möjligheten utvidgades även till att omfatta flerbostadshus i
februari 2010.

Insamlingen av avfall med sopbil är den del i avfallshanteringen som leder till mest transporter, vilket innebär en miljöpåverkan bland annat i form av emissioner och buller (Söderhalls
Renhållningsverk AB, 2008).

Hanteringen av matavfall sköts av entreprenören SITA som
samlar in resterna i en biogasdriven sopbil (Upplands Väsby
kommun, 2011b). Avfallet körs sedan till Hagby avfallsanläggning i Täby där de lastas om och komprimeras för att därefter
transporteras till rötningsanläggningen Uppsala Vatten i Uppsala. Biogasen som framställs blir främst drivmedel till stadsbussar och bilar. Resterna från gasproduktionen görs om till biogödsel.

Återvinningscentraler
Kommunen samt kommuninvånare kan lämna återvinningsbart
grovavfall, byggavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall
och förpackningar på de två återvinningscentralerna Smedby i
Upplands Väsby kommun och Hagby i Täby kommun som
båda tillhör Söderhalls Renhållningsverk AB (se figur 40)
(Upplands Väsby kommun, 2011b).
Upplands Väsby kommun har mycket nära till en omlastningsstation vilket minskar transporterna vid avfallshanteringen
(Söderhalls Renhållningsverk AB, 2008).

Kommunen uppmuntrar till egen kompostering av trädgårdsavfall samt matavfall (Upplands Väsby kommun, 2011b). Farligt
avfall samt mindre elavfall hämtas idag upp av entreprenören
SITA i röda behållare som hushållen tilldelas. Batterier kan
lämnas i dessa eller i de batteriholkar som finns vid återvinningsstationer och i en del affärer i Upplands Väsby. SITA hanterar även hämtningen av hushållsavfall och latrin. Avfallet
lastas om i Smedby och förs sedan till Uppsala Energi för att
förbrännas och användas som fjärrvärme.
På de tolv återvinningsstationerna i Upplands Väsby kan
hushållen lämna tidningar och förpackningar i glas, plast,
papper och metall. Insamlingen av detta avfall sköts av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som samarbetar

Återvinningsstationer
I dagsläget finns det ingen tillgång till återvinningsstationer i
det planerade området.
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Regionala mål
Tekniska system för energi, avfall, vatten och avlopp ska sträva
efter att vara effektiva, robusta och flexibla, samtidigt som de
har minimal klimatpåverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv (Regionplanekontoret, 2010). Arbete skall ske för att
minska avfallsmängden och att avfall ska användas som resurs.
Lokala mål
Enligt Upplands Väsbys Miljöpolicy ska alla kommunens verksamheter ”tillgodose och värna om en långsiktig och uthållig
användning av naturresurser” (Upplands Väsby kommun,
2011b). Miljöpolicyn beskriver hur kommunen kontinuerligt
och systematiskt ska arbeta med avfallshantering. Allt arbete
med avfallshantering ska präglas av ett kretsloppstänkande vilket ska leda till en minskad miljöbelastning och förebyggande
av föroreningar

Figur 40: Kartläggning av återvinningsstationerna i Upplands Väsby kommun. Från
det planerade området är det idag cirka 2–3 km in till närmaste återvinningsstation.
(Upplands Väsby kommun, 2011b)

4.23.2 Mål och förutsättningar
Kommunen har antagit en avfallsplan gemensamt med åtta
andra norrortskommuner och med det gemensamägda avfallsbolaget Söderhalls Renhållningsverk AB (Söderhalls
Renhållningsverk AB, 2008). De vill betona vikten av att all
avfallshantering ska vara en del i ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Planen sträcker sig fram till år 2020 och
hade bland annat som mål att minst 35 procent av allt matavfall
från hushållen ska återvinnas år 2010.

Nationella mål
Flera av de nationella miljökvalitetsmålen berörs av
planeringen kring avfallshantering. Dessa är följande
(Naturvårdsverket, 2011b):




Begränsad klimatpåverkan- För att uppnå målet om
minskade utsläpp krävs minskade mängder avfall,
minskad konsumtion och ökade satsningar på
återvinning och återanvändning.

Kommunen har även satt upp egna mål för avfallshanteringen
som bland annat innebär att minst 10 procent av hushållens
matavfall i kommunen ska sorteras upp för hemkompostering
eller biologisk behandling år 2012 och att hushållssopor ska
hämtas i sopbilar som enbart drivs av biogas (Upplands Väsby
kommun, 2011b).

God bebyggd miljö- En eventuell utveckling av området
kräver en avfallshantering som bidrar till en god
regional och global miljö.
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4.23.3 Konsekvenser av de föreslagna alternativen

Alternativ 3 – Konsultförslag

Syftet med planförslaget anges vara att locka nya invånare till
kommunen med hjälp av ett nytt och attraktivt bostadsområde
(Upplands Väsby kommun, 2010a). Eftersom att samtliga
alternativ innebär en befolkningsökning kommer även
mängden hushållsavfall öka.

Konsultförslaget är det alternativ som planerar för flest
bostäder vilket leder till fler boende och därmed ökad mängd
avfall. Förslaget har dock en tydlig inriktning som en ny
”ekostad” vilket kan innebära att de kommer att profilera sig
som ett område med goda möjligheter till återvinning och ett
energisparande avfallshanteringssystem.

I planförslaget nämns att utbygganden av Väsby Sjöstad kommer att ställa höga krav på miljöteknik för vatten- och avloppssystemet, energi och avfall (Upplands Väsby kommun, 2010a).
Exakt vilka metoder som skall användas kommer kommunen
att ta ställning till efter att ett slutgiltigt förslag på bebyggelsestruktur presenterats.

Nollalternativ
Om ingen bebyggelse sker i det planerade området kommer
tillgången till återvinningsstationer antagligen inte att förbättras
för de 437 boende i Eds glesbygd. Mängden avfall kommer inte
öka om det ej sker en befolkningsökning i området.
4.23.4 Hänsyn och åtgärder

Markbehållare samt sopsug kommer enligt Norling troligtvis att
bli aktuellt vid utbyggnaden av ett nytt bostadsområde (Norling
- Personlig kommunikation, 2011). Vid en utbyggnad av flerbostadshus, villor och/eller radhus kommer hushållsavfallet
sannolikt att hämtas med nergrävda behållare, små och stora
kärl (Svahn - Personlig kommunikation, 2011).
Alternativ 1 – Kairohöjden
Förslaget om Kairohöjden är det förslag som planerar för minst
antal bostäder och boende. Detta innebär den minsta möjliga
belastningen i form av ökade avfallsmängder. Dock framgår ej i
förslaget hur planerna ser ut för återvinningsmöjligheter och
avfallshantering.
Alternativ 2 – Sättra, Kairohöjden och Kyle Backe
Förslaget föreslår en blandning av bostäder och verksamheter,
2200–3000 enheter. I planförslaget redogörs ej för hur området
ska planera för avfallshantering och återvinning.
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För att minimera transporter kan system som sopsug
och underjordsbehållare användas. Sopbilarna bör även
använda alternativa drivmedel för att minska
transporternas miljöpåverkan.



Avfallsmängderna kan minskas genom att boende
informeras om spill och konsumtion.



Sträva efter effektivisering av byggnadsprocessen
genom att minska spill genom bättre måttanpassning
och dimensionering av byggmaterial.



I ett tidigt skede måste det planeras för
återvinningsstationer
och
en
energieffektiv
avfallshantering som främjar ett kretsloppstänkande i
området.

Avfallshanteringen innebär inga problem enligt entreprenören
SITA då de har ett avtal som innefattar hela kommunen, även
vid ett nytt bostadsområde (Norling - Personlig
kommunikation, 2011).
Vid bebyggelse menar SITA att de hänsyn och åtgärder som
föreslås ovan i form av underjordbehållare och sopsug
sannolikt kommer att införlivas i projektet (Svahn - Personlig
kommunikation, 2011), då kommunen är och vill vara en
förebild i frågan om avfallshantering (Norling - Personlig
kommunikation, 2011).
4.23.5 Slutsats
Ett mer energieffektivt avfallshanteringssystem i området kan
innebära en bättre tillgång till återvinningsmöjligheter och
minskade transporter. Oavsett alternativ kommer systemet
sannolikt att förbättras samtidigt som mängden avfall kommer
att öka markant på det berörda området.
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viktiga faktorer som till exempel tröskelvärden förklaras inte
heller i orsak–verkandiagrammet.

5 Diskussion
För att skapa en överblick och tydligare jämförbarhet mellan de
föreslagna alternativen har en matris som sammanställer miljöbedömningarna skapats. Även ett Causal Loop Diagram har
tagits fram för att lättare illustrera och förklara orsak- och verkanssamband gällande hållbarheten för Väsby Sjöstad. Genom
dessa verktyg har tillgängligheten till rekreation, kvaliteten och
mängden skyddad natur och motsättningar i planförslagen som
försvårar en hållbar utveckling, identifierats som de viktigaste
punkterna att diskutera.

Tabell 3: Förklaring till effekter av den fördjupade översiktsplanen över
föreslagna Väsby Sjöstadsområdet

Små negativa

Märkbart negativa

Stora negativa

Små positiva

Märkbart positiva

Stora positiva

Neutral

Oklart

5.1 Begränsningar för matris och orsakverkan diagram
Matrisen är en snabbguide till hur de olika alternativen i den
fördjupade översiktsplanen kommer att påverka miljön. Den
ger en överblick, sammanfattning och en möjlighet att jämföra
de olika alternativen. I matrisen presenteras de miljöaspekter vi
identifierat som viktiga att miljöbedöma. Viktigt att beakta är
dock att de i matrisen uppställda aspekterna inte har någon
viktning gentemot varandra. Det går inte att tolka matrisen som
att en positiv effekt och en negativ effekt tar ut varandra. Det
alternativ som har flest gröna fält kan inte enbart utifrån detta
tolkas som det mest fördelaktiga för miljön. Det är även upp till
läsaren att bestämma vilka miljöaspekter som denne anser vara
viktigast.
Orsak–verkandiagrammet (se figur 41) förklarar dynamiken
kring Väsby Sjöstad och hur hållbarheten i projektet påverkas
av bebyggelse. Orsak-verkandiagrammet är en modell och ger
således en förenklad och generaliserad bild av verkligheten.
Alla orsak- och verkanssamband är inte nödvändigtvis lika
starka och spänner inte heller över samma tidsskala. Andra
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Tabell 4: Matris som sammanställer miljöbedömningarna och ger en tydligare jämförbarhet mellan de föreslagna alternativen.

Miljöaspekt

Landskapsbild

Kulturmiljö: Öppna
odlingslandskapet

Kulturmiljö:
Herrgårdslandskapet

Kulturmiljö: Skogslandskapet

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Nollalternativ

Alternativet medför en förändring av
områdets karaktär då skogsmark, som
används som strövområde för friluftslivet, tas i anspråk. Landskapsbilden sett
från Mälaren kommer också att förändras av bostäderna på Kairohöjden.

Alternativet innebär en förändring av
områdets karaktär då skogsmark på
Kairohöjden och odlingsmark vid
Sättra tas i anspråk. Landskapsbilden
sett från Mälaren kommer också att
förändras av bostäderna på Kairohöjden och vid Sättra.

Alternativet innebär en förändring av
områdets karaktär då skogsmark på
Kairohöjden och Kyle Backe och
odlingsmark vid Sättra tas i anspråk.
Landskapsbilden sett från Mälaren
kommer också att förändras av
bostäderna på Kairohöjden och vid
Sättra samt av flytbryggor och flytande bostäder längs strandlinjen.

Alternativet innebär ingen eller
marginell förändring av landskapets karaktär eller landskapsbilden sett från Mälaren.

Alternativet innebär ingen påverkan på
odlingslandskapet.

Det öppna odlingslandskapet påverkas vid Sättra då åkermark i dalgången tas i anspråk i förmån för bebyggelse, båtupplag och parkering.
Siktlinjer ner mot Mälaren begränsas.

Den öppna odlingsmarken påverkas i
ännu större utsträckning än för
alternativ 2 då en större yta odlingsmark tas i anspråk och den karAkteristiska öppenheten inskränks. Siktlinjer ner mot Mälaren blir mycket
begränsade.

Alternativet innebär ingen påverkan på odlingslandskapet.

Alternativet innebär ingen påverkan på
herrgårdslandskapet.

Herrgårdslandskapet påverkas genom att ny bebyggelse omsluter
Sättra gård. Bebyggelsen riskerar att
dominera befintlig bebyggelse vilket
minskar förståelsen för gårdens
samband med omkringliggande
landskap.

Herrgårdslandskapet påverkas genom att ny bebyggelse omsluter
Sättra gård. Bebyggelsen riskerar att
dominera befintlig bebyggelse vilket
minskar förståelsen för gårdens
samband med omkringliggande
landskap.

Alternativet innebär ingen påverkan på herrgårdslandskapet.

För alternativet tas inte lika stor areal
skogmark i anspråk som för alternativ 1 och 2. Delar av Kairoplatån
bevaras.

Om delar av Kairoskogen avverkas enligt skogsbruksplanen
innebär alternativet en påverkan
på skolandskapet på kort sikt. På
lång sikt då en återplantering
vuxit upp innebär alternativet
ingen påverkan. Realiseras avverkningen inte innebär alternativet ingen påverkan.

Alternativet medför att det historiska
resurslandskapet samt strövområden
för friluftsliv tas i anspråk då skogsmark
på Kairohöjden bebyggs.

Alternativet innebär att skogslandskapet påverkas likt alternativ 1, om
än i något större utsträckning då mer
mark tas i anspråk.
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Kulturmiljö: Fritidslandskapet

Alternativet innebär en påverkan på
fritidslandskapet vid Kairo då ny bebyggelse förändrar den befintliga karaktären i området.

För alternativet påverkas fritidslandskapet likt alternativ 1. Nya kulturhistoriska värden förs in i området vilka
kan underordna befintliga värden.

För alternativet påverkas fritidslandskapet likt alternativ 1 och 2, dock i
större omfattning. Flytande bostäder
som stänger in fritidshus innebär
negativ påverkan medan strandpromenad bidrar till en utveckling av
fritidslandskapet.

Naturvärden och
biologisk mångfald:
Värdefulla biotoper

Alternativet innebär att vissa viktiga
biotoper, däribland en värdefull sumpskog, påverkas negativt eller försvinner.

Alternativet innebär att ett stort
antal viktiga biotoper ersätts med
eller kringskärs av bebyggelse.

Alternativet innebär att vissa viktiga
biotoper påverkas negativt.

Naturvärden och
biologisk mångfald:Skyddade naturområden

Alternativet innebär inga förändringar
av naturreservatet, men eventuell
avverkning av omgivande skogsområden ger en viss negativ påverkan. På
lång sikt bibehålls dock naturvärdena i
och med att omgivande bruksskog
växer upp igen.

Alternativet innebär liten påverkan på fritidslandskapet. Potentiellt kan fortsatt omvandling från
fritidshus till permanentbostäder
leda till att fritidskaraktären på
området fasas ut.

t.

Alternativet innebär att reservatet
tillförs två skyddsvärda skogsbiotoper
och att den totala ytan skyddad natur
ökar. Däremot exploateras en del av
reservatet, vilket minskar de positiva
effekterna av utökningen.

Alternativet innebär att reservatet
tillförs två skyddsvärda skogsbiotoper och att den totala ytan skyddad
natur ökar.

Alternativet innebär inga förändringar av naturreservatet, men
eventuell avverkning av omgivande skogsområden ger en viss
negativ påverkan. På lång sikt
bibehålls dock naturvärdena, i
och med att omgivande bruksskog växer upp igen.

rr-

Naturvärden och
biologisk mångfald:
Konnektivitet

ri

i. Konnek-

Alternativet medför inga uppenbart negativa konsekvenser för
konnektiviteten på längre sikt.

. Konnektiviteten
inom området påverkas också negativt
.
.
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Mark

Alternativet leder till risk för ökad
ytavrinning. Eventuella markföroreningar kommer sannolikt inte att saneras då dessa ligger utanför alternativets
föreslagna område men inom FÖP
området.

Alternativet leder till risk för ökad
ytavrinning. Dock kommer eventuella
markföroreningar sannolikt att
saneras då dessa ligger inom alternativets föreslagna område.

Alternativet leder till risk för ökad
ytavrinning. Dock kommer eventuella
markföroreningar sannolikt att
saneras då dessa ligger inom alternativets föreslagna område.

Vad gäller eventuella markföroreningar kan nollalternativet
innebära att de identifierade
objekten inte prioriteras och då
inte saneras.

Vatten

Ökad ytavrinning och dagvatten till
Mälaren. Sumpskogen påverkas.

Ökad ytavrinning och dagvatten till
Mälaren. Sumpskogen påverkas.

Ökad ytavrinning och dagvatten till
Mälaren. Sumpskogen påverkas men
bufferåtgärder planeras.

Inga konsekvenser förväntas.

Luft

Ökade luftföroreningar men fortfarande långt under gränsvärdena.

Ökade luftföroreningar men fortfarande långt under gränsvärdena.

Ökade luftföroreningar men fortfarande långt under gränsvärdena.

Inga konsekvenser förväntas.

Klimat

Det totala antalet bilar i den lokala
trafiken kommer att öka något.Kollektivtrafiken kommer inte vara
tillräcklig för att motverka ett bilberoende område.

Det totala antalet bilar i den lokala
trafiken kommer att öka märkbart.
Kollektivtrafiken kommer inte vara
tillräcklig för att motverka ett bilberoende område.

Det totala antalet bilar i den lokala
trafiken kommer att öka mycket.
Kollektivtrafiken kommer inte vara
tillräcklig för att motverka ett bilberoende område.

Inga konsekvenser förväntas.
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Buller

Trafik- och människoflödet ökar i och
med 1000 nya bostäder.

Trafik- och människoflödet ökar
märkbart i och med 2100 nya bostäder.

Trafik- och människoflödet ökar stort
i och med 3000 nya bostäder. Dock
föreslås trafikminskande åtgärder.

Ej troligt att dagens bullernivåer
ökar, dock bör hänsyn tas till
kumulativa effekter från externa
bullerkällor.

Trygghet och
tillgänglighet

Kollektivtrafiken ökar något, ökad
trygghet för gång, bil-och cykeltrafikanter samt fler människor i rörelse vilket
ger små positiva effekter för folkhälsan.

Kollektivtrafiken ökar, ökad trygghet
för gång, bil-och cykeltrafikanter
samt fler människor i rörelse vilket
ger positiva effekter för folkhälsan.

Kollektivtrafiken ökar, ökad trygghet
för gång, bil-och cykeltrafikanter, fler
människor i rörelse samt åtgärder för
minskad trafik. Dock är densiteten i
planområdet lägre än övriga alternativ vilket kan bidra till minskad uppfattning av trygghet.

Fortsatta säkerhetsrisker på
Runsavägen samt begränsad
tillgänglighet och trygghet för
gång- och cykeltrafikanter.

Olycksrisk och säkerhet

Små positiva effekter då vägar rustas
upp. Området ligger ej i riskzonen för
översvämning.

Små positiva effekter då vägar rustas
upp. Dock ligger planområdet delvis i
riskzonen för översvämning.

Små positiva effekter då vägar rustas
upp. Dock ligger planområdet delvis i
riskzonen för översvämning.

Olycksriskerna på vägarna fortgår
och översvämningsrisker föreligger.

Allergener

I och med att planområdet utökas med
1000 nya bostäder kan fler människor
exponeras för allergener. Dock ligger
området ej i direkt anslutning till ridverksamhet.

I och med att planområdet utökas
med 2100 nya bostäder kan fler
människor exponeras för allergener.
Området ligger i direktanslutning till
ridverksamhet.

I och med att planområdet utökas
med 3000 nya bostäder kan fler
människor exponeras för allergener.
Området ligger i direktanslutning till
ridverksamhet.

Oklarheter huruvida ridverksamheten ska utvecklas eller inte.
Allergener förekommer idag.
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Markradon

Planområdet ligger inte i en högriskzon
för markradon. Dock finns en liten risk
för påverkan på folkhälsan.

Planområdet ligger i låg- och eventuella högriskområden för markradon
som kan komma att påverka folkhälsan.

Planområdet ligger i låg- och eventuella högriskområden för markradon
som kan komma att påverka folkhälsan.

Om inga ingrepp görs i området
förblir påverkan på området
oförändrad.

Rekreation och friluftsliv

I och med att planområdet utökas med
1000 nya bostäder på Kairohöjden
kommer ytor för friluftsliv och rekreation att tas i anspråk, vilket påverkar
folkhälsan.

I och med att planområdet utökas
med 2100 nya bostäder genom
ingrepp i naturreservat, skogsområden och åkerlandskap kommer ytor
för friluftsliv och rekreation att tas i
anspråk, vilket påverkar folkhälsan.

I och med att planområdet utökas
med 3000 nya bostäder genom
märkbara ingrepp i naturreservat,
skogsområden och åkerlandskap
kommer ytor för friluftsliv och rekreation att tas i anspråk, vilket påverkar
folkhälsan.

Inga ingrepp görs i området
förutom eventuell skogsavverkning som kan påverka folkhälsan
på kortare sikt.

Demografi

Oklart huruvida befolkningssammansättningen kommer att se ut, dock finns
uttalade visioner om målgruppen
barnfamiljer.

Oklart huruvida befolkningssammansättningen kommer att se ut, dock
finns uttalade visioner om målgruppen barnfamiljer.

Oklart huruvida befolkningssammansättningen kommer att se ut, dock
finns uttalade visioner om målgruppen barnfamiljer.

Befolkningssammansättningen
kommer troligen att kvarstå.

Service och sysselsättning

Finns förutsättningar för att skapa
service och sysselsättning. Dock kan det
vara svårt att avgöra huruvida service
och sysselsättning är lönsamt i ett
längre perspektiv.

Finns märkbara förutsättningar för
att skapa service och sysselsättning.
Dock kan det vara svårt att avgöra
huruvida service och sysselsättning är
bärkraftig ur ett längre perspektiv.

Finns stora förutsättningar för att
skapa service och sysselsättning.
Dock kan det vara svårt att avgöra
huruvida service och sysselsättning
är bärkraftig ur ett längre perspektiv.

Finns idag viss service och sysselsättning i området. Dock finns
inga större incitament för att
utöka detta.

112

Skola

Finns inte elevunderlag för etablering
av grundskola, dock förskoleverksamhet. Oklart om ekonomisk plan.

Kan finnas elevunderlag för etablering av grundskola och förskoleverksamhet, dock saknas ekonomisk plan.

Kan finnas elevunderlag för etablering av grundskola och förskoleverksamhet, dock oklart gällande ekonomisk plan.

Finns idag inget behov eller
underlag för utbildningsverksamhet.

Areella näringar

Möjligheten att bedriva skogsbruk inom
exploateringsområdet på Kairohöjden
försvinner. Jordbruk inom FÖP möjligt.

Möjligheten att bedriva skogsbruk
inom exploateringsområdet försvinner. Jordbruket inom FÖP försvinner
till viss del.

Möjligheten att bedriva skogsbruk
inom exploateringsområdet försvinner. Jordbruket kan till viss del
fortgå.

Det finns möjligheter för de
areella näringarna att fortgå.

Transportinfrastruktur

Alternativet medför att cykelbanor,
vägnät och kollektivtrafik kommer
byggas ut och innebära märkbart
positiva konsekvenser för transportinfrastrukturen.

Alternativet medför att cykelbanor,
vägnät och kollektivtrafik kommer
byggas ut och innebära märkbart
positiva konsekvenser för transportinfrastrukturen.

Se alternativ ett och två för vägnät
och cykelbanor. Underlaget och
förutsättningarna för kollektivtrafiken kommer dessutom vara bättre
vid alternativ 3 än de övriga förslagen.

Om inget av de föreslagna alternativen genomförs kommer inte
de planerade vägbyggena att
genomföras och transportinfrastrukturen kommer vara fortsatt
begränsad.

Bebyggd miljö

Förutsättningarna för god bebyggd
miljö finns men konsekvenserna för den
bebyggda miljön bör beaktas först vid
detaljplanering.

Förutsättningarna för god bebyggd
miljö finns men konsekvenserna för
den bebyggda miljön bör beaktas
först vid detaljplanering.

Förutsättningarna för god bebyggd
miljö finns men konsekvenserna för
den bebyggda miljön bör beaktas
först vid detaljplanering.

Inga konsekvenser förväntas.
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El- och värmeinfrastruktur

Alternativet innebär märkbart positiva
konsekvenser för el och värmeinfrastrukturen då friledningar i närliggande
områden ersätts med jordkabel och
fjärrvärme byggs ut.

Alternativet innebär märkbart positiva konsekvenser för el och värmeinfrastrukturen då friledningar ersätts
med jordkabel och fjärrvärme byggs
ut.

Alternativet innebär märkbart positiva konsekvenser för el och värmeinfrastrukturen då friledningar ersätts
med jordkabel och fjärrvärme byggs
ut.

Det finns idag ingen plan för el och värmeinfrastrukturen, men
den kommer sannolikt förbättras
då dagens lösning med friledning
kan komma att behöva bytas ut
eller renoveras i framtiden.

Telekommunikation

Alternativet innebär stora positiva
konsekvenser då helt ny infrastruktur
för bredband byggs ut.

Alternativet innebär stora positiva
konsekvenser då helt ny infrastruktur
för bredband byggs ut.

Alternativet innebär stora positiva
konsekvenser då helt ny infrastruktur
för bredband byggs ut.

Kommunens målsättning är att
förse hushåll och företag i området med bredbandsuppkoppling
senast år 2015 oavsett om planerna för Väsby sjöstad genomförs eller inte.

Vatten, avlopp och
dagvattenhantering

Ny VA-infrastruktur kommer att byggas
ut. De enskilda avloppen i närliggande
områden kommer vid ett genomförande anslutas till det kommunala VAnätet vilket medför små positiva konsekvenser.

Ny VA-infrastruktur kommer att
byggas ut. De enskilda avloppen i
närliggande områden kommer vid ett
genomförande anslutas till det
kommunala VA-nätet vilket medför
små positiva konsekvenser.

Ny VA-infrastruktur kommer att
byggas ut. De enskilda avloppen i
närliggande områden kommer vid ett
genomförande anslutas till det
kommunala VA-nätet vilket medför
små positiva konsekvenser.

Kommunen har en vattenplan
som innebär att bristfälliga
brunnar ska kartläggas och
åtgärdas vilket kan innebära små
positiva konsekvenser.

Avfallshantering och
återvinning

Med alternativet kommer avfallshanteringen troligtvis förbättras genom till
exempel sopsug och utbyggnad av
återvinningsstationer. Dock kommer
mängden avfall öka.

Med alternativet kommer avfallshanteringen troligtvis förbättras genom
till exempel sopsug och utbyggnad av
återvinningsstationer. Dock kommer
mängden avfall öka ytterligare.

Se alternativ ett och två. Förslaget
profilerar sig dessutom som en Ekostad med goda möjligheter till återvinning och ett energisparande
avfallshanteringssystem.

Om ingen bebyggelse sker kommer tillgången till återvinningsstationer sannolikt inte att förbättras. Dock kommer troligtvis
inte heller mängden avfall öka.
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Att läsa ett orsak–verkan diagram

“ ”

Ett + tecken vid pilhuvudet indikerar ett steg i samma riktning och ett “-” tecken indikerar
ett steg i motsatt riktning. En streckad linje innebär ett svagt samband. Ett “B” omgärdat av
en cirkel med pilhuvud betyder att det är ett balanserande orsakssamband. Ett “R” omgärdat av en cirkel med pilhuvud betyder att det är ett förstärkande orsakssamband. Figuren
illustrerar på vänstra sidan att ju mer pengar jag har på kontot desto mer ränta får jag på
mina pengar och desto mer pengar får jag på bankkontot återigen. Figuren illustrerar på
högra sidan att ju mer pengar jag har å bankkontot desto mer skatt får jag betala och desto
mindre pengar får jag på bankkontot.

+
Ränta

R

+

Pengar på bankkontot

+

-
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Skatt

Hållbarhet i Väsby
sjöstad
+

-

+
Ekologisk hållbarhet
+

+

Biltrafik

Biologisk mångfald

-

+

+

R

+
Social hållbarhet

+

Naturareal

+

-

R

Bebyggelse i FÖP
omr ådet

Kollektivtrafik
+

R

-
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+
Ekonomisk hållbarhet
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+
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+
Service

+

Figur 41: Orsak-verkandiagrammet förklarar dynamiken kring Väsby Sjöstad och hur hållbarheten i projektet påverkas av bebyggelse. Till exempel
mer bebyggelse i planområdet (FÖP) leder till mindre naturareal som leder till mindre biologisk mångfald som i sin turleder till mindre ekologisk hållbarhet.
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bedöms nollalternativet vara det bästa för att bevara dagens
rekreationsvärden då inga permanenta ingrepp görs i naturen.
För att öka tillgängligheten krävs det dock att det befintliga
vägnätet rustas upp och kompletteras med nya gång- och cykelvägar. På så vis kan kommunens vision om att väcka intresset för grönområden bland kommuninvånarna uppfyllas trots att
bostadsbyggande uteblir i planområdet.

5.2 Tillgänglighet till rekreation
Upplands Väsby har som vision och mål att skapa fler bostäder,
locka till sig nya kommuninvånare, förbättra möjligheter till
rekreation och förändra bilden av kommunen. Med en realisering av Väsby Sjöstad planeras det för att området ska bli mer
tillgängligt, då det skapas underlag för tätare kollektivtrafik och
utbyggnad av infrastrukturen. Genom att rusta upp befintligt
vägnät och bygga den nya Sättravägen kommer tillgängligheten
att öka för såväl bilburen trafik som för gång- och cykeltrafikanter. Det främsta motivet till detta är troligen att tillgängliggöra området för de som flyttar in i Väsby Sjöstad snarare än
för de som söker sig till området för dess rekreationsvärden.
Kommunens förhoppning är att en utbyggnad kan leda till en
synergi som innebär att även andra invånare i kommunen får
bättre möjligheter att nå området för att ta del av rekreation och
friluftsliv. Byggandet av Väsby Sjöstad kan däremot medföra
att områdets karaktär delvis förändras från naturområde med
höga rekreationsvärden till att bli ett tätt bebyggt bostadsområde, vilket kommer att ske på bekostnad av värdefull natur.

Byggandet av Väsby Sjöstad är ett sätt att förändra bilden av
Upplands Väsby. Det ligger i tiden att planera sjönära bostadsområden för att attrahera nya kommuninvånare. Det kan dock
finnas andra värden som kan locka nya kommuninvånare och
som inte äventyrar värdefulla naturvärden. Andra attraktionsvärden att satsa på kan vara närhet till kommunikation och service. För Upplands Väsby kommun kan det vara aktuellt att
erbjuda attraktiva bostäder med nära anslutning till Arlanda
flygplats för att locka nya invånare till kommunen.
Kommunen nämner i den fördjupade översiktsplanen att ett av
syftena är att skapa en levande stadsdel för alla. Detta kan
komma att uppnås i och med att tillgängligheten ökar, men frågan är om människor kommer att söka sig till området om de
inte bor där. Upplands Väsby har en vision om att det är främst
barnfamiljer som ska flytta till Väsby Sjöstad, men det är svårt
att på förhand veta vilka som faktiskt kan komma att flytta dit.
Detta kan dock komma att påverkas av vilket alternativ som
kan bli aktuellt. Vid ett genomförande av alternativ 1 sker det
minst inflyttning och det finns inte möjlighet att erbjuda utbildningsverksamhet, vilket kan minska attraktiviteten för barnfamiljer. Alternativ 2 och 3 har större förutsättningar för att locka
till sig den tilltänkta målgruppen. Området kan tänkas bli mer
levande med ett högre invånarantal i och med att det skapas
förutsättningar för mer service och utbildningsverksamhet.

Det kan vara relevant att påpeka att rekreation kan uppfattas
annorlunda av olika personer vilket gör det svårt att mäta och
definiera. I planförslagen ligger störst fokus på rekreation i
naturområden och att tillgängliggöra naturområden för människor. Det kan vara paradoxalt att planera för att skapa tillgänglighet till rekreationsområden samtidigt som en exploatering av
området kommer innebära att rekreationsområden försvinner.
Upplands Väsby kommuns vision om ökad tillgänglighet till
rekreationsområden kommer dock att realiseras till viss del då
bostadsexploateringen inte tar alla naturområden i anspråk. De
olika alternativen påverkar tillgången till rekreation olika
mycket. Alternativ 1 tar mindre naturmark i anspråk och kan
därför anses vara ett bättre alternativ för rekreation. Emellertid
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nen verkligen bör betraktas som synnerliga skäl. Detta med
tanke på de negativa miljöeffekterna alternativen medför samt
att det faktiskt finns en möjlighet till att skapa fler bostäder
genom förtätning i övriga delar av Upplands Väsby kommun.

5.3 Skyddad natur
Sättra gårds naturreservat skapades för rekreation och friluftsliv. I området finns det förutom naturreservatet även annan
skyddsvärd natur som till exempel Mälarstranden och en sumpskog. Alternativ 2 och 3 innebär intrång i naturreservatet. Dock
tar alternativ 3 hänsyn till sumpskogen. Alternativ 1 bevarar
naturreservatet i dess nuvarande form, men inte sumpskogen.

Om naturreservatet upphävs väcks frågan om varför ett område
skyddas överhuvudtaget. Om Sättra gårds naturreservat nu är
föremål för ett föreslaget intrång, vad är det då som säger att
den föreslagna kompensationen av naturreservatet inte skall
upphävas i framtiden för liknande intressen. Genomförs ett
upphävande av naturreservatet kan det väcka frågor om skyddets legitimitet.

För genomförande av alternativ 2 och 3 föreslås ett upphävande
av vissa delar av naturreservatet i området. Syftet med Sättra
gårds naturreservat när det skapades var att gynna friluftslivet.
Idag är det oklart hur naturreservatet nyttjas. Vid ett genomförande av alternativ 2 eller 3 planeras kompensationsåtgärder.
Dessa kompensationsåtgärder innebär att reservatet fragmenteras och kan därmed skapa barriäreffekter. Syftet med naturreservatet idag och dess framtida betydelse måste tydliggöras.
Detta för att kunna planera utformningen och nyttjandet av naturreservatet på bästa möjliga sätt.

För den skyddsvärda naturen i området är nollalternativet att
föredra, då naturvärdena bevaras och naturreservatet förblir
intakt. Vid en eventuell exploatering i området är alternativ 1
det minst negativa eftersom alternativet inte tar mark i anspråk
inom naturreservatet.

5.4 Hållbar utveckling

Alternativen tar olika markområden, yta samt naturvärden i
anspråk. Är det antal kvadratmeter skyddad mark som är viktig
eller är det specifika värden inom området som bör skyddas?
Om det sker exploatering i området och intrång i naturreservatet bör det kompenserande området motsvara det området som
tagits i anspråk. En kombination av yta och naturvärden bör
eftersträvas vid en eventuell förändring av naturreservatet. Förblir syftet rekreation är den fragmenteringen som alternativ 2
och 3 bidrar till negativ.

Enligt Brundtlandrapporten är hållbar utveckling en utveckling
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (World
Commission On Environment And Development, 1987). Hållbarhetsbegreppet utgörs av ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet. Det kan uppstå konflikter mellan dessa aspekter, då
främjande av en av dem kan leda till försämringar för en annan.
Det är människors intressen som styr vilken eller vilka aspekter
som prioriteras i till exempel ett projekt som Väsby Sjöstad,
vilket kan medföra att de andra åsidosätts. Följden kan bli att
kommande generationer inte ges tillräckliga möjligheter att
tillfredsställa sina behov.

Enligt Miljöbalken skall synnerliga skäl föreligga för att upphäva ett naturreservat. Detta har endast skett två gånger i
Stockholms län. Då var det ena området föremål för riksintresse. Väsby Sjöstad är främst ett lokalt intresse snarare än ett
riksintresse. Frågan i fallet Väsby Sjöstad är huruvida de föreslagna exploateringsalternativen i den fördjupade översiktspla118

naturvärden i området försvinner, vilket gör det svårare att göra
rekreationsvärdena tillgängliga för kommunens och regionens
invånare. Därmed står delar av ekonomisk och social hållbarhet
i motsättning till ekologisk hållbarhet i fallet Väsby Sjöstad.

5.5 Motsättningar
Upplands Väsby kommun beskriver det strategiska syftet med
Väsby Sjöstad som ett sätt att förändra bilden av kommunen,
locka nya invånare och göra Mälarstranden och Runsahalvöns
rekreationsvärden tillgängliga för kommunens och regionens
invånare (Upplands Väsby kommun, 2010a).

5.6 Vilket alternativ är mest hållbart?
Nollalternativet är ur ett ekologiskt perspektiv det mest
hållbara, då det innebär relativt små negativa effekter på naturoch kulturlandskapet. Av de föreslagna exploateringsalternativen är alternativ 1 det mest ekologiskt hållbara, då det
är det minst omfattande alternativet. Därmed begränsas
intrånget i Järvakilen och den negativa påverkan på natur- och
kulturvärden i landskapet, och således på rekreation och
friluftsliv. Däremot är alternativ 1 inte tillräckligt omfattande
för att uppnå social och ekonomisk hållbarhet. Den begränsade
omfattningen innebär dessutom en kollektivtrafiklösning som
inte är tillräckligt attraktiv för att motverka bilberoende, vilket
motverkar den ekologiska hållbarheten.

Det finns motsättningar mellan de planalternativ som
presenterats och det strategiska värdet, då inget av alternativen
lever upp till kommunens syfte med projektet. I och med att
Väsby Sjöstad byggs i Järvakilen kommer projektet leda till att
naturvärden påverkas negativt oavsett hur bebyggelsen
lokaliseras i landskapet. Det i sin tur försämrar möjligheterna
till rekreation och friluftsliv, samt områdets ekologiska
hållbarhet.
Samtidigt är en omfattande bebyggelse nödvändig för att nå
social, ekonomisk och i viss mån ekologisk hållbarhet. Det
krävs ett stort antal bostäder för att kunna tillhandahålla
kollektivtrafik med hög turtäthet, något som är en förutsättning
för att minska klimatpåverkan och därmed bidra till ekologisk
hållbarhet. Omfattande bebyggelse ger också förutsättningar för
att kunna etablera service och skola, vilket i sin tur kan bidra
till ökad social hållbarhet.

Alternativ 2 och 3 uppnår i större utsträckning social och
ekonomiskt hållbarhet i och med att de innebär en mer extensiv
exploatering och därmed fler boende. Alternativ 3 ger även
förutsättningar för en mer utbyggd kollektivtrafik. Däremot är
påverkan på landskapets natur- och kulturvärden större, vilket
minskar den ekologiska hållbarheten och missgynnar rekreation
och friluftsliv. Alternativ 3 har den största negativa påverkan
på kulturlandskapet, men tar också större ekologisk hänsyn i
och med att fler värdefulla biotoper förskonas från
exploatering.

Att förändra bilden av Upplands Väsby, ett av kommunens
uttalade mål med projektet, kräver även det en omfattande
bebyggelse. En förändrad bild av kommunen förutsätter en
förändrad befolkningssammansättning, något som bara kan
uppnås med ett större exploateringsområde. Omfattande
bebyggelse är även en förutsättning för att få ett skatteunderlag
som motiverar kostnader i form av till exempel väg, vatten och
avlopp som byggandet av Väsby Sjöstad innebär. Om hänsyn
endast tas till ökade skatteintäkter, service, skola och
kollektivtrafik är ett område med så många bostäder som
möjligt att föredra. Däremot innebär en sådan lösning att

Samtliga alternativ innebär en stor negativ påverkan på
konnektiviteten i Järvakilen, en kumulativ effekt som
framförallt blir märkbar på regional nivå. I princip blir de
negativa ekologiska konsekvenserna av ingrepp i den gröna
kilen något som delas av alla kommuner i regionen, medan
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fördelarna med ett nytt bostadsområde framförallt kommer
Upplands Väsby kommun till nytta. Ett förverkligande av
Väsby Sjöstad i enlighet med alternativ 3 innebär mindre
ekologiska konsekvenser på kommunal nivå än alternativ 2,
men har en större påverkan på Järvakilen. Därmed ställs ett
regionalt intresse mot ett kommunalt. I och med att det
regionala intresset berör betydligt fler människor får det anses
väga tyngre.

hållbarheten. Med ett förtätat Upplands Väsby tätort skulle det
finnas möjlighet att nyttja den befintliga kollektivtrafiken för
att skapa ett samhälle som är mindre bilberoende. Naturvärden
och den biologiska mångfalden i Järvakilen och Sättra Gårds
naturreservat skulle få bestå samtidigt som kommunen skulle få
ett ökat skatteunderlag genom att fler bostäder skapas.
Upplands Väsby kommun har många fördelar i och med det
geografiska läget. Närheten till Arlanda och Stockholm kan
göra kommunen attraktiv för människor som vill bo i anslutning till bra kommunikationer, utbildning, service och sysselsättnings-möjligheter. Enligt den regionala utveck- lingsplanen
för Stockholms län förespråkas en förtätning av befintlig bebyggelse. Förtätning är fördelaktigt både ur en infrastrukturell
och ur en ekologisk synpunkt. Med en förtätning är det enklare
att erbjuda effektiv kollektivtrafik och dessutom minimera intrång i grönområden och Stockholms gröna kilar.

Såväl alternativ 2 som 3 ger stora negativa effekter, betydligt
större än i alternativ 1 – även om förutsättningarna är större för
att nå social hållbarhet. Alternativ 3 uppnår störst social och
ekonomisk hållbarhet och tar även mest ekologisk hänsyn i
planeringen av bebyggelsen. Samtidigt är alternativ 3 det
förslag som har störst påverkan på landskapet, och därmed på
kulturvärden, rekreation och konnektiviteten i Järvakilen.
Alternativ 2 har högre social och ekonomisk hållbarhet än
alternativ 1 i kraft av sin större omfattning, men tar inte lika
stor hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter
som alternativ 3.

En förtätning med bostäder i tätorten istället för Väsby Sjöstad
skulle leda till mindre påverkan på naturområden. Kommunikationerna till Upplands Väsbys naturområden i de västra kommundelarna bör dock förbättras i samband med en förtätning
för att nå kommunens mål om att få ut fler kommuninvånare i
naturen. Detta kan ske med en förbättring av cykel- och gångvägar. Dessutom finns stora möjligheter att utveckla den befintliga verksamheten vid Kairobadet och Runsahalvön.

Den sammantagna bedömningen är att inget av alternativen är
att betrakta som hållbart och att inget av dem till fullo når de
mål som kommunen satt upp för Väsby Sjöstad.
Nollalternativet innebär relativt små negativa effekter på naturoch kulturlandskapet, vilket gör att friluftsliv och rekreation
kan fortgå.

Enligt översiktsplanen för Upplands Väsby ska stationsområdet
bli ett modernt resecentrum. Ett alternativ skulle kunna vara att
bygga bostäder nära eller i anslutning till stationsområdet i
Upplands Väsby vilket ger möjlighet till bra internationella och
regionala kommunikationer. Med en förtätning av Upplands
Väsbys tätort äventyras inte den ekologiska hållbarheten i lika
hög grad som vid en realisering av Väsby Sjöstad.

5.7 Förtätning – en bättre lösning?
Upplands Väsby kommun har en ambition om att skapa bostäder för en hållbar utveckling. Denna miljökonsekvensbeskrivning har pekat på flera av problemen med att uppnå just detta
med rådande planförslag och visat hur den ekologiska hållbarheten kommer i kläm i flera fall. Däremot skulle en allmän förtätning av Upplands Väsby centrums gynna den ekologiska
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6 Slutsatser


Den sammantagna bedömningen är att inget av exploateringsalternativen är att betrakta som hållbart, och att
inget av dem till fullo når den vision som kommunen
satt upp för Väsby Sjöstad.



Ekonomisk och social hållbarhet står i motsättning till
ekologisk hållbarhet i Väsby Sjöstad.



Samtliga alternativ innebär en större negativ påverkan
på den ekologiska konnektiviteten i Järvakilen, en
kumulativ effekt som framförallt blir märkbar på
regional nivå. Därmed ställs ett regionalt intresse mot
ett kommunalt.



De negativa ekologiska konsekvenserna av ingrepp i
den gröna kilen är något som delas av alla kommuner i
regionen, medan fördelarna med ett nytt bostadsområde
framförallt kommer Upplands Väsby kommun till del.



Nollalternativet innebär relativt små negativa effekter
på natur- och kulturlandskapet, vilket gör att friluftsliv
och rekreation kan fortgå.



Alternativ 1 - Kairohöjden, är det förslag som är mest
ekologiskt hållbart eftersom det har lägst exploateringsgrad, men är inte tillräckligt omfattande för att uppnå
social och ekonomisk hållbarhet.



Alternativ 2 - Sättra, Kairohöjden, Kyle Backe och Alternativ 3 - Konsultförslaget, uppnår i större utsträckning än alternativ 1 social och ekonomiskt hållbarhet i
och med att de innebär en mer extensiv exploatering
och därmed fler boende.

121



Alternativ 3 - Konsultförslaget ger även förutsättningar
för en mer utbyggd kollektivtrafik. Däremot är påverkan på landskapets natur- och kulturvärden större, vilket
minskar den ekologiska hållbarheten och missgynnar
rekreation och friluftsliv.



Då de föreslagna exploateringsalternativen medför negativa miljöeffekter bör det övervägas huruvida synnerliga skäl för upphävande av ett naturreservat bör åberopas. Detta gäller för alternativ 2 och 3.



Med en förtätning av Upplands Väsby tätort skulle den
ekologiska hållbarheten gynnas, då naturvärden och den
biologiska mångfalden i Järvakilen och Sättra Gårds naturreservat skulle kvarstå.

Biotop – En ekologisk term för helheten av allt levande. En
biotop kan innefatta ett större eller ett mindre område, till exempel en äng, mosse, granskog eller sjö.

7 Begreppslista
Trekammarbrunn – En slamavskiljare som består av tre
kammare.

Bq/m3 – Halten utav radon i luften mäts i enheten Becquerel
per kubikmeter (Bq/m3). I ett hus bör halten aldrig överstiga
200 Bq/m3, då bör man sanera huset. Att ett hus innehar 1
Bq/m3 betyder att en atom sönderfaller varje sekund per kubikmeter luft.

4H-gård – En verksamhetsform som ska efterlikna en svensk
bondgård med självhushåll. Gårdarnas verksamhet är baserad
på ideellt engagemang, men som regel finns även någon anställd.

Causal Loop Diagram – Ett diagram som illustrerar orsakoch verkanförhållande mellan olika faktorer i ett avgränsat system.

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line, bandbredden till abonnenten är flera gånger större än bandbredden från
abonnenten. Nedströms maximalt 8 Mbit/s. Uppströms maximalt 1,0 Mbit/s.

CO2 – Koldioxid.

Antropogen – Ett fenomen som har orsakats av mänskliga aktiviteter.

Dagvatten – Smältvatten eller nederbörd som ej tränger ner i
marken. Ofta används begreppet som beteckning för vatten från
främst tak, gator och andra hårda ytor.

Avrinningsområde – Det landområde (inklusive sjöar) som
genom sin topografi leder vatten (oftast nederbörd) till en
gemensam punkt. Som regel är denna punkt belägen i ett vattendrag.

dB, decibel – En logaritmisk skala för att mäta ljudtrycket. Ett
mått på styrkan av ljud.
dBA – A-vägningen av decibel tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och dämpar låga frekvenser och förstärker
medelhöga. A-vägningen används normalt för trafikbuller.

Bergvärme – En förnyelsebar energikälla där lagrad solenergi i
markytan nyttjas.
Bioenergi – Energi som erhålls direkt eller indirekt efter omvandling av olika typer av biologiskt material, biomassa.
Biogas – Se Bioenergi.
Biogödsel – Se Bioenergi.
Biologisk mångfald – En sammanfattande term som omfattar
artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av
ekosystem.
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Detaljplan – Ett dokument som visar planen för utformning av
bebyggelse inom ett område. Den är juridiskt bindande för var
man får bygga, vad markområden och byggnader ska användas
till, byggnadshöjder mm. Detaljplanen utformas utifrån översiktsplanen.

del, målarfärger med mera är en stor del av den totala andelen
flyktiga organiska ämnen i miljön.
Fri rörelse – Ohindrad konnektivitet (se Konnektiviet). Djur
med olika fysiska förutsättningar har olika möjligheter att förflytta sig i landskapet. En bilväg utgör till exempel en barriär
för en paddas fria rörelse, medan samma väg inte utgör något
som helst hinder för en blåmes.

Dränering – Oönskat grund- eller ytvatten leds bort från ett
område genom dikning, dräneringsrör eller dylikt.
Ekologi – Vetenskapen om de levande organismernas förhållande till sin omvärld.

Gröna tak – Takytor som omvandlats till gröna ytor i form av
exempelvis takträdgårdar, parker eller endast gröna ytor där
växter kan odlas.

Ekosystem – Samspelet mellan levande organismer och deras
miljö.

Habitat – En miljö som är specifik för en viss arts livsområde.

Ekosystemtjänster – De funktioner hos ekosystem i naturen
som på något sätt gynnar människan, till exempel pollinerande
insekter, vattenrening, naturliga skadedjursbekämpare med
mera.

Hårdgjorda ytor – Förändrad ytstruktur på grund av bebyggelse.
Högtrafik – Den trafikintensiva tid då reseefterfrågan är som
störst, normalt vardagar kl. 6–9 resp. 15–19.

Emission – Utsläpp.

Inägomark – I det äldre bondesamhället hägnades mark in
(med gärdsgård eller mur) till skydd mot boskapens intrång på
odlingsstegarna och slåtterängarna.

FBN – Betyder flygbullernivå. Är ett medelvärde per dygn där
beaktande tas till när på dygnet flygningarna sker. Med FBN
viktas ekvivalentnivån under ett år och en bullerhändelse under
kväll värderas som tre dagshändelser och en natthändelse som
tio dagshändelser.

Jordkabel – Kabel som ligger under jord.
Konnektivitet – Ett begrepp inom ekologin som används för
att beskriva framkomligheten genom ett landskap sett ur en arts
eller en grupp arters perspektiv.

Fjärrvärme – Produktion och distribution av värme vilken
transporteras till konsumenter via rörsystem.

Kryptogamer – Levande organismer som förökar sig med sporer, exempelvis lavar, ormbunksväxter, mossor och svampar.

Flyktiga organiska ämnen – Organiska ämnen som är tillräckligt små för att kunna dunsta. Kommer bland annat från bilavgaser som en oförbränd del av bensin, som innehåller en mängd
organiska ämnen, eller från ofullständigt förbrända ämnen som
bara delvis brutits ned. Hushållskemikalier som rengöringsme-

Kumulativa effekter – De sammanlagda effekterna för ett
område. Till exempel buller kan komma från olika källor som
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Nyckelbiotop – Ett område med mycket höga naturvärden som
har en nyckelroll för bevarandet av hotade växter och djur. Där
finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.

flygplan, trafik och olika byggarbetsplatser. Om dessa faktorer
adderas talar man om bullrets kumulativa effekter.
Kvällstrafik – Tiden efter kl. 19 fram till nattrafiken.

Permakultur – Ett planerat odlingssystem där odlaren blir
självförsörjande genom att träd, buskar, örter och smådjur samverkar och drar fördel av varandra.

Kväveoxider – Bildas vid förbränning vid höga temperaturer,
till exempel i en bilmotor. Kvävet och syret reagerar med varandra till kvävedioxid (ett kväve och två syre NO2) och kvävemonoxid (NO). Kväveoxider reagerar med luftens syre och
bildar marknära ozon i en reversibel reaktion, det vill säga i ett
kretslopp.

PM10 – Ett partikelmått som står för massan av partiklar med
en diameter från 0,1 till 10 mikrometer per kubikmeter luft.
Partiklar i den storleken kan komma ner i lungorna. De flesta
partiklarna är naturliga, men kan även bildas på grund av antropogen påverkan, till exempel genom förbränning eller slitage
från dubbdäck mot vägbana etcetera.

Landskapsbild – Hur människan uppfattar det omgivande
landskapet som helhet.

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH – Bildas vid ofullständig förbränning av organiska material, till exempel ved och
bensin. Vid fullständig förbränning blir det koldioxid och vatten som slutprodukt. PAH är en heterogen grupp med olika
antal aromatiska ringar varav vissa är cancerframkallande.

Markavvattning - Varaktig avvattning av mark för att öka
dess lämplighet för visst ändamål, till exempel för jordbruksdrift eller exploatering. Dikning, vattenavledning, invallning
och täckdikning är exempel på olika typer av markavvattning.
Marknära ozon – När luftens syre (O2), reagerar med kväveoxider bildas ozon (O3). Högre upp i atmosfären skyddar ozon
mot solens UV-strålning, på marken bidrar ozonet dock till
frätskador på växter och hälsoproblem hos människor.

Proxy – Användandet av en parameter som indikator för en
annan. Till exempel att mäta välfärd genom läskunnighet.
Radon – En radioaktiv gas som bildas naturligt genom att uran
i jordskorpan sönderfaller. Radon i bostäder är den främsta
källan till att människan utsätts för joniserad strålning, vilket
kan leda till att vävnad skadas. I det långa loppet kan det eventuellt leda till lungcancer.

Mellantrafik – Tiden vardagar mellan högtrafikperioderna, det
vill säga kl. 9–15.
Minerogen – Jordart som består av bergartsfragment och olika
typer av mineralkorn.

Recipient – Mottagare.

Naturreservat – Ett mark- eller vattenområde där biologisk
mångfald, värdefulla naturmiljöer eller friluftsliv skyddas och
där särskilda regler och skötselplaner upprättas. Det är länsstyrelse eller kommun som fattar beslut om bildandet av naturreservat.

RUFS – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen.
Rödlista – Förteckning över arter som anses löpa risk att försvinna lokalt, nationellt eller globalt. I Sverige upprättas rödlistor av Artdatabanken och fastställs av Naturvårdsverket.
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Rötningsanläggning – Anläggning där en syrefri, biologisk
nedbrytning av organisk materia äger rum.

Översiktsplan – Obligatorisk kommunal plan som ger riktlinjer för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas
och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Sediment – Material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs-, flod och sjöbottnar.
Sopsug – Anordning för hantering och transport av hushållsavfall genom vakuumsystem.
Spridningskorridor – Avser möjligheterna för en art eller artgrupp att kunna sprida sig från ett område som är dess hemvist
till andra områden där artens habitatkrav finns tillgodosett.
Spridningskorridorerna har även många andra viktiga funktioner för det rörliga friluftslivet, ekologiska tjänster med mera.
Stomtrafik – Utgör basen i kollektivtrafikens linjenät i länet.
Den är karakteristisk för att ha hög turtäthet och vara kapacitetsstark. Linjerna ändras sällan, har god framkomlighet och
bra bytespunkter mellan näten.
Sumpskog – Skogklädd våtmark.
Svackdike – Avledande dike vanligtvis i anslutning till vägbana.
Utägomark – Skogsmark eller hedmark som nyttjades inom
bysamfälligheten som allmänning för bete och vedfångst samt
uttag av byggnadstimmer.
VA-system – Vatten- och avloppssystem.
Växthusgaser – Alla gaser som bidrar till en ökad växthuseffekt, såsom vattenånga, koldioxid, ozon, dikväveoxid, metan
och freoner.
Ytavrinning – När vatten inte infiltreras i marken utan rinner
på markytan.
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Steg 2. Definiering av vad som krävs för att samband ska finnas mellan två (skogs)områden. I modellen har gränsvärdet 500
meter över obebyggt land använts som definition för när ett
samband kan uppstå. Samband kan alltså inte uppstå mellan
områden som ligger längre än 500 meter ifrån varandra, över
vatten eller större bebyggda områden, då dessa i modellen agerar barriärer för fri rörelse.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga konnektivitet - Hur figurerna över ekologisk konnektivitet ska läsas och hur de framställts:
Kartorna 1–5 visar skogsområdena i planområdet infärgade
efter den signifikans (viktighet) som respektive område har för
den fria rörelsen mellan skogsområdena i
hela Järvakilen. Signifikansskalan har illustrerats med en färggradient med fem klasser där den klara röda
färgen markerar områden med hög signifikans och den mörkt gröna färgen markerar områden med låg
signifikans för den fria rörelsen längs hela Järvakilen. Analysen
av konnektiviteten längs Järvakilen är gjord i GIS, med ”Matrixgreen” (Bodin, Ö. and A. Zetterberg (2010) MatrixGreen
User's Manual: Landscape Ecological Network Analysis Tool.
Stockholm university and Royal Institute of Technology
(KTH), Stockholm), en typ av mjukvara speciellt designad för
att uppskatta och kartera ekologisk konnektivitet. Modellen för
analysen av konnektiviteten i och längs Järvakilen är framställd
i tre steg, och med Svensk marktäckesdata (SMD) från lantmäteriet som utgångsmaterial:

Steg 3. Nätverksanalys i ”Matrixgreen”. Med nätverksanalysmetoden ”Betweenness-centrality” graderas skogsområdena i
konnektivitetsnätverket efter hur viktiga de är för rörelsen genom hela nätverket. Med denna metod kan flaskhalsar i landskapet identifieras.

Steg 1. Identifiering av områden mellan vilka konnektivistiska
samband ska klarläggas. För analysen av Järvakilen valdes alla
typer av mogen skog ut, d.v.s. alla typer av barrskog, lövskog
och blandskog.
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ställas med lokal, område, habitat, eller ö i ett ekologiskt ö-biogeografiskt sammanhang. I modellen av den
ekologiska konnektiviteten i planområdet och längs Järvakilen har alla typer av mogen skog (alltså ej ungskog
och hygge) valts ut med ”Attribute selector” och definierats som patch.

Bilaga 2
Teknisk bilaga – Framställning av GIS-modellen av ekologisk konnektivitet i planområdet och längs Järvakilen i
ArgGIS 9.3.1
Stegvis tillvägagångssätt:

5. Upprättande av länkar (Links) och definiering av maximalt spatialt förflyttningsavstånd mellan två patcher i
Matrixgreen. Länkarna används i Matrixgreen för att illustrera om ett rumsligt samband finns mellan två patcher efter den problemmatris som definierats av GISoperatören. Med andra ord, vad som krävs för att två
patcher ska räknas som sammanbundna i konnektivitetsnätverket. Operatören kan välja hur länkarna mellan
patcherna ska ritas, och hur lång en länk får vara som
sammanbinder två patcher. Till modellen över Järvakilen valdes att länkarna skulle ritas ”Edge Euclidian”
d.v.s. raka länkar (utan hänsyn till eventuella barriärobjekt) och med maximal längd 500 meter.

1. Införskaffande av grunddata. Svensk marktäckesdata
(SMD) laddas ned från digitala kartbiblioteket https://butiken.metria.se/digibib/index.php
2. Konvertering från raster- till polygonformat. Data från
SMD anländer i rasterformat. Matrixgreen (MG) kan
endast hantera polygonformat, och en överföring från
rasterformatet är därför nödvändig.
3. Manuell ”putsning” av polygoner. Vid överförandet
från raster till polygonformat så samlas alla angränsande rasterpunkter med samma värde i en polygon. Efter
försök att använda det oputsade polygonkonverterade
grunddatat i en ”Betweenness-Centrality (BC)”nätverksanalys (se steg 7) så blev det uppenbart att polygonernas storlek hade stor inverkan på hur deras BCvärde utföll i analysens resultat. Vissa mycket stora polygoner klipptes därför i två eller flera delar på ställen
där polygonens form var mycket smal.

6. Putsning av länkar mellan patcher. Euklidiska länkar
över områden som operatören i modellen definierat som
barriärer (framför allt bebyggelse och sjö) behövde manuellt tas bort för att på ett korrekt sätt visa effekten av
barriärerna på konnektiviteten.
7. Betweenness-Centralityanalys med Matrixgreen. Analysmetoden ”Betweenness-Centrality” är en typ av nätverksanalys där varje patch och länk inkorporeras i ett
konnektivitetsnätverk, och varje patch ges ett värde

4. Definiering av ”Patch”-områden i Matrixgreen. Matrix
green använder det för mjukvaran speciella polygonformatet ”Patch” i alla analyser. En ”patch” kan här lik137

mellan 0 (lägst) och 1 (högst) beroende på hur viktig
den är för konnektiviteten i hela nätverket. Stora, i nätverket centralt belägna patcher får med stor sannolikhet
ett högre ”B-C” värde än en patch i nätverkets utkant
som troligtvis får ett lägre värde. I analysen av konnektiviteten längs Järvakilen illustreras varje patchs ”BC”värde av en färg i en gradient med fem klasser där
klart röd färg indikerar ett högt värde och mörkt grön ett
lågt värde i förhållande till alla patcher i nätverket.
8. Polygonisering av byggnadsalternativen i planförslaget
för Väsby Sjöstad. De tre föreslagna byggnadsalternativen i planförslaget har olika utformning och lokalisering. För att klarlägga varje byggnadsalternativs påverkan på den ekologiska konnektiviteten i planområdet
och längs Järvakilen så infogas en polygonrepresentation av varje alternativs ungefärliga utformning i en kopia av den polygoniserade versionen av grunddatat från
digitala kartbiblioteket (se steg 2). För att analysera varje byggnadsalternativs påverkan på konnektiviteten så
genomförs steg 4–7 igen.
9. Layout och transformering av GIS-material till kartblad.
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