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Förord

1992 antogs Täby kommuns första, och hittills
enda, översiktsplan. Sedan dess har översiktsplanen
varit föremål för aktualitetsförklaring i fullmäktige
vid två tillfällen, senast 2002-06-17. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2005 om att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt förslag till
kommuntäckande översiktsplan. Huvudregeln är
att alla översiktsplaner ska miljöbedömas. Denna
miljökonsekvensbeskrivning är dokumentation av
miljöbedömningen av översiktsplanen. Syftet med
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas.

Under sommaren 2008 var översiktsplanen och
miljökonsekvenbeskrivningen (MKB) ute på samråd. Inför utställning har översiktsplanen och
MKBn reviderats och fördjupats utifrån inkomna
synpunkter. Handlingarna har också renodlats till
att enbart behandla ett utbyggnadsalternativ; stadsalternativet, samt ett nollalternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av
SWECO på uppdrag av Täby kommun.

Stockholm 2009-03-20.
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Sammanfattning

Bakgrund

Syftet med miljöbedömningen

Täby kommun ligger cirka två mil norr om Stockholms city, nära skärgården, innerstaden och Arlanda. I kommunen bor idag cirka 60 000 invånare. Täby har vuxit snabbt under de senaste
decennierna och sedan 1948 har antalet invånare
mer än femdubblats. Kommunen har dock kvar sin
ursprungliga prägel, med flera orörda grönområden i bostäders närhet. Täby omfattar cirka 66
kvadratkilometer och gränsar i söder till Danderyd,
i norr till Vallentuna och i öster till Österåker och
Vaxholm, i väster till Sollentuna och i nordväst till
Upplands-Väsby. Se översiktskarta nedan.
Eftersom trycket på Stockholmsregionen är högt
har Täbys politiker antagit politiska direktiv för en
förändrad utveckling mot ett kraftigt växande
Täby. Det innebär att Täby år 2030 ska ha cirka
80 000 invånare. Andra uttalade mål är att Täby
skall utveckla samhället och bebyggelsen mot en
tydligare stadsmässighet samtidigt som halva kommunens yta ska fortsätta att vara ”grön”.
Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2005
om att påbörja arbetet med att ta fram ett nytt förslag till kommuntäckande översiktsplan. Uppdraget ligger hos tekniska kontoret, direkt under kommunstyrelsen. Under sommaren 2008 var
översiktsplanen och tillhörande miljöbedömning
ute på samråd. Inför utställningen har MKBn reviderats något, bl.a. med hänsyn till inkomna yttranden samt mot bakgrund att kommunen valt att gå
vidare med endast ett utbyggnadsalternativ, s.k.
stadsalternativet. Stadsalternativet uppfyller kommunens mål samtidigt som det innebär minst miljöpåverkan.

Syftet med att genomföra en miljöbedömning ”är
att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas” samt att
ge beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som
möjliggör en ökad miljöhänsyn och som leder fram
till bättre beslut från miljösynpunkt”.
Översiktsplaner omfattas i stort sett alltid av kravet på miljöbedömningar. Det är endast i sällsynta
fall som dessa undantas bestämmelserna, t.ex. om
det handlar om en mindre ändring/tillägg till en befintlig plan. Täby kommun har fattat beslut om att
genomföra en miljöbedömning parallellt med kommunens översiksplanearbete. Miljöbedömningen
dokumenteras i denna MKB. Denna MKB behandlar enbart planens miljökonsekvenser.

sammanfattning

Studerade alternativ

Inför samråd redovisade översiktsplanen och
MKBn tre tänkbara utvecklingsscenarier för kommunen mellan åren 2010-2030; stadsalternativet,
förortsalternativet och nollalternativet. Efter samråd har kommunen beslutat om att översiktsplanen
ska ta utgångspunkt i stadsalternativet. Detta eftersom stadsalternativet är det alternativ som bäst
uppfyller kommunens mål, samtidigt som det innebär en mindre miljöpåverkan. Förortsalternativet
innebar en utbyggnad av arbetsplatser och bostadsbebyggelse utanför den regionala kärnan, i randzonen av befintliga kommundelar.
Inför utställning har MKBn renodlats till att studera enbart ett utbyggnadsalternativ; stadsalternativet samt ett nollalternativ. Nedan ges en kort beskrivning av dessa två alternativ.
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I stadsalternativet sker huvuddelen av kommunens
tillväxt sker inom den regionala kärnan. Stadsalternativet innebär en utbyggnad med hög täthet bestående av flerbostadshus och arbetsplatser. Ett alternativ som i hög grad utnyttjar redan gjorda
investeringar i kommunalteknik och infrastruktur.
Stadsalternativet jämförs med ett nollalternativ.
I nollalternativet redovisas områden som har stöd
av översiktsplanen från 1992 och övriga aktualitetsbeslut. Vidare ingår större projekt där beslut
om detaljplan finns och större planlagda områden
som är obebyggda.
Konsekvenser

ändå föreslås med nollalternativet läggs i stor utsträckning på redan exploaterad mark, d.v.s redan
hårdgjorda ytor, vilket är positivt ur föroreningssynpunkt. I princip planeras inte heller för någon
bebyggelse i direkt närhet till kommunens sjöar.
Sammantaget bedöms även stadsalternativet ge
små negativa konsekvenser för kommunens och
regionens vattenmiljöer, till följd av tillförsel av
förorenat dagvatten. Dessutom medger alternativet
stora möjligheter att nyttja befintliga alternativt
planera för nya dagvattenanläggningar för rening
och fördröjning av dagvatten, vilket kan bidra till
minskade flöden och minskad föroreningsbelastning.

Kulturmiljö

De negativa konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som små i nollalternativet. Detta då alternativet innebär få nya bebyggelseområden, varför
merparten av kommunens kulturmiljöer kan bevaras och fornlämningar bibehållas.
Även stadsalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser för kulturvärden. Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan undvikas inom
riksintressanta kulturmiljölandskap, dock kan en
mindre utbyggnad tillkomma inom områden av
mycket högt kommunalt kulturhistoriskt värde. En
minde utbyggnad enligt alternativet bedöms dock
inte komma att påverka områdenas helhetsvärden.
Naturmiljö

Nollalternativet bedöms innebära små negativa
konsekvenser för naturmiljön. Utbyggnaden är liten och därmed tas endast en liten andel naturmark
i anspråk. Viss ny bebyggelse etableras i de grönområden som finns i anslutning till befintliga bebyggelseområden, men framförallt inom redan bebyggda områden.
Stadsalternativet bedöms innebära måttliga negativa konsekvenser. Utbyggnaden sker främst genom
förtätning i stadskärnan. Bebyggelsen kommer sannolikt att bestå av en hög andel flerbostadshus, att
jämföra med nollalternativet, vilket innebär högre
andel spridd småhusbebyggelse. Stadsalternativet
innebär sammantaget att en mycket liten andel
naturmiljöer och naturvärden av regional betydelse
försvinner. Dock bedöms stadsalternativet innebära fler lokala ingrepp i naturmiljöer än nollalternativet.
Vattenmiljö

Nollalternativet innebär små negativa konsekvenser för kommunens vattenmiljöer eftersom få nya
bebyggelseområden planeras. Den utbyggnad som
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Rekreation

Nollalternativet bedöms innebära små positiva
konsekvenser avseende tillgänglighet till rekreation.
Alternativet medger en relativt liten exploatering
och därav endast ett litet ianspråktagande av naturmark. Målet att bevara halva Täby grönt klaras
och eftersom att ingen ny infrastruktur planeras
tillkommer inga nya vägbarriärer.
Stadsalternativet bedöms ge måttliga positiva
konsekvenser beträffande tillgänglighet till rekreation. Bebyggelse tillkommer framförallt i Arninge
och det centralt belägna området för Täby galopp.
Liksom nollalternativet, kommer främst redan
exploaterad mark med god tillgång till rekreation
att bebyggas. I Arninge tillskapas boende med goda
möjligheter till strand- och naturnära boende, tillgång till bad etc, vilket är positivt för de nya invånarna. Stadsalternativet innebär dock ett högre i
anspråktagande av naturmark jämfört med nollalternativet.
Kollektivtrafik

Nollalternativet bedöms innebära små negativa
konsekvenser avseende tillgänglighet till kollektivtrafik. I jämförelse med nuläget bedöms tillgängligheten till kollektivtrafik inte att försämras märkbart. Däremot genomförs inte satsningen på en
regional kärna i Täby centrum – Arninge varför
förutsättningarna för förbättrad tillgång till spårburen kollektivtrafik, med ökat kollektivtrafikresande som följd, inte kommer att förbättras med
nollalternativet jämfört med dagens situation.
Stadsalternativet bedöms medföra måttliga positiva konsekvenser för tillgängligheten till kollektivtrafik. Utbyggnaden sker i bl.a. Arningeområdet
samt det centralt belägna området för Täby galopp. Resandeunderlaget ökar också kraftigt i jämförelse med nollalternativet och därmed finns star-
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ka förutsättningar för att bygga ut spårtrafiken.
Bebyggelsen i det stadsmässiga alternativet planeras att bli blandad och majoriteten av de nya invånarna får nära till spårburen kollektivtrafik och
busshållplatser.
Buller

Nollalternativet bedöms medföra små negativa
konsekvenser avseende bullersituationen i kommunen. Precis som i nuläget bedöms nollalternativet
innebära att riktvärdena för trafikbuller överskrids
längs med de större genomfartsvägarna. Bullerstörningar bedöms främst orsakas av vägtrafiken
på dessa vägar samt längs Roslagsbanan.
Även en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet bedöms medföra små negativa konsekvenser
för bullersituationen i kommunen. Sammanfattningsvis bedöms stadsalternativet resultera i att
trafikalstringen blir högre, jämfört med nollalternativet, men det finns goda förutsättningar för att
begränsa de negativa effekterna från trafiken i och
med att tillgängligheten till kollektivtrafiken blir
bättre i stadsalternativet. På så sätt kan trafikarbetet med bil minska. Precis som i nollalternativet
bedöms dock riktvärden för buller från trafik överskridas längs med de större genomfartsvägarna
samt längs Roslagsbanan. Genomfartstrafiken
bedöms dock bli större i stadsalternativet, varför
andelen bullerstörda utmed de större vägarna kan
komma att öka något om inga åtgärder vidtas.
Utsläpp till luft

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser för utsläppen till
luft och föroreningshalterna inom kommunen,
jämfört med nuläget. Nollalternativet innebär dock
sämre förutsättningar för att minska antalet privatbilsresor, genom t.ex. ökad tillgänglighet till spårbunden kollektivtrafik, vilket innebär att antalet
resor med privatfordon sannolikt inte kommer att
minska och därmed inte heller utsläppen.
Stadsalternativet bedöms medföra små negativa
konsekvenser för utsläppen till luft och luftsituationen i kommunen. Utsläpp till luft kommer av den
trafik som alternativet ger upphov till. Dock bedöms det finnas goda förutsättningar för att begränsa de negativa effekterna från trafiken i och
med att tillgängligheten till kollektivtrafiken blir
bättre i stadsalternativet. På så sätt kan trafikarbetet med bil minska. Bebyggelsen ger också bättre
förutsättningar för utbyggnad och anslutning till
fjärrvärmenätet, vilket kan bidra till minskade lokala och globala utsläpp till luft. Genomfartstrafi-
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ken kan dock komma att öka genom ökad trafik i
regionen i stort. Detta kan innebära ökade utsläpp
utmed de större genomfartsvägarna.
Risker och störningar

Nollalternativet bedöms innebära små negativa
konsekvenser avseende uppkomst av risker och
störningar för boende i kommunen. Vissa risker
och störningar kan dock inte uteslutas helt, eftersom att viss befintlig bostadsbebyggelse ligger i
närheten av verksamhets- och industriområden.
Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet medföra måttliga negativa konsekvenser avseende uppkomst av risker och
störningar för boende. Antingen tillskapas ny bebyggelse inom områden där det idag bedrivs verksamheter av olika slag eller så integreras verksamheter med ny bostadsbebyggelse. Det går således
inte att utesluta att boende kan komma att utsättas
för störningar från näraliggande verksamheter.
Påverkan på klimatet

Ur ett klimatperspektiv bedöms nollalternativet
medföra måttliga negativa konsekvenser, jämfört
med dagens situation. Ur energi- och resursförbrukningssynpunkt är nollalternativet mindre fördelaktigt, främst då en relativt liten andel av kommuninvånarna erbjuds fjärrvärme samt att
alternativet innebär små förutsättningar till att
minska bilberoendet.
Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet medföra små negativa
konsekvenser för klimatet. Alternativet innebär en
ökning av antalet invånare och ökad centralisering.
Utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i nära anslutning till varandra liksom kollektivtrafik kan
dock verka reducerande på de nya invånarnas bilresande. Stadsalternativet ger också bättre underlag
för att bygga ut den spårbundna trafiken och fjärrvärmenätet, vilket är positivt ur energisynpunkt.
Hushållning med naturresurser

Nollalternativet innebär små negativa konsekvenser avseende hushållningen med naturresurserna.
Såväl oexploaterade som exploaterade markytor
tas i anspråk i mindre omfattning. I en växande
storstadsregion kan dock diskuteras huruvida det
kan anses vara god hushållning att inte nyttja industrimark i centrala och kollektivtrafiknära lägen
för ny bostadsbebyggelse, vilket nollalternativet
innebär.
En utbyggnad i enlighet med stadsalternativet
innebär en god hushållning med kommunens resur-
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ser liksom stora positiva konsekvenser beträffande
ett långsiktigt utnyttjande av naturresurser. Genom
att bygga ut Täby i centrala lägen skapas bl.a. förutsättningar för utbyggnad av den spårbundna trafiken, liksom korta reseavstånd till arbete och service, samtidigt som tillgängligheten och tillgången
till natur och rekreation ger värdefulla kvaliteter
för såväl befintliga som nya invånare.
Samlad bedömning

Sammanfattningsvis är bedömningen att stadsalternativet är det mer fördelaktigt ur miljö-, klimatoch hushållningssynpunkt, jämfört med ett nollalternativ. Detta innefattar bl.a. ett mer effektivt
nyttjande av markanvändningen och bevarandet
av både länets och kommunens natur, kultur- och
rekreationsvärden. Alternativet ger även bättre
befolkningsunderlag för utbyggnad och nyttjande
av den spårbundna trafiken.
Ur klimatsynpunkt är stadsalternativet också
mest fördelaktigt avseende energi- och resursförbrukning, främst då den nya bebyggelsen i hög
grad ger underlag för utbyggnad av fjärrvärmenätet samt att alternativet innebär goda förutsättningar till att minska bilberoendet och härmed utsläpp
av växthusgaser. En ökning av trafiken i regionen i
stort bedöms dock innebära att genomfartstrafiken
ökar med ökade utsläpp av växthusgaser som följd.
Det är dock viktigt att belysa att stadsalternativet
lokalt kan innebära en boendemiljö med ökad risk
för bullerstörningar, tidvis högre luftföroreningar
samt andra stadsrelaterade störningar, jämfört med
ett boende i nollalternativet. Det kan också innebära ett boende med längre avstånd till grönområden
för närrekreation och naturupplevelser.
I kapitel 8.2 redovisas och illustreras en jämförande bedömning av alternativen i text och i en
s.k. värderos.
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Uppföljning av betydande miljöpåverkan

I miljöbalkens 6 kapitel finns bestämmelser om att
planens betydande miljöpåverkan ska följas upp.
Översiktsplanens miljöpåverkan kan indirekt
följas upp genom kommunens fortsatta arbete med
bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov
och tillstånd med mera. Även andra planers och
tillståndsärendens miljökonsekvensbeskrivningar
kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering.
Uppföljningen av sådan miljöpåverkan bör ske
kontinuerligt och planerat för att erfarenheterna
ska kunna användas och bidra till en hållbar utveckling.
Den miljöpåverkan som bör följas upp inom
ramen av översiktsplanen bedöms vara: buller,
utsläpp till luft, behov av dagvattenåtgärder och
miljökvalitetsnormer för vatten, risker/störningar
samt påverkan på kulturmiljö- och naturmiljövärden. I kapitel 10.2 redovisas förslag till uppföljning av översiktsplanens miljöpåverkan.

sammanfattning

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Stockholmsregionen är en växande region. Till år
2030 beräknas regionens befolkning öka med uppemot 150 000 personer. Ökningen bedöms sedan
fortsätta och år 2050 kan regionens totala befolkning komma att öka från dagens ca 1,9 miljoner till
mellan 2,4 och 2,8 miljoner. En ökande befolkning
innebär ökade behov av bostäder, arbetsplatser,
service, rekreation och inte minst av infrastruktur.
För att kunna bygga ut dessa, behöver mark tas i anspråk. Utbyggnaden av staden innebär därför ökad
press på de områden, naturmark, parkmark m.m.
som ännu inte är bebyggda. Att effektivt bruka och
förvalta kommunens markresurser är ur det perspektivet en mycket viktig fråga. Under de kommande 50
åren står vi samtidigt inför flera andra utmaningar.
Vår förståelse för och medvetenhet om klimatfrågan har fördjupats, inte minst av den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC). Klimatförändringarna kan innebära allvarliga konsekvenser
även i vår del av världen, vilket innebär att vi bl.a.
måste begränsa utglesningen av bebyggelsen, minska förbrukningen av naturresurser och utsläppen
av växthusgaser på ett sätt som märkbart kan komma att förändra vårt sätt att leva.
Täby kommun ligger cirka två mil norr om
Stockholms city, nära skärgården, innerstaden och
Arlanda. I kommunen bor idag cirka 60 000 invånare. Täby har vuxit snabbt under de senaste decennierna och sedan 1948 har antalet invånare mer
än femdubblats. Kommunen har dock kvar sin ursprungliga prägel, med flera orörda grönområden i
bostäders närhet. Täby omfattar cirka 66 kvadratkilometer och gränsar i söder till Danderyd, i norr
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till Vallentuna och i öster till Österåker och Vaxholm, i väster till Sollentuna och i nordväst till
Upplands-Väsby. Se översiktskarta i figur 1.1.1.
1992 antogs Täby kommuns första, och hittills
enda, översiktsplan. Sedan dess har översiktsplanen
varit föremål för aktualitetsförklaring i fullmäktige
vid två tillfällen, senast 2002-06-17. Kommunfullmäktige beslutade i slutet av 2005 om att påbörja
arbetet med att ta fram ett nytt förslag till kommuntäckande översiktsplan. Uppdraget ligger hos
tekniska kontoret, direkt under kommunstyrelsen.

Figur 1.1.1 – Täby är beläget mitt i den ständigt
växande Stockholmregionen.
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Översiktsplanen är ett dokument som ska fungera
som vägledning för kommunens utveckling och arbete mot en långsiktigt hållbar utveckling.
Planen ska bl.a. redovisa kommunens mark- och
vattenanvändning, liksom sannolika miljö- och
riskfaktorer. Under sommaren 2008 var översiktsplanen inklusive MKBn ute på samråd.
Omvärldsförutsättningarna har ändrats påtagligt
sedan den förra översiktsplanen togs fram, såväl
regionalt som kommunalt, liksom i lagstiftningen.
Under en lång period har befolkningstillväxten i
Täby kommun varit låg. Planeringen har huvudsakligen haft till syfte att möta den befintliga befolkningens behov. Men trycket på Stockholmsregionen är högt och politikerna har nu antagit politiska
direktiv för en förändrad utveckling mot ett kraftigt växande Täby. Det innebär att Täby år 2030
ska ha cirka 80 000 invånare. Andra uttalade mål är
att Täby skall utveckla samhället och bebyggelsen
mot en tydligare stadsmässighet samtidigt som halva kommunens yta ska fortsätta att vara ”grön”.
1.2 Miljöbedömningens syfte och krav

Syftet med att genomföra en miljöbedömning ”är
att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas” (miljöbalken 6 kap. 11 §, andra stycket). Syftet är vidare att ge
beslutsfattarna ”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn och som leder fram till
bättre beslut från miljösynpunkt” (prop. 1990:91/90).
En miljöbedömning ska genomföras för planer
och program som upprättas av myndigheter eller
kommuner och som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen består av
ett antal lagreglerade steg som bl.a. omfattar behovsbedömning, avgränsning och samråd. Miljöbedömningen dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Innehåll i MKB enligt miljöbalken 6 kap 12§
1. En sammanfattning av planens eller programmets innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra relevanta planer och program,
2. en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns
sannolika utveckling om planen, programmet eller ändringen inte genomförs,
3. en beskrivning av miljöförhållandena i de
områden som kan antas komma att påverkas
betydligt,
4. en beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant naturområde som avses i 7 kap. eller ett annat område av särskild betydelse för miljön,
5. en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål
och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller
programmet,
6. en beskrivning av den betydande miljöpåverkan
som kan antas uppkomma med avseende på
biologisk mångfald, befolkning, människors
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kultur-lämningar och annat
kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan
dessa miljöaspekter,
7. en beskrivning av de åtgärder som planeras för
att förebygga, hindra eller motverka betydande
negativ miljöpåverkan,
8. en sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem
i samband med att uppgifterna sammanställdes,
9. en redogörelse för de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen
eller programmet medför, och
10. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter
som anges i 1-9. Lag (2004:606).

1.3 Behov av miljöbedömning och MKB

När en kommun upprättar en plan ska kommunen
alltid ta ställning till om ett genomförande av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, s.k. behovsbedömning. Om planen medför
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning
genomföras och en MKB upprättas enligt bestämmelserna i 6 kap 11-18, 20 §§ miljöbalken. Berörda myndigheter och kommuner ska ges tillfälle att
yttra sig över behovsbedömningen och den preliminära avgränsningen av MKB:n.
Översiktsplaner omfattas i stort sett alltid av kravet på miljöbedömningar. Det är endast i sällsynta
fall som dessa undantas bestämmelserna, t.ex. om
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det handlar om en mindre ändring/tillägg till en
befintlig plan.
Täby kommun har fattat beslut om att genomföra en miljöbedömning parallellt med kommunens
översiksplanearbete. Miljöbedömningen dokumenteras i denna MKB. I själva översiktsplanen redovisas också en konsekvensanalys eftersom att bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) anger att
planens konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet. Redovisningen innebär emellertid inte någon avgränsning till enbart miljöaspekter utan även
sociala och ekonomiska frågor inkluderas. Denna
MKB behandlar enbart planens miljökonsekvenser.

inledning

2. Avgränsning

Avgränsningen av miljöbedömningen och MKBn
regleras utöver 6:12 också av 6 kap. 13 § miljöbalken. Bestämmelserna innebär bl.a. en fokusering på
väsentliga frågor när det gäller alternativ, miljöaspekter, konsekvenser, skydds- eller kompensationsåtgärder, uppföljning och fortsatt arbete, analysmetoder, tid och rum men också upplägg av
själva processen och dokumentationen. Nedan
redogörs för miljöbedömningens och MKBns
avgränsning.






Detaljplaneläggning enligt plan- och bygglagen
Planering enligt väglagen
Planering enligt lagen om byggande av järnväg
Tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken
 Arbeten i förorenade markområden enligt 9 kap
miljöbalken
 Dispens eller upphävande av strandskydd enligt
7 kap miljöbalken
 Prövning av tillståndspliktig verksamhet enligt
9 kap miljöbalken

2.1 Nivåavgränsning

En utmaning i MKB-arbetet är att finna en lämplig
nivå på bedömningarna som också ska anpassas till
syftet med översiktsplanen. Ett medvetet val av
bredd och djup är nödvändigt bl.a. för att översiktsplanens miljöbedömning ska kunna nyttiggöras i efterföljande planerings- och miljöarbete.
En MKB bör fokusera på de planeringsfrågor som
är prioriterade i kommunen och som kan antas ge
betydande påverkan ur någon miljöaspekt eller där
miljöpåverkan är osäker.
Avgränsningen av vad som är rimligt att ta upp i
såväl översiktsplanen som tillhörande MKB och på
vilken nivå detta ska belysas beror inte bara på det
som planen ska reglera utan även på i vilket skede
av planprocessen man befinner sig. Denna MKB
fokuserar på de strategiska frågor som bedöms få
störst betydelse för planens genomförande och allmänhetens intressen. Vissa miljöfrågor som rör
kommunens utveckling kommer också att behandlas i senare planskeden och/eller utredas inom ramen av andra beslutsprocesser. Det kan röra sig
bl.a. om följande beslut och processer:

Avgränsning

2.2 Geografisk avgränsning

Beskrivningen av översiktsplanens konsekvenser
kommer i första hand att vara kommunövergripande, se figur 2.2.1 på nästa sida. Alternativens påverkan på omgivningen kommer att beskrivas men också om det finns omvärldsfaktorer som kan påverka
utvecklingen enligt ett visst alternativs intentioner.
Vissa miljökonsekvenser innebär en påverkan på
områden som sträcker sig långt utanför kommunens gränser. Konsekvenser på regional nivå kommer därför att belysas för de miljöaspekter där det
visar sig finnas behov. Detta gäller inte minst trafikens miljöpåverkan, vilken ger regionala konsekvenser i form av utsläpp till luft och vatten samt
buller.
2.3 Tidsmässig avgränsning

För att möjliggöra en jämförelse mellan nollalternativets och utbyggnadsalternativets konsekvenser
utgår alla analyser och konsekvensbedömningar
etc. från en i förväg bestämd tidpunkt, ett s.k. jämförelseår.
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Figur 2.2.1 – Översiktskarta över Täby kommun. MKBn belyser i första hand miljökonsekvenserna som kan
uppkomma inom kommunens gränser, där så går redovisas konsekvenserna på regional nivå.
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Avgränsning

Översiktsplanen omfattar perioden år 2010 till
2030 och de politiska direktiven är att Täbys befolkning skall kunna växa med 20 000 nya invånare och antalet arbetsplatser i kommunen skall växa
med ungefär lika många, fram till år 2030.
Således bedöms det vara lämpligt att även MKBn
tar utgångspunkt i år 2030. Översiktsplanens konsekvenser kan självfallet uppkomma längre fram än
så i tiden, varför eventuella miljökonsekvenser som
riskerar uppstå på längre sikt kommer att uppmärksammas vid behov.
2.4 Alternativavgränsning

Innehållet i en MKB regleras som tidigare nämns
i miljöbalken. Enligt miljöbalken 6 kap 12 § ska i
en MKB ”rimliga alternativ med hänsyn till planen
eller programmets syfte och geografiska räckvidd
identifieras, beskrivas och bedömas”. Vidare ska
MKBn innehålla ”en beskrivning av miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen,
programmet eller ändringen inte genomförs”. Det
sistnämnda motsvarar planens s.k. nollalternativ.
Avgränsningen av rimliga alternativ till översiktsplanen motiveras och redogörs för i kapitel 3, Studerade alternativ.
2.5 Avgränsning av planens tänkbara








Konsekvenser för rekreations- och friluftslivsvärden
Hållbart resande/tillgänglighet till kollektivtrafik
Konsekvenser till följd av trafikbuller
Utsläpp till luft
Risker och störningar
Påverkan på klimatet och hushållningen med naturresurser

2.6 Metodavgränsning

Konsekvenserna av alternativen kommer att bedömas och redovisas i text. Utöver ett beskrivande
resonemang kommer konsekvenserna även att bedömas utifrån en fyrgradig skala, såväl positiva som
negativa konsekvenser. Skalan bygger på relationen
mellan befintliga värden och omfattningen av förväntad miljöpåverkan. Syftet med kvantifieringen är
att ligga till grund för en alternativjämförande utvärdering enligt s.k. värderos-metoden, vilken redovisas i kapitel 8.2. Metoden bygger på både kvantifierbara och erfarenhetsbaserade bedömningar.
Nedansående fyrgradiga skala ligger till grund för
MKBns bedömningar:
4. Mycket stora konsekvenser

Mycket stora konsekvenser på riksintressen eller
andra intressen som gäller på EU-nivå (t.ex. överskridande av miljökvalitetsnormer).

miljöpåverkan

Avgränsningen av de nyckelfrågor som bedöms
vara strategiskt viktiga att belysa i konsekvensbeskrivningen har utgått från översiktsplanens
intentioner, tillgängligt underlagsmaterial, synpunkter efter samråd samt gällande lagkrav. Enligt
miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen
innehålla en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende
på biologisk mångfald, befolkning, människors
hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse,
forn- och kulturlämningar samt annat kulturarv.
I kapitel 8, Samlad bedömning, görs en slutlig
bedömning av den betydande miljöpåverkan som
respektive alternativ kan antas ge upphov till. Eftersom att alternativens betydande miljöpåverkan
medför krav på uppföljning, kommer alternativens
betydande miljöpåverkan också att redovisas i kap
10, Uppföljning. Nedanstående miljöaspekter har
bedömts vara betydelsefulla att studera för att kunna ta ställning till översiktsplanens betydande miljöpåverkan:
 Konsekvenser för kulturmiljöer
 Konsekvenser för naturmiljöer
 Konsekvenser för vattenmiljöer

Avgränsning

3. Stora konsekvenser

Stora konsekvenser på riksintressen eller värden av
regional eller kommunal betydelse (regional grönstruktur).
2. Måttliga konsekvenser

Måttliga konsekvenser av kommunal eller lokal
betydelse.
1. Små konsekvenser

Små konsekvenser av mindre/lokal betydelse.
Osäkerheter i bedömningarna

De scenarier som studeras i denna MKB bör enbart
ses som principiella utbyggnadsstrategier och inte
som exakta eller färdiga utbyggnadsområden. Detta
medför att detaljerade konsekvenser för enskilda
områden inte kan bedömas i detta skede. I samtliga
avsnitt i MKBn anges ett övergripande resonemang
kring om, hur och på vilket sätt alternativen medför
stora eller små konsekvenser för respektive miljöaspekt. I kommande planeringsskeden (fördjupade
översiktsplaner, planprogram, detaljplaner etc.) får
sedan avgöras om det finns behov av mer detaljerade utredningar och/eller upprättande av MKBer.

TMKB ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

11

3.	Studerade alternativ

3.1 Bakgrund till översiktsplanens
alternativa utbyggnadsstrukturer

Området från Roslags-Näsby, via Täby centrum,
Galoppfältet, Hägernäs strand till Arninge, är en
delregional kärna enligt Stockholms gällande regionplan. Kommunens mål samverkar med en fortsatt utveckling av den regionala kärnan.
Nytt för Täby är att politikerna beslutat att kommunen ska utvecklas mot ”en väl utvecklad stadsmiljö”. Detta innebär en skillnad jämfört med de stadsbyggnadsideal som tidigare styrt Täbys och många
andra kommuners utveckling. Tidigare har arbetet
främst strävat efter att minska störningar och konflikter i städerna genom att separera stadens olika funktioner från varandra. Många trafiklösningar kännetecknas av att de följt regelverk som framhållit separering
och differentiering. Alla system har för- och nackdelar.
Målsättningen att utveckla trygga stadsmiljöer innebär,
istället för separering, en planering för en blandning
och en mångfald av funktioner inom en tät struktur.
Ett övergripande mål för Täby kommun är tillväxtmålet. Det innebär att Täby år 2030 ska ha
80 000 invånare.
Täby kommun har tagit initiativ till att starta
fjärrvärmedistribution för att fler ska få tillgång
till fjärrvärme och för att möjliggöra komkurrens i
produktionsledet. Idag planeras för ett kraftvärmeverk baserat på regionens avfall. En samlad produktion i ett nytt kraftvärmeverk kommer att ge en
effektiv framtida energiförsörjning.
3.2 Trafikförutsättningar

En stor del av trafiken genom Täby färdas på det
regionala vägnätet och består av genomfartstrafik.
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Täby kommun korsas av E18 Norrtäljevägen, väg
265 Norrortsleden och väg 264 Arningevägen. De
regionala vägarna, framförallt E18 Norrtäljevägen
är hårt belastade. Norrortsleden som öppnades under 2008 kommer att innebära en viss omfördelning av trafiken. En stor del av trafiken på det regionala vägnätet kommer från Täbys grannkommuner och är sådan som Täby själva inte kan
påverka. Täbys huvudvägnät är på vissa delar redan idag hårt belastat. Den planerade utbyggnaden
kommer dessutom att ger upphov till mer trafik som
kommer att belasta den befintliga infrastrukturen.
På E18 måste trafikplatserna byggas om och flera körfält adderas (från fyra till sex körfält).
E18 är den regionala länken mellan kommunerna i nordost och Stockholm och dessa åtgärder
kommer troligen att genomföras oavsett utbyggnadsalternativ.
Roslagsbanan som är stommen i nordostsektorns
kollektivtrafikförsörjning består av tre bangrenar;
Vallentunagrenen, Österskärgrenen och Näsbyparkgrenen passerar genom Täby. Övrig kollektivtrafik inom Täby kommun består av busstrafik,
både lokalt och regionalt. Idag saknas busshållsplatser på vissa tågstationer utmed Roslagsbanan.
Långsiktigt hållbart resande

När det gäller transporter och logistik betraktat ur
ett hållbarhetsperspektiv handlar det i första hand
om att minimera transporternas resursförbrukning
och negativa påverkan på människor och miljö.
Effektsambandet mellan ökad trafik och ökad
mängd buller, avgaser, partiklar och andra luftföroreningar är starkt.

S t u d er a d e  a l t er n a t i v

Persontransporter kan ske med flera trafikslag där
de viktigaste är gång, cykel, bil och kollektivtrafik.
Den motoriserade trafiken förbrukar energi och ger
i högre eller lägre grad effekter på miljön där elektrifierad kollektivtrafik kan sägas vara det bästa
och privatbilar med förbränningsmotorer vara det
sämsta med hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling. Strävan måste därför vara att föra över så
många resor som möjligt från privatbil till kollektivtrafik. Även cykeltrafik bör uppmuntras genom
att ordna goda förhållanden för cyklister i form av
trafiksäkra cykelbanor och korsningar med övrig
trafik samt bekväm och säker cykelparkering.
Då alternativen skiljer sig åt gällande lokalisering
och typ av bostäder och arbetsplatser/verksamheter
kommer en bedömning av alternativens konsekvenser att göras utifrån både ett boende- och arbetsplatsperspektiv. Konsekvenserna kan även komma
att skilja sig åt beroende av om man utgår från
befintliga invånare eller de nyinflyttade.
3.3 Beskrivning av studerade alternativ

För att åskådliggöra översiktsplanens alternativa
framtids-/utbyggnadsstrukturer och för att möjliggöra en bedömning av planens miljökonsekvenser
illustreras principiella utbyggnadsområden på kartor. Dessa bör just ses som principiella förslag till
utbyggnadsområden och inte som exakta utformningar och lokaliseringar. Ovanstående resonemang gäller för samtliga alternativ och illustrationer/kartor som visas i MKBn.
Inför samråd studerades två utbyggnadsalternativ; förortsalternativet och stadsbyggnadsalternativet. Efter samråd har kommunen beslutat att översiktsplanen ska ta utgångspunkt i stadsalternativet.
Detta eftersom stadsalternativet är det alternativ
som bäst uppfyller kommunens mål, samtidigt som
det innebär en mindre miljöpåverkan.
Inför utställning har MKBn renodlats till att enbart studera stadsalternativet och nollalternativet.
För analyser avseende förortsalternativet hänvisas
till MKBns samrådsversion. En jämförande bedömning och sammanställning i en s.k. värderos görs i
kapitel 8 och här framgår även det tidigare studerade förortsalternativet.
Nollalternativet år 2030

Nollalternativet illustreras i figur 3.2.1 på nästa
sida.
Med en utveckling enligt nollalternativet beräknas Täby kommun ha en befolkning på cirka
65 000-66 000 invånare år 2030. Nollalternativet
innebär vidare att antalet arbetsplatser kan öka till

S t u d er a d e  a l t er n a t i v

cirka 28 000 arbetstillfällen år 2030. I denna siffra
ingår ett beräknat tillskott på mellan 3 000-4 000
nya arbetstillfällen i kontor. För Gripsvallsområdet
ingår halva det antal lägenheter som redovisas i
kommunens verksamhetsplan.
Större projekt som ingår i nollalternativet är
Täby centrum, Norra Bergtorp och Hägernäs
strand. I nollalternativet ingår också nya arbetsplatser i redan detaljplanelagda områden enligt
verksamhetsplanens redovisning.
I nollalternativet ingår även de tillskott av arbetsplatser som blir resultatet av detaljplaneläggning
för områdena Täby centrum, Lövbrunna och vid
nuvarande badmintonhall vid Bergtorpsvägen/
Stora Marknadsvägen. Kontorsarbetsplatser som
framgår av gällande ramavtal med Viggbyholms
Gård Fastighets AB är också inräknade.
Trafikförutsättningar

I nollalternativet planeras ingen större tillväxt i
kommunen i antalet invånare och arbetsplatser.
Trafikens effekter i form av buller, avgaser, eventuell trängsel ökar därför inte i någon större grad
gentemot dagens situation.
Stadsutveckling med ny bebyggelse i form av
bostäder och verksamheter ger alltid upphov till
ett ökat transportarbete. I nollalternativet beräknas
Täby kommun ha en befolkning på 65 000-66 000
invånare vilket är cirka 4 000 fler invånare än idag.
I nollalternativet ingår nya arbetsplatser i redan detaljplanelagda områden. Antalet arbetstillfällen kan
öka till cirka 28 000 vilket är en ökning med
3 000-4 000 arbetsplatser jämfört med dagens situation. Majoriteten av tillskottet är av kontorsverksamhet.
Den nya trafiken som alstras både av boende och
av arbetsplatser kommer att belasta det befintliga
vägnätet. Någon ny infrastruktur i form av nya
vägar krävs dock inte i nollalternativet. Det finns
dock planer på en eventuell kapacitetsförstärkning
av E18 till sex körfält och en ombyggnad av trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm. Därutöver diskuteras en eventuell ombyggnad av
Norrortsleden till motorvägsstandard.
I nollalternativet genomförs inte satsningen på en
regional kärna i Täby centrum – Arninge i lika hög
utsträckning som i stadsalternativet. Förutsättningarna för förbättrad spårburen kollektivtrafik blir
därmed sämre. Möjligheterna att föra över resor
från privatbil till kollektivtrafik genom att erbjuda
effektivare och snabbare kollektivtrafik minskar
därmed.
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Figur 3.2.1 – Tänkbar utbyggnad med nollalternativet år 2030.
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Stadsalternativet år 2030

Stadsalternativet illustreras i figur 3.2.2.
Med en utveckling enligt stadsalternativet beräknas Täby kommun ha en befolkning på cirka
80 000 invånare år 2030. Stadsalternativet innebär
vidare att antalet arbetsplatser inom kommunen
kan öka till ca 40 000 arbetstillfällen år 2030.
Stadsalternativet innebär att bebyggelsestrukturen i
nollalternativet kompletteras med en tätare blandad stadsmässig struktur i Arninge och på det centralt belägna området för Täby galopp. Alternativet innebär även ett tillskott av bostäder och
kontor vid Roslags-Näsby station och kring Täby
centrum.
Bebyggelsen består till största delen av flerbostadshus, men det stadsmässiga alternativet innebär
också ett omfattande tillskott av ytterligare kontor.
Dessutom behöver olika servicefunktioner integreras i bebyggelsen.
Med stadsalternativet får de nya bostadsområdena nära till bl.a. arbetsplatser, spårbunden kollektivtrafik, kommersiell service samt skolor och förskolor.
Det finns planer på en eventuell av kapacitetsförstärkning av E18 till sex körfält och en ombyggnad
av trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm.
Därutöver diskuteras en eventuell ombyggnad av
Norrortsleden till motorvägsstandard.
Trafikförutsättningar

tillkommande trafikalstringen främst till befintliga
vägar i det regionala vägnätet och huvudvägnätet.
Behovet av ny helt ny infrastruktur i form av nya
vägar begränsas därmed. För att klara trafikökningen måste framkomligheten både på huvudvägnätet och på E18 förbättras. När framkomligheten
ökar på vägnäten skapas större barriäreffekter för
oskyddade trafikanter (gång och cykel).
För att minska dessa effekter bör flera trafiksäkra korsningspunkter anläggas. Området Täby
galopp avgränsas av E18, Roslagsbanan och Bergtorpsvägen, vilka alla kan ses som både fysiska och
visuella barriärer. I stadsalternativet planeras flera
bostäder och arbetsplatser uppföras inom området.
En ny planskild korsning över eller under E18 blir
då ännu mer nödvändig.
Generellt sett gäller att när exploateringstalet
och centraliteten ökar i staden så minskar biltrafikalstringstalet. Detta eftersom att flerfamiljshus generellt genererar färre transportrörelser per hushåll
än vad småhus gör.
Stockholmsregionens arbetsmarknad är regional
och i en övervägande del av hushållen arbetspendlar en eller båda parterna ofta längre sträckor.
Danderyd, Kista, City och Arlanda är arbetsplatsområden som troligen är målpunkter för många
Täbybor. I stadsalternativet koncentreras bebyggelsen till områden som har god kollektivtrafikförsörjning och som har nära till det övergripande
vägnätet.

Bostadsrelaterad trafik

Reslängden med samtliga transportslag blir generellt sett kortare för de nya invånarna i stadsalternativet då de får nära till målpunkter i form av
service, spårburen kollektivtrafik och regionalt
vägnät. De flesta boende slipper en anslutningsresa
för att exempelvis ta sig till Roslagsbanan. En effekt av korta reslängder kan vara att alternativet
att gå eller cykla blir mer attraktivt. Korta reslängder minskar tranportarbetet och därmed minskar
de negativa effekterna av trafiken.
Genom att lokalisera de nya bostäderna och
arbetsplatserna i centrala lägen koncentreras den
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Arbetsplatsrelaterad trafik

I stadsalternativet växer antalet arbetstillfällen till
40 000. Majoriteten av de tillkommande är kontorsverksamhet. Gällande näringslivets transporter
genererar kontorsverksamhet generellt mindre trafik än småindustri. De nya kontoren integreras
med den nya bebyggelsen i centrala lägen. De arbetande får god tillgång till kollektivtrafik och chanserna ökar att de kommer att välja bort bilen som
färdalternativ. Genom ett koncentrera verksamheter på ett ställe ökar möjligheten till samtransporter
vilket gör att transportarbetet kan minska.
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Figur 3.2.2 – Tänkbar utbyggnad med stadsalternativet år 2030.
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4. Gällande planer, mål och
andra bedömningsgrunder

4.1 Gällande planer och program
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen (RUFS)

Det är landstinget i Stockholms län som har ansvaret för länets regionplanering. För det faktiska
arbetet svarar Regionplane- och trafikkontoret
(RTK), under landstinget. Regionplanering har
bedrivits i Stockholm sedan 1960-talet.
Enligt prognoser i RUFS 2001 (Region utvecklingsplan för Stockholmsregionen) kan regionen
fram till år 2030 växa med upp till 600 000 invånare. Det ställer stora krav på hela regionen och
dess funktion. Regionens struktur har länge varit
uppbyggd kring en central kärna, Stockholms city.
Ansträngningen på de centrala delarna kommer att
bli allt för hård och utträngningseffekterna för
starka om inga alternativ ges, därav Regionplaneoch trafikkontorets förslag och diskussion kring en
flerkärnig region.
I RUFS pekas Täby centrum och Arninge ut som
en regional kärna som har förutsättningar för stark
tillväxt på lång sikt. Andra områden inom kommunen pekas ut som ”övrig regional stadsbygd”, vilka
generellt sett är lämpliga för förtätning.
Vision Stockholm nordost

Sedan många år har Täby kommun ett utvecklat
samarbete med övriga kommuner i nordöstra
Stockholms län. Medverkande kommuner är:
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm
och Österåker. Tillsammans har man utarbetat en
vision för nordostsektorn, Stockholm Nordost
– En vision, som är antagen av kommunstyrelse
och kommunfullmäktige i respektive kommun.

Samarbetet konkretiserades i en föregående process
med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för
Stockholms län. Av visionen framgår att kommunerna i Stockholm nordost samverkar för att utveckla en gemensam regionkärna, stråket längs
E18 och Roslagspilen. Kommunerna är positiva till
en tillväxt inom sektorn fram till år 2030 med ca
100 000 invånare och 50 000 nya arbetstillfällen.
Den gemensamma visionen har bl.a. en tydlig utgångspunkt och tyngdpunkt i frågan om förbättrad
spårbunden kollektivtrafik till sektorn. Detta har
lett till ett samarbete med banverket och SL i framtagandet av en förstudie för kollektivtrafiklösningar i nordostsektorn. Parallellt med Täby kommuns
översiktsplanearbete kommer förstudien att slutföras och därmed utgöra underlag för översiktsplanen.
4.2 Riksintressen

Att ett område är av riksintresse betyder att miljön
är skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv, men inte
att miljön automatiskt är skyddad. Ett riksintresse
är en signal om att här finns så höga intressen eller
värden att området har företräde vid en avvägning
med motstående intressen, förutsatt att de motstående intressena inte är av riksintresse. Det är också
en signal om att i dessa områden kan länsstyrelsen/
staten gå in och upphäva kommunala beslut, om
man ej finner att riksintresset är tillräckligt beaktat.
Hanteringen av riksintressena regleras i miljöbalkens 3 kap. 6 § som säger att områdena ska skyddas mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära
“påtaglig skada” på riksintresset. Länsstyrelserna
har ansvaret att föra ut “statens anspråk” avseende
riksintressena till kommunerna, som i sin översikts-
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plan (ÖP) ska redovisa områden av riksintresse
och ange hur riksintresset ska tillgodoses i samhällsplaneringen”.
Riksintressen som berör Täby kommun
Riksintresse för kulturmiljövård

 Täby hör tillsammans med Vallentuna till en av
de fornminnestätaste delarna av Sverige och det
historiska landskapet är fortfarande läsbart i
stora delar av Täby. Områdena Präst-gårdenSkogberga samt Skålhamra-Fällbro utgör riksintressen för kulturminnesvården.
Riksintresse för naturmiljövård och Natura-2000

 En del av området kring Prästgården-Skogberga
är område av riksintresse för naturvården och
samtidigt ett Natura 2000-område.
 Mörtsjön och Käringsjön samt de låglänta våtmarksområdena mellan sjöarna utgör också ett
Natura 2000-område.
 Öster om Täby finns ett större område med ändmoräner som är ett område av riksintresse för
naturvården. Detta område berör även området
närmast Ullna trafikplats på västra sidan om
E18, som ligger inom Täby kommun.
 Stockholms skärgård är ett riksintresse som formellt berör Täby genom att Stora Värtan ingår i
skärgårdsområdet.

nerationer en hälsosam och god miljö. Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur relevanta
miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i
planen.
Det övergripande målet för den svenska miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i
Sverige är lösta. Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål (se vidstående ruta). Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges
miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. De kan därför anses vara en
precisering av den ekologiska aspekten av en uthållig utveckling.
Enligt riksdagens beslut ska miljömålen i huvudsak vara uppnådda år 2020 (inom en generation).
I Stockholms län ansvarar länsstyrelsen för arbetet
med att regionalisera de nationella målformuleringarna. Av de 16 nationella målområdena har tretton
regionaliserats av länsstyrelsen. Målet Storlagen
fjällmiljö har inte regionaliserats och arbetet med
målet Ett rikt växt- och djurliv pågår. Målet
Levande skogar ansvarar Skogsstyrelsen för. Planförslagets grad av miljömåluppfyllelse (regionala
miljömål) redovisas i kap 9 – Riktningsanalys miljömål.

Riksintressen infrastruktur

 Kraftledningar som tillhör stamnätet (400 kVoch 220 kV-ledningar) är av riksintresse. Befintlig 220 kV-ledning, som går från Danderyds
kraftstation i söder genom Enebyberg och
Skarpäng och vidare norrut genom naturområdena upp till kraftstationen Hagby i UpplandsVäsby, ska enligt beslut av energimyndigheten
tas bort eller ändras så att befintlig luftledning
inte korsar befintliga bostadsområden.
 Riksintresset Arlanda berör en mindre del av
kommunens norra del väster om Vallentunasjön.
Inom detta riksintresseområde, som är till för att
säkerställa Arlanda flygplats långsiktiga verksamhet, finns det restriktioner mot ny bostadsbebyggelse på grund av bullerproblematiken.
 E18 och Norrortsleden vägar av riksintresse och
Roslagsbanan järnväg av riksintresse.

1. Begränsad klimatpåverkan,

4.3 Nationella miljökvalitetsmål

14. storslagen fjällmiljö,

Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken (MB) i
kraft. Lagen utgör en samordnad, breddad och
skärpt miljölagstiftning för hållbar utveckling, med
syfte att tillförsäkra nuvarande och kommande ge-
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2. frisk luft,
3. bara naturlig försurning,
4. giftfri miljö,
5. skyddande ozonskikt,
6. säker strålmiljö,
7. ingen övergödning,
8. levande sjöar och vattendrag,
9. grundvatten av god kvalitet,
10. hav i balans, levande kust och skärgård,
11. myllrande våtmarker,
12. levande skogar,
13. ett rikt odlingslandskap,

15. en god bebyggd miljö,
16. ett rikt växt- och djurliv.
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Figur 4.2.1 – Kartan visar Täby kommuns riksintressen.
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4.4 Övriga bedömningsgrunder
Riskhänsyn vid fysisk planering

Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser ska
utföras. Enligt Plan- och bygglagen (1987:10) ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas
hälsa. Sammanhållen bebyggelse ska utformas
med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst
av olika olyckor.
Under 2006 har Länsstyrelserna i Skånes, Stockholms samt Västra Götalands län tagit fram en
gemensam policy avseende riskhantering i detaljplaneprocessen, vilken innebär att riskhanteringsprocessen ska beaktas i detaljplaneprocessen inom
150 meter från en transportled för farligt gods istället för tidigare 100 meter i Stockholms län. Rekommenderade avstånd till olika typer av markanvändning kommer dock att kvarstå. Följande
avstånd rekommenderas för ny bebyggelse intill
vägar och järnvägar för farligt gods, se tabell 4.4.2
nedan:
Skyddsavstånd

Miljökvalitetsnorm

Ämne
Kvävedioxid

40 µg/m3 som
årsmedelvärde

Partiklar

Ingen bebyggelse

>40 meter

Kontor kan tillåtas

>75 meter

Bostäder och personintensiva verksamheter
kan tillåtas
Risksituationen ska
bedömas

Övrigt
Får ej överskridas
efter år 2005

Får efter 2005
60 µg/m3 som
dygnsmedelvärde överskridas högst
7 dygn per år
90 µg/m3 som
timmedelvärde

Får efter 2005
överskridas högst
7 dygn per år

40 µg/m3 som
årsmedelvärde

Får överskridas 35
ggr per år

Markanvändning

<25 meter

<150 meter

att bevara och uppnå en god vattenstatus samt helst
förbättra vattenkvaliteten. För Täby kommun finns
förslag till åtgärdsplan för norra Östersjöns vattendistrikt. Samråd pågår fram till september 2009.
I tabell 4.4.1 nedan redovisas miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar, vilka studeras
i denna MKB. Miljökvalitetsnormerna för resterande ämnen studeras inte, då halterna i regionen är så
låga att ett överskridande av normerna inte är realistiskt och miljökvalitetsnormerna för ozon och
vatten, ännu inte trätt i kraft.

Får överskridas 35
50 µg/m3 som
dygnsmedelvärde ggr per år
Tabell 4.4.1 - Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och
partiklar.

Riktvärden för trafikbuller

I samband med Infrastrukturpropositionen,
1996/97:53, som antogs 1997-03-20, fastställde
riksdagen riktvärden för trafikbuller. Riktvärden
som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad
av bostäder redovisas i tabell 4.4.3 nedan:

Tabell 4.4.2 – Skyddsavstånd för ny bebyggelse enligt
Länsstyrelsens rapport 2000:01 sid 32.

Miljökvalitetsnormer

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer (MKN)
infördes i samband med att miljöbalken trädde i
kraft den 1 januari 1999. En miljökvalitetsnorm
ska tas fram på vetenskapliga grunder och ange
den lägsta godtagbara miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla, d.v.s. den högsta tillåtna halt av ett ämne som inte orsakar skador på människor eller miljö. Idag gäller
miljökvalitetsnormer för utomhusluft för kvävedioxid, kväveoxid, kolmonoxid, svaveldioxid, bly
och partiklar. En miljökvalitetsnorm för ozon
träder i kraft den 31 december 2009.
I mars 2009 presenterade Vattenmyndigheten
förslag till miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa
ingår i EU:s vattendirektiv. Syftet med normerna är
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Högsta trafikbullernivå (dBA)
Utrymme
Inomhus

Ekvivalentnivå Maximalnivå
30 dBA

Utomhus vid
55 dBA
fasad, uteplats,
balkong samt
bostadsnära
rekreationsytor
Utomhus fasad
(tyst sida)

45 dBA (22-06)
70 dBA

40 dBA

–

Tabell 4.4.3 – Riktvärden för nybyggnad av bostäder.
Källa: Infrastrukturpropositionen (1996/97:53)
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Buller i planeringen

Boverket har tagit fram allmänna råd gällande planering av bostäder som är utsatta för buller från vägoch spårtrafik (2008:1). I denna skrift anges, utöver
de nationella riktvärdena, två typer av avstegsfall.
 Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från 70 dB(A) maximal ljudnivå
och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida för
minst hälften av boningsrummen med betydligt
lägre nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden.
 Från riktvärdena enligt avstegsfall A ovan görs
avsteg utomhus från ekvivalent ljudnivå på den
tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock ha tillgång till tyst sida om högst 55 dB(A) för minst
hälften av boningsrummen.
Dagvatten

Dagvatten behandlas i miljöbalken, Boverkets
byggregler samt i Naturvårdsverkets föreskrifter
om bensinstationer och skrotbilsverksamhet. I

Boverkets byggregler står det att ”Dagvatteninstallationer skall ha anordning för avskiljning eller behandling av sådana ämnen som kan störa
funktionen eller medföra skada på installationen,
avloppsanläggningen eller recipienten.”
Dagvatten från detaljplanelagt område är att betrakta som avloppsvatten enligt miljöbalken vilket innebär
att krav ställs på att dagvattnet inte ska påverka miljön. Dagvattenhantering kan också omfattas av de mer
allmänna skrivningar som finns i Miljöbalkens 2 kapitel (allmänna hänsynsregler) samt kapitel 26 (tillsyn).
För Täby kommun finns en dagvattenpolicy, vilken är gemensam för flera kommuner som ingår i
Oxunda vattensamverkan. Av dagvattenpolicyn
framgår att ”sjöar och vattendrag ska ha sådan kvalitet att de utgör goda miljöer för växter och djur
och för invånarnas möjligheter till bad och annat friluftsliv” samt att lokala dagvattenlösningar förordas.
Bestämmelser om hantering av dagvatten finns
också i Täby kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning).
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5. Konsekvenser för miljön

5.1 Kulturmiljö
Förutsättningar
Historisk utveckling

Landskapet, såväl som stadslandskapet, vittnar om
kommunens utveckling. Täby kommun har varit
bebodd sedan äldre järnåldern men människor har
vistats här sedan bronsåldern. Allteftersom århundradena har gått har graden av utnyttjande av landskapet ökat men stora delar av Täby, utanför själva tätorten, är fortfarande ett medeltida landskap. Tidigare
var kommunen en utpräglad bondesocken med en
byindelning som fastlades redan under medeltiden.
Bebyggelseexpansionen skedde sedan i samband
med Roslagsbanans tillkomst i början av förra
seklet. Roslagsbanan har varit avgörande för den
utveckling kommunen har genomgått de senaste
decennierna. Det var kring Roslagsbanan som flera
villasamhällen växte fram i slutet av 1800-talet och
början av 1900-talet.
Kommunen antog den nu gällande Bevarandeplanen 1987. Planens syfte var i huvudsak att bevara de områden av kulturhistoriskt värde och intresse som finns i kommunen så att helheten av kulturlandskapet består för framtiden. Sedan bevarandeplanen antogs har kommunen arbete fram riktlinjer
för utbyggnad i äldre villaområden. En komplettering av kommunens bevarandeplan med en beskrivning av framförallt femtio- och sextiotalsbebyggelsens kvaliteter har påbörjats med syfte att
åstadkomma riktlinjer för dessa områden.
Riksintressen och fornlämningar:

Täby kommun rymmer ett stort antal kulturhistoriskt intressanta miljöer och fornminnen. I marker-
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na finns husterasser, gravar och stenmurar bevarade från järnåldern. Flertalet av dessa fornminnen är
än idag bevarade i sitt kulturhistoriska sammanhang i ett till stora delar bevarat kulturlandskap.
Täby har även flera kulturhistoriska byggnader
bl.a. Täby kyrka, som är från 1200-talet, och Näsby slott, med anor från 1600-talet.
Mycket av Täbys historia finns ute i det riksintressanta kulturlandskapet, ofta helt nära bebyggelsen. Områdena Täby prästgårdsmark och Skålhamra-Torslunda-Fällbro-Hagby utgör riksintressen för kulturminnesvården. Områdena hyser
flera fornlämningar och utgör ett omväxlande
odlingslandskap med låglänta åkrar och kuperade
betesmarker. Inom Täby prästgårdsmark ingår
även Täby prästgård, prästgårdsskolan och Skogberga gård. Fällbro visar tillsammans med Torslunda och Skålhamra på ett helhetsintryck av en äldre
struktur. Den gamla åker- och ängsmarken hålls
till största del öppen än idag och har en lång kontinuitet som öppen mark.
Övriga öppna odlingslandskap i anslutning till
riksintresseområdena är i kommunens översiktsplan utpekade som områden med mycket värdefulla kulturhistoriska värden, d.v.s. värden av
kommunal betydelse.
En stor del av kommunens odlingslandskap
ligger till stora delar på arrendatorer. Deras förutsättningar till ett livskraftigt jordbruk är en viktig
fråga för att kunna behålla kommunens öppna
kulturmiljölandskap.
Kommunen har tagit beslut om att påbörja arbetet med en ny bevarandeplan. Arbetet kommer att
upphandlas och påbörjas våren 2009. Utredningen

k o n s ekve n s er  f ör  m i l j ö n

beräknas kunna vara klar till år 2010. Det pågår
för närvarande ett arbete med att lyfta fram och
synliggöra viktiga delar av kulturlandskapet, bl.a.
runt Vallentunasjön, i Runriket. Detta innebär att
kulturvärden samt fornlämningar bevaras i sin ursprungliga miljö och görs tillgängliga för allmänheten, vilket ger goda förutsättningar för att området utvecklas som besöksmål.
Konsekvenser av nollalternativet

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser för kulturmiljön.
Inga riksintressen för kulturmiljövården påverkas,
dock kan föreslagen utbyggnad påverka vissa kulturintressen av lokal betydelse.
Riksintressen och fornlämningar

Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som
små i nollalternativet. Detta då alternativet innebär
få nya bebyggelseområden, varför merparten av
kommunens kulturmiljöer kan bevaras och fornlämningar bibehållas. Befintliga byggrätter medger
dock en mindre utbyggnad inom områden med
mycket högt kulturhistoriskt värde eller viss förekomst av fornlämningar. Föreslagen bebyggelse
bedöms dock inte komma att påverka läsbarheten
av det kulturhistoriska landskapet eller övriga kulturmiljövärden i någon större utsträckning. Konsekvenserna av en utbyggnad enligt nollalternativet
redovisas i figur 5.1.1 på nästa sida.

ningar bedöms sammantaget som små. Viss bebyggelse kommer att lokaliseras till fornlämningstäta
områden och i anslutning till villaområden med
historiska värden. Eftersom det finns en hel del
intressant kulturhistorisk bebyggelse samt fornlämningar i befintliga bebyggelseområden och inom
tätorten kan inte uteslutas att stadsalternativets
utbyggnad påverkar vissa kulturhistoriska värden
och fornlämningar. En kompletteringen av Bevarandeplanen kommer dock att ange riktlinjer för
ny bebyggelse i värdefulla områden så att den befintliga bebyggelsens karaktär kan bevaras.
Dessa lämningar blir föremål för utgrävningar
vid en framtida exploatering eller föranleder diskussioner om lämplig dokumentation och bevarandet av upplevelsen av kulturmiljön.
Vid en eventuell utgrävning kommer kulturintressanta lämningar alt. fornlämningar tas omhand. Konsekvenserna lokalt består i att dessa kulturvärden lämnar sin ursprungsmiljö. Positivt är
dock att kulturvärdenas bevarande kan säkerställas
och att de blivit utredda.
Förslag till fortsatt arbete

 I fortsatt detaljplanering bör beaktas huruvida
det föreligger behov av antikvariska åtgärder.
Detta kan t.ex. bli aktuellt om fornlämnings täta
områden berörs av en framtida exploatering.
 Uppdatera kommunens kulturmiljöprogram
(från 1989) för att få ett bättre samlat beslutsunderlag.

Konsekvenser av stadsalternativet

Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet medföra små negativa
konsekvenser för kulturmiljön. I likhet med nollalternativet påverkas inga riksintressen för kulturmiljövården, dock kan föreslagen utbyggnad påverka vissa kulturintressen av lokal betydelse.
Riksintressen och fornlämningar

Konsekvenserna av en utbyggnad enligt stadsalternativet bedöms som små avseende värden av såväl
nationell som kommunal betydelse, se figur 5.1.2
på nästa uppslag. Planförslaget innebär i stort att
ny bebyggelse undviks inom riksintressanta kulturmiljölandskap. En mindre utbyggnad inom områden med mycket högt kulturhistoriskt värde kan
dock inte uteslutas. En minde utbyggnad enligt alternativet bör dock inte komma att påverka läsbarheten av det historiska landskapet i någon större
utsträckning.
Stadsalternativets lokala konsekvenser beträffande kulturhistoriska objekt/miljöer och fornläm-
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5.2 Naturmiljö
Förutsättningar

Täby kommuns grönområden utgörs av omväxlande skoglandskap och öppet kulturlandskap. I mindre delområden, strandzoner intill sjöar, betesmark
och ekhagar, sumpskogsområden m.m., finns höga
naturvärden och viktiga miljöer som stärker den
biologiska mångfalden. Kommunen har i dagsläget
två Natura 2000-områden, ett naturreservat samt
två områden av riksintresse för naturvården. Naturvärden kring Prästgården-Skogberga, ett av Natura 2000-områdena (tillika område av riksintresse
för naturvården) utgörs framförallt av värdefull betesmark med en mycket väl bevarad och artrik fältflora. I kommunens andra natura 2000-område,
vid Kärringsjön-Mörtsjön, finns en stor variation
av våtmarker och våtmarksarter med högt bevarandevärde.
Målsättningen i kommunens översiktsplan (som
är under antagande) och den grönplan som antogs
av miljö och byggnadsnämnden år 2005, är att
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Figur 5.1.1 – Nollalternativets konsekvenser på kulturmiljövärden.

Kulturhistoriska värden

Riksintresse av hänsyn till
kulturmiljövården
Mycket högt kulturhistoriskt värde

Större förändringsområden Nollalternativ

Huvudsakligen bostäder
Blandad bebyggelse
Huvudsakligen arbetsplatser

Fornlämning
Kulturhistoriskt intressanta miljöer
Kulturhistoriskt intressanta objekt
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Figur 5.1.2 – Stadsalternativets konsekvenser på kulturmiljövärden.

Kulturhistoriska värden

Riksintresse av hänsyn till
kulturmiljövården
Mycket högt kulturhistoriskt värde
Fornlämning
Kulturhistoriskt intressanta miljöer

Större förändringsområden Stadsalternativ

Huvudsakligen bostäder
Blandad bebyggelse
Huvudsakligen arbetsplatser
Fjärrvärme
Ridanläggning

Kulturhistoriskt intressanta objekt
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”bevara halva Täby grönt”. Detta innebär att naturen ska förvaltas utifrån dess värden, biologiska
mångfald och ekologiska spridningssamband, på
ett kvalitativt och långsiktigt riktigt sätt.
Utmed samtliga av kommunens sjöar inkl. kusten
råder strandskydd. Strandskyddet omfattar mark
och vattenområden 100 eller 300 meter från vattenlinjen. Strandskydd regleras i 7 kap i miljöbalken och syftar till att säkerställa att goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet
bevaras. Inom detaljplanelagda områden är strandskyddet normalt upphävt. Länsstyrelsen kan ge tillstånd till att strandskyddet upphävs. För att ett
upphävande skall bli aktuellt krävs särskilda skäl.
Grönstruktur och spridningsvägar

När det gäller bevarandet av naturmiljö och biologisk
mångfald ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, gäller
generellt att undvika fragmentering av naturliga
spridningsvägar för växter och djur. Genom att til�lämpa ett mer övergripande perspektiv kan sammanhängande naturområden, bestånd och spridningsvägar möjliggöra arters fortbestånd samt stärka och
säkra biologisk mångfald. En långsiktigt hållbar
mångfald av biotoper (livsmiljöer) och arter, kräver
bl.a. ett bevarande av en variation av olika naturtyper
samt viktiga spridningsstråk och gröna samband.
Täby kommuns grönstruktur ingår i Stockholms
övergripande ekologiska infrastruktur. Med den
ekologiska infrastrukturen menas den övergripande
sammanhängande struktur av natur som omger
staden och som är av avgörande betydelse för en
fortsatt hög biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet i Stockholmsområdet.
Tre av Storstockholms gröna kilar går genom
kommunen (Rösjökilen, Angarnkilen och Bogesundskilen) och i princip all grönstruktur som ligger utanför de tätbebyggda delarna, ingår i Stockholms läns gemensamma grönstruktur. Det gröna
sambandet mellan Angarnkilen och Bogesundskilen
utgör idag en svag länk som behöver förstärkas
och det bör säkerställas att den idag försvagade
Rösjökilen bevaras.
Ett huvudsakligt spridningssamband kan urskiljas i nordost-sydvästlig riktning genom kommunen
från Hagby upp mot Prästgården och Skogberga,
med en försvagad del i området där Vallatorp-Visinge är bebyggt. Barriärer i form av bebyggelse
och vägar hindrar spridning i mer eller mindre stor
utsträckning inom kommunen. Ett exempel på en
ekologisk spridningsbarriär av betydelse är
Norrortsleden, som löper rakt genom kommunen.
I dagsläget finns två ekodukter över Norrortsleden.
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Biologisk mångfald

Ängs- och hagmarker är exempel på naturmiljöer
med höga naturvärden. Värdena kommer av att
dessa marker ofta har lång kontinuitet genom bete
och hävd. Markanvändningen har resulterat i ett
småbrutet och uppstyckat odlingslandskap med
stor variation av biotoper och ett mycket rikt växtoch djurliv. Biotop- och artrikedomen inom dessa
miljöer har dock minskat successivt under de senaste 100 åren till följd av tillkomsten av fysiska
barriärer såsom bebyggelse, vägar och annan infrastruktur samt bristande hävd och bete.
I Täby kommun finns på flera platser områden
med värdefull betes- och ängsmarksflora. Två viktiga områden med rik betesflora och stor biologisk
mångfald, är Skålhamra kvighage och som tidigare
nämnt området kring Prästgården-Skogberga.
Sumpskogar och ädellövskogar är exempel på
andra värdefulla och hotade biotoper som är viktiga att bevara för den biologiska mångfalden. Dessa
biotoper utgör i dagsläget en relativt begränsad
areal av Täbys totala skogsmark. I Täbys skogar
finns generellt dock ett rikt djurliv med flera arter
som kräver stora skogsområden och goda spridningsmöjligheter, t.ex. sparvuggla och järpe.
Konsekvenser av nollalternativet

Sammantaget bedöms nollalternativets negativa
konsekvenser, avseende spridningsvägar och ekologisk infrastruktur, som små och av främst av lokal
betydelse i jämförelse med nuläget.
Nollalternativet innebär i jämförelse med nuläget
att en mindre exploatering sker och att en mindre
andel naturmiljö tas i anspråk. Viss ny bebyggelse
etableras i de grönområden som finns i anslutning
till befintliga bebyggelseområden (Gripsvall, västra
Täby Kyrkby och Arninge), men framförallt inom
redan bebyggda områden. Bebyggelseområdena hyser inga utpekade höga naturvärden och känsliga
spridningsstråk lämnas orörda. Kommunens målsättning att förvalta och bibehålla höga naturvärden, biologisk mångfald och viktiga spridningssamband, klaras. Se figur 5.2.1 på nästa sida.
En eventuell ombyggnad och breddning av E18
och ombyggnad av Norrortsleden till motorvägsstandard kan komma att ytterligare förstärka den
befintliga barriäreffekt som vägsträckningen utgör.
Konsekvenser av stadsalternativet

Sammantaget bedöms stadsalternativet innebära
måttliga negativa konsekvenser för den biologiska
mångfalden och spridningssamband av lokal och
kommunal betydelse.
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Figur 5.2.1 – Nollalternativets konsekvenser för naturmiljövärden.
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Figur 5.2.2 – Stadsalternativets konsekvenser för naturmiljövärden.
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Alternativet innebär en förtätad bebyggelsestruktur, där ny bebyggelse främst tillkommer i centralt
belägna områden, bl.a. vid Arninge och Täby
galopp. Främst exploateras mark som redan är
bebyggd, även om en utbyggnad i Arninge och
Skarpäng innebär viss förlust av befintlig naturmark. I Skarpäng kan exploateringen komma att
påverka mindre naturområden (mossar och barrsumpskog) med naturvärdesklass 3 och 2, d.v.s.
naturmiljöer med kommunalt respektive regionalt
intressant naturmiljö. Värdekärnor och större sammanhängande naturområden samt viktiga spridningsvägar bevaras och kommunens målsättning
att bevara naturmiljö och naturvärden på ett kvalitativt riktigt sätt, innehålls. Se figur 5.2.2 på föregående sida.
I översiktsplanen föreslås att två naturområden
avsätts som naturreservat för att långsiktigt förvalta områdenas/kommunens biologiska mångfald;
området kring Prästgården-Skogberga och Skålhamra kvighage. Vidare anger planen att ett stort
skogsområde som omfattar och omgärdar Kärringsjön-Mörtsjön avsätts som ett utredningsområde
för ett eventuellt framtida naturreservat, se figur
5.2.1. Detta kan komma att samordnas med ett
blivande reservat i Sollentuna.
Stadsalternativet innebär en förtätning i stadskärnan. Bebyggelsen kommer sannolikt att till stor
del utgöras av flerbostadshus, varför en mycket
liten andel naturmiljö och naturvärden av kommunal eller regional betydelse försvinner.
Mindre lokala ingrepp kommer naturligtvis att
förekomma, dock bedöms områden som är mindre
betydelsefulla för den biologiska mångfalden inkl.
övergripande spridningssamband, exploateras. En
förtätning och utbyggnad enligt stadsalternativet
kan komma att innebära att lokala inre spridningssamband och biotoper förändras. Omfattningen
och konsekvenserna av detta beror slutligen på hur
man väljer att bevara befintliga grönstråk samt anlägga nya parkmiljöer i kommande detaljplanearbete. I Arninge innebär en utbyggnad t.ex. att utpekade nyckelbiotoper riskerar att försvinna och att
rådande strandskydd närmast Ullnasjön måste
upphävas om planen genomförs. Konsekvenserna
av utbyggnaden studeras i den miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram till den fördjupade översiktsplanen för Arninge.
Eftersom befintlig infrastruktur kommer att nyttjas planeras inte för några nya större trafikleder i
jämförelse med nollalternativet. Den trafikökning
som alternativet innebär kan dock komma att förstärka barriäreffekten utmed befintliga vägar något.
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Förslag till fortsatt arbete

 Bevara närnatur och etablera parker (inom
bebyggda områden) som kan kopplas samman
med befintliga grönstråk vidare ut i större grönområden. På så sätt bevaras lokala spridningsvägar för växter och djur men även kopplingen
till större befintliga grönstråk.
 Kompensationsåtgärder så som hävd av ängsmark, kontinuerligt bete och skötsel av igenväxande områden för att bevara öppna ljusa förhållanden för ekbestånd och andra viktiga arter.
 I kommande detaljplanering bedöms det vara
värdefullt att bibehålla viktiga entréer och gröna
förbindelser vilka knyter ihop de mer centralt
belägna grönområdena med de omgivande och
större sammanhängande naturområden.
 Vid en eventuell framtida breddning av
Norrortsleden kan befintliga ekodukter behöva
kompletteras för att minska den barriäreffekt
som trafikleden utgör.
 I detaljplanearbete och utveckling vid Skarpäng
bör naturområden med utpekat högt värde särskilt beaktas.
 I kommunens fortsatta naturvårdsarbete bör
säkerställas att det idag försvagade spridningsambandet mellan Angarnkilen och Bogesundsilen förstärks liksom att Rösjökilen bevaras.
5.3 Vattenmiljöer
Förutsättningar

Täby kommun har sex stycken sjöar (se figur 5.3.1
nästa sida) som är genomgående näringsrika, oavsett om de ligger i anslutning till öppet odlingslandskap eller i skogsområden. Vattendrag och sjöar
utgör viktiga biotoper (livsmiljöer) för den biologiska mångfalden och strandområden inom kommunen har generellt en mycket rik och varierande
växtlighet, breda vassbälten, gungflyn etc. Något
som på flera platser har skapat en mängd olika
gynnsamma biotoper, bl.a. för rastande och häckande fågelarter. Mossar, kärr och sumpskogar är
exempel på andra typer av vattenmiljöer som finns
inom kommunen.
Näringsämnen som tillförs vattendrag och sjöar
kommer främst från odlingsmarker, enskilda avlopp och förorenat dagvatten. En hög belastning
med närsalter ger ofta en mycket hög produktion
och problem med algblomningar under sommarhalvåret. Under vinterhalvåret och perioder av
stagnation, kan den stora mängd organiskt material
som bildas vid näringsrika förhållanden, leda till
syrefria och giftiga bottenförhållanden när nedbrytningsprocesser förbrukar allt syre.
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Figur 5.3.1 – Kartan visar avrinningsområden
till sjöarna och Stora Värtan
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Vissa naturvärden

Länsstyrelsens våtmarkinventering
Allmänt kan vattenmiljön i Täby kommun beskri-

Flera av kommunens sjöar (bl.a. Vallentunasjön)
ingår i Oxundaåsystemet och omfattas av gemenSärskilt värdefulla
samma studier och kontrollprogram tillsammans
Värdefulla
med Sigtuna,
Sollentuna, Upplands Väsby och
Vallentuna. Samarbetet syftar till att minska föroVissa naturvärden
reningarna. En dagvattenpolicy finns framtagen
sedan 2001, inom vilket det framgår att ”Sjöar och
vattendrag skall vara av sådan kvalitet att de utgör
godas miljöer för växter och djur och för invånarnas möjlighet till bad”.
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vas som kraftigt belastad av näringsämnen och
föroreningar. Enligt ett recipientkontrollprogram,
med kontinuerliga provtagningar sedan 1990 i
kommunens sjöar samt Hägernäsviken, kan en
svag förbättring skönjas i kommunens sjöar.
Klassningen av sjöarnas status enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder är dock densamma.
Kommunen har under flera år arbetat för att öka
lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), samt

k o n s ekve n s er  f ör  m i l j ö n

att restaurera och anlägga våtmarker och dammar
för fördröjning av dagvatten. Våtmarker bidrar
generellt till att öka den biologiska mångfalden,
samtidigt som en naturlig dagvattenrening kan
nyttjas till att avlasta sjöar och annan recipient.
Vattenmyndigheten kommer att fastställa miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för utpekade
vattenförekomster, grund- och ytvatten, under
2009. Syftet med de föreslagna miljökvalitetsnormerna är att en god kemisk och ekologisk vattenstatus skall uppnås inom så många vattenområden
som möjligt och att ”inget vatten får försämras”.
En åtgärdsplan ska därefter fastställas för de vattenförekomster där man bedömt att det kan bli
svårt att nå miljökvalitetsnormerna. Detta omfattar
flera av kommunens vattenmiljöer; I Täby klassas
Vallentunasjön, Ullnasjön, Stora Värtan, Ullnabäcken och Hagbyån enligt EU:s vattendirektiv.
Ingen av dessa har p.g.a. övergödning klassats som
av god ekologisk status, de förväntas inte heller
klara god status till år 2015 utan har fått tidsfrist
till år 2021.
Det finns fyra reservvattentäkter i Täby kommun, som enligt EU:s ramdirektiv (2000/60/EG)
ska skyddas och förbättras. En av dessa anges i
en utredning om dricksvattenförekomster i Stockholms län (2008), som en högt prioriterad vattentäkt och som högt prioriterad för skyddsåtgärder.
För att bevara vattenkvalitet och bibehålla en
god livsmiljö för vattenlevande organismer, gäller
generellt att undvika tillrinning av förorenat dagoch avloppsvatten till sjöar och vattendrag. Eftersom flera av kommunens dagvattenledningar redan
är överbelastade, är det viktigt att minska belastningen på befintligt nät och komma tillrätta med
de översvämningsproblem som finns i kommunen.
Konsekvenser av nollalternativet

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser för kommunens
vattenmiljöer. Den negativa påverkan som kan
uppkomma bedöms främst vara av lokal art.
Nollalternativet innebär en relativt liten tillväxt.
Eftersom bebyggelsen enligt nollalternativet i stor
utsträckning anläggs på redan exploaterad mark
tillskapas en liten andel nya hårdgjorda ytor, med
ökad föroreningsbelastning och ökade flöden som
följd. I princip planeras ingen bebyggelse i direkt
närhet till kommunens sjöar.
Generellt innebär all exploatering av naturmark
(bebyggelse, vägar etc.) nya hårdgjorda ytor, vilket
tillför mer förorenat dagvatten till närliggande vattendrag.
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Under förutsättning att renings- och fördröjningsåtgärder tillskapas, kan flödena och föroreningsbelastningen minimeras, dock inte uteslutas helt.
Ökad tillrinning av förorenat dagvatten kan öka
belastningen av näringsämnen lokalt, vilket bl.a.
gynnar algblomning, försämrar vattnets ljusförhållanden samt missgynnar de arter som är känsliga
för detta.
Konsekvenser av stadsalternativet

Stadsalternativet bedöms komma att medföra små
lokala negativa konsekvenser på kommunens vattenmiljöer.
I stadsalternativet förläggs ny bebyggelse i huvudsak till redan exploaterade områden. I jämförelse med nollalternativet tas dock en större andel
naturmark i anspråk för utökad bebyggelse runt
Arninge, strax intill Ullnasjön. Den ökning av boende och arbetsplatser inom kommunen som stadsalternativet innebär, skapar ökade trafikflöden på
kommunens och regionens vägnät. Detta leder till
lokalt och regionalt ökad tillförsel av föroreningar
till kommunens och regionens vattenmiljöer. Dock
kan stadsalternativet bidra till minskat bilberoende,
genom god tillgänglighet till gång- och cykelvägar
samt utbyggnad av den spårbundna trafiken, vilket
är långsiktigt positivt avseende tillskott av föroreningar till vattendrag. Se figur 5.3.1 på föregående
sida.
Utbyggnad enligt föreslagen översiktsplan kan
lokalt komma att påverka grundvattenrörelser och
kvalitet, men bedöms inte påverka kommunens
befintliga vattentäkter.
Sammantaget bedöms stadsalternativet ge en liten påverkan för kommunens och regionens vattenmiljöer till följd av förorenat dagvatten, i jämförelse
med nollalternativet. Dessutom medger alternativet
stora möjligheter att nyttja befintliga eller skapa
nya dagvattenanläggningar för rening och fördröjning av dagvatten.
Förslag till fortsatt arbete

 En väl genomtänkt dagvattenhantering är ur flera aspekter viktig att studera i kommande detaljplanearbeten. Översilnings- och fördröjningsytor
samt reningsdammar, är dels en aktiv åtgärd för
att minimera och rena utsläpp av föroreningar
till kommunens sjöar dels (beroende på hur de
anläggs), ofta gynnsam för den biologiska mångfalden.
 Vi planläggning skall beaktas att miljökvalitetsnormer för vatten klaras och att ingen försämring av sjöarnas status sker.
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6. Konsekvenser hälsa
och säkerhet

6.1 Rekreation och friluftsliv
Förutsättningar

Stora delar av Täby kommuns grönstruktur ingår
i den regionalt intressanta grönstrukturen, se kap
5.2. Inom kommunen finns generellt en mycket
god tillgång till rekreations och friluftsområden.
Förutom stora grönområden finns flera aktivitetscentrum såsom friluftsgårdar, idrottsplatser, tre
golfbanor, fem badsjöar samt tillgång till havet.
Målsättningen i den översiktsplan som håller på
att tas fram och i kommunens grönplan (antagen
av miljö och byggnadsnämnden år 2005) är att
”bevara halva Täby grönt”. Uttrycket syftar till att
kommunens stora sammanhängande grönområden
ska värnas och utvecklas utifrån såväl biologiska
som rekreativa värden.
De grönmiljöer som erbjuds för tätortsnära närrekreation har stor betydelse för människors välbefinnande. Parker och natur ger möjligheter till en mängd
olika aktiviteter; avkoppling, frisk luft och möjlighet till lek och motion m.m. Park- och naturområden kan också fungera som gröna ”lungor” i urbana
stadsmiljöer. Gröna skyddszoner ventilerar och skapar ett förbättrat lokalklimat, samtidigt som träd och
annan vegetation skyddar mot vind och buller m.m.
Vid kusten och runt samtliga av kommunens
sjöar råder strandskydd på 100 eller 300 meter.
På land är strandskyddet upphävt inom vissa planlagda områden. Strandskydd behandlas i kapitel
5.2, Naturmiljö.

sammanhängande nätverk av grönytor som är
tillgängliga för allmänheten. Genom tätorten finns
många fina sammanhängande gröna stråk, varav
vissa även står i förbindelse med gång och cykelvägar samt de stora naturområdena i omgivande
landskap. Stora vägar och järnvägar är barriärer
som bryter av förbindelser rent fysiskt. Andra typer
av psykologiska barriärer så som buller, luftföroreningar, konfliktsituationer etc. kan dock förta en
rekreativt värdefull miljö så att inga eller bara några
få nyttjar området för rekreation även om det är
tillgängligt rent fysiskt och geografiskt.
Upplevelsevärden

Naturmiljöer och parker utgör en mängd olika
upplevelsevärden. Stora och tysta skogsområden
kan nyttjas för strövområden, svamp- och bärplockning samt upplevelsevärden i form av orörd
natur, trolska miljöer och stillhet/skogskänsla.
Öppna kulturlandskap och gamla gårds- och
fornlämningsmiljöer, ger vidare möjlighet till ridning, promenader och vistelse i naturskön och naturpedagogisk miljö. Vissa miljöer, bl.a. stränder,
sumpskog, ekhagar och betad gräsmark, är av naturpedagogiskt värde för sin stora artrikedom. I
andra områden finns värden som uppmuntrar till
aktivitet och utmaning. Vid öppna vatten, större
sjöar och kanske främst vid havet finns upplevelsevärden som skapar en känsla av frihet och rymd.
Konsekvenser av nollalternativet
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Tillgänglighet

Tillgänglighet

För att den gröna miljön skall uppfylla de rekreativa mål som kommunen har, måste det finnas ett

Sammanfattningsvis bedöms utbyggnaden enligt
nollalternativet innebära små positiva konsekven-
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ser avseende invånarnas tillgänglighet till rekreationsområden.
Nollalternativet innebär i jämförelse med dagens
situation, en relativt liten exploatering och ianspråktagande av naturmiljöer. Den nya bebyggelsen etableras dock delvis till grönområden i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur
(Gripsvall, västra Täby Kyrkby och Arninge), men
i huvudsak till redan bebyggda områden. Kommunens målsättning att bevara större sammanhängande rekreativa värden bedöms kunna innehållas.
Om E18 breddas och Norrortsleden byggs om till
motorvägsstandard finns risk för att barriäreffekten av dessa vägar förstärks. Se figur 6.1.1 för
nollalternativets konflikter med kommunens rekreationsvärden.
För befintliga kommuninvånare kan nollalternativet innebära lokalt försämrad tillgänglighet till
natur- och närrekreation, i jämförelse med nuläget.
Dock innebär utbyggnaden i perifera lägen att nya
boende ges mycket god tillgång till stora sammanhängande natur- och rekreationsområden.
Upplevelsevärden

Sammanfattningsvis bedöms utbyggnaden enligt
nollalternativet medföra små positiva konsekvenser avseende upplevelsevärden av lokal betydelse.
Inom de principiella områden där man planerar
att anlägga bebyggelsen enligt nollalternativet,
finns i dagsläget rekreativa upplevelsevärden av
betydelse. Den ökning av boende och arbetsplatser
i kommunen som nollalternativet anger, ökar troligtvis antalet biltransporter. Naturområden intill
vägar, som störs av trafikbuller, kan komma att
påverkas ytterligare i jämförelse med nuläget och
alternativet kan därför indirekt medföra att upplevelsevärden av lokal betydelse minskar något.
Utbyggnaden bedöms innebära boende med
närhet till upplevelsevärden. Korta färdvägar och
förtätad bebyggelse centrerar trafiken, varför områden i kommunen med utpekade upplevelsevärden
i form av tysta och trolska skogsmiljöer etc inte
påverkas i någon betydande omfattning.

nollalternativet, kommer utbyggnad enligt stadsalternativet att främst omfatta redan exploaterad
mark med god tillgång till rekreation. I Arninge
tillskapas boende med goda möjligheter till strandoch naturnära boende, tillgång till bad etc. En utförligare bedömning avseende detta framgår av
MKBn till fördjupad översiktplan för Arninge.
En förtätning av stadskärnan kan, beroende på
hur man väljer att bevara befintliga grönstråk samt
anlägga nya parkmiljöer, dock ha en viss lokal negativ påverkan beträffande tillgänglighet och närhet till natur, se figur 6.1.2. Eftersom befintlig
infrastruktur i första hand kommer att nyttjas
planeras inte för några nya större vägar, vilka skulle kunna bli nya barriärer. Befintliga vägbarriärer
kan dock komma att förstärkas något (ökad trafik
med ökat buller till följd) i och med tillväxten.
Upplevelsevärden

Sammanfattningsvis bedöms stadsalternativet
innebära måttliga positiva konsekvenser beträffande rekreativa upplevelsevärden.
Även om befolkningen och andelen arbetsplatser
ökar bedöms detta inte ha någon större betydelse
för de större sammanhängande, mer perifera naturområdena i kommunen. Bebyggelsestrukturen i
stadsalternativet bidrar till att koncentrera biltrafiken till de centralare delarna av Täby. Trafikökningen kan därför lokalt komma att förstärka redan bullerstörda miljöer och indirekt medföra till
en viss negativ påverkan på upplevelsevärden i tätortsnära natur- och parkmiljöer. Målet att bevara
halva Täby grönt bedöms innehållas med stadsalternativet. I likhet med nollalternativet finns risk
för att breddning av E18 och eventuell ombyggnad
av Norrortsleden till motorvägsstandard kan förstärka dessa vägars barriäreffekt.
Förslag till fortsatt arbete

 I kommande detaljplanering bedöms det vara
värdefullt att bibehålla viktiga entréer och gröna
förbindelser vilka knyter ihop de mer centralt
belägna grönområdena med de omgivande och
större sammanhängande naturområden.

Konsekvenser av stadsalternativet
Tillgänglighet

Sammanfattningsvis bedöms stadsalternativet
innebära måttliga positiva konsekvenser beträffande tillgängligheten till rekreationsområden.
Stadsalternativet innebär en mer förtätad bebyggelsestruktur, i jämförelse med nollalternativet. Bebyggelse tillkommer framförallt i Arninge och det
centralt belägna området för Täby galopp. Liksom
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Figur 6.1.1 – Nollalternativets konsekvenser för rekreationsvärden.
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Figur 6.1.2 – Stadsalternativets konsekvenser för rekreationsvärden.

Stadsalternativ
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6.2 Tillgänglighet till kollektivtrafik
Förutsättningar

Kommunens kollektivtrafikförsörjning består dels
av busstrafik, lokal och regional, dels av järnvägstrafik. Roslagsbanan är stommen i nordostsektorns
kollektivtrafikförsörjning. Tre bangrenar, Vallentunagrenen, Österskärgrenen och Näsbypark-grenen
passerar genom Täby. Landstinget har tagit beslut
på att bygga ut delar av Roslagsbanan med dubbelspår. Figur 6.2.1 på nästa sida visar dagens tillgänglighet till bussvägnätet.
Nordostkommunernas gemensamma vision är
även att en ny pendeltågslinje ”Roslagspilen”
byggs från Stockholms innerstad ut till nordostkommunerna. För den lokala busstrafiken finns
ett par linjer med en central bytespunkt i Täby
centrum, där även byte till Roslagsbanan kan ske.
Enlig översiktsplanen saknas lokalbusslinjer vid
de flesta av Roslagsbanans hållplatslägen.

busshållplatser. De flesta nya boende slipper en
anslutningsresa för att exempelvis ta sig till Roslagsbanan. Även arbetsplatser kommer att placeras
centralt och de arbetande får god tillgång till kollektivtrafik och därmed ökar chanserna att de
kommer att välja bort bilen som färdalternativ.
Tillgängligheten till kollektivtrafik ökar även för
dagens kommuninvånare om satsningen på konkurrenskraftig spårburen kollektivtrafik genomförs
och nya stationslägen tillskapas.
En framtida breddning av E18 innebär att vägens
barriäreffekt förstärks och därav kan tillgängligheten
mellan områden på olika sidor av vägen försämras.
Den nya bebyggelsen lokaliseras centralt vilket
innebär att alla nya områden får mindre än 300
meter till närmaste busshållplats med dagens busslinjenät. Behovet av nya busshållplatser är därför
inte så stort.
Förslag till fortsatt arbete

Konsekvenser av nollalternativet

Sammantaget bedöms nollalternativet innebära
små negativa konsekvenser avseende tillgängligheten till kollektivtrafik, jämfört med nuläget.
Nollalternativet innebär en måttlig ökning av antalet invånare och arbetsplatser. I jämförelse med
nuläget kommer tillgängligheten till kollektivtrafik
inte att försämras. Däremot genomförs inte satsningen på en regional kärna i Täby centrum –
Arninge varför förutsättningarna för förbättrad
tillgång till spårburen kollektivtrafik, med ökat
kollektivtrafikresande som följd, inte kommer att
förbättras med nollalternativet jämfört med dagens
situation.
En framtida breddning av E18 innebär att vägens
barriäreffekt förstärks och därav kan tillgängligheten mellan områden på olika sidor av vägen försämras.
Konsekvenser av stadsalternativet

Stadsalternativets bebyggelse bedöms medföra
måttliga positiva konsekvenser på tillgängligheten
till kollektivtrafik.
Alternativet innebär en mer förtätad bebyggelsestruktur i jämförelse med nollalternativet, där ytterligare bebyggelse tillkommer i bl.a. Arningeområdet samt det centralt belägna området för Täby
galopp. Resandeunderlaget ökar kraftigt i jämförelse med nollalternativet och därmed finns starka
förutsättningar för att bygga ut spårtrafiken.
Bebyggelsen i det stadsmässiga alternativet planeras att bli blandad och majoriteten av de nya invånarna får nära till spårburen kollektivtrafik och
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 Framkomligheten på vägnätet för kollektivtrafik
måste öka.
 När vägar byggs ut måste trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter få hög prioritet, annars
riskerar vägarna att bli barriärer.
 De negativa effekterna av tillkommande transportbehovet kan minskas genom att göra kollektivtrafiken attraktivare. Ett sätt att göra det är
att skapa fler omstigningsmöjligheter mellan
buss, bil och spårburen kollektivtrafik.
 Gång- och cykelvägnät som knyter ihop bostadsområden med hållplatser och målpunkter
inom kommunen behöver förstärkas.
6.3 Buller
Förutsättningar

De huvudsakliga källorna till buller inom Täby
kommun är väg- och spårvägstrafiken. Ur bullersynpunkt bedöms framförallt större genomfartsvägar och Roslagsbanan kunna upplevas som störande. Ett flertal vägar inom kommunen, framförallt
det regionala vägnätet, nyttjas för genomfart av
kommuninvånare i närliggande kommuner. Personbilstrafiken bedöms vara den dominerande bullerkällan inom kommunen.
År 2007 gjordes en bullerkartläggning av hela
kommunen. I kartläggningen redovisas buller från
vägar med fler än 3 000 fordon/dygn samt spårbunden trafik.
Resultatet av kartläggningen redovisas i figur
6.3.1. Kartläggningen visar att ljudnivåerna för
bullerriktvärdena för trafik överskrids längs med
större genomfartsvägar inom kommunen, framfö-
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Figur 6.2.1 – Kartan visar dagens tillgänglighet till busstrafikvägnätet och busshållplatser.
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Ekvivalent ljudnivå två
meter över mark
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rallt längs väg E18, Arningevägen och Bergtorpsvägen (se riktvärden för trafikbuller i kapitel 4.4,
Bedömningsgrunder).
Till följd av planerad expansion i angränsande
kommuner kan trafiken på genomfartsvägarna öka
framöver och därmed även bullerstörningarna
längs dessa. Inom kommunen finns relativt få tysta
områden, bland de tystare är markerna kring
Mörtsjön och Kärringsjön, samt Skålhamra och vid
Vallentunasjöns västra strand.
Konsekvenser av nollalternativet

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser för bullersituationen i kommunen, jämfört med nuläget.
Precis som i nuläget bedöms nollalternativet
innebära att riktvärdena för trafik överskrids längs
med de större genomfartsvägarna och att bullerstörningar kan orsakas av vägtrafiken på dessa vägar samt längs Roslagsbanan.
I nollalternativet planeras ingen större tillväxt
i kommunen i antalet invånare och arbetsplatser.
I nollalternativet ökar antalet invånare med cirka
4 000 och antalet arbetstillfällen med cirka 3 0004 000 jämfört med dagens situation. Till följd av
den begränsade tillväxten bedöms trafikens effekter
i form av buller inte förändras i någon större grad
gentemot dagens situation. Framtida breddning av
E18 och utbyggnad av Norrortsleden till motorvägsstandard kan befintliga bostadshus som inte
är planerade enligt bullerkraven utsättas för buller
över riktvärdena.
I och med att den regionala kärnan vid Arninge
inte genomförs i nollalternativet har alternativet
sämre förutsättningar för att minska antalet privatbilsresor genom ökad tillgänglighet till spårbunden
kollektivtrafik. Detta leder till att antalet bulleralstrande privatfordon sannolikt inte minskar i
nollalternativet.
Konsekvenser av stadsalternativet

Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet medföra små negativa
konsekvenser för bullersituationen i kommunen.
Stadsalternativet medför ett tillskott av ytterligare ca 15 000 fler invånare och ca 15 000 fler arbetstillfällen jämfört med nollalternativet. Det som
avgör om detta resulterar i en större bullerstörning
jämfört med nollalternativet är den trafikalstring
som alternativet ger och var denna trafikalstring
sker. I och med att den nya bebyggelsen i stadsalternativet placeras nära målpunkter och de boende
får nära till kommunal service och spårbunden kol-
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lektivtrafik blir reslängden kort för de nya invånarna och anslutningsresor kan undvikas till stor del.
Detta ger förutsättningar för ett minskat transportarbete trots en betydande utbyggnad och färre bullerstörda kommuninvånare.
Stadsalternativet resulterar även i att de transporter som alstras, till följd av deras centrala placering, i mindre utsträckning har behov av att nyttja
de kommunala genomfartsvägarna vilket gör att
färre bostadsområden bedöms utsättas för ökad
bullerstörning jämfört med en expansion i kommunens mer perifera områden. Däremot kan bostädernas centrala placering medföra att de boende i den
nya bebyggelsen kan utsättas för bullerstörningar
från de störningskällor som ligger i anslutning till
de centrala delarna, t.ex. Roslagsbanan och E18
samt närliggande större genomfartsvägar. I de mest
bullerutsatta delarna bedöms dock att bostäderna
kan erhålla goda ljudnivåer genom tillämpning av
avstegsfall.
Likt nollalternativet kan en framtida breddning
av E18 till sex körfält, ombyggnad av trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm samt utbyggnad av Norrortsleden till motorvägsstandard innebära ökad bullerspridning utmed delar av vägen.
Detta kan innebära att befintliga bostadshus som
inte är planerade enligt bullerkraven utsätts för
buller över riktvärdena. Om breddning etc. aktualiseras är detta att se som en väsäntlig ombyggnad
varför riktvärden för nyplanering antas gälla. Detta
innebär behov av eventuella bulleråtgärder.
De tillkommande arbetstillfällena i stadsalternativet, i huvudsak kontor, integreras med bostadsbebyggelsen vilket skapar förutsättningar för minskat
transportarbete och därmed mindre bullerstörningar. Samlokalisering av bostäder, småindustri och
handel m.m. ställer krav på planering och åtgärder
för att undvika lokala bullerstörningar.
Om detta inte beaktas finns risk för att de nya
bostäderna utsätts för bullerstörning från verksamheter, industrifläktar, tung trafik etc.
Sammanfattningsvis bedöms stadsalternativet resultera i ett ökat trafikarbete jämfört med nollalternativet. Bostäder och arbetstillfällen placeras centralt i kommunen nära målpunkter vilket ger
förutsättningar för de nya kommuninvånarna att
undvika enskilda fordonstransporter. Detta gör att
trafikarbetet inte bedöms öka i motsvarande grad
jämfört med om motsvarande antal bostäder och
arbetstillfällen skulle ha placerats mer perifert i
kommunen.
De privatfordonstransporter som ändå sker
bedöms ske centralt varför bullernivåerna kan öka
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något främst i kommunens centrala delar. Stadsalternativet kan således innebära att fler boende
utsätts för bullerstörning. Alternativet bedöms inte
påverka de tystare områdena inom kommunen
(bl.a. områden kring Mörtsjön och Kärringsjön,
samt Skålhamra och vid Vallentunasjöns västra
strand) i någon större omfattning.
Förslag till fortsatt arbete

 De områden där bullerdämpande åtgärder behöver vidtas bör identifieras och sättas i prioritetsordning.
 Vid eventuell samlokalisering av bostäder tillsammans med småindustri och hantverk behöver detta beaktas i den fortsatta planeringen,
lämpliga bulleråtgärder vidtas vid behov.
 Genom en långsiktig trafikplanering och utbyggnad av gång- och cykelnätet samt satsningar
på kollektivtrafiken, kan negativa konsekvenser
avseende buller undvikas och förutsättningarna
för människa och miljö förbättras.
 I kommande detaljplanearbeten behöver bullersituationen, i det specifika området där bostäder
planeras och dess omgivning, kartläggas mer
ingående för att undvika bullerstörningar för
den nya bebyggelsen och befintlig bebyggelse
i så stor utsträckning som möjligt.
6.4 Utsläpp till luft
Förutsättningar

Trafiken är en av de viktigaste källorna till luftföroreningar i kommunen.
Transportarbetet
NO2-karta
för Täby kommun
år 2006 kommer

främst av boende eller arbetande inom Täby kommun men även av den genomfartstrafik som framförallt sker på det regionala vägnätet inom kommunen.
Miljökvalitetsnomerna för luft redovisas i kapitel
4.4, Bedömningsgrunder.
De miljökvalitetsnormer som generellt sett är
svårast att klara är dygnsmedelvärdena för kvävedioxid (NO2) och inandningsbara partiklar
(PM10). Den redovisning som Stockholms och
Uppsala läns luftvårdsförbund har gjort för halterna av NO2 under år 2006 visar att halterna är
mycket låga inom kommunen, se figur 6.4.1.
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid innebär att
medelvärdet inte får vara högre än 60 μg/m3
(under det 8:e värsta dygnet på ett år).
Risk för överskridande av miljökvalitetsnormen
för PM10 finns enbart i direkt anslutning till väg
E18 (10-20 m ifrån vägen). Inom resterande delar
av kommunen ligger halterna (kartlagda år 2005)
en bra bit under miljökvalitetsnormen, se figur
6.4.2. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)
innebär att medelvärdet inte får vara högre än 50
μg/m3 (under det 36:e värsta dygnet under ett år).
Generellt gäller att utsläpp till luft av NO2 framöver successivt kommer att minska från fordon till
följd av beslutade och kommande avgaskrav. Hur
utsläppen och luftkvaliteten påverkas totalt sett beror däremot också på hur omfattningen av trafiken
utvecklas. För PM10 finns inte motsvarande trend
till utsläppsminskning som för NO2, till följd av att
partiklar i stor utsträckning genereras genom vägMiljökvalitetsnormer
slitage, vilket
inte
förväntas
minska
PM10-karta
för
Täby
kommun
2005framöver
för kvävedioxid

År 1999 infördes svenska
miljökvalitetsnormer för halten av
kvävedioxid i utomhusluften.
För att undvika skador på hälsan
och miljön finns normvärden för
år, dygn och timmar. Kartan visar
var miljökvalitetsnorm för
kvävedioxid överträds år 2006.
En norm anses vara överträdd
om minst ett av normvärdena
överskrids. För kvävedioxid är
normen för dygn svårast att klara.
Medelvärdet under det åttonde värsta
dygnet får inte vara högre än 60 µg/m3
(mikrogram per kubikmeter luft).

>60 µg/m³
48 - 60 µg/m³
36 - 48 µg/m³
24 - 36 µg/m³
12 - 24 µg/m³
10 - 12 µg/m³

±
0 kommun
1
2
Figur 6.4.1 - NO2-karta för Täby
2006.
Källa: Luftvårdsförbundet.
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5 Kilometer

Kartläggningen baseras både på
mätningar och beräkningar.
Halten av kvävedioxid gäller två
meter över mark eller gatunivå.
Vid sammanhängande innerstadsbebyggelse intill gatan eller vägen
avser färgmarkeringen kvävedioxidhalten över gångbana. Längs
övriga vägar och gator avser färgmarkeringen kvävedioxidhalten
10-20 meter från vägen.
Kartan senast uppdaterad 0

±
1

2

3

Figur 6.4.2 - 2007-06-21
PM10-karta för Täby kommun 2005.
Källa: Luftvårdsförbundet.
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5 Kilometer

(Luftvårdsförbundet).
Till följd av planerad expansion i angränsande
kommuner kan trafiken på genomfartsvägarna öka
framöver och därmed även utsläppen till luft längs
dessa. Konsekvenserna med avseende på emissioner
till luft och halter av luftföroreningar för de olika alternativen är beroende av hur de olika alternativen
påverkar trafikarbetet på vägarna inom kommunen.
Konsekvenser av nollalternativet

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser för utsläppen till
luft och föroreningshalterna inom kommunen,
jämfört med nuläget.
I nollalternativet planeras ingen större tillväxt i
kommunen i antalet invånare och arbetsplatser. I
nollalternativet ökar antalet invånare med ca 4 000
och antalet arbetstillfällen med ca 3 000-4 000
jämfört med dagens situation.
I nollalternativet planeras ingen större tillväxt i
kommunen i antalet invånare och arbetsplatser
varför trafikens effekter i form av utsläpp till luft
inte ökar i någon större grad gentemot dagens situation. I och med att den regionala kärnan vid Arningeområdet inte genomförs i nollalternativet har
alternativet sämre förutsättningar för att minska
antalet privatbilsresor genom ökad tillgänglighet
till spårbunden kollektivtrafik. Detta leder till att
antalet resor med privatfordon sannolikt inte minskar och därmed gör heller inte utsläppen det.
Utsläppen till luft från trafiken på E18 och
Norrortsleden kan komma att öka om vägarna
byggs om med fler körfält.

nal fjärrvärme, vilket är positivt ur luftkvalitetssynpunkt.
De tillkommande arbetstillfällena i stadsalternativet, i huvudsak kontor, integreras med bostadsbebyggelsen vilket skapar förutsättningar för minskat
transportarbete och därmed lägre utsläpp till luft.
Totalt sett ökar utsläppen till luft jämfört med
nollalternativet men till följd av den centrala placeringen av bostäder och arbetsplatser ökar inte utsläppen i motsvarande grad. Luftkvaliteten kan
däremot bli något sämre för de boende som bor
centralt i tätorten i och med att de ökade utsläppen
till luft främst sker där. T.ex. bedöms utsläppen till
luft från trafiken på E18 och Norrortsleden komma att öka om vägarna byggs om med fler körfält.
En utbyggnad enligt stadsalternativet bedöms
dock inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna inom kommunen i någon större grad.
Förslag till fortsatt arbete

 Genom att underlätta för boende att åka kollektivt, genom att se till att det finns bra anslutningar till viktiga målpunkter i kollektivtrafiken,
kan utsläppen till luft minska.
 I kommande detaljplanearbeten bör förutom
luftkvaliteten i de nybyggda områdena även effekten på luftkvaliteten för närliggande områden och områden längs genomfartsvägar kartläggas för att få en bild av de totala
konsekvenserna för boendemiljön.
6.5 Risker och störningar
Förutsättningar
Riskkällor

Konsekvenser av stadsalternativet

Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet medföra små negativa
konsekvenser för utsläppen till luft och luftsituationen i kommunen.
Stadsalternativet medför ett tillskott av ytterligare ca 15 000 fler invånare och ca 15 000 fler arbetstillfällen jämfört med nollalternativet. Det som
avgör om detta resulterar i en ökade utsläpp och
försämrad luftkvalitet jämfört med nollalternativet
är den trafikalstring som alternativet resulterar i. I
och med att den nya bebyggelsen i stadsalternativet
placeras nära målpunkter och de boende får nära
till kommunal service och spårbunden kollektivtrafik blir reslängden kort för de nya invånarna och
anslutningsresor kan undvikas till stor del. Detta
ger förutsättningar för ett minskat transportarbete
och därmed lägre utsläpp till luft. Stadsalternativet
ger också bättre underlag för att bygga ut kommu-
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Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser ska
utföras. Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
ur hänsyn till boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse ska utformas med hänsyn till
behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor.
Översiktsplaner ska redovisa möjliga riskfaktorer
och till vissa detaljplaner ska en riskanalys/miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar
påverkan på bland annat människors hälsa och
säkerhet.
Utmed vissa av kommunens vägar transporteras
farligt gods. Täby har tre primära transportleder
för farligt gods; E18, Norrortsleden och Arningevägen och vissa delsträckor av Bergtorpsvägen,
Stockholmsvägen, Centralvägen och Stora Marknadsvägen utgör sekundära transportleder. Bensinstationerna i Näsby park och Täby centrum har
tagits bort och i samband med detta kommer
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transporter med farligt gods att försvinna, vilket
ger anledning att ändra vägarnas klassificering.
Inom kommunen finns flera bensinstationer.
Länsstyrelsen rekommenderar att en riskanalys tas
fram om bebyggelse planeras inom ett avstånd
mindre än 100 meter från väg för transport av
farligt gods eller bensinstation. Vid detaljplaneläggning ska hänsyn till risker beaktas inom 150 meter
från vägen.
Tillståndspliktiga verksamheter, småindustri

Kommunens planering har länge präglats av ett
funktionstänk, vilket t.ex. inneburit att störande
verksamheter i möjligaste mån samlokaliserats och/
eller förlagts till platser utanför tätorten. Inom
kommunen finns få tillståndspliktiga verksamheter
(s.k. A- och B-verksamheter). Verksamheterna återfinns främst i Arninge industriområde eller i närheten av Täby Centrum (t.ex. Åkerby, Nytorps och
Enhagens industriområden). Flera av industriområdena hyser framför allt av mindre verksamheter såsom verkstäder, hantverkare etc. Dessa brukar benämnas som s.k. småindustri.
Kommunen har i dagsläget sex nedlagda deponier och en pågående (Ullnatippen). Omlastningsstation för hushållsavfall och sortering och återvinning av verksamhetsavfall pågår vid den nedlagda
Hagbytippen.
Förorenad mark

En kommuntäckande inventering av områden med
risk för markföroreningar har genomförts i enlighet med Naturvårdsverkets MIFO-metod (metodik
för inventering av förorenade områden).
Inventeringen visar bl.a. att förorenad mark kan
finnas inom befintliga industriområden samt vid
f.d. och pågående deponier och bensinstationer, se
figur 6.5.1 och 6.5.2. Markföroreningar kan också
finnas i närområdet längs E18 och Roslagsbanan
(bl.a. tungmetaller och stenkolstjära) och på skjutbanor (bly).
Att andra befintliga eller nedlagda verksamheter
medfört okända markföroreningar kan inte uteslutas. På flera platser i kommunen kan det också finnas förorenade utfyllnadsmassor.
Hästanläggningar

Hästverksamheter kan innebära störningar i form
av buller, luktolägenheter, flugor och spridning av
allergen. I Täby kommun finns ett tiotal häst anläggningar. Ridsport är ett stort fritidsintresse i
kommunen men hästverksamhet kan, p.g.a. risken
för störningar, också stå i konflikt med bostads-
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byggande. För närvarande tillämpar kommunen ett
skyddsavstånd om 200 meter mellan stall/beteshagar och bostäder/skolor.
Konsekvenser av nollalternativet

Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet medföra små negativa konsekvenser avseende uppkomst av risker och störningar för boende i kommunen.
I nollalternativet planeras ingen större tillväxt i
kommunen i antalet invånare och nya arbetsplatser/verksamheter. Risker och störningar bedöms
främst uppkomma för befintliga boende i närheten
av befintliga verksamheter och industriområden. I
och med att få nya bebyggelseområden tillkommer
och den funktionella strukturen i hög grad kvarstår, bl.a. separerade bostads- och industriområden, bedöms uppkomsten av risker och störningar
blir relativt oförändrad gentemot dagens situation.
Å andra sidan omvandlas inga befintliga verksamheter/industriområden till bostadsområden, vilket
skulle kunna upplevas som positivt för befintliga
boende om det innebär minskade störningar från
befintliga verksamheter. Avseende konflikter mellan bostäder och hästverksamhet bedöms inga nya
ridanläggningar komma i konflikt med några bostäder och vice versa. Se figur 6.5.1 för risker och
störningar i nollalternativet.
Nollalternativet innebär att kända markföroreningar troligen kommer att finnas kvar inom befintliga industriområden samt vid f.d. och pågående deponier och bensinstationer, förutsatt att
befintlig markanvändning pågår.
Konsekvenser av stadsalternativet

Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet medföra måttliga negativa konsekvenser avseende uppkomst av risker
och störningar för boende i kommunen.
Störningar – bostäder

Stadsalternativet innebär antingen att ny bebyggelse tillskapas inom områden där det idag bedrivs
verksamheter av olika slag eller att nya verksamheter integreras med ny bostadsbebyggelse, t.ex. vid
Galoppfältet och i Arninge. Det går således inte att
utesluta att boende kan komma att utsättas för
störningar från näraliggande verksamheter.
Å andra sidan kan befintliga verksamheter/industriområden komma att omvandlas till bostadsområden, vilket kan vara positivt och minska störningar för befintliga bebyggelseområden. För att få
kunskap om omfattningen av kommunens mark-
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Riskobjekt 2008
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Större förändringsområden Nollalternativ

Nedlagd deponi

Huvudsakligen bostäder

Deponi

Blandad bebyggelse

Bensinstation (befintlig eller nyligen nedlagd)

Huvudsakligen arbetsplatser

Hästgård/hästverksamhet
Industriområde
Rekommenderade vägar för farligt gods
Primär transportled
Sekundär transportled

k o n s ekve n s er  h ä l s a o c h s ä ker h e t

MKB ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

43

"
"

"

"

"

"

"

Stadsalternativets utbyggnadsområden i förhållande till risk/säkerhet och störningar
Riskobjekt 2008
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Större förändringsområden Stadsalternativ

Nedlagd deponi

Huvudsakligen bostäder

Deponi

Blandad bebyggelse

Bensinstation (befintlig eller nyligen nedlagd)

Huvudsakligen arbetsplatser

Hästgård/hästverksamhet

Fjärrvärme

Industriområde

Framtida ridanläggning

Rekommenderade vägar för farligt gods
Primär transportled
Sekundär transportled
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föroreningar, störningar och annan riskhänsyn bör
kompletterande utredningar tas fram, som underlag för fortsatt planering.
Störningar från verksamheter inom Arninge industriområde och markföroreningar från f.d. Ullnatippen utreds t.ex. i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättats till fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Arninge.
Vissa utbyggnadsområden kan även komma att
ligga inom skyddsavståndet för befintliga industriområden och för dessa måste beaktas hur bostäderna och verksamheten kan fungera ihop. Bostäder
kan byggas ut i den mån verksamheterna runtom
inte blir störande. Det kan t.ex. innebära att kommunen måste ställa hårdare krav på verksamheten,
att bostäderna måste utformas eller lokaliseras på
ett visst sätt eller att en verksamhet helt enkelt inte
går att förena med bostadsbebyggelse.
Planerat kraftvärmeverk för fjärrvärme bedöms
inte stå i konflikt med bostäder då föreslagen lokalisering ligger på ett väl tilltaget skyddsavstånd till
bostadsbebyggelse.
För stadsalternativet kan finnas viss risk för konflikt mellan hästverksamheter och boende. I Karby
finns planer på att etablera en ny större ridanläggning. Denna kommer att ligga i närheten av befintliga bostäder. Detta kan antingen innebära att
kommunen måste ställa hårda krav på hästverksamheten. För att så långt som möjligt förebygga
att störningar (allergenspridning, flugor, lukt m.m.)
uppkommer rekommenderas att kommunens generella skyddsavstånd om 200 meter från stall/hästhagar beaktas. Undantag från riktvärdet får tas
ställning till från fall till fall, beroende av platsen
och andra lokala förutsättningar.

föroreningsspridning bör kompletterande markundersökningar genomföras i samband med kommande detaljplanering.
Stadsalternativets utbyggnadsområden m.h.t. risk
och störning visas i figur 6.5.2.
Förslag till fortsatt arbete

 Fortsatta markundersökningar måste genomföras vid ianspråktagande av områden med f.d.
industriverksamhet, deponier och bensinstationer, för att få klarhet i föroreningsbilden. Detta
gäller främst områden som planeras för bostäder/arbetsplatser/rekreation.
 I fortsatt detaljplanering få avgöras om riskanalyser eller andra utredningar behövs för att få
bättre beslutsunderlag avseende risker och störningar.
 För att så långt som möjligt förebygga störningar (allergenspridning, flugor, lukt m.m.) mellan
bostäder och hästanläggningar bör i fortsatt planering säkerställas att ett skyddsavstånd om 200
meter erhålls mellan stall/beteshagar och bostäder/skolor.

Risker – bostäder

Risker för brand och explosion till följd av olyckor
med farligt gods kommer främst att beröra utbyggnadsområden längs med E18 och Arningevägen,
vilka är primära transportleder för farligt gods. Eftersom bensinstationerna i Näsby park och Täby
centrum tagits bort kommer farligt godstransporterna till dessa försvinna. Detta innebär troligen
även att vägsträckor klassade som sekundär transportväg vid Täby centrum, försvinner.
Stadsalternativets utbyggnadsområden innebär
troligen att kända markföroreningar kommer att
åtgärdas i samband med förändrad markanvändning. Främst bedöms områden med industriverksamhet och bensinstationer komma att bebyggas.
För att få kunskap om omfattningen av kommunens markföroreningar, risk för exponering samt
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7. Konsekvenser för
klimatet och hushållningen
med naturresurser
7.1 Klimatpåverkan
Förutsättningar

I denna MKB kommer främst utsläpp av växthusgaser (CO2) från vägtrafiken att belysas.

Utsläpp av växthusgaser (CO2)

Utsläppen av växthusgaser är ett av de mest allvarliga hoten för utvecklingen lokalt, regionalt och
globalt. Problematiken kring klimatfrågan är
världsomfattande. Det är nödvändigt att utsläppen
av växthusgaser minskar snabbt och kraftigt genom insatser på lokal och regional nivå. För
detta krävs att vi använder energin effektivare,
minskar dess användning och byter ut det fossila
bränslet.
I Stockholms län är utsläppen per invånare lägre
i förhållande till landet i övrigt. Varje invånare
släpper årligen ut cirka 3,3 ton koldioxid (2003),
ungefär hälften av riksgenomsnittet. Det beror
bland annat på att storstadsområden har mer
gynnsamma förutsättningar för framgångsrika och
effektiva energi- och transportsystem såsom kollektivtrafik och fjärrvärmenät (Länsstyrelsen 2006).
Vägtrafiken och energisektorn, framförallt uppvärmning av byggnader, är de största källorna till
utsläpp av växthusgaser (d.v.s. störst klimatpåverkan) i Täby kommun. En ökad befolkningstillväxt
och fler arbetsplatser ger fler fordon och mer utsläpp. Väsentligt för miljön är således hur det ökade trafikarbetet sker. Förbättrad fordonspark och
strängare avgaskrav minskar successivt utsläppen
från enskilda fordon men hittills har ökningen av
trafiken medfört att utsläppen i regionen totalt sett
inte minskat. Om kommunens föreslagna utbyggnad av fjärrvärme genomförs med förnyelsebara
bränslen kan utsläppen av växthusgaser minska,
vilket är positivt för klimatmålen.
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Risker för översvämningar och skred

För havsvattenståndshöjningar finns studier från
Naturvårdsverket som beskriver effekterna av förväntade klimatförändringar för bl.a. Östersjön. Vad
gäller Öster-sjöns nivå finns två scenarier för ändringar i medelvattenstånd framtagna, beräknade utifrån
vad som prognostiserats för den globala havsnivån
samt effekter orsakade av vindförändringar och pågående landhöjning respektive landsänkning. Enligt dessa två scenarier kommer vattenståndet i Östersjön antingen att sjunka 0,5 meter eller stiga 0,4-0,5 meter.
Räddningsverket har kartlagt översvämningsrisker inom Oxundaån. Några små områden vid Vallentunasjön och Hagbyån kan översvämmas vid ett
100-årsflöde (största väntade regnet under en
100-årsperiod). Österåkers kommun har med hjälp
av SMHI beräknat riskområden för översvämning
från Östersjön vid extremt högvatten och kommit
fram till att områden lägre än 1,14 meter över
medelvatten-ståndet i Östersjön är riskområden.
För Täby bedöms områden inom Hägernäs strand,
Viggbyholm, Näsbypark och Bastuholmen ligga i
riskzonen för översvämning.
I Täby finns inga större områden med risk för
plötsliga skred eller liknande. Däremot kan det finnas mindre skredrisker vid arbeten i lerområden,
intill vattendrag och stränder. Ullnatippen och
Hagbytippen har också drabbats av mindre skred.
Vid Stora Värtans stränder har Näsa äng, Lorensvik och Hägernäs strand pekats ut som områden
där viss erosion kan förekomma.
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Konsekvenser av nollalternativet

Ur ett klimatperspektiv bedöms nollalternativet
medföra måttliga negativa konsekvenser, jämfört
med dagens situation.
Nollalternativet innebär viss utbyggnad, varför
andelen biltransporter och därmed utsläppen av
växthusgaser förväntas öka något jämfört med nuläget. Ur energi- och resursförbrukningssynpunkt
är nollalternativet mindre fördelaktigt, främst då
en relativt liten andel av kommuninvånarna erbjuds anslutning till fjärrvärmenätet samt att alternativet innebär små förutsättningar till att minska
bilberoendet. Detta eftersom att utbyggnad av kollektivtrafik inte kommer till stånd i lika hög utsträckning i nollalternativet. Eventuell ombyggnad
med fler körfält av E18 och Norrortsleden bidrar
sannolikt till fler bilresor inom kommunen och
därav till ökade utsläpp av växthusgaser.
Nollalternativet bedöms vidare innebära liten
risk för olyckor med avseende på översvämningar,
ras och skred. Dock bör utredas om framtida högre
vattenflöden kan orsaka bräddning och kapacitetsbrist med befintliga ledningsnät för dag- och spillvatten samt pumpstationer.

Täby är en kommun med både en kustlinje och
många sjöar och vattendrag måste frågan om skred
och översvämningsrisker för låglänta områden beaktas i planeringen. Större och häftigare vattenflöden kan också skapa problem med bräddning och
kapacitetsbrist med befintliga ledningsnät för dagoch spillvatten samt pumpstationer. Genom att formulera bestämmelser för vilken nivå ny bostadsbebyggelse skall anläggas på samt att geotekniska
utredningar genomförs kan olyckor med avseende
på översvämningar, ras och skred undvikas.
Förslag till fortsatt arbete

 I fortsatt planering bör utredas om framtida vattenflöden kan innebära problem med bräddning
och kapacitetsbrist med befintliga ledningsnät
för dag- och spillvatten liksom pumpstationer.
 Utred och formulera bestämmelser för vilken
nivå ny bostadsbebyggelse skall anläggas på
samt genomför geotekniska utredningar med avseende på översvämnings-, ras- och skredrisker.
Detta bör ligga till grund för i fortsatt detaljplanerarbete.
7.2 Hushållningen med naturresurser

Konsekvenser av stadsalternativet

Förutsättningar

Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet med stadsalternativet medföra små negativa
konsekvenser för klimatet, jämfört med nollalternativet.
Stadsalternativet innebär ökad centralisering.
Trots tillskottet av nya bostadsområden bedöms
trafikarbetet inte öka i motsvarande omfattning
och därmed inte heller utsläppen av växthusgaser.
Utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i nära anslutning till varandra liksom kollektivtrafik kan
verka reducerande på bilresandet inom kommunen.
Utbyggnad i centrala delar innebär också att boende
ges närhet till såväl service och handel som god kollektivtrafikförsörjning samt gång- och cykelstråk,
vilket bedöms ge förutsättningar till att minimera
transportbehovet. Utbyggnad av bostäder i centrala
lägen bedöms även ge förutsättningar för en utbyggnad av fjärrvärmenätet. Sammantaget ger detta goda möjligheter att på sikt minska utsläppen av
föroreningar och växthusgaser (CO2) samt till minskad energi- och resursförbrukning, vilket är positivt
ur ett lokalt och globalt klimatperspektiv. Eventuell
ombyggnad med fler körfält av E18 och Norrortsleden bidrar dock till fler bilresor inom kommunen
och därav till ökade utsläpp av växthusgaser.
Mot bakgrund av att förändringar av klimatet
kanmedföra risker för stigande vattennivåer och

En tät och blandad stad är bra ur ett hushållningsoch hållbarhetsperspektiv. Detta konstateras bland
annat i Brundtland-rapporten från 1987. Att ”bygga staden inåt”, d.v.s. förtäta och nyttja redan exploaterad mark, är att skapa levande och varierade
stadsområden genom att integrera bostäder och arbetsplatser och samtidigt spara grönmark.
Ekologiska fördelar med att förtäta våra städer
innebär bl.a. att bygga resurssnålt, hushålla med
energi och naturmark, effektivisera befintliga anläggningar för rening av vatten och avlopp samt
sophantering m.fl. Det kan även innebära att boende ges närhet till natur och rekreation, service och
handel samt god kollektivtrafikförsörjning och
gång- och cykelstråk, vilket kan minimera transportbehovet.
Konsekvenser av nollalternativet

Nollalternativet innebär små förändringar beträffande tillväxt och utbyggnad, vilket bedöms innebära små negativa konsekvenser, jämfört med nuläget.
Nollalternativet innebär en mindre bebyggelseutveckling, dock bebyggs såväl oexploaterade som
exploaterade markytor. I en växande storstadsregion kan diskuteras huruvida det kan anses vara god
hushållning att inte nyttja industrimark i centrala
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och kollektivtrafiknära lägen för ny bostadsbebyggelse, vilket nollalternativet innebär. I en växande
storstadsregionen ger förtätning av centrumkärnor
bättre hushållning med markresurserna.
Ur energi- och resursförbrukningssynpunkt är
nollalternativet mindre fördelaktigt, främst då en
relativt liten andel av kommuninvånarna erbjuds
anslutning fjärrvärmenätet samt att alternativet
innebär små förutsättningar till att minska bilberoendet. Detta eftersom att ingen utbyggnad av kollektivtrafiken planeras med nollalternativet.
Konsekvenser av stadsalternativet

Sammantaget bedöms en utbyggnad i enlighet
med stadsalternativet innebära en god hushållning
med kommunens resurser liksom stora positiva
konsekvenser beträffande ett långsiktigt utnyttjande av naturresurser.
En utbyggnad i enlighet med stadsalternativet bedöms vara förenligt med en god hushållning med
naturresurser. Genom att bygga ut Täby i centralt
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belägna lägen skapas förutsättningar för utbyggnad
av den spårbundna trafiken, liksom korta reseavstånd till arbete och service, samtidigt som tillgängligheten och tillgången till natur och rekreation ger
värdefulla kvaliteter för såväl befintliga som nya
invånare. I stället för att exploatera orörd naturmark inkl. områden med höga kulturmiljövärden
långt ifrån stadens centrum, innebär alternativet en
förtätning av befintlig bebyggelse alternativt att redan exploaterad mark, parkeringsplatser, industriområden m.m. omvandlas till bostäder, arbetsplatser, service och handel.
Ur hushållningssynpunkt är det också positivt att
befintliga vägstrukturer och annan teknisk infrastruktur kan utnyttjas och att inga direkta jord- eller skogsbruksintressen skadas.
Förslag till fortsatt arbete

 För att förebygga att boende i förortsalternativet
inte blir bilberoende bör studeras om möjligheter finns till att utöka befintlig kollektivtrafik.
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8.	Samlad bedömning av
studerade alternativ

8.1 Slutsats

En ökad befolkningsmängd medför konsekvenser
såväl för människan som för miljön, inte minst genom ökad press på våra natur- och vattenmiljöer
liksom klimatet och vår atmosfär. För att möta såväl Storstockholms som kommunens förutspådda
befolkningsökning krävs dock att kommunen växer och att nya bostads- och arbetsplatsområden tillskapas. Att effektivt bruka och förvalta natur- och
markresurserna blir härmed betydelsefullt och utgör en viktig del i arbetet med att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling.
Sammanfattningsvis är bedömningen att stadsalternativet är mer fördelaktig än både nollalternativet och det tidigare studerade förortsalternativet
(se samrådsversionen). Stadsalternativet är mer fördelaktigt bl.a. med avseende på miljö- och klimatpåverkan samt hushållningen med naturresurser.
Detta innefattar bl.a. ett mer effektivt nyttjande av
markanvändningen och bevarandet av både länets
och kommunens natur, kultur- och rekreationsvärden, men även befintlig och framtida kollektivtrafik. Ur klimatsynpunkt är stadsalternativet också
mest fördelaktigt avseende energi- och resursförbrukning, främst då utbyggnaden i hög grad ger
förutsättningar för utbyggnad och anslutning till
fjärrvärmenätet samt att de boende ges god tillgång
till spårbunden trafik, vilket sammantaget kan
minska utsläppen av växthusgaser.
Stadsalternativet innebär också att trafiken blir
mindre spridd, vilket kan medföra att kommunens
mindre lokalgator/vägar inte belastas i lika stor
omfattning som en utbyggnad i mer perifiera delar
skulle innebära. Detta innebär sannolikt mindre
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bullerspridning och lägre utsläpp till luft och vatten. Det är dock viktigt att belysa att stadsalternativet lokalt kan innebära en boendemiljö med ökad
risk för bullerstörningar, tidvis höga luftföroreningar samt andra stadsrelaterade störningar. Det
kan också innebära ett boende med längre avstånd
till närrekreation och naturupplevelser.
En viktig utgångspunkt för den framtida planeringen/utbyggnaden av Täby måste dock vara att
såväl befintliga som kommande kommuninvånare
erbjuds väl fungerande förutsättningar till att leva
på ett miljömässigt och hållbart sätt, oavsett om
man väljer att bo centralt i flerbostadshus eller i
villa, och att samspelet mellan dessa boendeformer
fungerar på ett tillfredställande sätt. Utgångspunkten för kommunens utbyggnad/exploatering bör
också kunna innefatta en högre grad av enfamiljshus än vad stadsalternativet anger, utan att innebära ökade negativa konsekvenser.
Detta förutsätter dock att den lokala kollektivtrafiken byggs ut. En sådan komplettering av stadsalternativet innebär bl.a. att man kan erhålla en utbyggnad samtidigt som man kan bibehålla en
varierad boendeform i kommunen.
8.2 Jämförande bedömning enligt
värderos-modellen

I värderosmodellen på nästa sida, jämförs noll-,
stads- och det tidigare studerade förortsalternativets (se samrådsversionen) miljömässiga hållbarhet.
Metoden bygger på indikatorer, varav de flesta är
kvantifierbara, medan andra bygger mer på erfarenhetsbaserade bedömningar. De i kapitel 5, 6 och
7 kvantifierade bedömningarna av alternativens
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konsekvenser, ligger till grund för en sammanfattande värderos (se tabell 8.2.1.). Resultatet av samrådsversionens miljöbedömning och slutsats låg

bl.a. till grund för kommunens beslut att arbeta vidare med stadsalternativet som enda utbyggnadsalternativ. Se resultatet i värderosen på här nedan.

Värderosen - Varje axel utgör en
miljöaspekt (indikator eller en samling
av indikatorer). I mitten av cirkeln representerar ett sämsta tänkbara utslag,
medan cirkelns ytterkant representerar
bästa tänkbara. Om värdena binds
samman skapas en bild, en värderos. Ju
större bild, desto bättre är alternativet
ur miljö- och hushållningssynpunkt,
d.v.s. minsta möjliga negativa miljöpåverkan. I denna figur syns nollalternativet som en blå värderos, stadsalternativet som en grön och det tidigare
studerade förortsalternativet som en
orange värderos.

Miljöaspekt

Nollalternativet

Stadsalternativet

Förortsalternativet

Kulturmiljö

-1

-1

-3

Naturmiljö

-1

-2

-3

Vattenmiljö

-1

-1

-2

Rekreation – tillgänglighet

+1

+2

-3

Rekreation – upplevelsevärden

+1

+2

-2

Tillgänglighet kollektivtrafik

-1

+2

-1

Buller

-1

-1

-3

Utsläpp till luft

-1

-1

-2

Risker och störningar

-1

-2

-1

Påverkan klimatet

-2

-1

-2

Hushållning med naturresurser

-1

+3

-2

Tabell 8.2.1 visar den kvantifierade konsekvensbedömningen enligt använd skala 1-4 (+/-).
För beskrivning av bedömningsskalan, se avsnitt 2.6 - Metodavgränsning. Förortsalternativet studerades i den tidigare
samrådsversionen, men redovisas nedan som en intressant jämförelse.
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9.	Riktningsanalys av
de regionala miljömålen

9.1 Stockholms läns regionala miljömål

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt miljöbalken innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i
planen eller programmet” (6 kap 12 § punkt 5).
De regionala miljömålen för Stockholms län är
konkretiseringar av de nationella miljökvalitetsmål
som antagits av riksdagen. Av de 16 nationella miljömålen har 13 regionaliserats av Länsstyrelsen i
Stockholms län (2006). De regionala miljömålen
kan ses som en form av delmål till de nationella
miljökvalitetsmålen och arbetet med dessa syftar
till att överlämna en god miljö till nästa generation.
Av de 13 regionala miljömålen har endast de mål
som bedömts ha eller få en direkt påverkan för
översiktsplanens alternativ utvärderats (se tabellen
på nästkommande sida). Beträffande miljömålet
”Ett rikt växt- och djurliv” kommer i utvärderingen enbart att utgå ifrån det nationella kvalitetsmålet.

Syftet med analysen är att utvärdera de två alternativen utifrån den ekologiska aspekten av hållbar
utveckling. Hänsyn tas således inte till eventuella
konsekvenser avseende sociala eller ekonomiska
aspekter.
Varje miljömål har utvärderats med hjälp av de
antagna preciseringarna av målen. De konsekvensbedömningar som gjorts i de föregående kapitlen
utgör underlag för målinriktningsanalysen. Andra
viktiga underlag för bedömningen är Länsstyrelsen
i Stockholms läns årliga utvärdering av de regionala målen (senast Saldo 2007). I tabellen på nästa
sida, presenteras först det nationella målet och sedan utvalda regionala miljömål. Därefter redogörs
för motiven för gjorda bedömningar i förhållande
till det regionala målet. Bedömningen sammanfattas med ett glatt, liknöjt eller surt ansikte enligt
nedan.

Ett glatt ansikte om det stämmer att:

– Ja, alternativet bidrar till måluppfyllelse.

Ett liknöjt ansikte om:

– alternativet varken bidrar till att uppfylla eller
motverka miljömålet.

Ett surt ansikte om:

– Nej, alternativet bidrar inte till måluppfyllelse.

riktningsanalys av de regionala miljömålen
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Nationella och
regionala miljömål
Begränsad klimatpåverkan
”..Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Sverige
har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan
nås...”
Regionalt mål 1
Målet handlar om minskade utsläpp av
växthusgaser.
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Nollalternativet

Stadsalternativet

Motivering
Jämfört med nollalternativet innebär
stadsalternativet bättre befolkningsunderlag för utbyggnad av den spårbundna trafiken. Stadsalternativet är
således mer fördelaktigt eftersom att
fler invånare erbjuds kollektivtrafiknära
boende med förutsättningar att minska
utsläppen till luft.
Se ovan.

Frisk luft
”Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturmiljövärden inte skadas”.

Jämfört med nollalternativet innebär
stadsalternativet en större befolkningsökning, och härmed ges bättre befolkningsunderlag till att bygga ut den
spårbundna trafiken. Stadsalternativet
är härmed mer fördelaktigt eftersom att
fler invånare erbjuds kollektivtrafiknära
boende med förutsättningar att minska
utsläppen till luft.

Regionalt mål 1 och 2
Målen handlar om önskvärda haltnivåer av kvävedioxid och partiklar

Se ovan. Inget av alternativen innebär
dock att någon miljökvalitetsnorm
överskrids.

Bara naturlig försurning
”De försurande effekterna av nedfall
och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål..”

Bägge alternativen innebär att trafiken
ökar, även om stadsalternativet innebär
en större befolkningsökning och mindre
tutspridd trafik. Dock bedöms försurning inte utgöra något direkt problem i
kommunen i dagsläget.

Regionalt mål 1, 2 och 3
Målen handlar om minskad försurning av sjöar, rinnande vatten och
skogsmark samt minskade utsläpp av
kväveoxider

Se ovan.

Giftfri miljö
”Miljön ska vara fri från ämnen och
metaller som skapas i eller utvunnits av samhället och som kan hota
människors hälsa eller den biologiska
mångfalden”.

Jämfört med nollalternativet innebär
stadsalternativet att förorenade områden, liksom f.d. deponier, kan komma
att åtgärdas i samband med framtida
exploatering. Trafikens bidrag till spridning av tungmetaller bedöms vara relativt liten för båda alternativen.

Regionalt mål 8
Målet innebära att förorenade områden som innebär akuta risker vid exponering eller som hotar betydelsefulla
vattentäkter eller värdefulla naturområden senast år 2010 ska vara utredda
och vid behov åtgärdade.

Stadsalternativet innebär att ev föroreningar knutna till befintliga industriområden och deponier m.m. kommer
att åtgärdas/utredas i samband med
förändrad markanvändning. Vissa förorenade områden bedöms dock komma
utredas även i ett nollalternativ.
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Nationella och
regionala miljömål

Nollalternativet

Stadsalternativet

Motivering

Ingen övergödning
”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”.

Både noll- och stadsalternativet ger
förutsättningar att minska genomfartstrafiken. Detta kan innebära andelen
förorenat dagvatten och luftburet kväve
minskar, förutsatt att behövliga reningsåtgärder etc. vidtas.

Regionalt mål 1 och 5
Målen handlar om minskade fosforoch kväveutsläpp.

Se ovan.

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”.

Se ovan. Trots ökad mängd dagvatten
bedöms inget av alternativen komma
att påverka kommunens sjöar och vattendrag i sådan omfattning att deras
variationsrika livsmiljöer riskerar att gå
förlorade.

Grundvatten av god kvalitet
”Grundvattnet ska ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag”.

Kommunen bedöms i nuläget inte
ha några problem med enskilda
VA-lösningar. Stadsalternativet kan
innebära att ev föroreningar knutna till
befintliga industriområden och deponier
m.m. kommer att åtgärdas. Detta kan
minska risken för att markföroreningar
sprids till grundvattnet.

Hav i balans samt
levande kust och skärgård
”Produktionsförmågan och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust
och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden,
samt natur- och kulturvärden... särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot
ingrepp och störningar”.

Stora delar av kommunens kust är idag
exploaterad. Nya bebyggelseområden
bedöms inte komma att påverka nuvarande värden i någon större omfattning
vare sig i noll- eller stadsalternativet.

Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden”.

Både stads- och nollalternativet
innebär att större kända våtmarksoch sumpskogsområden bevaras.
Stadsalternativet medger dock en högre
exploatering, varför eventuella mindre
ingrepp i idag okända områden antas
bli större i stadsalternativet.

Levande skogar
”Skogen och skogsmarkens värde
för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden
och sociala värden värnas”.

Stads- och nollalternative innebär att
kommunens större natur- och skogsområden kan bevaras.

Regionalt mål 2
Målet handlar om förstärkt biologisk
mångfald.

Se ovan.
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Nationella och
regionala miljömål

Nollalternativet

Stadsalternativet

Motivering

Regionalt mål 5
Målet handlar om att skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv
ska tas till vara.

Se ovan.

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks”.

Stads- och nollalternative innebär att
kommunens större sammanhängande
natur- och skogsområden kan bevaras. Dock innebär stadsalternativet
större lokala ingrepp i naturmiljöer än
nollalternativet.

God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas”.

Stadsalternativet innebär ett effektivt
nyttjande av markanvändningen och
utpekade regionala och kommunala
natur, kultur- och rekreationsvärden
bevaras i hög grad. Utbyggnaden innebär boende med närhet till kollektivtrafik. Stadsalternativet innebär en ökad
trafik i jämförelse med nollalternativet,
dock bedöms att trafiken blir mindre
spridd, vilket kan medföra att kommunens lokalgator/vägar inte belastas
i lika stor omfattning och således inte
heller utsätts för lika höga bullernivåer
och lokala utsläpp till luft och vatten.
En utbyggnad i enlighet med stadsalternativet bedöms dock innebära något
sämre lokala förutsättningar att erhålla
goda boendemiljöer med avseende på
buller, luftkvalitet och tillgänglighet till
närrekreation.

Regionalt mål 2:
Målet handlar om att antalet människor
som utsätts för trafikbullerstörningar
ska minska.

Båda alternativen innebär ökad trafik
inom kommunen med ökat buller som
följd. Stadsalternativet innebär dock en
högre andel bilresor inom kommunen.

Regionalt mål 4:
Målet handlar om att tysta områden
inom Stockholms gröna kilar ska
bevaras.

Båda alternativen innebär ökad trafik
inom kommunen med ökat buller, även
om stadsalternativet kan innebära en
högre andel bilresor. Dock innebär såväl
noll- som stadsalternativet att kommunens tysta områden i hög grad kan
bevaras.

Ett rikt växt- och djurliv
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt..
Arternas livsmiljöer och ekosystemen..
ska värnas. Arter skall kunna fortleva
i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor
skall ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd”.

Både stads- och nollalternative innebär
att kommunens större sammanhängande natur- och skogsområden samt
viktiga övergripande spridningssamband
kan bevaras. Båda alternativen är således gynnsamma med avseende på
bevarande av kommunens biologiska
mångfald. Med stadsalternativet föresås
fler områden än i nollalternativet, skyddas som naturreservat. Dock innebär
stadsalternativet fler lokala ingrepp i
naturmiljöer p.g.a. högre exploatering.
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10. Uppföljning av
betydande miljöpåverkan

10.1 Lagstiftning kring uppföljning

10.2 Uppföljning på översiktsplanenivå

Kraven på uppföljning är en av de viktigaste nyheterna med de nya reglerna om miljöbedömningar
av planer. Det har tidigare inte funnits några krav
på uppföljning av de planer som regleras i planoch bygglagen. När en plan har genomförts ska
”den beslutande myndigheten eller kommunen
skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medfört.
Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande
miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att
lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas” (6
kap 18 § miljöbalken).
Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda men även den oförutsedda betydande miljöpåverkan som ska följas upp. I lagtexten om miljöbedömningar finns också krav på att
miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla en
redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller
programmet medför” (6 kap 12 § punkt 9, miljöbalken).
Ur ett mer principiellt perspektiv har uppföljning
stor betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och det långsiktiga målet om en hållbar utveckling. För att säkerställa att miljöhänsyn
finns med i det fortsatta planarbetet finns olika
hjälpmedel inom ramen av kommande detaljplaner
(t.ex. genomförandebeskrivning, exploateringsavtal). Uppföljningen bidrar också till kunskapsuppbyggnad och på sikt bättre och effektivare miljöbedömningar.

För översiktsplaner innebär frågan om uppföljning
en särskild problematik. Eftersom översiktsplanen
omfattar hela kommunens yta och alla verksamheter inom den, pekar det på behovet av samordning med den miljöövervakning som förekommer
av andra orsaker. Boverket rekommenderar att
uppföljningen av den betydande miljöpåverkan
som genomförandet av översiktsplanen i realiteten
får, så långt som är möjligt kopplas till befintliga
tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem.
Uppföljningen kan ske i samband med att kommunen tar ställning till planens aktualitet. Uppföljningen sammanställs lämpligen i en miljöredovisning som fungerar som underlag för planens
aktualitetsprövning.
Vilken styrande verkan översiktsplanen har haft
för miljön kan indirekt följas upp genom kommunens fortsatta arbete med bl.a. efterföljande detaljplaner, andra planer, lov och tillstånd med mera.
Även andra planers och tillståndsärendens miljökonsekvensbeskrivningar kan vara lämpliga underlag i en sådan utvärdering. Uppföljningen av sådan
miljöpåverkan bör ske kontinuerligt och planerat
för att erfarenheterna ska kunna användas och bidra till en hållbar utveckling.

Uppföljning av betydande miljöpåverkan

10.3 Förslag till uppföljning
av betydande miljöpåverkan

Kommunens översiktsplan utgör ett viktigt underlag inför fortsatt detaljplanering. I kapitel 5, 6 och
7 redogörs dels för planens konsekvenser (både positiva och negativa), dels ges förslag till fortsatt arbete/åtgärder för att begränsa den negativa miljö-
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påverkan (förslag till fortsatt arbete). Härmed bör
det kommande uppföljningsarbetet utvärdera både
miljökonsekvensernas utfall samt hur och om åtgärdsförslagen beaktats. Lämpligen initieras uppföljningen av tekniska kontoret.
Nedan redogörs för de översiktliga frågor eller
åtgärder som bör följas upp för stadsalternativet.
En stor del av uppföljningen bedöms kunna genomföras inom kommande detaljplanering. Ytterligare åtgärder eller förslag till fortsatt arbete framgår av respektive avsnitt i kapitel 5, 6 och 7
(miljökonsekvenser).
Generella uppföljningsfrågor för översiktsplanen och inför fortsatt detaljplanering:

 Hur har förslag till fortsatt arbete/åtgärder som
föreslagits i denna MKB beaktats?
 Bedöms det att föreslagna åtgärder är tillräckliga
eller kan det finns behov av ytterligare studier/
åtgärder för att negativa miljökon sekvenser
skall kunna begränsas?
Nedanstående frågor bedöms vara
särskilt viktiga att följa upp inom ramen
av översiktsplanen:
Buller

 Befintliga bostadsområden där bullerdämpande
åtgärder behöver vidtas bör identifieras och sättas i prioritetsordning.
 I kommande detaljplanering behöver bullersituationen i specifika områden där bostäder planeras
och dess omgivning, kartläggas mer ingående för
att undvika bullerstörningar för såväl ny som
befintlig bebyggelse.
Utsläpp till luft

 Generellt bör luftkvaliteten längs genomfartsvägar och större huvudleder kartläggas för att få
en bild av utbyggnadens och genomfartstrafikens
totala konsekvenser för luft och boendemiljön.
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Vattenmiljö

 Ytterligare behov av dagvattenhantering, efter
det att de tio mest belastade nu är åtgärdade bör
studeras. Nya bebyggelseområden/vägar ska följa kommunens dagvattenpolicy.
 I kommande planering skall följas upp hur föreslagna planeringsåtgärder i åtgärdsplanen för
miljökvalitetsnormer för vatten efterlevs.
Observera att vattenmyndigheten kommer att fastställa nu föreslagna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för utpekade vattenförekomster under hösten 2009. Detta kan komma att påverka
framtida åtgärder/verksamhet.
Risker/störningar

 I kommande detaljplanering och tillsynsärenden
bör följas upp så att inga konflikter mellan verksamheter och boende riskerar uppkomma eller
t.o.m. redan har uppkommit. Med verksamheter
avses här industriverksamhet, hästverk-samhet,
handel m.fl. verksamheter.
Kulturmiljö

I fortsatt detaljplanering och i kommande komplettering av kommunens Bevarandeplan för kulturmiljöer bör anges rekommendationer för utbyggnad i
anslutning till värdefulla kulturmiljöer och bebyggelse.
Naturmiljö

 I fortsatt planering bör säkerställas att det idag
försvagade spridningssambandet i ost-västlig
riktning i höjd med Täby Kyrkby och Valla förstärks och bevaras.
 Det bedöms även vara betydelsefullt att i fortsatt
planering förstärka det idag försvagade gröna
sambandet mellan Angarnkilen och Bogesundskilen samt bevara Rösjökilen.

Uppföljning av betydande miljöpåverkan
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