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Sammanfattning
Täby har en rik grön infrastruktur med träd, parker, 
skogar, sjöar, hav och ett fantastiskt kulturlandskap 
som bidrar till kommunens attraktivitet och identitet, 
en hälsosam livsmiljö, artrikedom och motståndskraft 
mot klimatförändringar. Att bevara och utveckla den 
gröna infrastrukturen i Täby för samtida och fram-
tida generationer är en viktig del av det kommunala 
uppdraget.

En grönplan tas fram för att underlätta arbetet med 
att ta hänsyn till natur- och kulturvärden, stads- och 
landskapsbild samt miljö- och klimataspekter och 
motsvarande intressen och krav i lagstiftningen. Grön-
planering är ett område som har utvecklats mycket 
sedan 2005, då tidigare grönplan antogs. Nya regionala 
planer, ny lagstiftning och nya verktyg och metoder för 
inventering, analys, planering och uppföljning av gröna 
värden har introducerats sedan dess. I samband med 
framtagandet av den nya översiktsplanen, Översikts-
plan Täby 2050 – Staden på landet, aktualiserades 
behovet av ett uppdaterat kunskapsunderlag över 
kommunens gröna värden och inriktning för planering 
som kan vägleda arbetet med att bevara och utveckla 
kommunens gröna infrastruktur enligt översiktspla-
nens mål och utvecklingsinriktningar. Halva Täby 
grönt– Grönplan för Täby kommun bidrar till en 
kvalitativ grön infrastruktur och ett resurseffektivt 
användande av ekosystemtjänster i Täby genom ökad 
kunskap och systemförståelse hos Täbys invånare, 
förvaltare, planerare och beslutsfattare.

Arbetet med grönplanen har pågått parallellt med     
Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet och  
planerna har samordnats och viktiga planerings- 
underlag har delats. Översiktsplanen innehåller fem 
mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

utveckling som gäller för hela kommunens organisa-
tion och som bidrar till relevanta globala hållbarhets-
mål enligt Agenda 2030 och nationella klimat- och mil-
jömål. Tre mål är av särskild betydelse för kommunens 
grönplanering: Artrikt och hälsosamt, Attraktivt och 
tryggt och Robust och klimatsmart. Dessa mål uppnås 
genom översiktsplanens utvecklingsinriktningar för 
den gröna infrastrukturen.

Innehållet i Halva Täby grönt– Grönplan för Täby 
kommun består av en inledning och fyra kapitel: 
Stärkt biologisk mångfald, Hälsofrämjande tillgång till 
närnatur, Kulturmiljö som resurs och Gröna lösningar 
för förbättrade livsmiljöer. Varje kapitel inleds med en 
kort beskrivning av utmaningar och utgångspunkter 
som följs av ett kunskapsunderlag och avslutas med 
inriktning för planering. Kunskapsunderlag och inrikt-
ning för planering leder till att arbetet med den gröna 
infrastrukturen förenklas, effektiviseras och blir lättare 
att följa upp.

Till skillnad från teknisk infrastruktur är den gröna 
infrastrukturen ofta mångfunktionell. Det innebär att 
en inriktning som gynnar biologisk mångfald samtidigt 
kan hantera skyfall eller bidra till en attraktiv kultur-
miljö. Det har ett pedagogiskt värde att visa hur en 
åtgärd kan kopplas till flera nyttor.

För en effektiv kontinuerlig grönplanering är det viktigt 
att arbeta systematiskt med att uppdatera och utveckla 
alla kunskapsunderlag och följa upp åtgärder. En viktig 
del i grönplanearbetet är därför förvaltningsplanen 
för grönplanens digitala kunskapsunderlag. Viktiga 
planeringsunderlag och kartor finns därför tillgängliga 
i kommunens digitala kartverktyg.

”Den övergripande grönstrukturen bevaras och utvecklas med fokus 
på biologisk mångfald, funktionella spridningssamband samt Täby-
bornas tillgång och närhet till parker och natur.”
Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
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Bakgrund

När Täby utvecklas ska det ske med kvalitet och genom 
omsorgsfull utveckling av attraktiva och trygga miljöer 
för boende, företagare och besökare. Halva Täby ska 
vara grönt och hela Täby ska vara hållbart. Med större 
befolkningsunderlag och högre täthet ställs högre krav 
på de allmänna grönytornas tillgänglighet, mångfunk-
tionalitet, gestaltning och kvalitet för att uppnå en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling och uppfylla 
målen i Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet.

Grönplanering är ett område som utvecklats mycket 
sedan 2005, då den tidigare grönplanen antogs. Nya 
verktyg och metoder för inventering, analys, planering 
och uppföljning av gröna värden har introducerats se-
dan dess. I samband med framtagandet av Översikts-
plan Täby 2050 - Staden på landet har behovet av ett 
uppdaterat kunskapsunderlag över kommunens gröna 
värden därför aktualiserats.

Syfte

Det övergripande syftet med grönplanen är att vägleda 
arbetet med att uppfylla översiktsplanens mål för 
bevarande och utveckling av Täbys gröna infrastruktur 
samtidigt som beaktande av intressen, syften och krav i 
lagstiftningen underlättas. Grönplanen bidrar även till 
en kvalitativ grön infrastruktur och ett resurseffektivt 
användande av ekosystemtjänster i Täby genom ökad 
kunskap och systemförståelse hos Täbys invånare, 
förvaltare, planerare och beslutsfattare.

Grönplanen och dess underlagsrapporter utgör vägled-
ning vid planering i översiktsplaner, strukturplaner, 
detaljplaner och bygglovsprocesser samt för förvalt-
ningsplaner, verksamhetsplaner och projekt som berör 
den gröna infrastrukturen. Genom förvaltningsplanen 
för den digitala grönplanen kan kunskapsunderlag 
hållas aktuella och kontinuerligt uppdateras och 
systematisk uppföljning av kommunens grönplanering 
underlättas.

Inledning 
Täbys gröna infrastruktur – parker, naturparker, grönområden – är en betydande 
kvalitet som bidrar till kommunens attraktivitet. De olika gröna områdena bildar en 
grön infrastruktur som säkerställer viktiga ekosystemtjänster, såsom exempelvis 
biologisk mångfald, matproduktion, vattenrening och som skapar möjlighet till 
hälsofrämjande rekreation och naturupplevelser för Täbys invånare. 
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Utgångspunkter och avgränsning

Grönplanen utgår från regionala förutsättningar för 
grön infrastruktur, naturvård och rekreation ur Regio-
nal utvecklingsplan för Stockholm 2050 och Grön in-
frastruktur - Regional handlingsplan för Stockholms 
län 2019. Inventeringar och analyser i grönplanen är 
främst utförda med geografisk data som omfattar om-
råden och objekt inom kommunen. Värden som finns 
utanför Täby kommuns gränser redovisas inte som en 
del av grönplanen, även om de är tillgängliga för kom-
munens invånare. Detta med anledning av att kommu-
nen saknar inflytande över hur dessa värden förvaltas 
och bevaras. Kommunen har heller inte tillgång till de 
underlag för grannkommuner som krävs för att göra 
digitala analyser. Täby kommun samverkar dock med 
flera grannkommuner inom ramen för grönkilssamver-
kan och verkar för att stärka mellankommunala sam-
band för rekreation och spridning av djur och växter. 

Översiktsplan Täby 2050 – Staden på 
landet

Täbys översiktsplan beskriver hur Täby kommun ska 
utvecklas på lång sikt och hur mark- och vattenområ-
den ska användas. Utvecklingen i Täby ska ske med 
kvalitet och genom omsorgsfull planering för attraktiva 
och trygga miljöer för boende, företagare och besöka-
re. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. 
Översiktsplanen pekar ut fem mål för en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling som gäller 
för hela kommunens organisation och som ska bidra 
till relevanta globala hållbarhetsmål enligt Agenda 
2030 och nationella klimat- och miljömål.  

Grönplanens underlagsrapporter utgör ett kunskaps-
underlag till översiktsplanen, där avvägningar görs mot 
andra allmänna intressen.  Grönplanen berör främst 
tre av översiktsplanens mål: Artrikt och hälsosamt, 
Attraktivt och tryggt samt Robust och klimatsmart.

Utvecklingsinriktningar

Grönplanen är strukturerad efter  utvecklingsinrikt-
ningar ur Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet 
med avseende på hur Täbys gröna infrastruktur bör 
bevaras, förvaltas och utvecklas. Under kapitlet Gröna 
lösningar för förbättrade livsmiljöer hanteras utveck-
lingsinriktningarna Förbättrade livsmiljöer, Hållbar 
hantering av spill- och dagvatten samt Anpassning till 
ett förändrat klimat.

Stärkt biologisk mångfald
• ”Halva Täby ska vara grönt. Värdefulla livsmiljöer 

och spridningssamband ska bevaras och utvecklas. 
Ianspråktagande av naturmark ska i möjligaste mån 
undvikas. Skadelindringshierarkin ska tillämpas vid 
exploatering av värdefulla grönområden.”

Hälsofrämjande tillgång till närnatur
• ”Täbys invånare, verksamheter och besökare ska ha 

god tillgång till närnatur. Grönplanens inriktning 
ska vara en av utgångspunkterna i efterföljande 
planprocesser. Gröna samband för rekreation ska 
bevaras och nya ska utvecklas.”

Kulturmiljö som resurs
• ”Kulturmiljön ska ses som en resurs i samhälls-

utvecklingen. Planering och utveckling ska utgå 
från platsens förutsättningar och bygga vidare på        
kvaliteter och kunskap om tidigare markanvänd-
ning, identitet och historia.”

Gröna lösningar för förbättrade livsmiljöer
• ”Planering ska ske så att buller och luftföroreningar 

begränsas”. ”Den fysiska planeringen ska bidra till 
åtgärder för att förhindra, minimera och begränsa 
risker kopplade till ett förändrat klimat”. ”Grund-
vattnet och alla ytvatten ska ha god kvalitet.”

I N L E D N I N G

Mål från Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet
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Kommunalt markinnehav (2021)

Bakgrundsmaterial och digitala underlag 
Alla utredningar och rapporter som tagits fram som 
kunskapsunderlag till grönplanen finns att hitta i 
källhänvisning längst bak i dokumentet. Grönplanens 
kartunderlag, beskrivningar och förslag till förstärk-
ningsåtgärder finns att tillgå via kommunens digitala 
kartverktyg.

Markägande

Täby kommun innehar och förvaltar ett stort antal 
parker, naturparker och grönområden inom tätorten. 
Genom Täby Fastighets AB äger och förvaltar Täby 
kommun flera större skogsbestånd och äger odlings-
mark, vilken brukas genom arrendeavtal med lokala 
lantbrukare samt genom skötselinsatser från kommu-
nen. Det omfattande markinnehavet ger Täby kommun 
goda möjligheter att arbeta aktivt med både ekologiska 
värden, kulturvärden och rekreativa värden i både pla-
nering och förvaltning av den gröna infrastrukturen.

Förhållande till andra planeringsunderlag

Strategisk planering och detaljplaner 
Grönplanen utgör ett kunskapsunderlag för översikts-
planering, strukturplaner, detaljplaner och annan 
strategisk planering samt för projekt som berör den 
gröna infrastrukturen. Grönplanen ska säkerställa att 
väsentliga gröna värden uppmärksammas och värde-
ras. När områden planläggs kan dessa gröna värden få 
ett skydd i exempelvis detaljplan. När nya detaljplaner 
tas fram finns även möjligheten att föreslå ny grön-
struktur och förbättra kopplingar till befintliga gröna 
områden vilket kan bidra till att uppnå målsättningar, 
både vad gäller den gröna infrastrukturens omfattning 
och samband.

Andra kommunala styrdokument
Grönplanen ska även samspela med andra styr-
dokument inom Täby kommun. Förvaltningsplaner 
verksamhetsplaner och projekt som berör den gröna 
infrastrukturen ska utgå från grönplanens inriktning 
för planering.
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Arters tillgång till livsmiljöer i landskapet kan beskrivas på en skala från sammanhängande till mer eller mindre isolerade 
öar. För olika arter beror funktionen vanligen på förmåga och behov att förflytta sig (både spridning och livsmiljö). Källa: 
Grön infrastruktur – Regional handlingsplan för Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2019:12).

Centrala begrepp för grönplanering

Grön infrastruktur 
Grön infrastruktur innebär ett ekologiskt funktionellt 
nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden, 
vattenområden samt anlagda element som utfor-
mas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk 
mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosys-
temtjänster främjas i hela landskapet. Begreppet har 
tagits fram för att bidra till en bättre planering och 
förståelse av landskapets naturliga funktioner. Den 
gröna infrastrukturen omfattar hela landskapet, både 
natur och anlagda grönområden. Den består delvis av 
skyddade naturområden, men också, och till största 
delen, av all natur mellan dem, i det som ibland kallas 
vardagslandskapet. Det är i vardagslandskapet, det vill 
säga de miljöer som finns nära människor och där de 
kan vistas ofta, som basen finns för viktiga ekosystem-
tjänster som klimatreglering, frisk luft och tillgång till 
närnatur. En fungerande grön infrastruktur är också 
en förutsättning för arters möjlighet att röra sig genom 
landskapet.

Naturvårdsverket koordinerar arbetet med grön infra-
struktur på nationell nivå. Länsstyrelsen i Stockholm 
har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram en regi-
onal handlingsplan för grön infrastruktur som utgjort 
en viktig utgångspunkt för grönplanen. 

Värdekärnor och värdetrakter
Gröna värdekärnor används ofta om områden med 
särskilt höga sociala, ekologiska eller kulturella värden. 
Det är inte ovanligt att dessa värden sammanfaller, 
till exempel i kulturlandskap och äldre skogsmiljöer. 
Begreppet används i regional planering för att beskriva 
särskilt värdefulla områden inom regionala grönkilar 
men det används även i arbetet med grön infrastruk-
tur för att beskriva livsmiljöer för djur och växter med 
kvaliteter av en viss typ, till exempel barrskogs- eller 
ekmiljöer. Landskap med särskilt höga tätheter av 
värde kärnor kallas i det sammanhanget för värde-
trakter. I grönplanen används begreppet livsmiljö 
om områden med kvaliteter av en viss typ. Begreppet 
värde kärna används i grönplanen om områden där 
höga naturvärden, rekreationsvärden och kulturmiljö-
värden sammanfaller.

Svaga 

sprid
ningssamband

Starka
spridningssamband

Obrutet 
landskap

Värdetrakt

Isolerad 
förekomst
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Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som 
ekosystemen ger människan och som bidrar till vår väl-
färd och livskvalitet. Begreppet används för att skapa 
förståelse för att människors överlevnad och välmå-
ende är beroende av de tjänster som ekosystemen ger. 
Det är ett människocentrerat begrepp (antropocent-
riskt). Ekosystemtjänster kan värderas kvantitativt, 
kvalitativt eller monetärt. Ekosystemtjänster delas ofta 
upp i fyra kategorier: 

• Försörjande ekosystemtjänster: att ekosystemen 
tillhandahåller råvaror för produktion av exempelvis 
mat, dricksvatten, fiberråvara och bioenergi.

• Reglerande ekosystemtjänster: till exempel luft- 
och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och 
pollinering.

• Kulturella ekosystemtjänster: att ekosystemen till-
handahåller naturmiljöer lämpliga för till exempel 
friluftsliv, rekreation och pedagogik.

• Stödjande ekosystemtjänster: är förutsättningen för 
att övriga tjänster ska fungera, exempelvis fotosyn-
tes, jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp.

Många ekosystemtjänster måste produceras lokalt, där 
människor lever och verkar, för att göra mest nytta.

Biologisk mångfald är en grundförutsättning för eko-
systemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystem-
tjänster.

Hur kan ekosystemtjänstbegreppet användas?
Trots att ekosystemtjänster är så viktiga tas de ibland 
för givet och glöms bort och den gröna infrastruktu-
ren, som försörjer oss med dessa tjänster, löper stor 
risk att exploateras vid förtätningsprojekt. Att hantera 
ekosystemtjänster och ytors mångfunktionalitet på 
ett medvetet och systematiskt sätt i planerings-och 
beslutsprocesser är därför en grundläggande pusselbit 
i arbetet för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänstbe-
greppet kan användas för att: 

• Avgöra hur planer ska utformas – var kan vi lägga 
bebyggelse eller infrastruktur och hur kan den se ut 
för att bidra till, och inte försämra, ekosystemens 
förmåga att generera ekosystemtjänster? 

• Kommunicera värdet av en hotad ekosystemtjänst 
(”kostnaden av att inte göra något”) eller värdet av 
ett projekt som förbättrar ekosystemens förmåga att 
generera samhällsnytta genom exempelvis restaure-
ring eller återskapande av naturmiljöer. 

• Undersöka målkonflikter och att underlätta avväg-
ningar mellan olika mål.

En resurseffektiv tätortsutveckling ställer krav på 
mångfunktionalitet så att tillgängliga ytor kan nyttjas 
maximalt. Genom att planera användningen av marken 
på rätt sätt kan man maximera ekosystemens resiliens 

Försörjande ekosystemtjänster i Täby – dricksvatten, 
spannmål, trävirke, bioenergi, gödsel m.m.

Reglerande ekosystemtjänster i Täby – pollinering, luft och 
vattenrening, bullerdämpning, dagvattenfördröjning m.m.

I N L E D N I N G
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”Ekosystemtjänster ska värderas 
och integreras i stadsutveckling-
en så att en ändamålsenlig, kost-
nadseffektiv och mångfunktionell 
grönstruktur uppnås”.
Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet

och mängden ekosystemtjänster som bevaras eller 
tillförs. Användningen av mångfunktionella ytor kan 
både sänka de negativa effekterna på ekosystemen och 
klimatet och samtidigt tillföra nya tjänster som ökar 
tätortens motståndskraft mot framtida förändringar 
och belastningar. Att använda ekosystemtjänster är 
ofta ekonomiskt lönsamt på sikt men många ekosys-
temtjänster är kollektiva nyttigheter som ofta under-
värderas då deras fulla värden inte går att realisera 
på en marknad eller är svåra att beräkna. När vissa 
tjänster gynnas kan produktionen av dessa öka men 
det kan ibland ske på bekostnad av andra tjänster. 
Virkesproduktion kan exempelvis försvaga andra 
ekosystemtjänster som möjlighet till naturupplevelser 
och upprätthållande av biologisk mångfald. Det är 
svårt att främja alla ekosystemtjänster samtidigt, vilket 
innebär att man ofta måste göra avvägningar när man 
fattar beslut som påverkar dem. Vilka ekosystemtjäns-
ter som är prioriterade förändras över tid. Utveckling 
av de reglerande ekosystemtjänsterna har exempelvis 
blivit allt viktigare i samband med urbanisering och 
ett förändrat klimat. Tillgången till ekosystemtjänster 
har betydelse för krisberedskapen. I översiktsplanen 
regleras markanvändningen som har stor betydelse för 
upprätthållande av ekosystemtjänsterna. I samband 
med översiktsplaneringen gjordes en kartläggning 
av kommunens ekosystemtjänster. Av kartläggning-
en framkommer att kommunens bristområden ofta 
saknar flera eller alla kategorier av ekosystemtjänster 
vilket beror på att dessa områden saknar en kvalitativ 
mångfunktionell grönstruktur.

En kvalitativ grön infrastruktur och ett resurseffektivt 
användande av ekosystemtjänster förutsätter kunskap 
och systemförståelse hos invånare, förvaltare, plane-
rare och beslutsfattare. Det behövs även samverkan 
och samarbete mellan olika kompetenser och mellan 
offentliga och privata aktörer. Grönplanen ska bidra till 
ökad systemförståelse av Täbys gröna infrastruktur och 
ekosystemtjänster och deras bevarande och utveck-
lingsbehov både på kommunägd mark men även på 
privatägda fastigheter. Alla som förvaltar mark i Täby 
kommun kan bidra till utvecklingen av en mångfunk-
tionell och ändamålsenlig grön infrastruktur.

Kulturella ekosystemtjänster i Täby – rekreation, friluftsliv, 
återhämtning, turism, stressreducering, naturpedagogik m.m.

Stödjande ekosystemtjänster i Täby – fotosyntes, 
biogeokemiska kretslopp, jordmånsbildning m.m

I N L E D N I N G
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U T V E C K L I N G S I N R I K T N I N G A R

Kulturella ekosystemtjänster
Reglerande 

ekosystemtjänster

Rekreativa värden
Friluftsliv

Parker – Tillgång/Nåbarhet/
Kvalitet

Kulturhistoriska värden 
Stads- och landskapsbild 

Det gröna kulturarvet

Hälsofrämjande tillgång  
till parker och natur

Kulturmiljö  
som resurs

Gröna lösningar för 
förbättrade livsmiljöer

Stödjande  
ekosystemtjänster

Ekologiska värden
Livsmiljöer

Spridningssamband

Stärkt biologisk  
mångfald

Frisk luft
Attraktiva ljudlandskap

Attraktivt lokalklimat
Välmående vatten

Biologisk  
mångfald

Ekologiskt  
samspel

Jordmånsbildning

Livsmiljöer Naturliga  
kretslopp

Kulturarv  
och identitet

Fysisk hälsa Kunskap  
och inspiration

Mentalt 
välbefinnande

Social  
interaktion

Pollinering

Reglering  
av buller

Skydd mot 
extremväder

Reglerande  
av lokalklimat

Reglering av 
skadedjur och 
skadeväxter

Rening och  
reglering av vatten

Luftrening

Erosionsskydd

Illustrationen tydliggör hur grönplanens kapitel relaterar till etablerade begrepp såväl 
som ekosystemtjänster. Källa symboler: Boverkets symboler för Ekosystemtjänster. 
The New Division/Boverket (www.boverket.se)
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Stärkt biologisk mångfald

Utmaningar och utgångspunkter

Biologisk mångfald kan liknas vid naturens immun-
försvar. En rik biologisk mångfald ger ekosystem i 
balans med en högre motståndskraft vid olika föränd-
ringar och störningar. Biologisk mångfald är också en 
betydande källa till upplevelser och välbefinnande för 
människor och är nödvändig för att upprätthålla för 
samhället livsviktiga ekosystemtjänster som exem-
pelvis pollinering. Den biologiska mångfalden är idag 
hotad. Förlust av biologisk mångfald utgör enligt FN 
ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatför-
ändringar. De största hoten mot biologisk mångfald 
är förlust och fragmentering av livsmiljöer, invasiva 
arter, kemikalier och föroreningar och överutnyttjande 
genom jakt och fiske.

I Sverige hör jordbruks- och skogslandskapet till 
de artrikaste biotoperna där flest hotade arter före-
kommer, exempelvis i äldre betesmarker, träd och 
skogsmiljöer. En hög artrikedom förekommer också 
i tätortslandskapet där omkring en femtedel av de 
rödlistade arterna har funnit ett livsutrymme. Detta 
beror ofta på att rester av artrika biotoper blivit kvar 
och undvikit lika hård rationalisering som dagens jord- 
och skogsbrukslandskap. Tätorternas närnatur kan 
därför ofta innehålla höga biologiska värden. Sveriges 
våtmarksarealer och strandängar har i stor utsträck-
ning försvunnit pga. utdikning till förmån för jord- och 
skogsbruket samt exploatering. Det medför att de 
arter som är beroende av dessa miljöer trängts undan. 

Nästan en femtedel av Sveriges rödlistade arter före-
kommer i olika typer av våtmarker och elva procent är 
direkt knutna till våtmarker som habitat.

Nätverk av livsmiljöer och spridningssamband
För att undvika ytterligare förlust och fragmentering 
av livsmiljöer behöver naturens funktionella nätverk, 
så kallad grön infrastruktur, bevaras och utvecklas. 
Den gröna infrastrukturen krävs för att växter och djur 
ska ha tillgång till goda livsmiljöer och kunna röra sig 
mellan dem.

Det absolut viktigaste i arbetet med biologisk mång-
fald är att bevara större sammanhängande livsmiljöer 
med höga naturvärden och hög biologisk mångfald. I 
tätorter är stora sammanhängande områden ofta redan 
borta och man måste därför använda sig av mindre 
områden. Arternas spridningsmöjligheter är då viktiga 
efter som isolerade livsmiljöer inte är långsiktigt håll-
bara.

Förändringar av den fysiska miljön påverkar den 
gröna infrastrukturen på olika sätt. Exploateringar kan 
medföra direkta ingrepp i värdefulla naturmiljöer men 
också påverka den gröna infrastrukturen i ett större 
perspektiv genom att orsaka barriärer, fragmentering 
och bristfälliga spridningssamband. Förändrat brukan-
de av marken kan också leda till förlust av livsmiljöer 
och arter som på olika sätt gynnats eller missgynnats 
av mänsklig påverkan. Om analyser och bedömningar 
av exploateringar begränsas till de områden som direkt 

Utvecklingsinriktning från Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet

”Halva Täby ska vara grönt. Värdefulla livsmiljöer och spridningssamband ska bevaras och utvecklas. 
Ianspråktagande av naturmark ska i möjligaste mån undvikas. Skadelindringshierarkin ska tillämpas vid 
exploatering av värdefulla grönområden.”

FÖRDJUPADE  KUNSKAPSUNDERLAG 

Naturvärdesanalys – Naturvärdesinventering och 
Habitatnätverksanalys, 2019 

Landskapskaraktärsanalys – Täby kommun, 2019
Kemikalieplan För en hållbar kommun, 2019

Avfallsplan 2021–2032
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berörs omöjliggörs ofta bedömningar av lanskaps- 
ekologiska effekter, som t.ex. påverkan på olika arters 
möjligheter att sprida sig och överleva på lång sikt. Det 
är viktigt att indirekta och kumulativa effekter iden-
tifieras och beaktas vid utformning av verksamheter, 
åtgärder och planer. Områden där ett starkt exploate-
ringstryck sammanfaller med höga värden eller viktiga 
ekologiska samband bör ägnas särskild uppmärksam-
het med avseende på kumulativa effekter på den gröna 
infrastrukturen. I samband med bebyggelseutveckling, 
förändring av befintliga anläggningar och olika skötsel-
åtgärder finns möjligheter att förbättra eller förstärka 
en bristfällig grön infrastruktur. Det kan göras genom 
att exempelvis skapa naturvärden, stärka svaga sam-
band, eller göra justeringar i hur verksamheter bedrivs. 
För att dessa möjligheter ska kunna utnyttjas krävs 
kunskap om vilka områden och ekologiska funktioner 
som är viktiga att prioritera.

Viktiga livsmiljöer och ekologiska  
spridningssamband i Täby kommun

Gröna kilar och regionala spridningssamband – 
fragmentering och barriärer 
Täby kommun berörs av tre av Stockholms gröna kilar: 
Rösjökilen, Angarnkilen och Bogesundskilen. Kommu-
nen innehåller också viktiga regionala spridningssam-
band för barr- och blandskog och ädellöv som delvis 
sammanfaller med kilarnas utbredning. Fragmen-     
teringen av de gröna kilarna och spridningssambanden 
är idag det största hotet mot dessa områdens värden 
och funktioner. 

I Rösjökilen finns viktiga livsmiljöer och spridnings-
samband för ädellöv med bland annat fina ekmiljöer. 
Rösjökilen bryts av Norrortsleden som passerar genom 
Hagby eklandskap där även tippverksamheten bidrar 
till att sambandet norrut blir svagt. Norrortsleden 
bryter även viktiga samband mellan odlingslandska-
pets värdekärnor i Hagby eklandskap och Skålhamra- 
Kvighage. Bergtorpsvägen bryter det viktiga samban-
det mellan odlingslandskapet kring Såstaholm-Karby 
och Täby prästgårdsmarker och det regionalt viktiga 
barr- och blandskogssambandet som sträcker sig från 
Gullsjöskogen i Angarnkilen via naturparkerna i Vi-
singe, Erikslund, Lövbrunna och Vallabrink vidare mot 
Mörtsjöskogen i Rösjökilen. Genom bebyggelseområ-
dena är barr- blandskogssambandet fragmenterat och 
måste värnas för att inte brytas.

E18 skär norr om Hägernäsviken rakt igenom ett 
spridningssamband för barr- och blandskog mellan 
Angarnkilen och Bogesundskilen. Vägen utgör en kraf-
tig barriär för djur och människor och hindrar passage 
mellan bostadsområden i norra Täby och natur- och 
friluftsområden i Bogesundskilen. Arningevägen utgör 
barriär för växter och djur inom Angarnkilen. Skogar-
na kring Skogberga, Löttinge och Vågsjö tillhör länets 
primära spridningskorridor för barr- och blandskog 
och utgör några av kommunens viktigaste skogliga                    
värdekärnor. Vägarna är inte enbart fysiska barriärer 
som för många djur och insekter är svåra att över-
brygga. De utgör även störningar i form av buller och 
luftföroreningar som påverkar vissa arter negativt.

Olika typer av habitatförlust respektive åtgärder för förbättrad konnektivitet. Habitatförlust ger en mindre 
påverkan på naturvärden än habitatförlust +fragmentering om den påverkade arealen är likvärdig. Åtgärder som 
gröna korridorer och sammanhållna naturmiljöer förbättrar konnektiviteten . Källa: Grön infrastruktur – Regional 
handlingsplan för Stockholms län, Länsstyrelsen Stockholm Rapport 2019:12).

4  Förutsättningar och centrala begrepp för grön infrastruktur

28 Grön infrastruktur – Regional handlingsplan för Stockholms län

Ursprungligen Habitatförlust Habitatförlust +  
fragmentering

Mindre konnektivitet Mer konnektivitet Mer konnektivitet Mer konnektivitet

Figur 5. Olika typer av habitatförlust respektive åtgärder för förbättrad konnektivitet

Stor areal
på ”källan”

Stor 
”träffyta”

Mycket 
spridning

Förbunden
 med korridor

Lite mer 
spridning

Liten
”träffyta”Mindre 

spridning

Liten areal
på 

”källan” Mindre 
spridning

Sämre 
habitat kvalitet Mindre 

spridning

Större  
avståndMindre spridning

Figur 6. Olika faktorer som påverkar arters spridningsförutsättningar
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Viktiga livsmiljöer och samband
Livsmiljöerna utgör grunden för spridningsanalysen 
och den gröna infrastrukturen. Livsmiljöerna ligger 
som öar i landskapet och spridningssambanden är 
länkarna mellan dem. Undersökningen syftar till att 
analysera var de utvalda arterna har lättast att ta sig 
fram i landskapet och hur stora avstånden är mellan de 
olika öarna. När en analys görs för spridningssamband 
väljs en indikatorart ut som en representant för en art-
rik livsmiljö. För att en art ska klassas som indikatorart 
behöver den ha höga krav på sin omgivning/livsmiljö. 
Om dessa förutsättningar uppfylls för arten leder det 
till att många andra arter automatiskt följer med. Ana-
lysen för spridningssamband har fått vägledning från 
länsstyrelsens rapport: Grön infrastruktur- Regional 
handlingsplan för Stockholms län 2019.

Med spridningssambandens hjälp identifieras viktiga 
områden och samband i kommunens gröna infrastruk-
tur. Analysen används som ett verktyg i planeringspro-
cessen för att bevara och utveckla gröna samband för 
arter mellan naturområden. I samband med naturvär-
desanalysen som utförts i grönplanearbetet har förslag 
till förstärkningsåtgärder tagits fram. Dessa åtgärder 
bidrar till att stärka de ekologiska kopplingarna i kom-
munens gröna infrastruktur. Inom Täby kommun har 
följande viktiga livsmiljöer med tillhörande ekologiska 
spridningssamband valts ut för kartläggning: 

• Tallmiljöer 
• Ädla lövträd
• Pollinatörer
• Fiskar och groddjur 

Regional grönstruktur. Källor: Regional 
utvecklingsplan för Stockholm 2050 
och Grön infrastruktur - Regional 
handlingsplan för Stockholms län 2019. 

Spridningskorridorer 
barr- och blandskog
Spridningskorridorer 
ädellövskog

Regional grön kil

Grön värdekärna i grön kil

Regionala svaga spridningssamband 
(RUFS 2050)
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Skydd och utveckling av trädmiljöer 

Tallmiljöer
Tallen är en paraplyart för ett stort antal arter. När 
områden med gamla tallar bevaras och utvecklas, ges 
goda förutsättningar för många andra arter som har 
tallen som livsmiljö. Habitatnätverket för insekter 
knutna till gammal tall är utbrett i hela kommunen 
och särskilt starkt i ett stråk i norra och västra delen. 
I områden med tätare bebyggelse förekommer tall i 
parkmiljöer och i naturparker insprängt bland bebyg-
gelse. Sambandet är svagare över E18 och området för 
Täby stadskärna, men det finns spridning söder och 
väster ut mot tallmiljöer i Danderyd och öster ut mot 
Österåker. Åtgärder för att stärka förutsättningarna 
för insekter knutna till tall bör i första hand göras i 
tallskogar som tidigare varit ljusöppna men som vid 
avsaknad av störning blivit alltmer slutna. Här kan det 
finnas gammeltallar som kan friställas. Brynmiljöer 
kan också vara miljöer för friställning av tall. Tall kan 
även användas i stads- och parkmiljöer där sambanden 
för spridningsnätverket behöver förstärkas.

Ädla lövträd
Ädla lövträd: alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, lind 
och lönn utgör livsmiljöer för ett stort antal arter. Det 
är viktigt att bevara och utveckla områden med ädla 
lövträd, särskilt ekmiljöer. Habitatnätverket för insek-
ter knutna till ädellöv finns i västra delen av kommu-
nen med ekmiljöer i Hagby, Såsta och Torslunda. Här 
finns ett samband med ekmiljöer i Danderyds kommun 
och även norrut. Söder och öster om E18 finns livs-
miljöer och spridningssamband. Tyngdpunkter finns 
runt Näsby slott och Viggbyholm. Spridningssamband 
finns till ekmiljöer kring Ullnasjön samt Vågsjö. I norra 
delen av kommunen finns ett spridningssamband för 
ädellöv från Hagby och Såsta vidare till Täby kyrkby, 
Löttinge och Vågsjö. En del ädellöv finns också på 
tomtmark i kommunens villaområden. Dessa träd 
omfattas inte av analysen men är ändå viktiga för nät-
verket. För att stärka habitatnätverket för arter knutna 
till ädellöv är det mest centrala att bevara och sköta de 
livsmiljöer som finns. Kontinuerlig skötsel behövs för 
att ekar i bryn ska få stå solbelyst, liksom att planera 
och utföra åtgärder för föryngring. Det är också viktigt 
att ta ett helhetsgrepp kring ädellövsmiljöerna kring 
Näsby slott. Ädellöv- och ekmiljöer kan stärkas genom 
biotopskapande åtgärder som utplacering av nedtagna 
träd (faunadepåer) eller uppsättning av mulmholkar. 
Ädellöv kan med fördel användas mer i kommunens 
parker och alléer inom viktiga områden för spridning 
för att stärka sambanden mellan olika livsmiljöer.
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Gamla träd 
Det svenska jätteträdsbeståndet minskar kontinuerligt 
samtidigt som återväxten är långsam eller saknas helt. 
Att bevara så många som möjligt av dessa träd och att 
gynna efterträdare har därför hög prioritet för beva-
randet av biologisk mångfald.

Särskilt skyddsvärda träd
Särskilt skyddsvärda träd är ovanliga och bör bevaras 
oavsett om de påträffas i skogslandskapet, odlings-
landskapet eller tätortslandskapet. En verksamhet eller 
åtgärd som kan komma att väsentligt påverka sådana 
träd, och som inte omfattas av tillstånds- eller anmäl-
ningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, 
ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

• Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än 
en meter i diameter på det smalaste stället under 
brösthöjd (= 314 cm i omkrets).

• Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek 
och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som 
är äldre än 140 år.

• Grova hålträd: Levande eller döda träd som är gröv-
re än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad 
hålighet i huvudstammen.

Skyddsvärda träd
För ett långsiktigt hållbart trädbestånd behöver Täby 
kommun satsa mer på efterträdare, det vill säga träd 
som kan ta över när dagens särskilt skyddsvärda träd 
försvinner. Det är särskilt viktigt i områden som har 
särskilt skyddsvärda träd som ett värdebärande karak-
tärsdrag, exempelvis Viggbyholm, Näsbypark, Hä-
gerneholm och Hagby. Det är också viktigt i kommu-
nens äldre skogsbestånd och i parker och naturparker. 
Därför har följande träd bedömts som skyddsvärda i 
kommunen.

• Ädla lövträd (alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär, 
lind, lönn) vars stamdiameter är 20 cm eller grövre 
på det smalaste stället under brösthöjd är skydds-
värda (= 60 cm i omkrets)

• Tall och gran vars stamdiameter är 70 cm eller 
grövre på det smalaste stället under brösthöjd är 
skyddsvärda (= 220 cm i omkrets)

• Andra trädslag (exempelvis vildapel, rönn, oxel, 
hägg, sälg, pil, al) vars stamdiameter är 30 cm eller 
grövre på det smalaste stället under brösthöjd är 
skyddsvärda (= 95 cm i omkrets) 

• Hasselknippen med en total omkrets vid roten på 
över 200 cm (65 cm = bukettens bas-diameter)

• Träd viktiga för kulturarv såsom äldre fruktträd.
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Alléer
Träd i alléer omfattas av biotopskydd enligt förord-
ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m. Det innebär förbud mot verksamhet eller 
åtgärd som kan skada träd i allén. Alléer definieras 
som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som 
består av minst fem träd längs en väg eller det som 
tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet land-
skap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna 
träd. Med vuxna träd avses träd som mäter minst 20 
cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 
30 år (det som först uppnås). För befintliga alléer med 
träd som har planterats som kompensationsåtgärd 
för nedtagna vuxna träd bör skyddet fortsätta att gälla 
även om inte en övervägande del av träden är vuxna 
efter nyplanteringen. Träden i en allé behöver inte vara 
levande. Döda träd omfattas av skyddet så länge de 
står kvar i allén.

Väsentlig påverkan på träd
Åtgärder som väsentligt påverkar särskilt skyddsvärda 
träd, skyddsvärda träd och alléträd kan exempelvis 
vara:

• Fällning
• Kraftig beskärning
• Bortforsling eller upparbetning av grova stammar
• Körning med tunga fordon under eller i anslutning 

till träden
• Hårdgörande av marken under eller i anslutning till 

träden
• Grävning och eller uppläggning av massor under 

eller i anslutning till träden
• Uppställning av bodar eller maskiner under eller i 

anslutning till träden

S TÄ R K T  B I O L O G I S K  M Å N G FA L D
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Åtgärder för biologisk mångfald
Om skyddsvärda träd utgör en risk är det inte alltid 
så att hela trädet måste tas bort. Så kallade veterani-
seringsåtgärder kan ibland genomföras för att gynna 
biologisk mångfald. Veteraniseringsåtgärder kan 
innebära att grova träd kapas till en högstubbe och får 
stå kvar som död ved. Dåliga alléträd kan kapas till 
trädruiner och utgöra livsmiljöer för många insekter. 
I vissa fall kan ”fågelholkar” skapas med motorsåg i 
ett grovt gammalt ädellövträd, som måste kapas till en 
högstubbe. Ibland kan stammar på grova träd bevaras 
liggande, som så kallade lågor, om träd har fallit eller 
om ett grovt träd tagits bort.

Skyddsvärda träd på privatägda fastigheter
Flera av Täby kommuns särskilt skyddsvärda och 
skyddsvärda träd står på privatägda fastigheter. De 
fyller en viktig funktion både för biologisk mångfald 
och för reglerande ekosystemtjänster. Det är viktigt att 
dessa inte avverkas eller skadas. Åtgärder på särskilt 
skyddsvärda träd måste anmälas till länsstyrelsen 
enligt ovan. Även skyddsvärda träd på privatägda 
fastigheter är viktiga för den biologiska mångfalden. 
Kommunen kan erbjuda rådgivning för den som har 
skyddsvärda träd på sin fastighet vilka riskerar att 
väsentligt påverkas enligt ovan.

Planeringsunderlag för skyddsvärda träd
Jätteträd i kommunen finns kartlagda av länsstyrelsen. 
Inom arbetet med grönplanen har en kartläggning 
av skogens ålder i Täby tagits fram som utgör stöd 
i bedömningen av särskilt skyddsvärda och skydds-
värda träd. Många träd inom tätortslandskapet finns 
också karterade i kommunens digitala kartverktyg 
med uppgift om bland annat planteringsår. Åtgärder 
som riskerar att påverka skyddsvärda träd i kommu-
nen ska anmälas till kommunen för bedömning av 
trädens skyddsvärde. För att skydda värdefulla träd 
bör dessa förses med skyddsbestämmelser i samband 
med detaljplanering. Vid bedömning av vilka veterani-
seringsåtgärder som är lämpliga för skyddsvärda träd 
bör höga kompetenskrav ställas. Täby kommun har 
en allévårdsplan som reglerar förvaltningsåtgärder för 
alléerna. Allévårdsplanen bör ersättas av en trädplan 
och i samband med det bör det digitala kunskapsun-
derlaget för Täbys stadsträd och alléer ses över och 
kompletteras och skötselplaner tas fram för tätortens 
värdefulla trädmiljöer. I samband med förnyelse av 
naturparksplanen bör ett digitalt underlag för skydds-
värda träd tas fram för träden i naturparkerna.

Nyplantering och revitalisering av träd
I skogslandskapet sker nyplantering av träd i mindre 
omfattning och föryngring sker genom spontanförny-
else och gallring. Mindre kompletteringar kan ske på 
platser där vissa arter krävs för att stärka naturvärden 
och spridningssamband. Kommunen har exempelvis 
genomfört nyplantering av ädellövskog på tidigare 

granplantager. I tätortslandskapet sker föryngring och 
komplettering främst genom spontanförnyelse och 
friställning av arter som vill stå ljusöppet i naturparker 
samt genom nyplantering och föryngring av park- och 
gatuträd. I tätortslandskapet är trädplantering en vik-
tig strategi för att möta utmaningarna med ett föränd-
rat klimat och välbefinnande och hälsa. Som svar på 
dessa utmaningar behöver tätortslandskapets kron-
täckning bibehållas och utvecklas. För att krontäck-
ningen ska bevaras på en hög nivå och bristområden 
ska åtgärdas ställs krav på krontäckning vid ombygg-
nad, exploatering och förtätning och vid fällning av 
träd bör detta kompenseras genom återplantering. 

Täby kommun har i dagsläget många träd med kort 
livslängd som utgör stomme i tätortslandskapet. Flera 
träd är också planterade i äldre växtbäddar som inte är 
lika väl anpassade för tätortsmiljöns förutsättningar, 
exempelvis kompaktering, salt, torka etc, jämfört med 
modern växtbäddsteknik. Det innebär en kostnad och 
att krontäckningen minskar i samband med att dessa 
träd behöver bytas ut. Ibland är det motiverat med 
revitaliseringsåtgärder genom växtbäddsupprustning 
på platser där trädens hälsa och vitalitet påverkas av 
dåliga markförhållanden. Ibland krävs nyplantering. 
I samband med revitalisering eller nyplantering ska 
möjligheten till förbättrat lokalt omhändertagande av 
dagvatten utredas enligt kommunens Dagvattenstra-
tegi för Täby kommun, 2016. I samband med förnyelse 
och föryngring bör en bättre balans mellan kortlivade 
och långlivade träd eftersträvas. Alléträd och parkträd 
är viktiga för tätortens attraktivitet och identitet. I 
samband med exploatering och ny- eller ombyggnad 
i tätortslandskapet bör möjligheten till komplette-
rande trädplantering alltid utredas, även i områden 
där krontäckningen är god. För en långsiktigt hållbar 
krontäckning behöver många olika aspekter beaktas 
vid nyplantering, bland annat:

• Växtplatsförutsättningar
• Trädets livslängd
• Trädets storlek
• Invasivitet
• Sjukdomar och skadedjur
• Artsammansättning 
• Spridningssamband
• Områdets värdebärande karaktärsdrag
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Pollinatörer

För att bevara goda förutsättningar för pollinatörer 
är det viktigt att ha kvar områden som hålls öppna 
med slåtter och bete. Brynmiljöer, artrika gräsmarker, 
vägrenar och kraftledningsgator som sköts på rätt sätt 
är ofta bra livsmiljöer. Hänsyn bör tas till gruppen 
vildbin i utformning och skötsel av parker och bebyg-
gelse. Utplacering av biholkar och död ved, anläggande 
av sandmiljöer och lämplig vegetation i parker kan 
stärka förutsättningarna för gruppen. Villaträdgårdar 
innehåller ofta goda miljöer för pollinatörer liksom 
Täbys många bostadsgårdar och koloni- och odlings-
områden.

Fiskar och groddjur

Vikar, stränder,våtmarker och strandängar  
(alt blå spridningssamband)
Strandzoner, våtmarker, strandängar och grunda vikar 
är viktiga för den biologiska mångfalden. Rovfiskar 
som gädda, abborre och gös leker under våren i dessa 
miljöer eftersom de värms upp snabbt och ynglen får 
god tillgång till föda. Att många av dessa naturliga 
miljöer försvunnit till följd av exploatering eller olika 
typer av markanvändning bedöms vara en av orsaker-
na till att Östersjöns gäddbestånd reducerats kraftigt. 
Rovfiskar är viktiga för vattenkvaliteten eftersom ett 
starkt rovfiskbestånd håller ekosystemet i balans, vilket 
i sin tur bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormen för 
ytvatten. För att kunna ta tillvara på denna ekosystem-
tjänst är det av stor vikt att förvalta dessa värdefulla 
miljöer med omsorg och vid behov genomföra lämpliga 
fiskevårdsåtgärder. 

Hela Täby kommuns strandlinje mot Stora Värtan 
anses utgöra lämpligt uppväxtområde för gädda. Vissa 
områden, exempelvis Näsbyviken, områdena runt 
Kråkudden samt Hägernäsviken med omnejd bedöms 
utgöra särskilt viktiga lekmiljöer. 

I Hägernäsviken mynnar både Rönningebäcken och 
Ullnaån ut, vilka utgör lek- och uppväxtområde för 
havsöring. Fiskevårdsåtgärder som anpassad vass-
klippning, risvasar och att anlägga gäddfabriker/
våtmarker är därför lämpliga att genomföra i dessa 
områden för att stärka rovfiskbeståndet längs kusten. 
Det är även viktigt att genomföra fiskevårdsåtgärder 
i kommunens större sjöar, exempelvis Rönningesjön, 
Vallentunasjön och Ullnasjön. För att förbättra sprid-
ningsmöjligheterna bör befintliga vandringshinder i 
kommunens vattendrag samt större diken som förbin-
der sjöar, våtmarker och Stora Värtan med varandra 
åtgärdas.

Våtmarker och strandängar är även viktiga livsmil-
jöer för groddjur och fåglar. Groddjurssambanden i 
kommunen bedöms som svaga då många vägar utgör 
barriärer. För att säkra populationerna av de olika 
groddjursarterna bedöms den mest angelägna åtgär-
den vara att bevara och sköta de lekvatten och som-
mar- och vinterhabitat som finns. Dessutom bör fler 
lekvatten anläggas, exempelvis våtmarker. Utöver den 
viktiga livsmiljö som våtmarkerna utgör för flera olika 
arter medför de även viktiga ekosystemtjänster som att 
fördröja och rena vatten.
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Invasiva arter, kemikalier och föroreningar 

Invasiva främmande växter
En invasiv främmande art är en art som till följd av 
mänsklig aktivitet förflyttas till ett område utanför dess 
naturliga utbredningsområde och vars spridning utgör 
ett hot mot biologisk mångfald och relaterade ekosys-
temtjänster. I grönplanen har arbetet med invasiva 
arter avgränsats till att omfatta invasiva främmande 
växter. Flera invasiva växter är trädgårds-, damm- el-
ler akvarieväxter som förvildats. Invasiva arter sprids 
snabbt och nya arter introduceras. Problemen kan bli 
mer omfattande med ett förändrat klimat.

Naturvårdsverket ansvarar för arbetet med invasiva 
landarter på nationell nivå. På myndighetens hemsida 
finns samlad information om vilka arter som räknas 
som invasiva i Sverige och vilka som regleras enligt lag. 
Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig myndighet 
för invasiva främmande arter i vatten. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. Det är förbjudet att hålla växtar-
ter som av EU listats som invasiva främmande arter 
av unionsbetydelse. Det gäller både kommuner och 
privata fastighetsägare. En fastighetsägare som har 
kännedom om att en invasiv främmande art på EU- 
förteckningen växer på fastigheten är enligt lag skyldig 
att bekämpa arten. Samma skyldighet gäller för den 
som förfogar över en fastighet genom nyttjanderätt. 
Invasiva växter skall bekämpas och tas om hand så de 
inte riskerar att spridas vidare. På Naturvårdsverkets 
hemsida finns en metodkatalog för bekämpning av 
invasiva främmande landväxter som utgör vägledning 
vid bekämpningsåtgärder. För bekämpning av invasiva 
vattenväxter finns vägledning hos länsstyrelser och 
Havs- och vattenmyndigheten.

Vilka växter som räknas som invasiva kan förändras 
över tid. Ett arbete pågår med att ta fram en nationell 
förteckning över invasiva främmande arter som är av 
särskild betydelse för Sverige. Artdatabanken har på 
uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och Vatten-
myndigheten tagit fram en riskklassificerad nationell 
lista över främmande arter. Här görs en riskbedömning 
av vilka arter som är och kan bli invasiva i framtiden. 
Flera vanliga park- och trädgårdsväxter har fått den 
högsta riskklassificeringen. Dessa bör i första hand 
undvikas i kommunala anläggningar. Ibland kan det 
vara motiverat att använda riskarter av andra hänsyn. 
Dessa ska då användas med kunskap och försiktighet 
och endast där de inte riskerar att spridas vidare.

Trädgårdsrester som läggs i naturområden och natur-
parker utgör en risk för att invasiva växter som följt 
med avfallet kan spridas. Även växter som inte regleras 
enligt lag kan ställa till med stor skada i naturen. Det 
är ett brott enligt miljöbalken att lägga trädgårdsav-
fall utanför sin egen tomt. Invasiva vattenväxter kan 
spridas med båtar och annan utrustning som flyttas 

mellan olika sjöar eller hav. För att hindra spridning av 
invasiva växter är det därför viktigt att kontrollera och 
rensa båtar och annan utrustning som flyttas mellan 
olika vatten. Det är också viktigt att inte flytta växter 
och djur mellan olika vattenförekomster och att aldrig 
tömma ut akvarie- eller dammvatten i naturen.

Eftersom kostnaden för bekämpningsåtgärder är stor 
gäller det att prioritera bekämpningsåtgärder. Täby 
kommun bekämpar i dagsläget växter som omfat-
tas av EU-förordningen samt parkslide. Parkslide 
och blomsterlupin är påtänkta för den nationella 
förteckningen och är arter som ställer till problem. 
Blomsterlupinen kan utgöra hot mot artrika gräs-
marker. Etablering av blomsterlupin på nya platser 
bör därför motverkas. Att bekämpa en väl etablerad 
art är kostsamt och i det närmaste omöjligt. Därför 
är det viktigt att förhindra att invasiva arter etablerar 
sig i kommunen och bekämpa nya förekomster i ett 
tidigt skede. Samverkan i bekämpningsarbetet krävs 
eftersom arter måste bekämpas koordinerat för att inte 
spridas på nytt. Allmänheten kan bidra till arbetet mot 
invasiva arter genom att rapportera in förekomster av 
invasiva arter i kommunen via länkar på kommunens 
hemsida.

Kemikalier och föroreningar
Kemikalieanvändning i samhället påverkar biologisk 
mångfald på olika sätt. Täbys Kemikalieplan För en 
hållbar kommun, 2019 styr arbetet för minskad kemi-
kalieanvändning inom kommunens verksamheter och 
Avfallsplan 2021–2032 syftar till giftfria kretslopp. 
Åtgärder för minskat näringsläckage till vattendrag 
genomförs inom ramen för kommunens handlingsplan 
för god ytvattenstatus. Kemikalier som påverkar bio-
logisk mångfald kan dock användas av många aktörer. 
I jord- och skogsbruket kan användning av kemiska 
bekämpningsmedel förekomma i Täby, både på privat-
ägd mark och på kommunägd mark som brukas genom 
arrenden. En långsiktig målsättning för minskad kemi-
kalieanvändning i grön strukturen kan vara att andelen 
ekologiskt brukad mark i kommunen ska öka vilket 
leder till minskat brukande av bekämpningsmedel. 
Kemikalier kan även användas av privatpersoner för 
exempelvis bekämpning av ogräs och skadedjur i träd-
gårdar. Informationsinsatser är viktiga för att minska 
användningen och sprida kunskap om dessa ämnens 
påverkan på biologisk mångfald.

Blomsterlupin
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Täbys värdefulla livsmiljöer och spridningssamband ska bevaras och skyddas

• Områden med naturvärden av global och nationell 
betydelse, naturvärdesklass 1 och 2, ska bevaras.

• Exploatering av områden med naturvärdesklass 3 
bör endast övervägas i undantagsfall om skydds-
åtgärder som säkerställer områdets värden vidtas 
eller om kompensation kan ske och inga betydande 
spridningssamband påverkas negativt.

• Områden med naturvärdesklass 4 kan ianspråk-
tas för exploatering om kompensationsåtgärder 
genomförs och inga betydande spridningssamband 
påverkas.

• Områden med potentiellt naturvärde ska fältinven-
teras inför planbesked och förekomst av natur-
vårdsarter i planområden ska kartläggas.

• Vid exploatering av naturområden ska skadelind-
ringshierarkin användas. Skadelindringshierarkin 
innebär att skador i första hand ska undvikas, i 
andra hand minimeras, avhjälpas och återställas på 
plats och i sista hand kompenseras.

• Bedömning av påverkan från verksamheter, åtgär-
der och planer får inte begränsas till ett enskilt om-
råde. En samlad bedömning av kumulativa effekter 
av den kommunala planeringen krävs.

• Planera för att stärka och utveckla spridnings-
sambanden mellan värdefulla artrika livsmiljöer i 
samband med exploatering och förvaltningsåtgär-
der. Undvik att fragmentera tätortens parker och 
naturparker.

• Bevara odlingslandskapets värdekärnor och land-
skapselement som är viktiga för biologisk mång-
fald och spridningssamband såsom åkerholmar, 
solitärträd, alléer, brukningsvägar, diken och flikiga 
kulturpräglade skogsbryn. Se även kapitel Kultur-
miljö som resurs. 

• Bevara skogslandskapets värdekärnor och stora 
arealer sammanhängande skogsmark, för att på så 

sätt minska risk för påverkan på störningskänsliga 
arter och bevara och utveckla de regionalt viktiga 
spridningssambanden för barr- och blandskog. 
Undvik att ta oexploaterad skogsmark i anspråk. Se 
även kapitel Kulturmiljö som resurs.

• Ta hänsyn till särskilt skyddsvärda och skyddsvärda 
träd när områden exploateras och utvecklas, genom 
inventering, inmätning och reglering av åtgärder.

• Säkerställ att bevarade träd och trädmiljöer inte 
avverkas eller förstörs i ett senare skede genom att 
införa tydliga skyddsbestämmelser i detaljplan, med 
krav på marklov för åtgärder som påverkar träden. 

• Marklovärenden och andra önskemål som påver-
kar särskilt skyddsvärda och skyddsvärda träd bör 
remitteras till sakkunnig för bedömning.

• Arter med högsta riskkvalificering i artdatabankens 
lista över främmande arter ska i möjligaste mån 
undvikas i kommunens anläggningar.

• Invasiva växter ska förhindras att etablera sig i 
kommunen. Förvaltning av grönområden och vatten 
ska skötas så att risk för spridning av invasiva arter 
minimeras. Minska risken för spridning av invasiva 
växter genom informationsinsatser till allmänheten. 
Städa bort trädgårdsavfall i kommunens naturom-
råden.

• Uppmana allmänheten att rapportera in förekomster 
av invasiva arter via kommunens hemsida.

• Invasiva växter enligt EU-förordningen samt park- 
slide och blomsterlupin ska kartläggas och bekäm-
pas och samverkan med kringliggande kommuner, 
myndigheter och andra fastighetsägare ska ske i 
bekämpningsarbetet.

• Belysning av naturområden ska göras med stor 
försiktighet. Belysningsprogram för Täby kommun 
2021 för att undvika ljusföroreningar och för att 
minimera negativ påverkan på djur och natur.

I förvaltning och i samband med utveckling och förändring ska livsmiljöer  
och spridningssamband stärkas

• Områden med naturvärden av global och nationell 
betydelse, naturvärdesklass 1 och 2, på kommu-
nägd mark ska förvaltas så att värden bevaras och 
utvecklas.

• Områden med påtagligt naturvärde, naturvärdes-
klass 3, bör öka på kommunal nivå genom systema-
tiska förvaltningsåtgärder som exempelvis skogs- 
och landskapsvård. 

• Arbeta för ett hållbart lantbruk i Täby genom 
samverkan, information, rådgivning och ekonomis-
ka incitament för minskad kemikalieanvändning, 
förbättrade livsmiljöer, minskad övergödning och 
utökad betesdrift.

• Förvalta Täby kommuns skogar med hyggesfri 
skogsvård enligt Skogsvårdsplan För skötsel och 
utveckling av Täbys skogar 2021.

• Uppdatera kommunens parkbeskrivningar och 
naturparksbeskrivningar med åtgärder för utveck-
ling av ekologiska funktioner och spridningssam-
band.

• Ta fram en trädplan med skötselplaner för tätortens 
värdefulla alléer och skyddsvärda träd.

• Upprätta skötselplaner för kommunens fem 
viktigaste vattendrag med åtgärder för biologisk 
mångfald.
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Förändringsområden från Översiktsplan Täby 2050  - Staden på landet överlagrad på Täbys naturvärden.

Regionala spridningssamband

Lokal spridningssamband

Klass 1  – högsta naturvärde 

Klass 2 – högt naturvärde

Klass 3 – påtagligt naturvärde

Klass 4 – visst naturvärde

Klass 5 – potentiellt naturvärde

Ej NV-objekt
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Samband och livsmiljöer: Pollinatörer

• Bevara värdefulla ängs- och betesmarker och 
förvalta dem med kontinuerlig hävd som slåtter eller 
om möjligt med betesdjur.

• Stärk och utveckla spridningssambanden mellan 
kommunens artrika gräsmarker och artrika vägkan-
ter, kraftledningsgator och brynmiljöer.

• Utveckla och bevara brynzoner och gynna bärande 
buskar och träd, framförallt arter som blommar 
tidigt på våren, som t.ex. sälg. 

• Välj växtlighet som gynnar pollinatörer i parker och 
övriga planteringar som nektarrika blommor och 
blommande träd och buskar.

• Gynna pollinatörer genom att anlägga bi- och fjärils-
holkar, bibäddar och humleholkar. 

• Utveckla delar av bruksgräsytor i parkmiljöer till 
artrika ängsytor, blomsteråkrar eller perennängar. 

• Arbeta med veteraniseringsåtgärder vid nedtagning 
av träd. Skapa faunadepåer eller högstubbar av 
träden för att bevara/stärka pollinatörers livsmiljöer. 
Dessa har även ett pedagogiskt syfte.

• Arbeta med att nyskapa död ved i olika former och 
av olika trädslag så att död ved finns i alla nedbryt-
ningsstadier. Anpassa åtgärder så att rekreativa 
värden bibehålls.

• I täta stadsmiljöer kan gröna tak och fasader vara 
ett komplement till markplanteringar och träd om de 
utformas med lämplig vegetation, exempelvis ängs-
växter och blommande buskar och klätterväxter. 

Samband och livsmiljöer: Groddjur och fiskar

• Undvik exploatering av livsmiljöer viktiga för grod-
djur och fiskar. Dessa områden kan även omfattas 
av starka skydd, exempelvis vikar, våtmarker, 
småvatten och strandzoner.

• Vid exploatering där vandringsstråk för groddjur 
förekommer bör dessa säkerställas, i första hand 
genom anpassning och i andra hand genom åtgär-
der, exempelvis grodtunnlar.

• Säkerställ att inga nya vandringshinder för fisk 
anläggs och riv befintliga vandringshinder i   
kommunens vattendrag.

• Återskapa/nyanlägg våtmarker och strandängar 
och utforma dessa för att gynna biologisk mångfald 
och vattenrening och ta tillvara våtmarkernas rekre-
ativa och pedagogiska potential. Dagvattendammar, 
befintliga och planerade, ska där det är möjligt an-
passas för att gynna groddjur och utgöra lekvatten. 

• Genomför fiskevårdsåtgärder i lämpliga områden 
för att stärka rovfiskbestånden.

Samband och livsmiljöer: Tall

• Bevara skyddsvärda tallar vid exploatering och 
bevara och utveckla tallnätverkets spridningssam-
band för framtiden. Värna särskilt de regionala 
sambanden och kopplingar mellan skogsområden i 
de gröna kilarna.

• Plantera tallar som park- och stadsträd där det är 
viktigt att binda samman och stärka spridningsstråk 
och livsmiljöer.

• Frihugg gamla tallar både inom och utanför tätorten 
och gynna efterträdare genom att friställa yngre 
tallar som kan bli grova och gamla i framtiden.

• Öka andelen död ved i skogsmiljöer.

Samband och livsmiljöer: Ädellöv

• Bevara skyddsvärda ädellövträd och deras efter-
trädare och värna särskilt kommunens värdefulla 
ekmiljöer och dess spridningssamband. Värna 
och stärk de mellankommunala sambanden till          
Danderyd, Sollentuna och Upplands Väsby.

• Friställ gamla ädla lövträd och deras efterträdare.

• Plantera ädla lövträd som park- och stadsträd där 
det är viktigt att binda samman och stärka sprid-
ningsstråk och livsmiljöer.

• Öka andelen ädellövskog där gynnsamma förutsätt-
ningar finns.

• Bevara existerande ädellövsalléer så att de upprätt-
hålls genom skötsel och föryngring.

• Vid avverkning av ädellövträd ska dessa om möjligt 
läggas ut som faunadepåer i närområdet

• Öka andelen död ved i ädellövsmiljöer.

INRIKTNING FÖR PLANERING
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Samband och livsmiljöer pollinatörer…

Livsmiljöer

Spridningssamband

Samband och livsmiljöer groddjur och fiskar. 

Samband och livsmiljöer tallmiljöer. Samband och livsmiljöer ädla lövträd.

Livsmiljöer

Spridningssamband

Livsmiljöer

Spridningssamband

Livsmiljöer

Spridningssamband
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Hälsofrämjande tillgång 
till närnatur

Utmaningar och utgångspunkter

Idag hör livsstilsbaserade sjukdomar till några av våra 
största folkhälsoutmaningar och risker är kopplade till 
fysisk inaktivitet, psykisk ohälsa, stress och ofrivillig 
ensamhet. Även om den genomsnittliga folkhälsan i ett 
historiskt perspektiv utvecklas positivt i Sverige så ökar 
skillnaden i hälsa mellan olika sociala grupper. Barn 
och unga rör sig betydligt mindre nu än för bara några 
decennier sedan och har betydligt sämre kondition 
vilket påverkar deras prestationsförmåga negativt och 
utgör en riskfaktor för framtida hälsoproblem. Fysisk 
aktivitet avtar snabbt i tonåren och flickor är mindre 
aktiva än pojkar. Flickor är mer otrygga i offentlig miljö 
och rapporterar mer upplevd ohälsa. Sedan 1990-talet 
har dödligheten bland äldre sjunkit mycket vilket lett 
till en växande andel äldre befolkning vars hälsa är 
betydelsefull för såväl individ som samhälle.

Parker och naturområden bidrar till en hälsofrämjande 
livsstil om de finns nära människor och har tillräcklig 
storlek för att inrymma hälsofrämjande kvaliteter. 
Gångavståndet från bostaden till en grön miljö påver-
kar stressnivåer och risken för övervikt. Vid avstånd på 
50 meter till närmaste grönyta minskar användandet. 
Vid över 300 meter faller det kraftigt och vid avstånd 
över 1 km minskar sannolikheten ytterligare att man 
är fysiskt aktiv. Bäst hälsoeffekter ger grönområden 
större än 1 hektar inom 300 m.

Att lätt kunna ta sig till ett grönområde är särskilt 
viktigt för målgrupperna barn, äldre och personer med 
vissa funktionsvariationer. Barn som bor i områden 
med mycket träd och omgivningsgrönska är mer fysiskt 
aktiva och barn som leker i naturmiljö har bättre mo-
torik, leker mer varierade lekar och har färre konflik-
ter än barn som leker i en hårdgjord miljö. Vistelse i 
gröna miljöer ger långsiktiga positiva hälsoeffekter, till 
exempel att barn som växer upp i områden med hög 
andel grönska behåller sina kognitiva funktioner bättre 
när de blir äldre än de som vuxit upp i mer hårdgjorda 
miljöer. 

Fysisk aktivitet i naturmiljö ger större hälsofördelar än 
fysisk aktivitet inomhus. Utöver att göra oss friskare, 
påverkar tillgång till grönområden inlärning och pre-
station, lindrar effekten av olika funktionsvariationer, 
som t.ex. ADHD och minskar sömnstörningar. För 
stressade personer är det särskilt viktigt att uppleva ro 
och tystnad utan buller. Mötesplatser och sociala akti-
viteter i grönområden som t.ex. odling och motionsak-
tiviteter kan bidra till samvaro och ökad sammanhåll-
ning och minska utsattheten för ofrivillig ensamhet.

FÖRDJUPADE  KUNSKAPSUNDERLAG

Lekvärde och potentiellt lekvärde i naturparker, 2018 
      Rofyllda och potentiellt rofyllda miljöer inom tätort, 2018 

Sociala värden i Täbys Grönområden, 2019
Landskapskaraktärsanalys – Täby kommun, 2019

Tillgång till rekreativa värden i grönstruktur – Täby kommun, 2020 

Utvecklingsinriktning från Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet

”Täbys invånare, verksamheter och besökare ska ha god tillgång till närnatur. Grönplanens inriktning ska 
vara en av utgångspunkterna i efterföljande planprocesser. Gröna samband för rekreation ska bevaras och 
nya ska utvecklas.”
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Närnatur och hälsa

Närnatur är den natur som finns i närheten av bebyg-
gelsen. Närnaturen omfattar både natur- och kultur-
landskapet och anlagda grönområden som bostads-
gårdar och parker, träd och planteringar. Park- och 
naturmiljöer har positiva hälsoeffekter på flera sätt:

• Stödjer och främjar utevistelse
• Stödjer och främjar fysisk aktivitet
• Stödjer och främjar social samvaro
• Erbjuder fysisk och mental återhämtning
• Ger intellektuell stimulans
• Bidrar till ett behagligt lokalklimat

Tillgång till närnatur med kvalitativt innehåll kan bidra 
till att utjämna skillnader i hälsa relaterat till ålder, 
kön och ojämlika socioekonomiska förutsättningar. 
Den utgör därför en viktig pusselbit i en socialt hållbar 
samhällsutveckling. Brist på miljöer som stödjer 
hälsofrämjande upplevelser och aktiviteter påverkar 
vår utsatthet för dålig hälsa. Platser som upplevs 
otrygga vissa tider av vissa invånare begränsas dessa 
personers tillgång till miljön. Det är särskilt viktigt att 
utveckla miljöer med hänsyn till de grupper som har 
störst behov t.ex. barn, äldre, flickor och personer med 
funktionsvariationer. Att integrera barnperspektivet, 
genom att exempelvis göra barnkonsekvensanalyser 
vid utveckling och förvaltning av offentliga miljöer, 
kan bidra till att minska skillnader i hälsa för barn och 
unga. Det är också viktigt att hitta former för att skapa 
delaktighet och inflytande, till exempel genom att få 
barn och personer med funktionsvariationer att delta i 
utvecklingen av utemiljöer och identifiera metoder att 
ta in barnets perspektiv i samhällsutvecklingsproces-
sen.

Invånardialog om Täbys närnatur

För att öka kunskapen om hur Täbys invånare använ-
der kommunens parker och naturområden genom-
fördes under 2018-2019 en digital enkät och samtal i 
fokusgrupper. Invånare, verksamhetsföreträdare och 
besökare i kommunen fick beskriva vad de uppskattade 
i kommunens grönstruktur och ge förslag på vad som 
bör förbättras. Särskilda insatser gjordes för att fånga 
upp synpunkter från barn och äldre. Totalt inkom 1025 
platsbeskrivningar av boende och verksamma i olika 
delar av kommunen. Respondenter fick även svara på 
hur lång tid det tar att ta sig till favoritplatsen, hur ofta 
de är där och vilket färdmedel som användes för att 
ta sig dit. Enligt dialogen går eller cyklar majoriteten, 
84% till sina favoritplatser och 15% tar bilen. 45% i 
enkäten angav att de har mindre än 5 minuters avstånd 
till favoritplatsen från hemmet eller verksamheten, 
40% har motsvarande 5–15 minuter. Det man uppskat-
tar mest i parker och naturområden är naturupplevel-
se, djur och växter, promenader och tyst och lugnt och 
det man framför allt vill förbättra är belysning, fram-
komlighet, kopplingar och vägunderhåll för gående och 
cyklister samt tillgänglighet med kollektivtrafik. Några 
av de mest förekommande kommentarerna synpunk-
terna/önskemålen är:

• Skapa fler bostadsnära samlingsplatser och kultur- 
evenemang utomhus.

• Skapa fler spontanidrottsplatser.
• Det är delvis svårt att hitta tysta platser för åter-

hämtning på grund av trafikbuller.
• Förbättra information om kulturmiljövärden och 

naturvärden genom anläggningar och kommunika-
tionsinsatser.
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• Bevara ”Halva Täby grönt”, värna strandskyddet och 
bevara och utveckla kommunens strandpromena-
der.

• Utveckla fler platser där man kan uppleva natur-             
värden, som t.ex. vandringsleder och torn för 
fågelskådning.

Inom projektet Ung Livsstil i Täby görs regelbundet 
en undersökning av ungas preferenser på fritiden. Den 
senaste undersökningen genomfördes 2018/2019 och 
visar att unga i Täby från mellanstadiet till gymnasiet 
helst vill att kommunen satsar på idrottsanläggningar 
och natur. När det gäller utomhusanläggningar vill 
både pojkar och flickor se satsningar på badplatser och 
utegym. Pojkar vill gärna se satsningar på fotbollspla-
ner medan flickor önskar sig motionsspår. Båda könen 
vill gärna se mer av kulturevenemang i form av festi-
valer för musik, film, teater och dans. En högre andel 
flickor än pojkar i Täby rapporterar upplevd ohälsa 
och flickor upplever större otrygghet enligt enkäten. 
I arbetet med att förädla Täbys grönområden är det 
viktigt att följa upp och ta hänsyn till ungas preferen-
ser eftersom de kan förändras över tid och att utföra 
projekt och investeringar som kan bidra till att ungas 
upplevda hälsa och trygghet förbättras.

Tillgång till närnatur i Täby

Boverket rekommenderar följande riktvärden/mått för 
tillgänglighet till bostadsnära natur:

• Närparker bör helst ligga inom 50 m från bostaden.
• Lokalparker bör kunna nås inom 200 m från bo-

staden och utan att man behöver korsa trafikerade 
vägar.

• Stadsdelsparker bör ligga inom 500 m från bosta-
den, dock inte längre bort än 800 m. 

• Friarealer, strövområden som känns orörda, bör 
ha en täckningsgrad om minst 300 till 400 m² per 
invånare.

Dessa kategorier och mått används ofta för att göra 
hållbarhetsbedömningar och sociala konsekvens- ana-
lyser av planer och bebyggelseutveckling och har därför 
använts för att analysera tillgång i Täby med mindre 
anpassningar till Täbys förhållanden. Grönområden 
måste både finnas nära och vara tillräckligt stora och 
tillräckligt kvalitativa för att främja hälsa och välbe-
finnande. Inom ramen för grönplanearbetet har både 
tillgång till Täbys grönstruktur och dess kvaliteter in-
venterats och kartlagts i rapporten Tillgång till rekrea-
tiva värden i grönstruktur, 2020. Analysen baseras på 
det faktiska gångavståndet till ett grönområde eller en 
kvalitet i grönområdet. Resultaten av analysen beskri-
ver därför en realistisk bild av befolkningens tillgång 
till rekreativa värden i grönstrukturen. Analysen har 
genomförts utifrån befintligt gångnät vilket gör att ut-
vecklingsområden utan utbyggt gångnät inte omfattas.

Tillgångsanalyserna är utförda för att möjliggöra 
uppföljning, och utvärdering av kommunens park- och 
naturtillgång, identifiera bristområden och behov av 
barriärbrytande åtgärder. Följande beståndsdelar i 
grönstrukturen har inom grönplanearbetet i Täby iden-
tifierats som mest betydelsefulla för en hälsofrämjande 
tillgång till närnatur: 

• Träd 
• Närpark 
• Lokalpark 
• Stadsdelspark
• Strövområden 

Befolkningstäthet i Täby. Allmänt tillgänglig grönstruktur i Täby.
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Träd
Träd har särskilt stor betydelse för vår hälsa och vårt 
välmående. Utöver att bidra till att skapa ett behagligt 
och hälsosamt klimat bidrar träden även till att förbätt-
ra vårt välmående. Människor som bor i stadsmiljöer 
med hög andel träd är friskare, mindre stressade, har 
längre förväntad livslängd och högre mentalt välmåen-
de än personer som bor i områden med mindre andel 
träd. Hur stor andel av ytan i ett område som täcks av 
träd, områdets krontäckning, har stor betydelse för 
hälsoeffekterna. Personer som bor i bostadsområden 
med hög andel krontäckning, där 30% eller mer av 
området täcks av träd, har 31% lägre risk för psykisk 
ohälsa jämfört med personer som bor i områden där 
trädkronorna täcker upp till 9% av ytan. Trädens 
beskuggning är viktig för att minska exponeringen för 
skadlig solstrålning och hetta. Detta är särskilt viktigt 
i miljöer för barn, unga och äldre. Träd i närområdet 
kan ge stora hälsoeffekter och de har stort ekonomiskt 
värde men forskning visar att kommuner trots detta 
ofta underinvesterar i träd. 

Tillgång till träd mäts i procent krontäckning, hur 
stor andel av området vars yta täcks av trädkronor. 
Krontäckning bör hanteras systematiskt i planering 
och förvaltning för att säkerställa hälsa, livskvalitet 
och ekosystemtjänster och säkerställa ett robust träd-       

bestånd med lång livslängd och god motståndskraft 
mot sjukdomar och skadeinsekter. 

Krontäckningen i Täby är generellt god, i genomsnitt 
ca 25% men bristområden finns, främst kopplat till 
verksamhetsområden och viss tätare bebyggelse. De 
största bristområdena är Arninge och Täby centrum. 
Dessa områden faller även ut som värmeöar, deras 
lokalklimat har brister vid värmeböljor. Även vissa 
parkmiljöer har brist på träd vilket gör det svårt att 
uppsöka skugga under dygnets skiftande solförhållan-
den.

En lämplig nivå på krontäckning i nya områden är 
20% och miljöer för känsliga brukare som exempelvis 
förskolegårdar, skolgårdar, vårdmiljöer och omsorgs-
boenden bör ha minst 30% krontäckning. Vid utveck-
ling av områden kan man spara äldre träd och plantera 
stora träd för att snabbt få god krontäckning i nya be-
byggelseområden och ha en strategi för hur krontäck-
ning ska bibehållas över tid genom att beakta trädens 
livslängd, storlek, växtplatsförutsättningar och skötsel. 
Det är viktigt att variera trädbeståndet inom tätort då 
trädbeståndet blir mindre känsligt för skadedjur och 
sjukdomar då. Se vidare i avsnitt skydd och utveckling 
av trädmiljöer.

Näsby Slottspark
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Närpark
Med närpark avses en grön miljö avsedd för återhämt-
ning och samvaro. Bostadsnära grönska är extra viktig 
för små barn, äldre och för personer med funktions-
nedsättning som inte kan ta sig så långt. I första hand 
ska dessa områden finnas på privatägd mark – träd-
gårdar, bostadsgårdar, entréplatser och andra grönytor 
intill bebyggelse. Privata ytor kan kompletteras med 
offentlig park i vissa fall, t.ex. fickparker eller mindre 
naturparker i bristområden. Närparken bör ligga i 
direkt anslutning till byggnaden eller inom max 50 m 
gångavstånd och vara lätt att nå. Minst 50% av närpar-
ken bör vara solbelyst vid vårdagjämning kl. 15. Parken 
bör minst innehålla upplevelsekvaliteterna rofylldhet, 
där god ljudmiljö och ostördhet är viktiga aspekter, 
samvaro, prydnadsvärde och/eller lekvärde för mindre 
barn. Närparken bör innehålla minst tre upplevelse-
kvaliteter, fler upplevelsekvaliteter innebär i regel ökad 
attraktivitet. Inga GIS-analyser av tillgång till närpark 
har genomförts i Täby men generellt bedöms tillgången 
som god beroende av de dominerande bebyggelsetypo-
logierna där god tillgång till bostadsnära grönska ofta 
varit utgångspunkt. Tillgång till närpark på privatägd 
mark hanteras i detaljplanering så att inte bristområ-
den skapas med dålig kvalitet på närparker avseende 
dagsljus, vistelse- och upplevelsekvaliteter.

Vänortsparken
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Lokalpark (grannskapspark/naturpark)
Med lokalpark avses en park nära bostaden/verksam-
heten som kompletterar närparken. Det är en grön 
miljö avsedd för samvaro, återhämtning, fysisk aktivi-
tet och stimulans. Parkens funktioner är extra viktiga 
för målgrupperna barn, småbarnsföräldrar samt äldre. 
Parken ska fungera för personer med funktionsned-
sättning. Lokalparken ska nås inom 200-300 m gång-
avstånd utan att behöva korsa otrygga trafikbarriärer. 
I täta stadsmiljöer är 200 m ett lämpligare mått efter-
som andel grönyta per person är lägre i dessa områden. 
Storleken bör vara 0,3-5 ha. Parker under 0,3 kan ha 
har svårt att inrymma de upplevelsekvaliteter som 
krävs för en attraktiv, hälsofrämjande lokalpark. Minst 
50% av lokalparken bör vara solbelyst vid vårdagjäm-
ning kl. 15. Lokalparken ska innehålla upplevelsekva-
liteterna rofylldhet, där god ljudmiljö och ostördhet 
är viktiga aspekter, samvaro, lekvänlighet för små och 
lite större barn. Den bör också innehålla minst två av 
följande upplevelsekvaliteter: prydnadsvärde, artrike-
dom, allmänning, det vilda. Lokalparker bör erbjuda 
minst fem upplevelsekvaliteter. Fler upplevelsekvalite-
ter innebär i regel ökad attraktivitet. 

Tillgång till en stadsdelspark eller stadspark inom    
300 m ersätter behov av lokalpark. Enligt GIS-analyser 
som gjorts inom grönplan har 80% av Täbys befolk-
ning tillgång till lokalpark eller stadsdelspark inom 250 
m. Bristområden i Täby finns främst kopplat till vil-
laområden där tillgång till allmän plats är begränsad. 
För andra områden som har mer än 250 m till lokal-
park beror bristen ofta på barriärer i form av vägar och 
järnvägar. Vissa bristområden kompenseras delvis av 
god tillgång till natur- och strövområden. 

Lorensviksparken
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Tillgång till lokalpark.

Det är i princip omöjligt att rätta till en parkbrist i ett 
färdigbebyggt område. I vissa fall kan åtgärder som 
förstärker gröna stråk och samband kompensera för 
det längre avståndet.
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Stadsdelspark
En stadsdelspark är en stor och mångfunktionell 
stads- eller stadsdelspark som fungerar som stadsde-
lens viktigaste gröna målpunkt. Stadsdelsparken ska 
erbjuda något för alla målgrupper och behov. Det ska 
finnas möjlighet till fysisk aktivitet, samvaro, åter-
hämtning, stimulans och pedagogik. Det är en fördel 
om parken delvis utgörs av naturpark och om den kan 
erbjuda service i form av t.ex. servering, toaletter och 
möjlighet att ordna evenemang. Stadsdelsparken ska 
nås inom 500–800 m gångavstånd. I täta stadsmiljöer 
är 500 m ett lämpligare mått eftersom andel grönyta 
per person är lägre i dessa områden. Storleken bör vara 
ca 5–10 ha. Stadsdelsparken ska innehålla upplevelse-
kvaliteterna: rofylldhet, där god ljudmiljö och ostörd-
het är viktiga aspekter, samvaro, lekvänlighet för både 
barn och vuxna, prydnadsvärde, artrik och allmänning 
(öppen bruksgräsyta). Den bör också innehålla minst 
ett av följande upplevelsekvaliteter: det vilda, rymd/
vidsträckt. Stadsdelsparker bör erbjuda minst sju 
upplevelsekvaliteter. Fler upplevelsekvaliteter innebär 
i regel ökad attraktivitet. Tillgängligheten ökar med bra 
entréer, bra gång- och cykelvägar som leder hit, central 
placering eller närhet till andra välbesökta målpunkter 
(som till exempel skolor, bibliotek, vårdcentral eller 
liknande). Stadsdelsparker bör vara nåbara med kol-
lektivtrafik. 81% av befolkningen i Täby har tillgång till 
Stadsdelspark inom 800 m. 

Det är främst områden med dominerande villabebyg-
gelse som visar brist på stadsdelsparker. Brist finns 
i Skarpäng, delar av Ella Park, Vallabrink, Valla-
torp, Gribbylund, Näsbypark och Täby kyrkby. Vissa 
bristområden kompenseras delvis av god tillgång till 
natur- och strövområden. Flera bristområden kan 
åtgärdas om någon av parkerna där utvecklas som 
stadsdelspark. 

Åkerbyparken
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Tillgång till stadsdelspark.

De flesta av Täbys stadsdels- och stadsparker återfinns 
i kommundelarnas mer centrala delar, ofta i anslut-
ning till ett kommundelscentrum. Vissa stads- och 
stadsdelsparker är små, under 1 ha. Små parker är ett 
problem i områden där tillgång till andra offentliga 
grönområden är begränsad. De kan bitvis drabbas av 
hårt slitage och kräva omfattande förvaltningsåtgärder.
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Strövområde
Strövområden är större tätortsnära natur- och frilufts-
områden, ofta i anslutning till en sjö eller havet. Flera 
av dessa är skyddade som reservat, Natura 2000 eller 
riksintresse. Dessa områden är viktiga för återhämt-
ning, samvaro, fysisk aktivitet och stimulans/pedago-
gik. Tillgång till service i form av toaletter, omkläd-
ningsrum, dusch, bastu, servering, vindskydd och 
grillplatser är viktiga funktioner som stärker värdet 
av dessa områden. Delar av dessa områden ska vara 
tillgängliga för personer med funktionsvariationer. 

Strövområden bör nås inom 1 km och vara minst 50 
ha. Boverket rekommenderar att tillgången till ströv-
områden/friarealer ska vara 300–400 m²/invånare. 
Nåbarheten ökar med tydliga entréer och bra gång- och 
cykelvägar som leder hit. Därutöver bör de vara nåbara 
med kollektivtrafik samt erbjuda parkeringsmöjlighe-
ter. Gröna entréer och stationer med information och 
vägvisning är viktigt för att fler ska hitta ut i naturen. 
Gång- och cykelvägar, motionsspår, vandringsleder 
och ridvägar i strövområdet är viktiga för att de ska 
användas i stor utsträckning. 

I Täby är andelen strövområden drygt 320 m²/invåna-
re och 80% av befolkningen har tillgång till strövom-
råde inom 1 km, för tillgångsmåttet har strövområden 
utanför kommungränsen inkluderats. Bristområden 
finns främst i Täbys centrala delar där man har tillgång 
inom 2 km. Förbättrade gångnät och samband för 
friluftslivet samt barriärbrytande åtgärder minskar 
avståndet. God vägvisning och utveckling av gröna sta-
tioner och hållplatser kan kompensera områden med 
längre avstånd.

Prästgården
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Tillgång till strövområden.
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Sammanvägd bristanalys för offentliga 
grönområden
Naturområden kan vara ett komplement och i vissa 
fall ersätta en parkmiljö vad gäller upplevelsen av 
grönska, rofylldhet och friluftsliv. I andra avseen-
den kan parker ha kvaliteter som t.ex. tillgänglighet, 
samvaro och prydnadsvärden. I denna analys visas 
områden inom kommunen som helt saknar tillgång 
till offentliga kvalitativa grönområden inom 250 m.

84% av befolkningen i Täby kommun har tillgång 
till offentliga park- och naturområden inom 250 
meter. För de områden som har mer än 250 m be-
ror bristen främst på: Järnväg eller större väg som 
utgör barriär, koppling saknas eller behov av mer 
närnatur. 

I vissa fall kan närnatur finnas tillgängligt i an-
gränsande kommun exempelvis Altorpskogen och 
Rinkebyskogen, Danderyds kommun.

Tillgång till närnatur.
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Gröna samband för rekreation

Tillgängligheten inom den gröna infrastrukturen är en 
viktig aspekt som påverkar värdet av parker och ströv-
områden. Tillgängligheten avgörs i hög grad av de väg-
ar, stigar, spår och leder som finns i grönområden och 
som kopplar samman bebyggelse och gröna målpunk-
ter. Även utformning och förvaltning av dessa stråk har 
betydelse: som exempelvis skyltning och vägvisning, 
belysning, möblering, snöröjning och halkbekämpning 
och andra faktorer som kan öka tillgängligheten för 
personer med funktionsvariationer. I dialogarbetet 
framkom att många respondenter upplever att tillgäng-
ligheten med gång, cykel och kollektivtrafik till Täbys 
naturområden bör förbättras. Det har även lyfts som 
angeläget i värdebeskrivningen för Täbys riksintresse 
för friluftsliv. Viktiga verktyg i det arbetet är både grö-
na stråk, gröna stationer och gröna entréer.

Inom grönplanearbetet har så kallade ”gröna rekre-
ationsstråk”, gröna stråk som går igenom parker och 
natur, inventerats. I detta arbete kartlades befintliga 
och önskade gröna stråk för att identifiera bristfälliga 
kopplingar. En mer omfattande tillgänglighetsanalys 
för personer med funktionsvariationer behöver göras 
på en mer detaljerad nivå när åtgärder föreslås i en 
park eller i ett naturområde.

Gröna stråk
I Täby finns flera kvalitativa strövområden med iord-
ningställda spår, leder och ridvägar. En viktig del i att 
öka tillgängligheten till dessa för gående och cyklis-
ter är att se till att det finns attraktiva stråk med god 
belysning och vinterväghållning som leder besökare 
från bostaden ut i friluftsområden och större parker 
och som även kopplar till strövområdenas utbud. De 
gröna stråken ska även fungera för gröna promenader 
i anslutning till bostad eller verksamhet. I arbetet med 

grönplanen har ett förslag till utveckling av gröna stråk 
tagits fram. 

Arbetet med gröna stråk behöver bedrivas systema-
tiskt i breda interna samarbeten för att säkerställa god 
framkomlighet, belysning och drift. Det är även av vikt 
att ha god dialog med grannkommuner för att samord-
na sammanhållna rekreationsstråk över kommunens 
gränser.

För att klassas som ett grönt stråk bör stråket inne-
hålla vissa upplevelsevärden. På olika platser finns det 
olika förutsättningar, och ett grönt stråk kan se olika 
ut. Platsens förutsättningar ska utgöra utgångspunkt 
för att uppnå passande upplevelsevärden. En särskilt 
viktig del hur stråken utformas är trädplantering, se 
vidare under skydd och utveckling av trädmiljöer.

71% av befolkningen i Täby kommun har tillgång till 
promenadvägar, strandpromenader, spår och leder 
inom 1 000 meter. Denna typ av leder förekommer 
i många fall i de större strövområdena. Analysen 
omfattar inte spår och leder i angränsande kommuner 
utom för Roslagsleden och Blå leden. För de områden 
som har mer än 1000 m till dessa värden beror bristen 
främst på läge i kommunens centrum långt från större 
strövområden. I vissa fall kan leder finnas tillgängliga 
i angränsande kommun. Exempelvis i Altorpsko-
gen och Rinkebyskogen i Danderyd, Rösjöskogen i                        
Sollentuna och Kristineberg-Gävsjöskogen i Vallen-   
tuna. Roslagsleden och Blå leden är exempel på vand-
ringsleder som kopplar ihop flera kommuner.

Vid tolkning av kartan är typ av led, underhåll som 
t.ex. snöröjning och halkbekämpning, belysning samt 
integration med övriga vägnätet viktiga aspekter att 
beakta i planeringsarbetet.
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Kartan utgår från underlaget med bristområden för tillgång till spår 
och leder. Kartan visar befintliga och önskvärda lokala kopplingar men 
även kopplingar där Täbys lokala gröna stråk kan kopplas till spår 
och leder utanför kommunens gränser. För delar av bristområden 
i södra Täby finns tillgång till spår och leder i Danderyds kommun i 
Altorpskogen och Rinkebyskogen.

Kommungräns

Spår, leder, strandpromenader och  
ridvägar i grönstruktur

Område med tillgång inom 1000 m

Bristområde

Gröna rekreationsstråk – önskade eller avsedd för 
förbättringsåtgärder
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Gröna stationer och gröna entréer
Gröna stationer är ett begrepp med ursprung i Regio-
nal utvecklingsplan för Stockholm. Det avser stationer 
eller hållplatser för kollektivtrafik som ligger högst 
300–500 meter från en grön kil. Det längre avståndet 
kan accepteras om det går att nå en grön kil via ett 
tydligt samband i den lokala grönstrukturen, till exem-
pel parker, stråk och naturområden. Målet med gröna 
stationer är att öka tillgängligheten för alla till kommu-
nens naturområden och samtidigt minska behovet av 
storskaliga parkeringsplatser och problem med olovlig 
parkering i och i anslutning till grönområden. I Täby 
har även ett behov av gröna hållplatser identifierats då 
spårstationer inte är tillräckliga för att skapa tillgäng-
lighet till de viktigaste rekreativa grönområdena. Grö-
na stationer/hållplatser ska förses med information om 
besöksmål, promenadvägar och stråk, trafiksäkerheten 
ska vara hög och tillgängliga och trygga kopplingar 
med god vägvisning mellan station/hållplatser och 
grönstrukturen bör finnas oavsett årstid. 

Gröna entréer är ett begrepp som används lokalt i 
Täby för entréer till grönområden som ofta innehåller 
parkeringsmöjligheter och informations- och orien-
teringsskyltar om grönområdet. I nuläget har endast 
13% av Täbys gångnät tillgång till grön entré inom 
1000 m. Flera av Täbys gröna entréer är planerade för 
besökare med bil. Det är en förklaring till varför en låg 
andel av kommunens invånare når dessa via gångnätet 
inom 1000 meter. Det är önskvärt att gröna stationer 
kan fungera som gröna entréer även för personer som 
kommer till fots och med cykel. I anslutning till vissa 
bostadsområden, framför allt där gröna stationer 
saknas, bör utbudet av gröna entréer kompletteras för 
att förbättra tillgängligheten för gående och cyklister. 
Vissa gröna stationer lämpar sig väl för uthyrning eller 
utlåning av cyklar. Vid Täby kyrkby skulle lånecyklar 
mycket effektivt kunna öka tillgängligheten till Runri-
ket och Skålhamra-Kvighage.

Följande möjliga Gröna stationer/hållplatser har iden-
tifierats (se även kartan på nästa sida):

1. Täby kyrkby station (Prästgårdsängarna, Vallen-   
tunasjön, Runriket och Skålhamra-Kvighage)

2. Visinge station (Stolpaskogen och Gullsjöområdet)
3. Hägernäs station (Rönninge by-Skavlöten samt ev 

Bogesund)
4. Arninge station/hållplats (Samordning med Öst-

eråker krävs. Stationen ligger långt bort från grön-
kilar men kan bli aktuell i samband med att man 
förbättrar kopplingar mot Österåker/Bogesund)

5. Näsby allé station (Näsby slottspark och strand-
promenaden)

6. Ensta krog hållplats (Stolpaskogen)
7. Skavlöten hållplats (Skavlöten friluftsgård)
8. Skogberga hållplats (Löttingekullen och Täby 

prästgård m.m.)
9. Täbybadet hållplats (Platsen ligger egentligen i 

Sollentuna men Täby äger och förvaltar marken, 
samordning med Sollentuna krävs t.ex. inom 
kilsamverkan)

10. Brinkvägen hållplats (Hagby-Mörtsjöområdet)
11. Såsta-Karby hållplats (Roslagsleden, Vallentunas-

jön och Karby gård)
12. Arninge verksamhetsområde hållplats (en ny håll-

plats på Arningevägen i höjd med Skavlöten).

Det finns också möjlighet att samverka med Danderyd 
kommun för att få till en grön station vid Altorp station 
där spårcentralen finns. Om samtliga gröna stationer, 
hållplatser och entréer byggs ut kommer över 50% av 
gångnätet i Täby ha tillgång till en grön station, håll-
plats eller entré inom 1000 m. 
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Natur- och parkområden från Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet med gröna stationer och gröna entréer
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Järnvägsstation

Utveckling Järnvägsstation

Utveckling Grön station

Utveckling Hållplats för båttrafik

Järnväg

Natur- och parkområden

Naturreservat

Utveckling naturreservat

Befintlig Grön entré

Utveckling Grön entré
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Kvaliteter i Täbys närnatur

För att en grönyta ska vara hälsofrämjande måste den 
ha ett kvalitativt innehåll. Inom ramen för grönplane-
arbetet har de viktigaste kvaliteterna av betydelse för 
en hälsofrämjande grönstruktur samlats i fem hälso- 
främjande områden som svarar mot samhällsutma-
ningar. Arbetet har skett i samarbete med forskare på 
SLU. Områdena är:

• Fysisk aktivitet
• Lekvärde 
• Återhämtning och stressreducering
• Social samvaro
• Pedagogik och intellektuell stimulans

För att boende och besökare i Täby ska ha tillgång till 
en hälsofrämjande närnatur som stimulerar till en 
hälsosam livsstil behöver samtliga av dessa kvaliteter 
erbjudas inom grönstrukturen. I grönplanedialogens 
fokusgrupper fick invånare beskriva vilka av kommu-
nens grönområden som är viktigast för fysisk aktivitet, 
för återhämtning, för social samvaro och lärande och 
stimulans. Flera av de mest populära park- och natur-
områdena i kommunen erbjuder samtliga eller flera 
av dessa kvaliteter. I Tillgång till rekreativa värden i 
grönstruktur, Täby kommun 2020-05-07 har tillgång 
till dessa kvaliteter analyserats på en övergripande nivå 
för att ge information om brist- och utvecklingsområ-
den. Sedan den tidigare grönplanen antogs 2005 har 
Täby kommun systematiskt arbetat med att utveckla 
parkers och naturparkers innehåll och kvalitet.
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Fysisk aktivitet
Möjligheten till fysisk aktivitet i grönstrukturen har 
på ett övergripande plan analyserats genom att mäta 
tillgången till spår, leder och ridvägar i grönstruktur 
samt bollplaner och andra utomhusaktiviteter. Även 
vinteraktiviteter har analyserats. Fysisk aktivitet kan 
också innebära möjligheten att tryggt kunna gå eller 
cykla till olika vardagsmålpunkter. Täby cykelplan 
2020-2024 styr arbetet för enklare och säkrare cykling 
i Täby. Kommunen driver också ett arbete för säkra 
skolvägar med målet att skolvägar i Täby ska bli säkra-
re och tryggare för barn.

Promenader uppskattas av breda målgrupper. Vinter-
väghållning och belysning är faktorer som påverkar 
tillgången till promenadvägar under delar av dygnet 
och året, likaså är möjligheten att ta sig till och från 
promenadområdet på ett tryggt och säkert sätt viktigt. 
Se även Gröna samband för rekreation.

När det gäller bollplaner och andra utomhusaktiviteter 
har 44% av befolkningen tillgång inom 500 m gång-
avstånd. Tillgången är relativt jämnt fördelad över 
kommunen. När det gäller vinteraktiviter är täcknings-
graden 89% inom 1 000 m. Dock är det ofta bara en 
vinteraktivitet som nås inom det avståndet. Tillgången 
till vinteraktiviteter påverkas av klimatförändringar 
eftersom tillgång till natursnö och naturisar påverkas. 
När det gäller fysisk aktivitet har olika målgrupper oli-
ka preferenser vilket är viktigt att beakta när komplet-
teringsåtgärder planeras. Fler valmöjligheter gör att 
fler målgrupper kan vara fysiskt aktiva på ett sätt som 
passar dem. Brist orsakas främst av brist på platser för 
aktivitet. Kartor för individuella analyser av tillgång 
till fysisk aktivitet i grönstrukturen finns i kommunens 
digitala kartverktyg.
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Tillgång till fysisk aktivitet.
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Lekvärde
Tillgång till lekplats och lek i natur har analyserats. 
Ytor för lek är av stor betydelse för barns möjlig-       
heter till fysisk aktivitet. De är även betydelsefulla för 
pedagogik, samvaro och kognitiv utveckling. 90% av 
Täbys invånare har tillgång till lekplats och/eller lek i 
naturpark, som fältinventerats för lekvärde, inom 500 
m. För små barns möjligheter till daglig utevistelse och 
lek är avståndet 500 m för långt. För dessa målgrup-
per är lekmöjligheter i direkt anslutning till bostaden/
verksamheten bäst. Tillgång till lek och utevistelse 
på kvartersmark har inte omfattats av analysen men 
kvalitativa bostadsgårdar och förskolegårdar är mycket 
viktiga för denna målgrupp. För de områden som har 
mer än 500 m till lekplats eller lek i natur beror bristen 
främst på: behov av fler lekmiljöer, järnväg eller större 
väg som utgör barriär, koppling saknas.

Avståndet till en lämplig lekmiljö kan styra hur ofta 
barn leker utomhus, samt i vilken ålder och omfattning 
de kan leka på egen hand utan vuxens sällskap. I ut-
veckling och förvaltning av lekmiljöerna är det viktigt 
att beakta tillgänglighet för personer med funktions-  
variationer för att uppnå en inkluderande lekmiljö.

Inom ramen för fältinventeringen identifierades flera 
naturparker vars lekvärde skulle kunna förbättras 
genom städning, skötsel och i vissa fall bullerskydd. 
Dessa analyser kan utgöra underlag vid analyser av 
åtgärder i bristområden. Kommunen har en lek- och 
aktivitetsplan där konkreta utvecklingsåtgärder för lek 
och aktivitet föreslås, både för lekplatser och natur-
parker. Kompletterande underlag för analyser finns i 
kommunens digitala kartverktyg.

Tillgång till lekplats och lek i natur.
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Återhämtning och stressreducering (rofylldhet)
Störningsfria områden är viktiga för stressreducering 
och återhämtning. Tätorter har ofta vissa bakgrunds- 
nivåer av buller. Inom Täby tätort har dessa därför 
definierats som inventerat rofyllda områden med 
störning < 50 dBA. Inventeringen har säkerställt att 
områden utöver störningsfriheten har kvaliteter i form 
av vegetation och gestaltning som erbjuder avskildhet 
och gör att de uppfattas som rofyllda.

Utom tätort och där störningfrihet är en särskild kva-
litet har kravet på störningsfrihet satts till < 40 dBA. 
Dessa områden klassas även som tysta. Endast 35% 
av Täbys befolkning har tillgång till allmänna rofyllda 
miljöer inom 250 m. Detta lyftes även som ett problem 
i grönplanens dialogprocess. Rofylldhet kan, förutom 
buller, störas av visuella intryck som trafik, bebygg- 
else, skadegörelse, klotter och nedskräpning, men kan 
förstärkas av närhet till vatten och naturupplevelser.

Tysta och rofyllda områden har stort värde i tätbefol-
kade regioner och bör därför bevaras och utvecklas. Se 
även kapitel Gröna lösningar för förbättrade livsmil-
jöer.

Tillgång till tysta områden utom 
tätort och rofyllda områden 

inom tätort.

Spänger om våren i Stolpaskogen.

H Ä L S O F R Ä M J A N D E  T I L L G Å N G  T I L L  N Ä R N AT U R
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Social samvaro
Möjligheten till social samvaro har på en övergripande 
nivå analyserats med tillgång till olika samlingsplatser 
i grönområden som båthamnar, fritidsgårdar, frilufts-
gårdar, grillplatser, stall, djurhållning, hundrastplat-
ser, badplatser, uteserveringar, evenemangsplatser 
och odlingsområden. Även de invånare som inte aktivt 
nyttjar denna typ av anläggningar kan uppskatta vär-
det av folkliv och att betrakta verksamhet vid exem-
pelvis koloniområden, stall och båthamnar. 84% av 
befolkningen i Täby kommun har tillgång till områden 
för samvaro, service och evenemang inom 1 000 meter. 
För mer vardagliga möten är platser som inbjuder till 
samvaro i parker och naturparker viktiga komplement.

För de områden som har mer än 1 000 m till dessa 
värden beror bristen främst på att kopplingar saknas, 
järnväg som utgör barriär eller behov av ett ökat utbud 
av värdena. Detajerade analysunderlag finns tillgängli-
ga i kommunens digitala kartverktyg.

Tillgång till social samvaro.
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Pedagogik och intellektuell stimulans
Grönområden ger stora möjligheter för pedagogik och 
skapar intellektuell stimulans. Upplevelsen av detta 
värde har att göra med fascinationen och upplevel-
sen av naturens mångfald, dess prydnadsvärden och 
kulturvärden. Möjligheten att komma nära djur och 
växter ger en känsla av delaktighet i naturen. Utrymme 
kan ges för naturstudier och pedagogisk undervisning 
i både rena naturområden liksom i mer kulturpräglade 
odlingsområden eller trädgårdar. I dessa miljöer har 
man möjlighet att utföra naturobservationer, undervis-
ning, studier och mulleverksamhet, såväl som möjlig-
het att ströva, plocka svamp och blommor. Detta värde 
kan stärkas genom utveckling och tillgängliggörande 
av grönområdens naturvärden, prydnadsvärden och 
kulturvärden.

Inom grönplanearbetet har en inventering och digitali-
sering av informationsskyltar i kommunens grönområ-
den genomförts. Digitalisering av skyltarnas positioner 
förenklar förvaltnings- och utvecklingsarbete. Förbätt-
rade rutiner för förvaltning och utveckling av skyltar 
i kommunens grönområden bör tas fram. Digitala verk-
tyg ger nya möjligheter till att dela information utan 
behov av fysiska skyltar som kräver regelbunden tillsyn 
och måste ersättas regelbundet. Även kommunens 
hemsida är en viktig informationsplattform i arbetet 
med att tillgängliggöra kunskap om kommunens par-
ker och grönområden.

H Ä L S O F R Ä M J A N D E  T I L L G Å N G  T I L L  N Ä R N AT U R

Goda exempel på pedagogiska anläggningar är bland 
annat forn- och naturstigen vid Täby prästgårds natur-
reservat. Här finns mer än tusen år gamla husterrasser 
och gravar från järnåldern. På informationsskyltar 
utmed den natursköna stigen kan besökarna ta del av 
hur människorna i forntidens Täby levde. Det berättas 
också om den unika floran som finns bevarad i områ-
det. Hästslåtter är ett annat pedagogiskt och mycket 
uppskattat inslag i Täbys grönområden.
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Täbys invånare, verksamheter och besökare ges tillgång till ett robust och  
hälsofrämjande utbud av gröna stråk, grönska, parker och naturområden.

• Sträva efter god krontäckning när nya bebyggelse-
områden planeras, minst 20%, och åtgärda brist-
områden.

• Bevara och utveckla tillgången till rofyllda miljöer 
och utred möjligheten att utvidga kommunens tysta 
områden i samverkan med Trafikverket.

• I samband med exploatering och utveckling ska 
identifierade bristområden för olika parkkategorier 
åtgärdas så långt det är möjligt. Nya bristområden 
ska ej uppstå.

• Värna allmänt tillgänglig naturmark inom och mellan 
kvarter för att upprätthålla områdens gröna karak-
tär och närheten till rekreativa grönytor.

• Digitalisera parkbeskrivningarna i kommunens digi-
tala kartverktyg och komplettera med grönplanens 
utvecklingsbehov för rekreation och använd den 
som vägledning vid reinvesteringar. 

• Bevara och utveckla strandpromenader och förbätt-
ra allmänhetens tillgång till strandområden.

• Bevara och utveckla det sammanlänkade nätet av 
spår, leder och ridvägar. Samverka med grann-
kommunerna för att stärka rekreativa samband 

mellan kommunerna för att öka tillgängligheten till 
stora strövområden i de gröna kilarna.

• Undvik åtgärder som fragmenterar sammanhäng-
ande skogsområden, försämrar möjligheten att 
ströva i dessa skogar eller påverkar upplevelsekva-
liteter som orördhet, tystnad och avskildhet från 
stads- livet.

• Värna utblickar, vyer, rumsliga och visuella sam-
band i det öppna jordbrukslandskapet och minimera 
störningar. 

• Bevara och utveckla rekreativa samband mellan 
den tätortsnära naturen och omgivande bostads-
områden och bryt de barriärer som hindrar dessa 
samband.

• Identifiera möjligheter att skapa fler gröna entréer 
i mötet mellan tätorten och de omgivande ströv-
områdena.

• Öka nåbarhet med kollektivtrafik till stads- och 
stadsdelsparker. Arbeta med att utveckla gröna 
stationer/hållplatser och entréer för att förbättra 
möjligheten att ta sig till större naturområden med 
kollektivtrafik/gång/cykel.

Täbys invånare ska erbjudas delaktighet i utvecklingen av det egna närområdet.

• Boende, föreningar och verksamheter bör ges 
möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av Täbys 
grönområden. Använd dialog, synpunkter eller 
önskemål som underlag för att prioritera insatser. 

Grupper som normalt är lågt representerade i dia-
logprocesser, till exempel barn, ungdomar, äldre och 
personer med funktionsvariationer bör prioriteras i 
särskilt riktade insatser. 

Offentliga parker och naturområden i Täby ska erbjuda något för alla oavsett 
ålder, kön och funktionsvariationer. Barns behov av utevistelse, lek och rörelse ska 
särskilt beaktas i den gröna närmiljön.

• Sträva efter en jämn fördelning och god tillgång till 
miljöer för samvaro, lek, fysisk aktivitet och peda-
gogik i Täbys grönområden. Åtgärda bristområden.

• En allmän lekplats eller lek i natur bör finnas inom 
minst 500 meters gångavstånd från bostaden och 
lekmöjligheter, i natur eller lekplats på bostadsgård 
bör finnas nära bostaden, inom 50 meter. Använd 
analysverktyg (till exempel Outdoor Play Environ-
ment Categories) för att skapa hälsofrämjande 
gröna miljöer för barn- och unga.

• Beakta barns behov av gröna och säkra gång- och 
cykelstråk mellan bebyggelse, parker och strövom-
råden som uppmuntrar till vardagsrörelse.

• Parker och delar av strövområden ska vara till-
gängliga för grupper med olika typer av funktions-
variationer. Tillgänglighetsanpassa viktiga stråk, 
sittplatser, lekplatser och aktivitetsytor. Genomför 
tillgänglighetsvandringar som en del i inventerings-
arbetet.

• Sträva efter en bättre balans av aktiviteter och 
miljöer för grupper med låg representation i den 
offentliga miljön. Öka bland annat flickors möjlighet 
till fysisk aktivitet i närmiljön.

• Planera för ett utökat utbud av vinteraktiviteter och 
beakta klimatförändringarnas effekter för utbudet.

• För att förbättra den upplevda tryggheten i parker 
och andra tätortsnära grönområden ska trygghets-
vandringar genomföras vid behov.

• Belysning av parker och gröna stråk ska bidra till 
god orienterbarhet och att miljöerna upplevs som 
trygga och tillgänglig för alla enligt Belysningspro-
gram för Täby kommun 2021 .

• Fortsätt arbetet med att utveckla pedagogiska 
anläggningar i Täbys grönområden som skyltar, 
entréer och informationsplatser. Komplettera med 
digitala verktyg som Naturkartan och utveckla och 
uppdatera informationen om gröna målpunkter på 
kommunens hemsida.

INRIKTNING FÖR PLANERING

H Ä L S O F R Ä M J A N D E  T I L L G Å N G  T I L L  N Ä R N AT U R
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Täbys tillgång till parker och närnatur inom 250m.

Parker och närnatur
Område med tillgång inom 250m 
Bristområden
Rekreationssamband som kan 
förstärkas 

H Ä L S O F R Ä M J A N D E  T I L L G Å N G  T I L L  N Ä R N AT U R



R U B R I K
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Kulturmiljö som resurs

FÖRDJUPADE  KUNSKAPSUNDERLAG

Landskapskaraktärsanalys – Täby kommun, 2019 
Sociala värden i Täbys Grönområden, 2019

Utmaningar och utgångspunkter

För förståelsen av vår historia krävs att olika land-
skap och deras olika tidslager bevaras, förvaltas och 
tillgängliggörs. Det kräver att landskapet kartläggs och 
analyseras och att vi förstår hur det förändras. 

Det småbrutna öppna hävdade odlingslandskapet med 
dess värdebärande strukturer, fornlämningar, odlings-
rösen, stenmurar och alléer utgör mycket värdefulla 
kulturmiljöer. Under 1900-talet togs många av dessa 
kulturvärden bort i samband med jordbrukets ratio-
nalisering. De som är kvar hotas ofta av igenväxning 
eller förfall. Idag återstår bara en tiondel av den areal 
naturbetesmarker som fanns i Sverige för 100 år sedan. 
Trenden är fortsatt negativ och de naturbetesmarker 
som finns kvar är mindre, isolerade från varandra och 
ojämnt fördelade över landet. I odlingslandskapet är 
en av de största utmaningarna kopplade till bristen på 
betesdjur och traditionellt brukande som leder till att 
marker växer igen. 

Skogslandskapets kulturmiljöer är ofta kopplade till 
öppenhet eller spår av tidigare öppenhet, variation av 
trädslag och ålder på träd, närvaro av buskar, spår av 
tidigare brukande på buskar och träd samt arter som 
indikerar kontinuitet eller speciella hävdförhållanden. 
I skogar och på trädklädda marker som inte sköts 
riskerar hävdgynnade trädslag som exempelvis ek och 
tall att konkurreras ut av gran. Även avverkning, mark-
beredning och körskador från skogsbruk kan påverka 
skogslandskapets kulturmiljöer negativt. 

Tätortsnära skog har ofta undantagits från industri-
ellt, kalhyggesbaserat skogsbruk vilket gör att den 
kan innehålla fler spår av tidigare nyttjande än skogar 
längre från tätorter. Tätortsnära skogs- och odlings-
landskap i tillväxtregioner hotas istället av exploatering 
och fragmentering. Även i tätortslandskapet kan vär-
debärande gröna strukturer som historiska lämningar, 
alléer, parker och naturmiljöer och kulturhistoriskt 
värdefull vegetation som speglar olika tidslager hotas 
av exploatering eller förändring.

Dagens Täby är en mosaik av olika historiska årsringar 
eller komponenter. En mängd olika miljöer finns kvar 
som vittnar om Täbys historia, från det förhistoriska 
Täby med vikingatida storgårdar och runstenar, till  
stationssamhällets trädgårdsstäder och miljonpro-
grammets bostadsområden med stora grönytor. I Täby 
finns också två riksintressen för kulturmiljövården, 
Skålhamra och Täby prästgårdsmark.

Det pågår ett arbete med att ta fram ett kultur- 
miljöprogram som visar kommunens ställningstagande 
i kulturmiljöfrågor. Kulturmiljöprogrammet ska ge 
information om Täbys kulturmiljöer och inspiration till 
fastighetsägare, verksamhetsutövare, föreningar och en 
intresserad allmänhet. Det ska också ange inriktning-
en för hur kommunens kulturmiljöer ska bevaras och 
utvecklas.

Utvecklingsinriktning från Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet

”Kulturmiljön ska ses som en resurs i samhällsutvecklingen. Planering och utveckling ska utgå från plat-
sens förutsättningar och bygga vidare på kvaliteter och kunskap om tidigare markanvändning, identitet och 
historia.”
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Landskapskaraktär och värdekärnor

Under 2018-2019 togs en integrerad landskapskarak-
tärsanalys (ILKA) fram. En landskapskaraktärsanalys 
undersöker landskapet och dess värden ur ett helhets-
perspektiv, med fokus på kulturmiljövärden, naturvär-
den och landskapsbild. Analysen identifierar viktiga 
värdekärnor i landskapet, där  höga natur-,  kultur- och 
rekreationsvärden sammanfaller. ILKA:n analyserar 
även bebyggelsens årsringar och tätortens grönstruktur 
och identifierar värdebärande karaktärsdrag. Detta 
ökar möjligheten att främja en långsiktigt hållbar 
samhällsplanering som bygger vidare på och samspelar 
med platsens befintliga kvaliteter.

I analysen ingår följande teman som beskriver Täbys 
utveckling: naturgeografiska förutsättningar, från skär-
gård till storgårdar, från jordbruksbygd till tätortsnära 
landsbygd, från farled till Norrortsled, från stations-
samhälle till regional stadskärna. 

Naturgeografiska förutsättningar 
Berggrundens terrängformer, topografi, jordarternas 
sammansättning och fördelning har lagt grunden 
för det landskap vi ser idag. Kombinationen av olika 
naturgeografiska faktorer och rumsligt varierande 
egenskaper har starkt påverkat landskapets form och 
riktningar, människans resursutnyttjande, vägdrag-
ningar och bosättningsmönster samt vilken typ av 
funktioner och ekologiska system som utvecklats.

Från skärgård till storgårdar 
Det förhistoriska Täby från den tidigaste kolonisatio-
nen på stenåldern fram till de vikingatida storgårdar-
na och runstensresarna. Strandförskjutningen efter 
den senaste istiden har varit strukturerande för det 
förhistoriska landskapsutnyttjandet. I takt med att 
landhöjningen successivt frilade nya markområden och 
resurser från fler ekologiska nischer blev tillgängliga 
förändrades människors bosättningsmönster, livs-
villkor och levnadssätt som på olika sätt satt avtryck i 
landskapet.

Från jordbruksbygd till tätortsnära landsbygd 
Det agrarhistoriska Täby från järnåldern fram till våra 
dagars jordbrukslandskap. Den historiska markan-
vändningen och pågående hävd har starkt präglat land-
skapets utveckling, rumsliga organisation och karaktär. 
På landsbygden dominerade de agrara näringarna 
helt försörjningsmönstret fram till 1900-talets början. 
Närheten till Stockholm har också genom århundrade-
na på olika sätt haft en stark inverkan på landsbygdens 
ekonomiska och sociala utveckling. I modern tid har 
anspråken på den storstadsnära landsbygden växt. 
Idag försörjer landsbygden stadsbefolkningen med 
både ekosystemtjänster och ett rekreationslandskap att 
vistas i på fritiden.

Från farled till Norrortsled 
Kommunikationsledernas framväxt och förändring 
är ett resultat av aktiviteter, flöden och rörelsemöns-
ter genom landskapet under olika tidsepoker. Vägen 
genom landskapet, på vatten och land, har i alla tider 
utgjort bygdens livsnerv och ryggrad, den samman-
hållande länken mellan människor och platser. Från 
forntidens farleder, industrisamhällets järnvägar och 
vår tids storskaliga motorvägar. Utöver lokalsamhällets 
inre transportbehov har den överregionala infra-
strukturen också tjänat statens intressen. Täbys läge i 
landets folkrikaste region och närheten till Stockholm 
har präglat samhällsutvecklingen och utbyggnaden av 
den övergripande infrastrukturen. Till den fysiska in-
frastrukturen hör också uppbyggnaden av den militära 
organisationen för huvudstadens och landets försvar.

Från stationssamhällen till regional stadskärna 
Roslagsbanans anläggande blev starten på Täbys 
befolkningsexpansion och urbaniseringen av landsbyg-
den. Tätortsexpansionen har fortsatt i allt vidare ringar 
längs med de storskaliga kommunikationsstråken. I 
bostadsområdenas årsringar kan 1900-talets samhälls-
utveckling och skiftande planeringsideal avläsas. Täby 
centrum–Arninge är idag en av Stockholmsregionens 
regionala stadskärnor. Den tätortsnära naturen har i 
takt med befolkningsutvecklingen fått en ökad betydel-
se för att tillgodose behovet av närnatur. Den omgi-
vande grönstrukturen är en viktig tillgång som bidrar 
till rekreativa och kulturhistoriska värden, biologiskt       
variationsrika miljöer och ekologiska spridnings- 
samband.

Landskapstyper och karaktärsområden
Samspelet mellan faktorer som exempelvis topografi, 
landhöjning, jordarternas fördelning och människans 
nyttjande av naturresurserna över tid och rum har lett 
fram till det landskap som möter oss idag. 

Landskapskaraktärsanalysen bygger därför på en rad 
olika variabler som vägs samman till en helhetsbild. 
Landskapstyper representerar områden med liknande 
generell sammansättning. Kommunen präglas på en 
övergripande skalnivå av tre landskapstyper:

1. Småbrutet odlingslandskap i låglänta dalgångar
2. Skogsdominerat höglänt sprickdalslandskap
3. Tätortslandskap

Inom varje landskapstyp ryms ett antal karaktärsom-
råden. Indelningen i karaktärsområden utgår från sär-
skiljande egenskaper, mönster och funktioner som ger 
ett område inom landskapstypen en egen karaktär. För 
karta över respektive delområde hänvisas till Integre-
rad landskapskaraktärsanalys för Täby kommun.
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Från skärgård till storgårdar – Strandlinjen för 4 500 år sedan. Från skärgård till storgårdar – Strandlinjen för 2 500 år sedan.

Dagens landskapskaraktär med olika landskapstyper.Från jordbruksbygd till tätortsnära landsbygd. Kartan visar hur 
landskapet i Täby såg ut under 1700-talet.

Odlingslandskap

Skogslandskap 

Tätortslandskap
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Småbrutet odlingslandskap i låglänta dalgångar
Täbys odlingslandskap utgör ett levande arkiv över 
ett tusenårigt jordbrukssamhälle. Mellan åren 1907 
och 2015 försvann över 71 % av åkerarealen i Täby 
kommun genom tätortens expansion. Trots de stora 
omvand lingar som skett i Täby, finns ännu ett småbru-
tet odlingslandskap kvar där många av jordbruksland-
skapets äldre strukturer fortfarande kan upplevas. Det 
agrara landskapets långa bosättningskontinuitet av-
speglas i fornlämningsmiljöer, rester av torp och spår 
av olika brukningsmetoder och betespräglade biotoper. 

I odlingslandskapet finns äldre strukturer från            
olika tiders jordbruk kvar som bidrar till läsbar-          
heten av historiska sammanhang från förhistorisk tid 
till nutid. Resultatet av många generationers arbete 
och investeringar kan följas i fysiska spår som sten-                   
strängar, odlingsrösen, åkerholmar, fägator, flikiga 
bryn, diken och rationellt utformade ägor men också 
genom den flora och fauna som utvecklats genom 
långvarig hävd av marken. Här finns även ursprungliga 
by- och gårdslägen och historiska vägnät. Småbiotoper 
och landskapselement i form av åkerholmar, lövrika 
skogsbryn, alléer, diken och artrika naturbetesmarker 
skapar formrikedom. Många åkerholmar har nyttjats 
för slåtter och där finns ofta fornlämningar. Hamlade 
lövträd, alléer, slåtter- och betesgynnade växter och 
djur utgör en del av odlingslandskapets biologiska kul-
turarv. I odlingslandskapet återfinns ett flertal ovanliga 
hävdberoende och starkt hotade arter, bland annat 
finnögontröst och backsippa. 

I området runt Täby prästgård, Såstaholm, Litsby, 
Skålhamra Kvighage, Torslunda, Fällbro, Fittja, Hagby, 
Rönninge och Viggbyholm finns värdekärnor för  
odlingslandskapet som särskilt utmärks av flikiga 
åkrar, äldre lövträd, lövrika bryn, småmiljöer och hag-
marker med en örtrik, hävdgynnad flora. 

Rönninge

Löttinge samlad gårdsmiljö

Småbrutet odlingslandskapet söder om Vallentunasjön 1968, Broby närmast i bild.  
Fotograf: Erik Claesson. Bildkälla: Kulturmiljöbild, RAÄ.
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Värden i odlingslandskapet. För att på en övergripande nivå identifiera odlingslandskap med höga natur- och kulturvärden 
har ett index tagits fram. Metoden bygger på en sammanvägning av variablerna ängs- och hagmarker, förekomst av 
solitärträd, värdefulla trädmiljöer, lövrika bryn och jordbruksblock med högt form- index.

Få              Många 
             sammanfallande
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Skogsdominerat höglänt sprickdalslandskap
Skogsområdena i Täby består av omväxlande natur-
typer präglade av sprickdalsterrängens struktur. De 
bergsbundna höjdpartierna utmärks av karga, magra 
hällmarkstallskogar. Skog knuten till bergbranter, 
hällmarker och otillgänglig kuperad terräng har kunnat 
utvecklas naturligt sedan lång tid tillbaka. Det hög-
länta sprickdalslandskapet var det första som reste sig 
ur vattnet efter istiden och på höjdpartierna kan man 
finna bronsålderslämningar i form av rösen, exempel-
vis på Löttingekullen och på Tornöns högsta punkt. I 
näringsrika sluttningar växer blandskogar med tall och 
gran. I övergången mot dalgångarna finns inslag av 
lövrika betespräglade brynmiljöer med gamla, grova 
träd som har sitt ursprung i äldre tiders lövängar och 
hagmarker. 

Täbys skogslandskap har historiskt fungerat som 
utmarksresurs till angränsande gods och byar och 
brukats extensivt genom plockhuggning och skogs-
bete. I jämförelse med dalgångsbygderna etablerades 
den fasta bebyggelsen sent i skogslandskapet, framför 
allt som ett resultat av nyodling av de glest befolkade 
skogstrakterna. I skogsmarken kan ett småskaligt 
torplandskap fortfarande upplevas. Vid kvarvarande 
torp och gamla övergivna torplägen kan man finna spår 
av tidigare odling och kulturpräglad växtlighet i form 
av fruktträd, prydnadsväxter och bärbuskar. Kring 
de gamla torpen är skogen ofta glesare och har ett 
högre lövträdsinslag. I Mörtsjöskogen, Gullsjöskogen, 
Stolpaskogen, Täbyberg och i anslutning till Löttinge, 
Rönninge by och Arninge finns värdekärnor kopplade 
till lång skoglig kontinuitet. En del av dessa skogar har 
endast i begränsad omfattning påverkats av modernt 
skogsbruk. 

Gammal skog med lång skoglig kontinuitet är värde-
full både som kulturmiljö och för biologisk mångfald 
och rekreation. Täby kommun och Täby Fastighets AB 
äger stora delar av kommunens skogsbestånd och har 
därför stort inflytande över hur skogen förvaltas. 

Skogberga

Stolpaskogen

Mörtsjöängen, nyodling i höglänt sprickdalslandskap, 
Mörstsjöskogen
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Skogliga värdekärnor. Skogsområdena har värderats utifrån förekomst av naturvärden, ädellövträd, närhet till 
bostadsområden, ålder och storlek. Större skogsområden i, eller i direkt anslutning till, tätorten som innehåller en hög 
grad av biologisk mångfald och en stor andel gamla träd framträder som viktiga värdekärnor. 

Få              Många 
             sammanfallande
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Tätortslandskapet
Täby kommun var runt sekelskiftet i huvudsak en jord-
bruksbygd som producerade mat och andra förnöden-  
heter till de växande tätorterna runtomkring. Höga 
värden för detta tidslager finns bland annat kopplade 
till strukturer och områden runt Näsby slott, Viggby-
holms gård, Gribbylunds gård och Hägerneholms gård. 
Roslagsbanan som anlades på 1880-talet förbättrade 
möjligheten till handel med jordbruksprodukter och 
stadsutveckling skedde i anslutning till stationslägen. 
Villabyggandet tog fart en bit in på 1900-talet i bland 
annat Roslags-Näsby, Näsbypark, Viggbyholm och 
Täby kyrkby. Dessa områden är bitvis starkt präglade 
av idéerna om trädgårdsstaden. Områdena karak-       
täriseras av villabebyggelse på väl tilltagna tomter, en 
planstruktur anpassad till platsens terräng och vege-
tation, äldre träd, fruktträd och trädgårdsväxter samt 
kopplingen till järnvägen. 

På grund av semesterregleringarna som genom-
fördes 1938-1963 ökade efterfrågan på friluftsliv, 
fritidshus, sportstugor och koloniområden i Stock-
holmsregionen. Flera av Täbys villaområden ut-
vecklades ursprungligen som fritidshusbebyggelse 
för stadsbor, exempelvis Lahäll och Gribbylund. I 
dessa områden var tillgång till ett rikt och varierat 
friluftsliv med närhet till strövområden, vatten-
kontakt, sparade naturområden och sport- och                                                                                              
aktivitetsytor ofta en grundförutsättning. Ända sedan 
1940-talet har en spontan förnyelse pågått som ledde 
till en successiv omvandling av fritidshusområden till 
villabebyggelse. Den kommunala styrningen för att 
uppnå en reglerad förnyelse avspeglas i dessa villaom-
råden genom mindre villatomter ofta i dubbla rader 
genom skafttomter. Områden som präglats särskilt 
av förnyelseplaneringen är Skarpäng och Gribbylund. 
Även i de äldre villaområdena märks en gradvis förtät-
ning över tid genom spridda avstyckningar. 

Under senare hälften av 1900-talet utvecklades Täby 
även med folkhemsarkitektur och grannskaps- 
planering. Exempel är bland annat Ella gård, Erikslund 
och Vallatorp. Grönstrukturen utmärks ofta av ett 
slingrande gatunät, mindre tomter, avsatta natur-
marksområden, allmänna bruksgräsytor (s.k. allmän-
ningar) och trafikseparering. Ibland har områdena ett 
finmaskigt gång- och cykelnät. På 50-talet startade den 
stora expansionen av Täby centrum och annan mo-
dernistisk flerbostadsbebyggelse. Även i dessa miljöer 
levde idéerna om parkernas och naturens betydelse 
och manifesterades genom ”hus i park” och områdenas 
ofta väl tilltagna gårdar och parker. I Täby finns flera 
goda exempel på dessa miljöer exempelvis Näsbydal 
och Grindtorp. Värdebärande karaktärsdrag utöver de 
tilltagna bostadsgårdarna parkerna och den sparade 
naturmarken är ofta den genomtänkta trafik-  
separeringen och det bitvis finmaskiga gång- och cykel-
nätet.

De äldre villastäderna – Viggbyholm

Efterkrigstidens flerfamiljshus – Grindtorp
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Kartan visar Täbys årsringar av bebyggelse utveckling.

<1919

1920-1929

1990-1999

2000-2018

1930-1939

1940-1949

1950-1959

1960-1969

1970-1979

1980-1989
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Täbys gröna kulturmiljöer bör förvaltas, tillgängliggöras och skyddas från 
förändringar som kan minska läsbarheten

• Bevara landskapets värdekärnor från ovarsam 
exploatering, fragmentering och förändring.

• Förvalta det hävdgynnade kulturlandskapet med 
utgångspunkt i historisk markanvändning - åker, 
äng, hagmark och skog. 

• Bevara och förvalta de historiska gårdsmiljöerna, 
torpmiljöerna, bymiljöerna och deras kulturpå-
verkade landskap i sitt sammanhang. De öppna 
markerna närmast by- och gårdsmiljöerna med lång 
brukningskontinuitet är särskilt känsliga för nya 
tillskott. 

• Bevara och utveckla avläsbara bygränser och 
gårdsstrukturer där de ännu är synliga, i form av 
exempelvis stenmurar, träd- och buskridåer och 
dikesstrukturer. 

• Värna om äldre träd, fruktträd och trädgårds växter 
som är en tongivande del av områdens gröna 
karaktär. Arbeta systematiskt med ersättare för att 
upprätthålla andelen träd över tid.

• Ställ krav på kompetens i form av exempelvis 
VETcert certifiering för utförare som arbetar med 
förvaltningsåtgärder på särskilt skyddsvärda träd.

• Vårda och föryngra Täbys alléer. Ta fram en över-
gripande trädplan och individuella skötselplaner vid 
behov.

• Bevara den äldre vägstrukturens beläggning, bredd 
och sträckning samt möjligheten att vandra längs 
historiska färdvägar.

• Bevara stridsvärn och militärhistoriska lämningar i 
sitt sammanhang.

• Arbeta för att tillgängliggöra och sprida kunskap 
om Täbys gröna kulturmiljöer/riksintressen genom 
samverkan med föreningslivet och informations-
insatser som exempelvis skyltning och digitala 
verktyg.

Odlingslandskapet

• Undvik åtgärder som tar jordbruksmark i anspråk, 
minskar landskapets öppenhet och agrara karaktär, 
eller försvårar jordbrukets fortsatta drift.

• Undvik ingrepp i odlingslandskapet som bryter 
mot/raderar ut rumsbildande, karaktärsgivande 
landskapselement och småmiljöer som åkerholmar, 
solitärträd, alléer, brukningsvägar, diken och flikiga 
kulturpräglade skogsbryn, viktiga för landskapets 
formrikedom och historisk läsbarhet.

• Bevara och vårda fornlämningsmiljöer, åkerholmar, 
diken, dikesspår och hägnadsrester. Utveckla kon-
tinuerligt brukningsmetoderna- med kulturhistorisk 
hänsyn, se även avsnitt om biologisk mångfald. 
Fortsätt att sköta och utveckla fornlämningsmiljöer 
och odlingslandskap enligt fornvårdsplan och land-
skapsplan och komplettera dessa vid behov.

Skogslandskapet

• Bedriv hyggesfri skogsvård i Täby Fastighets AB:s 
skogar enligt kommunens Skogsvårdsplan För sköt-
sel och utveckling av Täbys skogar 2021.

• Lyft fram och förvalta kulturpräglade skogsmiljöer, 
husgrunder och biologiskt kulturarv i anslutning till 
gamla torpmiljöer.

• Röj och gallra fornlämningsmiljöer så de inte skadas 
av växande eller fallande vegetation. Lyft fram och 
märk ut dem med kulturstubbar. Håll dem fria från 
ris och avverkningsavfall. Skydda dem från kör- och 
markberedningsskador.

• Lyft fram och tillgängliggör kulturhistoriska läm-
ningar som gamla färdvägar och militära lämningar  
i skogslandskapet genom gallring och röjning.

• Sköt utmarkens bondeskog med plockhuggning 
och röjning. Arbeta med friställning och skötsel av 
kulturpåverkade träd och förvalta kulturpräglade 
brynmiljöer.

Tätortslandskap

• Ta hänsyn till bebyggelseområdenas historia och ur-
sprungliga grönstruktur och dess karaktär när om-
råden förtätas eller utvecklas. Utnyttja de historiska 
strukturerna som utgångspunkt för förändring. 

• Ta fasta på Täbys identitet som stationssamhälle 
med god tillgång till grönska, parker och naturområ-
den i utvecklingsarbetet.

• Digitalisera parkbeskrivningarna och uppdatera 
dem med fördjupad beskrivning av parkernas 
historia och värna historiska värden och tidstypiska 
element vid upprustning eller förändring.

INRIKTNING FÖR PLANERING
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Odlings- och skogslandskapets värdekärnor överlagrade på samma karta.

Odlingslandskapets 
värdekärnor

Skogslandskapets 
värdekärnor
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Gröna lösningar för
förbättrade livsmiljöer

Utmaningar och utgångspunkter

Dagens tätorter står inför olika utmaningar på grund 
av trafikökningar och ett förändrat klimat. Med ökad 
trafik kommer höjda bullernivåer och mer luftförore-
ningar och med klimatförändringarna ökar risken för 
värmeböljor, skyfall och höjda havsnivåer vilket kan 
leda till översvämningar. Dessa utmaningar kan med 
fördel hanteras med hjälp av gröna (naturbaserade)

lösningar. Fördelen med gröna lösningar är att de är 
mångfunktionella och kan hantera flera utmaningar 
samtidigt. Naturmark, träd, parker och planteringar, 
gröna tak och fasader kan mildra effekterna av dessa 
utmaningar samtidigt som de bidrar till attraktivitet, 
rekreation och biologisk mångfald. På Naturvårdsver-
kets hemsida finns information om och vägledning för 
naturbaserade lösningar för olika samhällsutmaningar.

FÖRDJUPADE  KUNSKAPSUNDERLAG

Ekosystemtjänster Täby kommun, Kommunöver-    
gripande sammanställning och kartering, 2019 

Kommunövergripande översvämningskartering för 
Täby med Konsekvensanalys och framtagande av 

strukturplan för vatten, 2019
Handlingsplan för god ytvattenstatus, 2019

Dagvattenpolicy 2016
Dagvattenstrategi för Täby kommun 2016

Utvecklingsinriktning från Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet

”Planering ska ske så att buller och luftföroreningar begränsas.” ”Den fysiska planeringen ska bidra till åt-
gärder för att förhindra, minimera och begränsa risker kopplade till ett förändrat klimat.” ”Grundvattnet och 
alla ytvatten ska ha god kvalitet.”
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Reglerande ekosystemtjänster
I detta kapitel hanteras de reglerande ekosystem- 
tjänster som bidrar till luftrening, förbättring av 
lokalklimat och skydd mot buller och extremväder. 
Reglerande ekosystemtjänster i form av exempelvis 
luft- och vattenrening är viktiga för oss människor 
eftersom de bidrar till att upprätthålla en hälsosam 
livsmiljö där människor bor och vistas. Bland annat är 
de viktiga för:

• Frisk luft
• Attraktiva ljudlandskap
• Attraktivt lokalklimat
• Välmående vatten

I Täby finns bristområden för dessa ekosystemtjänster 
framför allt i Täbys centrala delar och i olika verksam-
hetsområden. Det finns även delar av kommunen som 
står inför särskilda utmaningar, framför allt områden 
i anslutning till tungt trafikerade vägar, där buller och 
luftföroreningar påverkar livsmiljön och områden 
som riskerar att drabbas särskilt hårt av skyfall och 
översvämningar till följd av ett förändrat klimat. Dessa 
områden kan behöva förstärkning av dessa tjänster.

Täby kommun har även ett antal ytvatten vars vatten-
kvalitet behöver förbättras. Åtgärder för att förbättra 
vattenkvaliteten behöver ofta göras i kommunens 
grönstruktur och måste då samordnas med andra 
funktioner.

Frisk luft

Luftföroreningar ger negativa hälsoeffekter, som till 
exempel hjärt- och kärlsjukdomar samt luftrörs- och 
astmabesvär. Barn som växer upp i områden med 
höga halter av luftföroreningar löper en ökad risk att 
få luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunk-

tion. Den absolut största påverkan sker i tätbefolkade 
områden eftersom stora föroreningskällor som trafik 
tenderar att koncentreras där. Under de senaste 30 
åren har föroreningshalterna sjunkit för de allra flesta 
övervakade föroreningar. Dock kvarstår utmaningar 
avseende luftburna partiklar och kvävedioxider kopplat 
till dubbdäcksanvändning, ett ökat trafikarbete och en 
ökad andel dieselfordon.

Gröna lösningar för frisk luft
Vegetation kan användas för att minska luftförorening-
ar. Då luft filtreras genom växtlighet kan luftförore-
ningshalten minska genom deposition, att föroreningar 
fastnar på växterna. Depositionen påverkas både av 
hur luften rör sig genom vegetationen och hur stor 
vegetationsytan är. Även olika formskillnader hos 
vegetationen och dess blad kan påverka depositionen 
signifikant, såsom t.ex. hårighet och klibbighet. Den 
genomsnittliga minskningen av partiklar nära ett träd 
är mellan 7 och 24 procent. Även andra vegetations-
typer som buskar, gräs etc. kan fastlägga föroreningar 
i viss utsträckning. Det är framförallt bladytan som 
avgör hur mycket föroreningar som kan fastläggas 
vilket gör att träd ofta kan fastlägga mer föroreningar 
än andra mindre växter. I vissa fall kan dock träd bidra 
till en försämrad luftkvalitet lokalt. Det beror i så fall 
på att träden hindrar vind från att cirkulera. Vinden 
späder ut lokala luftföroreningar. Detta fenomen kan 
uppstå i trånga gaturum med mycket trafik och träd-
planteringar med täta avstånd och kronor. Ibland kan 
det då vara mer fördelaktigt att använda häckar och/
eller annan lägre vegetation mellan trafik och miljöer 
där människor rör sig och vistas. Lägre planteringar 
hindrar inte luften från att cirkulera. Gröna tak och 
väggar är ett annat bra komplement för att fastlägga 
föroreningar i stadsmiljöer.

Luftkvalitet i Täby
I Täby kommun är luftkvaliteten generellt god. De    
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flesta platser i Täby har värden under miljökvalitets-
målen, men områden i direkt närhet till stora trafik-
leder som E18 och Norrortsleden uppvisar halter som 
ligger över miljökvalitetsmålen för både partiklar och 
kvävedioxider. Det kan även finnas lokalt förhöjda hal-
ter, som inte fångas i beräkningarna, i områden med 
höga trafikflöden eller specifika förutsättningar. Miljö- 
kvalitetsnormerna överskrids enligt beräkningarna 
endast för PM10 dygnsmedelvärde vid Roslags-Näsby 
trafikplats. Trafikverket och Östra Sveriges Luftvårds-
förbunds utredning Luftkvalitetsutredning för det 
statliga vägnätet i Stockholms län. Beräkningar av 
trafikflöden och åtgärder för att nå miljökvalitets-  
normer och miljökvalitetsmål för partiklar, 2015-11, 
visar att det behövs åtgärder för att förbättra luft-    
kvaliteten så att miljökvalitetsnormerna för luft klaras 
här. Även för prognoserna framåt mot 2030 behövs 
åtgärder. Täby kommun är medlem i Östra Sveriges 
luftvårdsförbund, där 60 medlemsorganisationer sam-
verkar i arbetet för en bättre luftmiljö.

Attraktiva ljudlandskap 

Buller är ett utbrett miljöproblem och den störning 
som berör flest människor i Sverige idag. Huvudsak-
liga bullerkällor utomhus är väg-, spår- och flygtrafik, 
men även industrier, fläktar osv kan ge upphov till 
störande samhällsbuller. Buller är stressande och 
långtidsexponering påverkar hälsan negativt. Vanliga 
hälsoeffekter är sömnstörning, försämrad inlärning 
och prestation och hjärt- och kärlsjukdom. Barn är 
mer känsliga än vuxna för buller. Störningsupplevel-
sen är beroende av vilken typ av buller det är, vilken 
styrka och vilken frekvens ljudet har, hur det varierar 
över tid samt vilken tid på dygnet ljudet förekommer. 

Flygbuller är exempelvis mer störande än vägtra-
fik-                                                                                      bul-
ler som i sin tur upplevs mer störande än spårtrafikbul-
ler vid samma bullernivå. Vägtrafik är den överlägset 
största källan till störande omgivningsbuller i Sverige 
och leder årligen till minst 300 förtida dödsfall. Buller 
påverkar även olika djur negativt, exempelvis fåglar.

Gröna lösningar för attraktiva ljudlandskap
Gröna lösningar är konstruktioner med vegetation 
som kan byggas i urbana miljöer för att tillföra olika 
ekosystemtjänster. De har ofta andra huvudsyften 
än ljuddämpning, men kan även dämpa buller om de 
utförs på rätt sätt. En grön fasad kan som exempel         
reducera upp till 3 dB ett grönt tak upp till 8 dB och 
en låg grön barriär upp till 10 dB. Gröna lösningar kan 
även reducera störningar genom positiva maskerande 
ljud som t.ex. lövsus, porlande vatten och fågelsång. 
Exempel på gröna åtgärder som har bullerdämpande 
effekt:

• Gröna spår
• Gröna bullerskärmar
• Gröna bullervallar
• Mer grönska i befintlig miljö
• Gröna fasader
• Gröna tak
• Gröna bostadsgårdar
• Markbearbetning (att ersätta hårdgjorda ytskikt 

med vegetativa ytskikt)

Gröna lösningar kan användas på många platser efter-
som det främst handlar om att mjukgöra annars hårda 
ytor. Bullret kan dämpas nära källan genom vegeta-
tionsbeläggning vid spår eller med låga gröna skärmar 
nära vägar. 
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För att skydda bullerkänsliga parker eller bostadsom-
råden kan gröna skärmar eller vallar användas. Dessa 
kan optimeras på olika sätt för att dämpa buller mer 
effektivt genom form, yta, substrat, val av växter och 
material. Träd som planteras bakom bullerskärmar 
kan minska buller som läcker över skärmen. För att 
skydda tysta sidor vid bostadsbyggnader, som oftast är 
på innergården, kan gröna fasader och tak användas 
för att dämpa det ljud som reflekteras över byggnaden. 
Det krävs dock en genomtänkt utformning i hur och 
var detta utförs för att uppnå önskad effekt.

Attraktiva ljudlandskap i Täbys grönområden
I Täby finns flera olika bullerkällor varav vägtrafiken 
är den dominerande men även tågtrafik och flygtrafik 
samt industribuller förekommer. Det finns även bull-
rande fritidsaktiviteter som exempelvis motorsport. 
I grönplanedialogen framkom att många Täbybor 
upplever att det störande bullret i kommunen ökat 
över tid och att bullermattan blivit allt svårare att 
undkomma. Bilden bekräftas av kommunens buller-
kartläggning som visar på betydligt högre nivåer 2019 
än 2007. Ur ett hälsofrämjande perspektiv och för att 
säkerställa välbefinnande och livskvalitet är det viktigt 
att se till att bostadsgårdar, parker och naturområden 
som ska användas för vistelse, friluftsliv, återhämtning, 
lek och pedagogik är så fria som möjligt från störande 
omgivningsbuller. I tätbebyggda områden förekommer 
nästan alltid ett visst bakgrundsbuller. Störningsfrihet 
i tätortens närnatur d.v.s. på förskolegårdar, skol-
gårdar, bostadsgårdar och i parker och naturparker 
anses därför uppnås om bullerstörningen underskrider 
50dBA ekvivalent ljudnivå. För större naturområden 
dit man söker sig för natur- och friluftsupplevelser och 
där störningsfrihet är en särskild kvalitet anses 40dBA 
utgöra en godtagbar nivå. Park- och naturområden 
med bullerstörning under 40dBA ekvivalent ljudnivå 
blir mer och mer sällsynta i kommunen och dessa 
behöver därför värnas särskilt i planeringen. 

Vissa bullerkällor i Täby är särskilt störande och påver-
kar stora delar av kommunens bebyggelseområden och 
naturområden. Dessa är E18 och Norrortsleden, Ar-
ningevägen samt kommunala huvudstråk för biltrafik 

som t.ex. Täbyvägen, Bergtorpsvägen och Vikingavä-
gen. I anslutning till dessa bör möjligheten till för-
bättrad bulleravskärmning av angränsande park- och 
naturområden utredas där störningen är omfattande.

Attraktivt lokalklimat och  
välmående vatten 

Nederbörden i Sverige ökar med klimatförändringen 
och att den extrema nederbörden kommer att öka. 
Samtidigt innebär bebyggelseutveckling och för-
tätning i tillväxtområden ofta att avrinningen ökar 
eftersom markens genomsläpplighet minskar. Ex-
trem nederbörd och ökad avrinning riskerar att ge 
upphov till översvämningar. Dessa utgör hot såväl 
mot människors hälsa och välbefinnande som viktiga 
samhällsfunktioner och kan orsaka stora skador och 
kostnader. Framtidens tätorter måste planeras så att 
mer extrema nederbördsmängder kan fördröjas och 
ledas bort på ett säkert sätt. Dagvatten innehåller                                    
föroreningar i form av olika partikelbundna och lösta 
ämnen som behöver tas omhand så de inte når hav, 
sjöar och vattendrag. Betydande föroreningskällor 
i tätorter är exempelvis trafik, industrier och olika 
byggaktiviteter men även skräp, växtrester och träd-
gårdsnäring. Från skogs- och jordbruksmark sker ofta                                                
utlakning av näringsämnen som leder till övergödning 
i hav, sjöar och vattendrag. Klimatförändringarna 
innebär att värmeböljor och perioder med torka kan 
inträffa betydligt oftare jämfört med idag. Varma 
perioder leder till ökad dödlighet även i Sverige. Äldre, 
små barn och sjuka är extra känsliga. Värmeböljor och 
torrperioder riskerar att bli värre i hårdgjorda bebyg-
gelsemiljöer, där så kallade värmeöar bildas.

Gröna lösningar för flödesreglering och 
attraktivt lokalklimat
Vegetation fungerar flödesreglerande på flera sätt. Dels 
genom att de växtbäddar som vegetationen växer i kan 
samla och uppehålla dagvatten och därmed utgöra ett 
magasin. Dels genom att växter tar upp markvatten 
som avges genom klyvöppningar vid fotosyntes, så 
kallad transpiration, och genom att regnvatten fastnar 
på växtdelar som t.ex. blad, stam och grenar och av-
dunstar innan det når marken, så kallad interception. 
Mängden transpiration och interception beror i stor 
utsträckning av vegetationens volym. Dessa processer 
bidrar tillsammans med vegetationens beskuggning 
även till att sänka temperaturen, och påverkar därmed 
lokalklimatet positivt vid värmeböljor. Genom att öka 
ytan som täcks av trädkronor i en stad från 10 % till 20 
% kan temperaturen sänkas med mellan 3 och 8 grader 
samtidigt som flödesregleringen ökar. Vegetationen 
bidrar även till att bibehålla en genomsläpplig mark-
profil genom biologiska processer som luckrar jorden. 
Genomsläppliga ytor utan vegetation sätts ofta igen 
med tiden och måste därför bytas ut regelbundet.
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För att transpirationen ska fungera krävs att det 
finns tillgängligt markvatten. Långa torrperioder och 
otillräckliga vattenmagasin i växtbädden leder till att 
växten slutar transpirera och slutligen vissnar. Därför 
är dagvattnet en viktig resurs som både bidrar till att 
kyla omgivningen och hålla växter vackra och livs-
kraftiga. Dagvatten bör därför så långt det är möjligt 
infiltrera eller komma växtligheten till del och grönytor 
bör utformas för att effektivt kunna ta emot och maga- 
sinera dagvatten. Uppsamling och bortledning av 
dagvatten via ledningsnät bör bara ske när växtbädden 
och vegetationen inte kan fördröja mer vatten.

När vatten sipprar genom en växtbädd fastläggs föro-
reningar, dvs. dagvattnet renas. Träd i skelettjord, som 
numera är vanliga i gatumiljö, har som exempel en                       
reningseffekt för partikelbundna föroreningar på 50-
90 procent och ytbehovet är 6-20 % för att fördröja 
20 mm dimensionerande nederbörd, beroende av 
utförande. Vegetation bidrar även med rening genom 
näringsupptag under växtsäsongen. Det vatten som 
kan infiltrera vidare ned i marken under växtbädden 
fortsätter renas och bidrar till grundvattenbildning. 
Dagvattnet kan också användas för att skapa variation 
och upplevelsevärden. Gröna strukturer bidrar till 
en utjämning av temperaturen även genom så kallad 
parkbris. Parkbris är en effekt som uppstår tack vare 
temperaturskillnader mellan varma och svalare om-
råden. Genom att den varma luften stiger kan sval luft 
strömma in från omgivande naturområden, ytvatten 
och parker i anslutning till bebyggelsen.

Attraktivt lokalklimat och välmående  
vatten i Täby
Kommunen har en Dagvattenpolicy 2016 och en Dag-
vattenstrategi för Täby kommun 2016 som vägleder 
och ställer krav på arbetet med hållbar hantering av 

dagvattnet. Policyn slår bland annat fast att dagvatte-
navrinningen ska minskas med hjälp av gröna och ge-
nomsläppliga ytor och att dagvattenflöden ska utjäm-
nas. Strategin slår bland annat fast att minst hälften av 
kvartersmarken ska utformas vegetationsbeklädd eller 
åtminstone genomsläpplig och att träd med fördel kan 
användas för dagvattenhantering. I Täby finns flera 
ytvatten vars vattenkvalitet behöver förbättras. Kom-
munen har i en Handlingsplan för god ytvattenstatus 
2019 pekat ut flertalet åtgärder som ska förbättra 
vattenkvaliteten för dessa hav, sjöar och vattendrag. 
Åtgärderna är i de flesta fall lokaliserade inom kom-
munens grönstruktur i form av dagvattendammar. I 
arbetet med grönplanering och översiktsplanering har 
även en Kommunövergripande översvämningskarte-
ring för Täby med Konsekvensanalys och framtagan-
de av strukturplan för vatten tagits fram. Karteringen 
visar ett antal områden inom tätorten som riskerar att 
översvämmas vid ett 100-årsregn. Inom dessa områ-
den behöver skyfallshanteringen särskilt beaktas vid 
framtida planering. När åtgärder för vattenhantering 
utförs finns möjlighet att samtidigt förbättra ekologis-
ka funktioner i den gröna infrastrukturen.

Täbys tätort har god tillgång till grönska, ca 70 % av 
tätortens yta är vegetationsbeklädd, och därmed god 
tillgång till grönskans reglerande effekter på värme. 
Lokalt, i mer hårdgjorda miljöer, exempelvis i centrala 
Täby och i flera industriområden, exempelvis Arninge, 
uppstår urbana värmeöar då stor del av mark- och 
takytan är hårdgjord. I samband med förtätning och 
bebyggelseutveckling riskerar fler områden i Täby 
att utsättas för kraftigare avrinning vid skyfall och bli    
värmeöar vid värmeböljor. Därför krävs en god plane-
ring av de nya bebyggelseområdenas gröna infrastruk-
tur så att den blir robust och funktionell och kan möta 
dessa utmaningar.
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Den gröna infrastrukturens bidrag till frisk luft, attraktiva ljudlandskap och gott 
lokalklimat ska beaktas och utnyttjas i planering och förvaltning. 

Frisk luft

• Bevara och utveckla vegetationsridåer mellan trafik 
och bebyggelse och vistelsemiljöer för att styra 
bort och filtrera den förorenade luften och fastlägga 
föroreningar.

• Placera vegetationen så nära utsläppskällan som 
möjligt, där halterna är höga.

• Kombinera vegetation med bullerskärmar så att 
fastläggning av föroreningar kan ske samtidigt som 
buller dämpas.

• Gator med höga trafikflöden bör i första hand utfor-
mas så att gatuträd kan användas utan att luftföro-
reningar stängs inne.

• Använd vägg- och takvegetation i täta urbana miljö-
er för att öka depositionsytorna. Denna vegetation 
bör vara mångfunktionell och även bidra till rekrea-
tion och/eller biologisk mångfald.

• Använd även vintergröna växter för en mer effektiv 
luftrening under vinterhalvåret.

Attraktiva ljudlandskap

• Bevara och utveckla vegetationsridåer mot buller-
källor och anpassa bebyggelsetypologier efter 
platsens förutsättningar för att skapa attraktiva 
ljudlandskap.

• Vårda befintliga avskärmningar och kombinera om 
möjligt dessa med gröna lösningar för en bättre 
ljudmiljö.

• Informera allmänheten om Täbys rofyllda och tysta 
parker och naturmiljöer.

• Arbeta enligt en fyrstegsprincip för attraktiva 
ljudmiljöer vid planering och utveckling av Täbys 
bebyggelse- och grönstruktur: 

• 1. Bevara kvalitativa, störningsfria grönområden och  
skydda dem från omgivningsbuller.

• 2. Lokalisera funktioner i grönområden utifrån de-
ras krav på störningsfrihet och tillgång till befintliga 
positiva ljud. 

• 3. Reducera buller genom gröna lösningar, andra 
avskärmningar och/eller genom att anpassa hastig-
hetsbegränsning. 

• 4. Introducera önskat ljud genom att planera för 
exempelvis vegetationsljud, småfåglar, pollinatörer 
och vattenkonst etc.

Attraktivt lokalklimat

• Identifiera möjligheter att öka andelen grönska 
i tätorten i samband med exploaterings- och ut-
vecklingsprojekt. Använd verktyg som exempelvis 
grönytefaktor (GYF) och I-tree canopy som arbets-
redskap för att beräkna grönyta och krontäckning i 
planeringen.

• Bevara trädklädda marker som är viktiga för park-
bris i och i anslutning till tätorten.

• Sträva efter god krontäckning, minst 20 %, när nya 
bebyggelseområden planeras och åtgärda brist-
områden. Använd gröna lösningar för att undvika 
värmeöar och skapa gott lokalklimat, särskilt vid 
förskolor, skolor, vårdinrättningar och vård- och 
omsorgsboenden. 

• Värna och utveckla nätverk av mångfunktionella 
gröna strukturer inom bebyggelseområden som 
kan hantera dagvatten och skyfall från enskilda träd 
till planteringar, regnträdgårdar, diken, naturparker 
och parker.

• Behandla dagvatten som en resurs som ska komma 
vegetationen och grundvattnet till del istället för 
att avrinna på hårdgjorda ytor och ledas bort i  
ledningsnät.

• Komplettera vid behov grönstruktur i tät bebyggelse 
med gröna lösningar för tak och fasader.

Omhändertagande av dagvatten ska ske för att främja vegetationens välmående  
och grundvattenbildningen, skapa skydd mot översvämningar samt bidra till god 
status i hav, sjöar och vattendrag.

Välmående vatten 

• Undvik exploatering av grönområden av stor bety-
delse för grundvattenbildning samt dagvatten- och 
skyfallshantering.

• Planera bebyggelseområden så att grönytor kan 
användas för flödeshantering. Exempelvis genom 
att säkerställa att vattnet kan avledas dit vid skyfall. 
Dagvatten ska så långt det är möjligt passera vege-
tationsytor eller växtbäddar innan det avleds via 
ledning.

• Planera och utforma tätortens växtbäddar så de 
har kapacitet att magasinera vatten och klara både 
torrperioder och ge effektiv flödesfördröjning och 
rening av tillrinnande dagvatten.

• Undvik att hårdgöra tomter, naturmark och parker. 
Utnyttja vegetation för att bibehålla ytors genom-
släpplighet.

• Lyft fram regnvatten i grönstrukturen och använd 
det för att skapa omväxling, skönhet och lekfullhet i 
olika anläggningar.

INRIKTNING FÖR PLANERING
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Förändringsområden från Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet överlagrad på Täbys ekosystemtjänster.
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