
3.förslag till 
mark- och 
vattenanvändning



nya bebyggelsestrukturer 

fÖrutsÄttningar

Täby kommuns verksamhetsidé är att kommunen  
ska erbjuda valfrihet och trygghet i en väl utvecklad 
stadsmiljö i nära kontakt med naturen. Miljökon
sekvensbeskrivningen som upprättades i samråds
skedet visade att ett tätare, mer stadsmässigt utbygg
nadsalternativ innebar en effektiv markanvändning, 
goda trafiklösningar och mindre miljö och klimat
störningar än övriga förslag. Förslaget med en stads
mässig bebyggelsestruktur har lagts till grund för det 
utvecklade förslag som nu presenteras. 

Denna tydliga målsättning vad gäller ”en väl 
 utvecklad stadsmiljö” innebär för Täbys del en 
skillnad jämfört med de stadsbyggnadsideal som 
 tidigare styrt Täbys och många andra kommuners 
utveckling. Tidigare har arbetet strävat efter att 
minska störningar och konflikter i städerna genom 
att separera stadens olika funktioner från varan
dra. 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.

Det aktuella förslaget innebär en tätare stads
mässig struktur i de centrala delarna av Täby och 
därmed den regionala kärnan. Ett nytt kraftvärme
verk som skapar förutsättningar till effektiv upp
värmning av bebyggelsen utan stora koldioxidut
släpp ingår också i förslaget.

I Täby kommuns vision ingår att befolkningen 
ska uppgå till ca 80 000 invånare år 2030. I RUFS 
2010 anges för alternativet Fördelad Hög 78 200 

invånare år 2030. I alternativet Fördelad Låg 
71 000. Även om osäkerheten är stor om hur 
 regionen kommer att utvecklas, planerar Täby  
att ha beredskap för det högre utbyggnadsalter
nativet. Översiktsplanen är ett uttryck för den 
 politiska  visionen för tillväxt på lång sikt. Bered
skap för en ändrad utvecklingstakt bl.a. beroende 
konjunktursvängningar finns i den rullande 
 planeringen  genom årliga revideringar av bostads
plan erings förusättningarna för den närmaste 
tioårs perioden.

En tillväxt i nordostsektorn av befolkning och 
näringsliv medverkar till utvecklingen i hela regio
nen i enlighet med vad som anges i den regionala 
utvecklingsplanen. En real ökning av skatteintäk
terna medför bättre ekonomiska förutsättningar  
att klara de kommunala åtagandena.

Alla stadsbyggnadsprojekt där detaljplan vann  
laga kraft före årsskiftet 2007/2008 och där ut 
bygg  naden pågår eller kommer att pågå de närm
aste åren redovisas som befintlig bebyggelse.  
I dessa  områden bedöms inga större förändringar 
ske, bl. a. kommer villa och grupphusområdena  
i huvudsak att behålla sin karaktär, men mindre 
bostads förtätningar och kom pletteringar med 
 exempelvis handel och service kan bli aktuella.

Förändringsområdena som markerats på mark 
och vattenanvändningskartan har ibland en  osäker 
avgränsning. Fortsatt utredningsarbete kan förä n
dra områdets utbredning.

det nya tÄby

Bebyggelsestrukturen kompletteras med en tätare, 
blandad stadsmässig struktur i  Arninge och på det 
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centralt belägna området för Täby galopp. Bebyg
gelsen består till största delen av flerbostadshus, 
men detta stadsmässiga alternativ innebär också ett 
tillskott av kontor. Dessutom behöver olika servi
cefunktioner integreras i bebyggelsen. Med ett till
skott av bostäder och kontor vid RoslagsNäsby 
station, väster om järnvägen, och ett mindre till
skott av bostäder kring Täby  centrum bedöms al
ternativet klara kommunens  befolkningsmål och 
målet om nya arbetstillfällen. 

I  alternativet får alla nya boende nära till 
 arbetsplatser, spårburen kollektivtrafik, kommersi
ell service samt skolor och förskolor. Alternativet 
ger förutsättningar att knyta ihop Centralparken 
med en ny stadspark centralt inom galoppområdet.

Om det tätare utbyggnadsalternativet genomförs 
till fullo så innebär det att förutsättningar finns för:

 � En bebyggelse som stärker kommunens identitet 
med en levande stadskärna och många  attraktiva 
boendemiljöer i centrala lägen.

 � En trygg och tillgänglig, stadsmässig bebyggelse 
skapas med många mötesplatser.

 � Att Täbys befolkning är ca 80 000 invånare.
 � Att Täby har ca 40 000 arbetstillfällen inom 

kommunen.
 � Att halva Täby fortfarande är grönt med 

 värdeområden intakta.
 � Att befintlig infrastruktur tas tillvara på  

bästa sätt.
 � Att många av stadens funktioner kan nås  

med gång och cykeltrafik (se karta på sid 22).

utbyggnad aV kollektiVtrafik

Kollektivtrafikförsörjning är en viktig förutsättning 
för kommunens utveckling. I förslaget till regional 
utvecklingsplan för Stockholms län, RUFS 2010 
konstateras att den kraftigt expanderande nordost
sektorn saknar en kapacitetsstark spårtrafik som 
stomme i sitt försörjningssystem. Slutsatsen är att 
en kraftigt utbyggd kollektivtrafik därför är nöd
vändig för att nå det bostadsbyggande som krävs 
för regionens tillväxt

Nordostkommunerna, Banverket och SL har 
 tagit ett viktigt steg genom att utreda möjligheterna 
till ett förbättrat spårburet kollektivtrafiksystem till 
Stockholm Nordost, och kommunen anger ett re
servat för den kommande utbyggnaden i översikts
planen. Det är dock viktigt att kopplingen mellan 
infrastruktur och bostäder blir tydlig för alla in
blandade och att samverkansformer och bindande 
överenskommelser utvecklas (se karta på sid 23).
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halVa tÄby grÖnt

I Täby finns stora områden med värdefull 
 grön struktur som enligt målet halva Täby grönt 
ska  bevaras och utvecklas som en viktig resurs  
för kommuninvånare och besökare (se karta på  
sid 24).

riksintressen

Täby berörs av flera riksintressen. En stor del av 
grönstrukturen väster om tätorten samt ett område 

kring PrästgårdenSkogberga är av riksintresse  
för kulturminnesvården. De viktigaste infra
struktur anläggningarna som E 18 och Norrorts
leden samt Roslagsbanan är också av  riksintresse. 
Den planerade kraftledningen längs kommun
gränsen till Upplands Väsby och Sollentuna 
 redovisas som riksintresseanspråk (se karta på  
sid 25).
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Mark- och vattenanvändning
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Trafikstruktur
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Regleringskarta
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arninge-ullna

bakgrund

Arninge har tidigare varit föremål för övergripande 
planering och omfattas till stora delar av detalj
plan, men området har aldrig setts som en blandad 
och funktionsintegrerad stadsdel. 

Under 2006 togs en övergripande stadsbyggnads
idé för Arninge med omgivningar fram. En av 
 huvudfrågorna för arbetet var att redovisa möjlig
heterna till bostadsutbyggnad i Arninge för att 
 skapa en funktionsintegrerad och attraktiv stads
del. I studien ingår även redovisning av hur en 
skid och evenemangsanläggning kan lokaliseras 
till  området. Materialet har sedan legat till grund 
för arbetet med att ta fram en fördjupad översikts
plan för ArningeUllna.

fÖrslag

Målsättningen är att ArningeUllna utvecklas  
till en levande stadsdel där arbetsplatser, handel, 
 ser vice, bostäder och natur vävs samman till en 
helhet. Med förbättrade och utbyggda kommuni
kationer blir stadsdelen en viktig plats i nordost 
med resecentrum där spårburen trafik, bussar  
och eventuell infartsparkering kopplas samman. 
 Avsikten är att successivt komplettera och utveckla 
 handels och verksamhetsområdet. Befintlig handel 
och verksamheter länkas samman med bostäder, 
nya arbetsplatser och evenemangsanläggningen 
Event Resort Ullna.

När området är fullt utbyggt beräknas det inne
hålla ca 3000 nya bostäder. Utbyggnaden tar 
 avstamp i platsens befintliga gatu och kvarters
struktur som förtätas och byggs ut med ett nytt 
 finmaskigt gatunät enligt kvartersstadens princip. 
Målsättningen är att skapa en väl sammanhållen 
helhet med byggnader i främst tre till fem våningar. 

Vid planeringen av ArningeUllna ska visionen 

att åstadkomma en hållbar stadsdel vara vägledan
de för utvecklingsarbetet. Långsiktigt hållbara 
 lösningar ska eftersträvas och utgöra en integrerad 
del i de överväganden som gäller placering av  
nya byggnader samt val av byggnadsmaterial och 
tekniska system.

En hållbar stadsdel ur ett socialt, ekonomiskt  
och miljömässigt perspektiv skapas. God tillgång 
till service och kollektivtrafik, närhet till naturmar
ker, kulturhistoriska värden och aktiviteter som 
golfbanor, vandrings och ridled gör stadsdelen 
 attraktiv att bo och arbeta i. Den nya rekreations 
och evenemangsanläggningen med inomhusskid
backe på Ullnabacken berikar området och ger det 
en tydlig karaktär av naturnära boende med stark 
koppling till fritidsaktiviteter och idrott. 
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer som alléer, 
åkerholmar och fornlämningar integreras och  
blir en del av grönstråk och parkmark. Värdefull 
natur och kulturmark kring Hägerneholm, natur
mark kring Jaktvillan norr om Saluvägen samt 
strandzonen öster om Ullnabacken  bevaras och ut
vecklas till stadspark och gröna  närområden. För 
att skapa god tillgänglighet för friluftslivet kopplas 
de gröna parkrummen till  omkringliggande natur
områden. Allmänhetens  tillgång till stränder och 
vatten förbättras med  lättframkomliga stråk.

I fördjupningen av översiktsplanen redovisas 
Roslagsbanan med ändrat läge och ny station i 
 ArningeUllna. Ett reservat för framtida spårburen 
trafik löper genom planområdets södra del.  
I anslutning till den punkt där reservatet korsar 
E18 placeras i förslaget ett resecentrum som an
nonserar ArningeUllna mot E18. Resecentrum 
 bildar entré till området för trafikanter som reser 
kollektivt och fungerar som omstigningsplats 
 mellan olika trafikslag. Här kopplas Arninges 
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kommersiella  centrum samman med stationer för 
Roslagsbana, tunnelbana/pendeltåg och en termi
nal för buss trafiken i Nordost. Resecentrum kan 
även omfatta en infartsparkering för att underlätta 
byte mellan bil och kollektivtrafik. 

Ett tydligt strukturerat gatunät redovisas med  
ett genomgående diagonalstråk som knyter sam
man stadsdelen. Diagonalstråket löper genom 
 bebyggelsen från stationstorget vid resecentrum 

och leder ned mot Ullnasjön och Event Resort 
 Ullna. Längs diagonalstråket och vid resecentrum 
förtätas kvartersstrukturen för att ge plats åt cen
trumfunktioner av olika slag.

 Genom fördjupningen av översiktsplanen skapas 
förutsättningar för en stadsdel som är attraktiv 
även för gående och cyklister med tydliga grön
stråk som leder ut till omgivande naturmark och 
landsbygd.

Mark- & VattenanVÄndning tÄby ÖVersiktsplan 2010–2030 29



Dagens anslutningar till Arningevägen komplette
ras i planen med två nya anslutningar. En omloka
lisering av den befintliga utfarten från Ullna vägen 
som bildar en fyrvägskorsning i mötet med Löt
tingelundsvägen föreslås bli stadsdelens nya  entré i 
nordväst. En andra infart föreslås i diagonalstrå
kets förlängning som ansluter till de kommersiella 
kvarteren och resecentrum.

Med hänsyn till den förväntade befolknings
utvecklingen behöver stadsdelens nuvarande kapa
citet och ställning som verksamhets och handels
område förstärkas. Den verksamhet som idag finns 
utbyggd behålls i huvudsak inom stadsdelen och 
ges även möjlighet att expandera inom ramen för 
översiktsplanen. En väl utbyggd service, samt skola 
och barnomsorg, är andra viktiga förutsättningar 
för att göra ArningeUllna till en attraktiv stadsdel 
för boende.

konsekVenser

Miljökonsekvenserna av fördjupningen av över
siktsplan för ArningeUllna redovisas i  upprättad 
miljökonsekvensbeskrivning. Frågor  
som behandlas är bland annat natur, rekreation 
och närmiljö. Markföroreningar och störningar 
från verksamheter tas också upp liksom dagvatten 
och riskfrågor. Anvisningar ges kring vilka frågor 
som fortsatt behöver hanteras vid kommande 
 detaljplanearbete och utbyggnad. I miljö 
konsekvensbeskrivningen konstateras att fördjup
ningen av översiktsplan är lämplig ur hushållnings
synpunkt. Hästverksamheten vid Hägerneholm 
omlokaliseras till annan plats i kommunen.
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galoppfältet

nulÄge

Galoppfältsområdet är ett stort centralt beläget 
område i Täby. Området avgränsas av E18, 
 Bergtorpsvägen, Roslagsbanan och föreslagen  
ny infartsväg till Täby centrum väster om tävlings
banan. Området domineras idag helt av Täby  
 galopps verksamhet inom fastigheten Hästen 1. 

Täby kommun äger fastigheten Hästen 2 som 
ligger i nordöstra hörnet av området. För fastig
heten Hästen 2 finns en gällande detaljplan  
som ger förutsättningar för att bygga ca 500 nya 
 lägenheter. I detaljplan och i avtal finns reglerat 
hur ett skyddsavstånd på 200 meter mellan 
 bostadsbebyggelsen och hästverksamheten ska 
 säkerställas.

Längs Bergtorpsvägen finns ett planlagt områ
de för kontor. För marken närmast Viggbyholms 
 trafikplats på E18 finns ett ramavtal mellan 
Täby kommun och markägaren Viggbyholms 
Gårds Fastighets AB. Ramavtalet redovisar en 
möjlighet för markägaren att bygga 22 000 kvm 
kontor på marken. 

Det stora galoppfältsområdet är trots sitt 
 cent rala läge ett avskilt område i förhållande  
till  kommunens övriga stadsbyggnadsstruktur. 
Kommunens vägnät, gång och cykelvägnät och 
 grön struktur har obetydlig eller ingen koppling  
till detta stora område.

utVeckling

I kommunens förslag till mark och vattenanvänd
ning flyttar galoppverksamheten, träning och 
 tävling till annan plats utanför Täby, vilket ger  
helt nya förut sättningar för områdets utveckling. 
Områdets  centrala läge kan till fullo tas till vara 
och utvecklas till en del i den regionala kärnan.

Med utveckling av en attraktiv stadsstruktur  
mitt i Täby skapas goda förutsättningar för att 
 klara Täby kommuns och därmed även nordost
kommunernas långsiktiga mål för befolknings
utveckling samt mål för utveckling av arbetstill
fällen. En rimlig ambitionsnivå är att inrymma  
ca 4 000 lägenheter, vilket innebär en befolkning 
på mellan 8 000 och 10 000 boende inom området 
när det är fullt utbyggt. Dessutom måste området  
i en funktionsblandad stadsstruktur kunna inrym
ma ett stort antal kontorsarbetsplatser, ny service,  
nya förskolor och skolor samt sportanläggningar. 
Ett mycket viktigt inslag i en attraktiv stadsstruktur 
är grönområden och parker. Centralparksstråket  
i Näsbypark kan förlängas norrut och bli en 
 attraktiv ”stadspark” inom galoppfältsområdet.  
I stadsutvecklingen ingår också att minska 
 barriäreffekterna av befintliga vägar och järnvägs
spår. Den nya stadsstrukturen skall vara en 
 inte grerad och välfungerande del tillsammans  
med övrig  bebyggelse i centrala Täby.
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4.Miljökonsekvens-
beskrivning



Miljöbedömning

För översiktsplaner ska kommunen alltid göra  
en miljöbedömning. I denna ingår att inför beslut 
 utreda och redovisa planens förväntade miljö på
verkan och att efter genomförande följa upp kon
sekvenserna. Väsentligt är också att inledningsvis 
definiera vilken betydande miljöpåverkan planen 
kan medföra. 

Utredningen av planens miljöpåverkan ska re
dovisas i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
I denna ingår alltid jämförelse med ett nollalterna
tiv dvs den utveckling som kan väntas om planen 
inte genomförs.

Syftet med att genomföra en miljöbedömning är 
att integrera miljöaspekter i planen så att en håll
bar utveckling främjas samt att ge beslutsfattarna 
tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en ökad 
miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut 
från miljösynpunkt. 

ÖVersiktsplanens MiljÖ- 

konsekVensbeskriVning

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konse
kvenserna av stadsalternativet och nollalternativet. 
I MKBrapporten inför samrådet redovisades  
också den glesare bebyggelsestruktur som kallades 
förortsalternativet. Samråds versionens MKB och 
dess slutsatser var en del i underlaget för kommu
nens beslut att välja stadsalternativet som inrikt
ning för kommunens översiktsplan. Förortsalter
nativet förkastades eftersom stadsalternativet bäst 
uppfyller kommunens mål samtidigt som det inne
bär mindre miljöpåverkan. 

För en systematisk bedömning har konsekvenser
na indelats i positiva eller negativa och graderats 

enligt skalan småmåttligastora. MKB:n jämför 
också de två alternativens miljöpåverkan samt 
 redovisar om de medverkar till att uppnå de regio
nala miljömålen. MKB:n redovisas i en separat 
 rapport. Utredningen och rapporten har utförts  
av en fristående konsult som också svarar för 
 bedömningarna. Här följer en sammanfattning.

kulturMiljÖ

De negativa konsekvenserna för kulturmiljön 
 bedöms som små i nollalternativet. Detta då 
 alter nativet innebär få nya bebyggelseområden, 
varför merparten av kommunens kulturmiljöer  
kan be va ras och fornlämningar bibehållas. 

Även stadsalternativet bedöms medföra små 
nega tiva konsekvenser för kulturvärden. Plan
förslaget innebär att ny bebyggelse kan undvikas 
inom riksintressanta kulturmiljölandskap, dock 
kan en mindre utbyggnad tillkomma inom områ
den 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 natur
mark 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 nega
tiva konsekvenser. Utbyggnaden sker främst genom 
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förtätning i kommunens centrala delar. Bebyggel
sen kommer san nolikt att bestå av en hög andel 
flerbostadshus vilket kan jämföras med nollalter
nativet som medför en högre andel spridd småhus
bebyggelse. Stadsalternativet innebär sammantaget 
att en mycket liten andel naturmiljöer och natur
värden av regional betydelse försvinner. Dock 
 bedöms stadsalternativet innebära fler lokala in
grepp i naturmiljöer än nollalternativet.

VattenMiljÖ

Nollalternativet innebär små negativa konsekven
ser för kommunens vattenmiljöer eftersom få nya 
bebyggelseområden planeras. Den utbyggnad som 
ändå föreslås med nollalternativet läggs i stor ut
sträckning på redan exploaterad mark, dvs redan 
hårdgjorda ytor, vilket är positivt ur förorenings
synpunkt. 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 dag
vatten. Dessutom medger alternativet stora möjlig
heter att nyttja befintliga alternativt pla nera för nya 
dagvattenanläggningar för rening och fördröjning av 
dagvatten, vilket kan bidra till mins kade flöden och 
minskad förorenings belastning. 

rekreation

Nollalternativet bedöms innebära små positiva 
konsekvenser avseende tillgänglighet till rekreation. 
Alternativet medger en relativt liten exploatering 
och därav endast ett litet ianspråktagande av 
natur mark. Målet att bevara halva Täby grönt 
 klaras och eftersom att ingen ny infrastruktur 
 planeras tillkom mer inga nya vägbarriärer. 

Stadsalternativet bedöms ge måttliga positiva 
konsekvenser beträffande tillgänglighet till 
 re kreation. Bebyggelse tillkommer framförallt i 
 Arninge och det centralt belägna området för Täby 
galopp. Liksom i nollalternativet, kommer främst 
redan exploaterad mark med god tillgång till 
 re kreation att bebyggas. I Arninge tillskapas boen
de med goda möjligheter till strand och naturnära 
kvaliteter, tillgång till bad etc, vilket är positivt för 
de nya invånarna. Stadsalternativet innebär dock 
ett högre ianspråktagande av naturmark jämfört 
med nollalternativet.

kollektiVtrafik

Nollalternativet bedöms innebära små negativa 
konsekvenser avseende tillgänglighet till kollek
tivtrafik. I jämförelse med nuläget bedöms till
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gängligheten till kollektivtrafik inte att försämras 
märkbart. Däremot genomförs inte satsningen på 
en regional kärna i Täby centrum – Arninge  
varför förutsättningarna för förbättrad tillgång  
till spårbu ren kollektivtrafik, med ökat kollektiv
trafikresande som följd, inte kommer att förbättras  
med nollalter nativet jämfört med dagens situation.
Stadsalternativet bedöms medföra måttliga positiva 
konsekvenser för tillgängligheten till kollektiv
trafik. 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 
starka förutsättningar för att bygga ut spårtrafi ken. 
Bebyggelsen i det stadsmässiga alternativet plane
ras att bli blandad och majoriteten av de nya 
 invånarna får nära till spårburen kollektivtrafik 
och busshållplatser. 

buller

Nollalternativet bedöms medföra små negativa 
kon sekvenser avseende bullersituationen i kommu
nen. Precis som i nuläget bedöms nollalternativet 
inne bära att riktvärdena för trafikbuller överskrids 
längs med de större genomfartsvägarna. 

Även en utbyggnad i enlighet med stadsalterna
tivet bedöms medföra små negativa konsekvenser 
för bullersituationen i kommunen. Sammanfatt
ningsvis bedöms stadsalternativet resultera i att 
 trafikalstringen blir högre, jämfört med nollalter
nativet, 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 trafikar

betet 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 buller störda 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 
 pri vatbilsresor, genom t.ex. ökad tillgänglighet till 
spårburen 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 luftsitua
tionen 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 kollektiv
trafiken blir bättre i stadsalternativet. På så sätt 
kan trafikarbetet med bil minska. Bebyggelsen  
ger också bättre för utsättningar för utbyggnad  
och anslutning till fjärr värmenätet, vilket kan  
bidra till  minskade lokala och globala utsläpp  
till luft.  Genomfartstrafiken kan dock komma  
att öka  genom ökad trafik i regionen i stort.  
Detta kan innebära ökade utsläpp utmed de större 
genom fartsvägarna.
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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, efter
som att viss befintlig bostadsbebyggelse ligger i 
närheten av verksamhets och industriområden. 

Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i 
enlig het med stadsalternativet medföra måttliga 
 negativa konsekvenser avseende uppkomst av 
 risker och störningar för boende. Antingen till
skapas ny be byggelse inom områden där det idag 
bedrivs verk samheter av olika slag eller så inte
greras verksam heter med ny bostadsbebyggelse. 
Det går således inte att utesluta att boende kan 
komma att utsättas för störningar från näraliggan
de verksamheter. 

påVerkan på kliMatet

Ur ett klimatperspektiv bedöms nollalternativet 
medföra måttliga negativa konsekvenser, jämfört 
med dagens situation. Ur energi och resursför
brukningssynpunkt är nollalternativet mindre 
 fördelaktigt, främst då en relativt liten andel av 
 kommuninvånarna erbjuds fjärrvärme samt att 
 al ter nativet innebär små förutsättningar till att 
minska bilberoendet. 

Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i en
lighet 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 an
slutning till varandra liksom kollektivtrafik kan 
dock verka reducerande på de nya invånarnas bil
resande. Stadsalternativet ger också bättre underlag 
för att bygga ut den spårbundna trafiken och fjärr
värmenätet, vilket är positivt ur energisynpunkt.

hushållning Med naturresurser

Nollalternativet innebär små negativa konsekven
ser avseende hushållningen med naturresurserna. 
Såväl oexploaterade som exploaterade markytor 
tas i anspråk i mindre omfattning. I en växande 
stor stadsregion kan dock diskuteras huruvida det 
kan anses vara god hushållning att inte nyttja 
industri mark i centrala och kollektivtrafiknära 
 lägen för ny bostadsbebyggelse, vilket nollalternati
vet innebär. 

En utbyggnad i enlighet med stadsalternativet 
inne bär en god hushållning med kommunens 
 resurser och stora positiva konsekvenser beträffan
de ett långsiktigt utnyttjande av naturresurser. 
 Genom att bygga ut Täby i centrala lägen skapas 
bl.a. förut sättningar för utbyggnad av den spår
burna trafi ken, liksom korta reseavstånd till arbete 
och ser vice, samtidigt som tillgängligheten och 
 tillgången till natur och rekreation ger värdefulla 
kvaliteter för såväl befintliga som nya invånare. 

saMlad bedÖMning

Sammanfattningsvis är bedömningen att stads   alter
nativet är mer fördelaktigt ur miljö, klimat och 
hushållningssynpunkt, jämfört med ett nollalterna
tiv. Detta innefattar bl.a. ett mer  effektivt nyttjande 
av markanvändningen och  bevarandet av både 
 länets och kommunens natur, kultur och rekrea
tionsvärden. Alternativet ger även bättre befolk
ningsunderlag för utbyggnad och nyttjande av den 
spårburna trafiken. 

Ur klimatsynpunkt är stadsalternativet också 
mest fördelaktigt avseende energi och resurs för
bruk ning, främst då den nya bebyggelsen i hög 
grad ger underlag för utbyggnad av fjärrvärme
nätet samt att alternativet innebär goda förutsätt
ningar för att minska bilberoendet och härmed 
 utsläpp av växt husgaser. En ökning av trafiken i 
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regionen i stort bedöms dock innebära att genom
fartstrafiken ökar med ökade utsläpp av växthus
gaser som följd.

Det är dock viktigt att belysa att stadsalternati
vet lokalt kan innebära en boendemiljö med ökad  
risk för bullerstörningar, tidvis högre halter luft
för o  reningar samt andra stadsrelaterade störning
ar,  jämfört med ett boende i nollalternativet. Det 
kan  också innebära ett boende med längre av
stånd till grönområden för närrekreation och 
naturupp levelser.

jÄMfÖrelse aV alternatiVen 

I värderosdiagrammet ovan jämförs den miljö
mässiga hållbarheten för noll, stads och, det  
i samrådsversionen studerade, förortsalternativet. 
Metoden bygger på indikatorer, varav de flesta  
är kvantifierbara, medan andra bygger mer på 
erfaren  hetsbaserade bedömningar. 

uppfÖljning aV 

betydande MiljÖpåVerkan

I miljöbalkens 6:e kapitel finns bestämmelser om 

att planens betydande miljöpåverkan ska följas 
upp. Uppföljningen kan ske i samband med att 
kommunen tar ställning till planens aktualitet. 
Uppföljningen sammanställs lämpligen i en miljö
redovisning som ingår i underlaget 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. 

Den miljöpåverkan som bör följas upp inom  ramen 
av översiktsplanen bedöms vara: buller,  utsläpp till 
luft, behov av dagvattenåtgärder och miljökvalitets
normer för vatten, risker/störningar samt påverkan 
på kulturmiljö och naturmiljö värden.

Varje axel i värderosen utgör en miljöaspekt (indikator eller en samling av indikatorer). 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 ros, desto bättre är alternativet ur miljö- och hushållningssynpunkt, dvs. minsta möjliga 
negativa miljöpåverkan. i denna figur syns nollalternativet som en blå värderos, stadsalternativet som en grön och för-
ortsalternativet som en orange värderos. 

Värderosen
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