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Sammanfattning 
Stockholms läns större vägar och järnvägar utgör kraftiga fysiska barriärer för 
biologisk mångfald och friluftsliv, vilket leder till minskade naturvärden, 
försämrad ekologisk funktionalitet och försämrade ekosystemtjänster i 
Stockholms grönområden. Järvakilen är ett av Storstockholms viktigaste 
sammanhängande naturområden, men kilen påverkas särskilt i sina inre delar 
av flera stora vägar och järnvägar: E4, Norra Stambanan, E18/Bergshamraleden 
samt Roslagsvägen/Roslagsbanan. Dessa utgör några av de mest väsentliga 
barriärerna för grönstruktur i i Stockholmsområdet, och det är av största vikt att 
de negativa effekterna från dessa transportstråk åtgärdas. 
I den här rapporten görs en bedömning av vilka sträckor längs de stora vägarna 
och järnvägarna där de största behoven och möjligheterna finns att åtgärda 
barriäreffekter och störning i Järvakilen. Bedömningen grundar sig på 
nulägesbeskrivning samt planer och program för grönstruktur och exploatering i 
och kring kilen. Rapporten ska utgöra underlag för ett fortsatt samarbete i 
regionen kring barriärminskande åtgärder. 
De pågående och planerade exploateringar som bedöms vara av störst betydelse 
för barriäreffekter och störning i utredningsområdet är: 
• Stadsutveckling vid Västerjärva och Ulriksdalsfältet  
• Stadsutveckling Bergshamra, med överdäckning av Bergshamraleden 
• Breddning av E4 sträckan Järva krog – Kista  
• Ny hållplats för Roslagsbanan vid Frescati, med ombyggnad av vägkorsning 
• Ny spårväg Solna – Universitetet (Tvärbanan) 
• Ny upp-/nerfart för Norra länken  
De största åtgärdsbehoven bedöms finnas längs fem sträckor på <1 km vardera: 
• E4 från GC-bron vid Överjärva till tpl Sörentorp (ca 800 m) 
• Stambanan från GC-bron vid Överjärva till korsningen med E4 vid Silverdal 

(ca 800 m) 
• Bergshamraleden från tpl Järva Krog och OKQ8 Bergshamra (ca 500 m) 
• Roslagsvägen från tpl Ekhagen till Ålkistan (ca 500 m) 
• Roslagsvägen vid Frescati och universitetet (5-600 m) 
Existerande planskilda passager längs sträckorna (broar för vattendrag, GC-
trafik eller motorfordon) bedöms ha dålig eller ingen ekologisk funktion.  
Åtgärder i form av nya eller förbättrade planskilda passager kan omfatta: 
• broar över vatten med naturliga bottensubstrat och sammanhängande 

naturliga strandlinjer, som tillåter fri passage av vattenlevande organismer, 
landlevande djur och människor till fots, eller 

• ekodukter/övergångar där topografin lämpas sig för detta. 
För att säkra att åtgärderna får full funktion för friluftsliv och biologisk 
mångfald måste de exakta lägena planeras med hänsyn till lokala vägar, 
omgivande bebyggelse samt andra större vägar och järnvägar (skapande av 
grönstråk). För de aktuella vägarna samt stambanan föreslås också 
bullerminskande åtgärder längs hela de sträckor som berör Järvakilen, för att 
ytterligare minska både barriäreffekter och störning i grönområdena. För att 
hitta effektiva och långsiktiga lösningar på barriärproblemet måste planeringen 
av kommande åtgärder ske i samråd med andra aktörer i länet. 
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1. Inledning 
Stockholms läns större vägar och järnvägar utgör kraftiga fysiska barriärer för 
biologisk mångfald och friluftsliv. Barriärerna påverkar de vilda djuren negativt 
genom att begränsa tillgången till och rörlighet inom sammanhängande 
naturområden, med konsekvensen att de kan få svårt att bibehålla livskraftiga 
populationer. Barriärerna begränsar också möjligheten för människor att utöva 
friluftsliv och närrekreation genom att begränsa tillgången till och rörlighet 
inom natur- och grönområden lämpade för rekreation. Trafikbullret bidrar till 
ytterligare kvalitetsförsämring för djur och friluftsliv i grönområden. 
Sammantaget innebär detta att vägar och järnvägar försämrar naturvärdena, 
den ekologiska funktionaliteten och ekosystemtjänsterna i Stockholms 
grönområden.  
Genom olika åtgärder kan barriär- och störningseffekterna minimeras och 
grönområdenas värden säkras. Av särskild vikt är att åtgärda barriäreffekter och 
störning i eller i anslutning till de s.k. gröna kilarna, en sammanhängande grön 
infrastruktur mellan innerstaden och det omgivande naturlandskapet. På läns- 
och kommunnivå planeras för att säkra de gröna kilarnas värden för biologisk 
mångfald och friluftsliv1. På samma sätt krävs att Trafikverket planerar för att 
minimera trafikledernas påverkan på kilarna. 
Vägverket/Banverket har i ett regeringsuppdrag identifierat de mest väsentliga 
barriärerna i grönstrukturen i Stockholm och gjort ett planeringsunderlag för 
fysiska åtgärder2. I Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2010-
2021 hänvisas till planerna i regeringsuppdraget, och åtgärder nämns för att 
minska eller förebygga negativa konsekvenser i form av hinder för flora och 
fauna.  
I linje med regeringsuppdraget och nationella planen har Trafikverket 
genomfört barriärminskande åtgärder där Kymlingelänken korsar Järvakilen, 
bland annat ny landskapsbro över Igelbäcken inklusive restaurering av bäcken. 
Trafikverket har också projekterat storskaliga åtgärder där Rotebroleden korsar 
kilen. Avsikten med dessa åtgärder är att stärka landskapssambanden för djur 
och friluftsliv längs med hela kilen, och för att genomförda åtgärder ska få full 
effekt behöver de följas upp med motsvarande åtgärder vid de andra vägar och 
järnvägar som korsar kilen.  
Turen har nu kommit till åtgärder i kilens inre delar. Här är svårigheterna 
ställda på sin spets, i och med att kilen är smalare, transportinfrastrukturen 
större och naturvärdena mer koncentrerade. Men detta betyder samtidigt att det 
finns möjligheter till stora förbättringar för djur och friluftsliv, och för åtgärder 
med stor publik exponering. Denna rapport presenterar vissa förutsättningar 
som påverkar hur Trafikverket kan hitta effektiva lösningar inom detta område. 

1.1 Järvakilen 
Storstockholms gröna kilar utgör tätortsnära regional grönstruktur som är nära 
integrerad med bebyggelse och infrastruktur. Avsikten med kilarna är att de ska 
utgöra sammanhängande rekreationsområden samt skapa ekologiska korridorer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!T ex Solna stad (2008), Stockholms stad (2009), Stockholms läns landsting (2010)!
2!Banverket/Vägverket (2005)!
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så långt in mot stadens centrum som möjligt. Kilarna omfattar flera 
riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv och de värden som dessa 
anger. I de inre delarna ansluter kilarna till den lokala grönstrukturen i 
Stockholms innerstad.  
De gröna kilarna består, enligt definitioner i RUFS 20103, av kilområden och 
gröna värdekärnor. Värdekärnor är områden som innehåller flera av de ovan 
nämnda värdena. Kilområden binder samman värdekärnor i kilen. Ett 
kilområde bör vara minst 500 meter brett. Svaga avsnitt är partier i kilarna där 
särskild hänsyn eller åtgärder krävs för att stärka kilen som sammanhängande 
område. 
Järvakilen är den längsta av Storstockholms tio gröna kilar, med mer eller 
mindre sammanhängande grönområden från Djurgården ända till Sigtuna. 
Kilen omfattar många värdekärnor, såsom Nationalstadsparken och 
naturreservat på Järvafältet. Här finns välbesökta rekreationsområden, vatten 
och strandmiljöer.  
 

 

Figur 1. Storstockholms gröna kilar med Järvakilen. Källa: Länsstyrelsen 
Stockholm. 
 
Ulriksdal och Norra Djurgården betecknas i översiktsplanerna för 
Nationalstadsparken som värdekärnor, med mycket stora natur- och 
kulturvärden och sociala värden4. Norra Djurgården är erkänt för sina unika 
naturvärden; ett halvöppet landskap med rik förekomst av gamla ekar. Men 
naturvärdena i kilens inre delar är också beroende av ekologiska samband med 
de yttre delarna och i viss mån med omgivande kilar. Kring värdekärnorna i 
Nationalstadsparken finns två viktiga spridningszoner; den smala, inre delen av 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Stockholms läns landsting (2010)!
4!Exempelvis Solna stad (2008)!!
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Järvafältet längs Igelbäckens dalgång (Igelbäckens kilområde), samt 
Brunnsviken-Haga. Dessa områden är av betydelse som spridningskorridorer 
för biologisk mångfald, men de är också i sig några av Stockholms stads allra 
viktigaste närströvområden.  

1.2 Vägar och järnvägar i inre Järvakilen 
Norra stambanan, E4, Bergshamraleden samt Roslagsvägen utgör, tillsammans 
med bebyggelse och övrig exploatering längs och kring lederna, kraftiga 
barriärer och störningsfaktorer i de inre delarna av Järvakilen (se faktaruta 
nedan). Särskilt påverkar dessa trafikleder grönområden kring Överjärva, 
Ulriksdal, Brunnsviken och de västra delarna av Norra Djurgården. 
Trafikverket har tidigare genomfört en förstudie för kapacitetshöjning av E4 
Norrtull-Kista, mot bakgrund av ett ökat trafikflöde på sträckan. Förstudien 
pekade på ökade barriäreffekter och därför ett ökat behov av barriärminskande 
åtgärder. Förstudiearbetet pekade ut behovet av att också studera vägsystemet 
Roslagsvägen mellan Norra länkens anslutning och trafikplats Bergshamra samt 
Bergshamraleden. 
För att kunna hitta effektiva och långsiktigt fungerande lösningar på 
barriärproblemet är dock Trafikverket helt beroende av övriga aktörers 
planering. Inte minst har detta visats i samband med åtgärderna vid 
Kymlingelänken och Rotebroleden, där lokala planer har riskerat äventyra 
effekten av åtgärderna. Det är alltså nödvändigt för Trafikverket att få en 
överblick över vad som planeras i övrigt i området, vad gäller exempelvis nya 
bostadsområden, förtätning eller trafikleder. Det är också viktigt för 
Trafikverket att etablera ett samarbete med andra aktörer i länet, för att 
åstadkomma en samsyn kring behoven av att upprätthålla och stärka 
landskapssambanden med avseende på biologisk mångfald, kulturvärden, 
rekreation och friluftsliv.   
 

 

Figur 2. De väsentliga barriärer som påverkar södra delen av Järvakilen. 
Källa: Banverket/Vägverket (2005). Det aktuella uppdragets fokus ligger på 
barriärerna markerade 1-3.  
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Vägar&och&järnvägar&i&fokus&
Följande!trafikleder!utgör!tyngdpunkt!i!denna!rapport.!Samtliga!är!i!
regeringsuppdraget5!identifierade!som!några!av!de!mest!väsentliga!barriärerna!för!
grönstruktur!i!Stockholmsområdet!(se!figur!2).!

E4!och!Norra!stambanan:!E4!med!mycket!höga!trafikmängder!(>100.000!ÅDT)!och!sex!
körfält!utgör!tillsammans!med!den!flerspåriga!stambanan!en!kraftig!barriär!mellan!
naturreservat!i!Solna!och!Ulriksdal,!med!stor!bullerstörning!för!både!friluftslivet!och!
den!biologiska!mångfalden!i!området.!Möjligheten!för!människor!och!landlevande!djur!
att!passera!barriären!är!idag!mycket!begränsade.!Objektet!bedömdes!i!
regeringsuppdraget!vara!mycket!högt!prioriterat!för!barriärminskande!åtgärder.!!

E18!Bergshamraleden:!Även!Bergshamraleden!med!ca!55.000!ÅDT!och!fyra!körfält!
utgör!en!barriär!som!försvårar!för!djur!och!människor!att!röra!sig!mellan!
Ulriksdalsområdet!med!Ulriksdals!naturreservat!och!området!runt!Brunnsviken/Haga.!
Trafikbullret!utgör!också!en!störningsfaktor!i!närområdet.!Vägen!innebär!en!risk!för!
utarmning!av!den!biologiska!mångfalden!i!Nationalstadsparken.!Objektet!bedömdes!i!
regeringsuppdraget!vara!prioriterat!för!barriärminskande!åtgärder.!

Roslagsvägen!med!Roslagsbanan:!Roslagsvägen!med!närmare!50.000!ÅDT!och!fyra!till!
sex!körfält!utgör!tillsammans!med!Roslagsbanan!en!kraftig!barriär.!Trafiklederna!skär!
av!sambanden!för!både!biologisk!mångfald!och!friluftsliv!mellan!Norra!Djurgården!och!
Brunnsviken,!och!utgör!en!risk!för!utarmning!av!den!biologiska!mångfalden!i!
Nationalstadsparken.!Objektet!bedömdes!i!regeringsuppdraget!vara!mycket!högt!
prioriterat!för!barriärminskande!åtgärder.!

1.3 Uppdragets syfte 
Det uppdrag som redovisas i föreliggande rapport syftade till att:  

• sammanställa planer och program (hos Trafikverket, kommuner, SL m.fl.) 
som utgör eller påverkar barriärer i Järvakilen, och i första hand i området 
Överjärva – Ulriksdal – Norra Djurgården (se figur 3),  

• gå igenom dessa planer och sammanställa information av relevans för frågan 
om barriärer och störning i grönstruktur inom utredningsområdet,  

• lägga samman existerande och planerade exploateringar för att ge en 
översikt över läget i en nära förestående framtid, 

• utifrån detta läge göra en bedömning av vilka sträckor längs de större vägar 
och järnvägar som utgör betydande barriärer eller störningsfaktorer och som 
kan vara aktuella för åtgärder, och  

• i någon mån diskutera lämpliga typer av åtgärder längs dessa sträckor. 
Resultatet från sammanställningen och bedömningen ska utgöra faktaunderlag 
för planering av åtgärder.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Banverket/Vägverket (2005)!
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Figur 3. Området och transportlederna i inre Järvakilen som omfattas av 
uppdraget.  
 

2. Metod 
Vi använde oss av följande typer av underlag: 
• Kommunala plandokument av typen översiktsplaner, detaljplaner och 

liknande som berör Järvakilen. Hämtades från hemsidorna för de aktuella 
kommunerna (Stockholm, Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Sollentuna, 
Järfälla och Sigtuna).  

• Planer för marknyttjande inklusive grönstruktur i Stockholms län. Erhölls 
från Stockholms läns landsting (RTK/TMR).  

• Information om aktuella och planerade väg- och banprojekt som berör 
Järvakilen . Hämtades från Trafikverkets och SL:s hemsidor. 

• Brodatabasen (Trafikverket) 
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• Annat relevant material från Trafikverket, exempelvis bristanalyser och 
inventeringsresultat. Erhölls från kontaktpersonerna på Trafikverket i 
Stockholm (Kerstin Gustavsson och Martin Olgemar).  

• Resultat från Callunas egna pågående projekt i området.  
• Andra relevanta underlag som kom fram via google-sök. 
De skrivna underlagen kompletterades med telefonintervjuer till SL och några 
kommuner samt av fältbesök. 
Underlagens relevans för barriärer inom utredningsområdet bedömdes och 
beskrevs. För ungefärlig avgränsning av utredningsområdet, se figur 3. 
Bedömningsgrunden var att underlaget skulle  
1. relatera geografiskt till utredningsområdet eller till de aktuella 

vägarna/järnvägarna, eller  
2. tydligt beröra spridningsvägar för arter till och från området.  
Relevanta underlag sammanställdes översiktligt, och en kvalitativ bedömning 
gjordes av vilka delsträckor som utgör de främsta barriärerna eller 
störningsfaktorerna, och som kan vara aktuella för åtgärder. Fyra ekologiska 
modellsystem togs fram som en hjälp för bedömningen. Samtliga bedömningar 
inom uppdraget gjordes i en arbetsgrupp på Calluna bestående av Jan Olof 
Helldin, Johanna Lundberg och Anna Koffman. Diskussioner fördes också 
kontinuerligt med kontaktpersonerna på Trafikverket (se ovan). 

 

3. Underlag 
Här beskrivs kortfattat de planunderlag som bedöms som av störst relevans 
(direkt eller indirekt) för frågan om barriärer och störning i grönstruktur inom 
utredningsområdet. Samtliga de planunderlag av betydelse för Järvakilen som vi 
fick fram i samband med sökningen redovisas i Appendix sist i rapporten.  

3.1 Underlag med direkt relevans för barriärer i inre Järvakilen 

3.1.1 RUFS 2010, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
(Stockholms läns landsting 2010) 

I RUFS 2010 redovisas strategier för utvecklingen i Stockholmsregionen fram 
till 2030. I planen presenteras bl.a. var stadsutvecklingen bör koncentreras och 
var utveckling av trafiken bör ske. I planen presenteras också de regionala gröna 
kilarna, där Järvakilen ingår (se figur 4). Även svaga samband i grönstrukturen 
identifieras (se vidare fördjupat underlag om detta nedan). I planen behålls de 
gröna kilarna obebyggda. 
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Figur 4. Utsnitt från plankartan för 2030 i RUFS 2010. Kartan visar bl.a. 
regionala stadskärnor (rött), regional stadsbygd med utvecklingspotential 
(orange), övrig regional stadsbygd (gult), grönstruktur (grönt) och svaga 
gröna samband (gröna streckade pilar). Källa: Stockholms läns landsting 
(2010).  

3.1.2 När, vad och hur? Svaga samband i Stockholmregionens gröna kilar 
(Stockholms läns landsting 2012) 

Stockholms läns landstings rapport om svaga samband i Stockholmsregionens 
gröna kilar är en fördjupning av de gröna samband som belyses i RUFS 2010 
och syftar till att ge vägledning till kommuner och andra aktörer i t.ex. 
stadsplanering. I rapporten redovisas samtliga gröna kilar i 
Stockholmsregionen. Enligt rapporten bör en grön kil vara minst 500 meter 
bred för att människor ska uppfatta grönområdet som ett relativt ostört 
naturområde och för att kilen ska behålla funktionen som spridningszon för 
olika arter. Länken mellan södra Järvafältet och Ulriksdal identifieras som ett 
svagt samband inom utredningsområdet (se figur 5). Även vid Frescati 
identifieras ett svagt samband mot övriga Norra Djurgården. Dessa samband är 
av klass 1, vilket innebär att det är samband som är mest prioriterade i ett 
regionalt perspektiv samt att det är strategiska områden som är viktiga att 
bevara och utveckla. 
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I rapporten redovisas åtgärder för hur svaga samband i grönstrukturen kan 
stärkas, bland annat vid infrastrukturelement. Vid anläggning av nya vägar eller 
järnvägar bör hänsyn tas till befintliga grönstråk för att mildra den effekt 
exploateringen kan ha på exempelvis spridningsvägar för olika organismer. I 
rapporten presenteras bland annat olika typer av passager över och under väg 
och spår, såsom ekodukter, faunabroar och faunaportar. Här förslås även 
ekologisk anpassning av befintliga broar och portar som sammanbinder 
grönstråk för att göra konstruktionerna mer attraktiva för djur. 
 

 

Figur 5. Utsnitt av en karta över bl.a. 
Järvakilens grönstruktur. I kartan visas bl.a. 
gröna värdekärnor (mörkgrönt), gröna kilar 
(ljusgrönt), gröna svaga samband (pilar). 
Svaga samband av klass 1 är samband som 
är mest prioriterade i ett regionalt perspektiv. 
För mer information, se RUFS 2010. Källa: 
Stockholms läns landsting (2010).  
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3.1.3 Fördjupad översiktsplan för Nationalstadsparken, Solnadelen (Solna 
stad 2008)  

I Solnas fördjupade översiktsplan från 2008 beskrivs de övergripande 
riktlinjerna för Nationalstadsparken, bl.a. för naturvård, och området delas in i 
bevarandeområden som beskrivs. I planen finns spridningsvägar för växter och 
djur utpekade (se figur 6). Spridningsvägarna ska enligt planen om möjligt 
förstärkas för att bevara förutsättningarna för biologisk mångfald knuten till 
Nationalstadsparkens naturmiljöer. Exploatering och störning från de befintliga 
stora trafiklederna i området lyfts fram som en konflikt med 
Nationalstadsparkens värden, bl.a. genom negativ påverkan som barriär för djur 
och växter. Ombyggnationer av trafiklederna uppmuntras, exempelvis en 
tunnelförläggning av Roslagsvägen förbi Frescati. 

 

Figur 6. Nationalstadsparkens del inom Solna stad. Grönområden viktiga för 
rekreation och biologisk mångfald (gröna ytor), svaga spridningslänkar som 
bör förstärkas (mörkgröna pilar) samt grönstråk viktiga för rekreation och 
som spridningskorridorer för växter och djur (ljusgröna pilar). Källa: Solna 
stad (2008).  

3.1.4 Översiktsplan för Nationalstadsparken, Stockholmsdelen 
(Stockholms stad 2009)  

I Stockholms stads översiktsplan för Nationalstadsparken från 2009 finns en 
övergripande vägledning för den del av Nationalstadsparken som ligger inom 
Stockholms stad. I översiktsplanen finns närmare vägledning för utveckling 
inom tio områden i parken; i denna rapport är området Norra Djurgården och 
Haga-Brunnsviken av störst intresse. Norra Djurgården utgör det största 
kärnområdet för biologisk mångfald i Nationalstadsparken och är av stort värde 
för friluftslivet. Inriktningen för området är att bevara det som natur- och 
friluftsområde. I vägledningen för Haga-Brunnsviken nämns att möjligheten att 
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utveckla områdets naturvärden för spridningszon till Ulriksdal ska tas till vara. 
Området är idag starkt bullerstört på grund av trafikleder och spår i både Solna 
och Stockholm, vilket enligt planen bör uppmärksammas i kommunerna samt i 
Trafikverkets åtgärdsarbete. 

3.1.5 Framtidens Nationalstadspark, handlingsprogram del I-II 
(Länsstyrelsen i Stockholms län 2006) 

I handlingsprogrammet för Framtidens Nationalstadspark, del I-II, redovisas 
bland annat åtgärder för att utveckla parkens biologiska värden. De åtgärder 
som föreslås är att: 
• genomföra förbättringsåtgärder i spridningszoner och kärnområden, och 
• öka kunskapen om den biologiska mångfalden i Nationalstadsparken genom 

inventering av flora och fauna. 
Åtgärderna har sin grund i Länsstyrelsens landskapsekologiska analys i 
Nationalstadsparken med närmaste omgivningar6. I analysen pekades området 
mellan Överjärva och Ulriksdal ut som är av särskild betydelse som 
spridningszon, främst för eklevande arter. Universitetsområdet och 
Ulriksdalsområdet pekas ut som viktiga kärnområden för ädellövträd (se figur 
7).  
 

 

 Figur 7. Karta över Nationalstadsparkens utpekade kärnområden med 
ädellövträd, samt spridningszoner mellan parken och intilliggande 
grönområden. Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län (2006). 
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6!Mörtberg & Ihse (2006)!
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3.1.6 Landskapsekologisk analys av Nationalstadsparken (Länsstyrelsen i 
Stockholms län7) 

I Länsstyrelsens landskapsekologiska analys av Nationalstadsparken 
undersöktes den ekologiska infrastrukturen för arter som är knutna till 
ädellövträd, främst ek. Analysen utfördes i GIS och innefattade fem olika 
funktionella artgrupper baserade på resurskrav. Analysen resulterade i olika 
kartor som visar utbredningen av ekar i Nationalstadsparken med omnejd (se 
exempel i figur 8) och identifierade både befintliga och potentiella 
spridningszoner för arter knutna till ädellövträd. 
En slutsats som dras i rapporten är att det finns stor potential för arter knutna 
till ek att fortleva i parken om spridningszoner och kärnområden bevaras och 
utvecklas. Bl.a. anses Järvafältet, som är en del i Järvakilen, ha potential att 
utvecklas till en spridningszon för Nationalstadsparkens eklevande arter. 
 

 

Figur 8. Kartan visar habitatnätverk för en funktionell artgrupp med 
“resursprofil 2”, vilket innebär arter som är knutna till ädellövträd och -skog i 
allmänhet. Se text i kartan för mer information. Källa: Mörtberg & Ihse 
(2006). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Mörtberg & Ihse (2006)!
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3.1.7 Nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur (Stockholms stad 
1997) 

Rapporten om nationalstadsparkens ekologiska infrastruktur togs fram 1997 
som ett underlag till fördjupad översiktsplan för Stockholms stads del av 
Nationalstadsparken. Rapporten belyser Nationalstadsparkens naturmiljö och 
innefattar en analys av de ekologiska spridningssambanden i grönområdet (se 
figur 9) med hjälp av en biotopkarta som då var nyligen framtagen. Naturmiljöer 
som ansågs vara av extra stort ekologiskt värde var ytor med gamla ädellövträd, 
gamla barrträd, natur- och parkstränder samt våtmarker och småvatten. I 
rapporten identifieras även värdekärnor i grönstrukturen samt åtgärdsförslag på 
hur sambanden kan stärkas. Rapporten utgör inte ett planunderlag, men ger 
ändå ett bra underlag i och med att den behandlar grönstrukturen i 
utredningsområdet. 
 

 

Figur 9. Nationalstadsparken med värdekärnor och spridningszon inom det 
aktuella utredningsområdet. Källa: Stockholms stad (1997).  

3.1.8 ÖP 2006 Översiktsplan för dagens och framtidens Solna 2006-2025 
(Solna stad 2006) 

Stora delar av utredningsområdet ligger i Solna stad, vilket gör att stadens 
gällande översiktsplan från 2006 är av särskild vikt för studien.  
I översiktsplanen berörs barriärproblematiken inom Solna stad, och pekar ut de 
svaga spridningssamband i grönstrukturen som behöver förstärkas (se bl.a. 
RUFS ovan). De lyfter även fram vikten av att stärka grönstråken genom att 
anlägga passager över eller under E4 i höjd med Igelbäcken för att binda 
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samman Västerjärva och Nationalstadsparken. 
I översiktsplanen anges fem framtida utvecklingsområden. Ett av dessa 
områden bedöms som av stor betydelse för barriärproblematiken i Järvakilen: 
Västerjärva och Ulriksdalsfältet (det nordligaste rödmarkerade området i figur 
10). Området beskrivs mer utförligt under rubriken ”Fördjupad översiktsplan 
för Västerjärva och Ulriksdalsfältet” nedan. 
I översiktsplanen berörs också Bergshamraleden som idag utgör en betydande 
barriär mellan norra och södra Bergshamra. I planen finns förslag på att 
överdäcka vägen i Bergshamra centrum, och därmed förtäta bebyggelsen. 
Ytterligare förtätning kan innebära att barriären som bebyggelsen och 
Bergshamraleden utgör ökar i Nationalstadsparken. Detta beror dock på 
utformning av grönstruktur i och omkring överdäckningen.  
Planens övriga utvecklingsområden ligger i i Järvakilens närmaste omgivning 
men bedöms ändå påverka den ekologiska funktionen i kilen endast marginellt: 
Karolinska sjukhus- och institutsområdet/Norra stationsområdet, Solna station 
och området norr om Råstasjön. 
 

 

Figur 10. Fem utpekade utvecklingsområden (markerade med rött) där Solna 
kommuns huvudsakliga förtätning kommer att ske, enligt översiktsplanen från 
2006. Källa: Solna stad (2006). 
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3.1.9 Fördjupad översiktsplan för Västerjärva och Ulriksdalsfältet (Solna 
stad 2004) 

I den fördjupade översiktsplanen för Västerjärva och Ulriksdalsfältet från 2004 
presenteras förslag på hur marken i området ska nyttjas (figur 11). Marken på 
Ulriksdalsfältet är idag till stora delar ianspråktagen med pågående förtätning. I 
den fördjupade översiktsplanen anges kraftig förtätning och högt 
markutnyttjande med ca 5.500 bostäder och ca 180.000 kvm kontorslokaler.  
Vad som planeras och sker på Ulriksdalsfältet är av särskild betydelse för 
barriärproblematiken i området på grund av dess läge mellan de två stora 
barriärerna E4:an och Norra stambanan. I planen anges att bebyggelse ska 
placeras så att grönstruktur kan bevaras intakt. I planen föreslås att en ekodukt 
ska byggas över järnvägen och att det vore önskvärt att skapa en viadukt under 
E4:an och järnvägen som förbättrar förbindelsen i Järvakilen (se figur 12). Idag 
finns en gångbro över järnvägen där en ekodukt föreslogs att placeras. Pågående 
förtätning kan minska kontakten i Järvakilen mellan den västra och östra sidan 
om E4:n och stambanan genom att försvaga spridningsvägar i landskapet för 
olika organismer. 
 

Figur 11. Planerad ny bebyggelse i Västerjärva i väst och Ulriksdalsfältet i öst. 
Grönstrukturen ska utvecklas och/eller bevaras enligt fördjupad översiktsplan 
för planområdet med dess närmsta omgivning. Källa: Solna stad (2004). 
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Figur 12. Skiss som visar hur grönstrukturen ska bevaras och utvecklas i och 
kring Västerjärva och Ulriksdalsfältet. Här framgår ett förslag på viadukt i 
figurens övre del, nära tpl Sörentorp. Källa: Solna stad (2004). 

3.1.10 Förstudie väg E4 Norrtull – Kista (Vägverket 2008) 

Trafikverket inledde i april 2013 en upprustning av E4 mellan Norrtull och 
Kista. I förstudien från dåvarande Vägverket utreddes kapacitetshöjande 
åtgärder för att klara eventuella trafikproblem i och med öppnandet av Norra 
länken och nya E18 Hjulsta – Kista. För att klara ökad trafik på sträckan anger 
förstudien att det behövs en utökning av antalet körfält. Mellan Norrtull och 
Järva krog kan körfält utökas utan vägbreddning, men norr om Järva krog 
föreslås en breddning, vilket kan innebära intrång i Nationalstadsparken på 
vägens östra sida (se figur 13). I förstudien berörs barriärproblematiken i 
området, och Igelbäckens passage under E4:an lyfts fram som ett område där 
barriärreducerande åtgärder kan genomföras på kort sikt genom att förbättra 
befintlig bro vid Igelbäckens passage. 
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Figur 13. Landskapsanalys över E4 sträckan Norrtull – Kista. Kartan visar 
bl.a. vägavsnitt med stor barriärpåverkan och var breddning av väg E4 
kommer att innebära påverkan. Källa: Vägverket (2008). 

3.1.11 Förstudie Roslagsbanan kapacitetsförstärkning inklusive 
dubbelspår etapp 2 planskildhet Ålkistevägen/Frescati (Storstockholms 
Lokaltrafik 2010a) 

SL vill förbättra kollektivtrafiken på Roslagsbanan genom att genomföra 
kapacitetsstärkande åtgärder, bl.a. utbyggnad till dubbelspår på vissa sträckor.  
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I förstudien från 2010 ingår förslag på ombyggnad av plankorsningen 
Ålkistevägen/Frescati strax norr om Stockholms universitet längs Roslagsbanan. 
Plankorsningen är idag en av Roslagsbanans mest olycksdrabbade korsningar. 
Detta vill SL åtgärda genom att bygga planskildhet i korsningen och i förstudien 
utreds två alternativ, betecknade 7b och 11b (se figur 14).  
Alternativ 7b innebär att en väg anläggs i en snäv kurva till Bergianska under 
Roslagsbanan från den befintliga vägkorsningen. Alternativ 11b innebär att den 
befintliga bron över Roslagsbanan vid Lilla Frescativägen breddas och nyttjas 
samt att en väg dras på västra sidan av Roslagsbanan fram till Bergianska. Båda 
alternativen gör intrång på Nationalstadsparken och Bergianska trädgården. SL 
har även undersökt möjligheten att genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
ett nollalternativ, men har bedömt sådana åtgärder som otillräckliga.  
 

 

Figur 14. Bilden visar bl.a. de två vidareutvecklade alternativen för 
vägdragning enligt förstudien. De heldragna linjerna visar de två 
alternativen: alternativ 7b (lila) och alternativ 11b (röd). Källa: Storstockholms 
Lokaltrafik (2010a). 
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3.1.12 Trafikplan 2020 (Storstockholms Lokaltrafik 2010b) 

I SL:s trafikplan från 2010 presenteras ett förslag på en utbyggnad av Tvärbanan 
i en båge från Solna station till Universitetet via Bergshamra (se figur 15). Fler 
studier krävs för att komma fram till möjlig sträckning för Tvärbanan. 
Tidsplanen för utbyggnaden är enligt trafikplanen osäker, men troligen kommer 
utbyggnaden att ske kring 2020. En potentiell effekt av den nya sträckningen är 
att barriäreffekten på grönstrukturen ökar längs de befintliga stora trafiklederna 
i området. 
 

 

Figur 15. Förslag på sträckning för tvärbanans sträckning mellan Solna 
station och Universitetet. Källa: Storstockholms Lokaltrafik (2010b). 

3.1.13 Norra länken (Trafikverket 2011) 

Trafikverket bygger i samarbete med Stockholms stad Norra länken för att lösa 
regionens trafik och bygga två nya stadsdelar. Norra länken kommer att bli ca 5 
km lång och består till största delen av vägtunnlar. Sträckan Norrtull – Frescati, 
som öppnas vintern 2014/2015, berör utredningsområdet (se figur 16). Strax 
söder om Stockholms universitet kommer Norra länken upp i ytläge och går 
ihop med Roslagsvägen. Norra länken kommer att gå under 
Nationalstadsparken och därmed få bort trafik från idag hårt trafikerade vägar i 
parken, som t.ex. Baron Rålambs väg.  
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Figur 16. Sträckning för norra länken mellan Norrtull och Frescati. Källa: 
Trafikverket, 2011. 

3.2 Underlag med mer indirekt påverkan på inre Järvakilen 
Följande planunderlag berör inte direkt utredningsområdet eller de aktuella 
vägarna eller järnvägarna, och är därför av mer indirekt betydelse för det 
aktuella uppdraget. För att få helhetsbilden kring de ekologiska sambanden, dels 
mot kilens yttre delar och dels mot intilliggande kilar, bör även dessa planer i 
någon mån beaktas. 

3.2.1 Detaljplan för Albano, MKB – utställningshandling (Stockholms stad 
2012) 

I Albanoområdet, strax söder om Universitetet, planerar Stockholms stad att 
bygga universitetsbyggnader och bostäder (pågående detaljplanarbete, 2013-11-
05). Albano är idag en gammal industritomt med delvis rivna byggnader. Det är 
också en del av Nationalstadsparken, dock relativt avskärmat från omgivande 
grönstruktur på grund av bl.a. Roslagsbanan och Roslagsvägen som utgör stora 
barriärer. Att bygga nya universitetsbyggnader i Albano har stöd i Stockholms 
stads fördjupade översiktsplan för Nationalstadsparken, dock förväntas både 
negativa och positiva effekter på element i grönstrukturen uppkomma vid 
byggande enligt planens nuvarande utformning (se figur 17). 
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Figur 17. Bebyggelse i Albano enligt planförslaget t.v., och planerad 
grönstruktur t.h. Källa: Stockholms stad (2012). 

3.2.2 Mälarbanan Tomteboda – Kallhäll (Banverket 2006) 

Trafikverket genomför på regeringens uppdrag en kapacitetsförstärkning av 
järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll. Järnvägsspåren ska utökas från två 
till fyra spår på sträckan; uppdraget är pågående. Utbyggnaden bedöms beröra 
utredningsområdet högst perifert.  

3.2.3 Promenadstaden, översiktsplan för Stockholm (Stockholms stad 
2010) 

I Stockholms stads översiktsplan berörs Norra stationsområdet där det sker en 
pågående stadsutveckling i samarbete med Solna stad, se avsnitt 3.1.8. 

3.2.4 E18 Hjulsta – Kista, illustrationer av utformningen (Trafikverket 2010) 

Vägen är av intresse för barriärproblematiken längre ut i Järvakilen. 
Kymlingelänken (mellan trafikplatserna Rinkeby och Kista) skär rakt igenom 
Järvafältet (se figur 18), som är ett viktigt sammanhängande grönstråk i 
Järvakilen. Kymlingelänken mellan Hjulsta och Kista har under hösten 2013 
öppnats för trafik efter omfattande ombyggnationer och med ökad trafik; vägen 
omfattar nu även E18. Trafikverket har i samband med ombyggnaden byggt en 
ny bro över Igelbäcken samt restaurerat bäcken, vilket förbättrar både 
tillgängligheten och spridningen för olika organismer längs Igelbäckens 
kilområde.  
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Figur 18. Översiktskarta som visar Kymlingelänkens sträckning efter 
ombyggnaden. I kartan syns var den nya bron över Igelbäcken är placerad. 
Källa: Trafikverket (2010).  

3.2.5 E4 Förbifart Stockholm Projektstyrningsdokument TRV samt 
Kompletterande natur- och kulturmiljöutredning Hansta (Trafikverket 
2013a) 

I och med byggandet av E4 Förbifart Stockholm kommer mark i Järvakilen att 
tas i anspråk (se figur 19), vilket kan medföra försvagningar i grönstrukturen i 
Järvakilen i sin helhet. Bl.a. kommer reservatsgränsen för Hansta naturreservat 
att ändras för att göra plats för motorväg med cirkulationsplats i ytläge. Särskilt 
under byggfasen kan ökade barriäreffekter förväntas. Intrånget medför även 
permanent förlust av vissa naturvärden, exempelvis kan lekvatten för större 
vattensalamander påverkas negativt på grund av risken för grundvatten-
sänkning i och med anläggningen av en vägtunnel som kommer att gå i 
områdets södra del. Kompensationsåtgärder som omfattar bland annat nya 
dammar, förbättrad framkomlighet för vattenlevande djur i Igelbäcken och nya 
miljöer för vedlevande arter ska dock på längre sikt avhjälpa förlusten av 
naturvärde. 
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Figur 19. Kartan visar mark som ska ianspråktas i Hansta naturreservat i 
Järvakilen i och med anläggandet av E4 Förbifart Stockholm. Källa: 
Trafikverket (2013a). 

3.2.6 Vägplanbeskrivning Väg 267, Rotebroleden (Trafikverket 2013b) 

Rotebroleden ska byggas om för att bättre hantera det stora trafikflödet, och 
samtidigt för att komma till rätta med den barriärproblematik som vägen idag 
skapar i Järvafältet och Järvakilen. Ombyggnaden kommer att innebära ett 
ytterligare ett visst intrång i Östra Järvafältets naturreservat. Men framför allt 
kommer ombyggnationen att ge positiva effekter på både människors och djurs 
möjligheter att röra sig på Järvafältet eftersom olika passager byggs under och 
över vägen. Arbetet ska komma igång på allvar i slutet på 2014. 

3.2.7 Övriga underlag 

I uppdraget var även följande underlag av nytta, då de gav en fördjupad kunskap 
om naturvärden i Järvakilen och Nationalstadsparken, och om behovet av att 
stärka grönstrukturen i området: 
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• Järvakilen – prioritering av regionala värden i grönstrukturen 
(Ekologigruppen & Akt Landskap 2010) 

• Stärkta spridningsvägar och samband mellan Norra och Södra 
Djurgården (Stockholms stad 2006) 

3.3 Sammanställning av mest betydelsefulla planer 
I tabell 1 och figur 20 sammanställs de pågående och planerade exploateringar 
(beskrivna ovan) som bedöms vara av störst betydelse för barriäreffekter och 
störning i utredningsområdet.  
 
Tabell 1. Pågående och planerade exploateringar av störst betydelse för 
barriäreffekter och störning i området Överjärva – Ulriksdal – Norra 
Djurgården. Se även figur 20. 
 

Område Typ 

Västerjärva och Ulriksdalsfältet Stadsutveckling 

Överdäckning Bergshamra Stadsutveckling 

Breddning E4 Järva krog – Kista Breddning 

Roslagsbanan Frescati Ny korsning/väg/hållplats 

Tvärbanan Solna – Universitetet  Ny spårväg 

Ytläge Norra länken Ny upp-/nerfart 
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Figur 20. Sammanläggning av de mest betydelsefulla pågående och planerade 
exploateringarna inom utredningsområdet.  

'4

Infrastrukturprojekt
Breddning E4 Järva Krog-Kista (Trafikverket)

Tvärbanan Solna-Universitetet (föreslagen dragning, SL)

Roslagsbanan Frescati (SL)

'4 Ytläge Norra Länken (Trafikverket)

Planerad stadsutveckling
Västerjärva och Ulriksdalsfältet (Solna stad)

Överdäckning Bergshamra (ungefärlig gräns, underlag saknas)

0 0,5 1 Km± Ortofoto: ArcGis Basemap
Kartproduktion: 13-11-27
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4. Bedömning av sträckor med åtgärdsbehov 
Samtliga de sträckor som ingick i uppdraget (E4, Bergshamraleden, 
Roslagsvägen och Norra stambanan) har en trafik och en bredd som gör att de 
ska betraktas som mer eller mindre absoluta barriärer för alla landlevande djur, 
och även för många flygande arter av exempelvis fladdermöss och insekter8. 
Självklart utgör de också barriärer för friluftslivet, såvida planskilda passager 
saknas. Trafiken på vägsträckorna är så omfattande att djur inom åtminstone ett 
par hundra meter från vägarna kan förväntas vara bullerstörda, och att 
kvaliteten på livsmiljön därför är försämrad9. Bullret kan antas försämra 
kvaliteten på områdena kring trafikleder och spår även för friluftslivet. 
Miljökrav, spridningsmöjligheter, barriäreffekter och störningskänslighet 
varierar mellan olika artgrupper. Bedömningen av både åtgärdsbehov och 
åtgärder blir därför beroende av vilka arter eller ekologiska funktioner man 
väljer att fokusera på. Som en hjälp för bedömningen av vilka delsträckor som 
utgör de mest kritiska barriärerna eller störningsfaktorerna för biologisk 
mångfald, och där det alltså finns anledning att vidta åtgärder, använde vi fyra 
ekologiska modellsystem, se faktaruta nedan. 
 
Ekologiska&modellsystem&
Nedanstående!“modellsystem”!omfattar!arter/miljöer/funktioner!som!av!olika!skäl!är!
av!betydelse!i!inre!Järvakilen.!

Vattendrag:!Rinnande!vatten!eller!sammanhängande!vattendrag!är!av!betydelse!för!
spridning!av!fiskar!och!många!vattenlevande!evertebrater.!Även!för!groddjur!samt!
utter!och!andra!mindre!däggdjur!kan!vattendrag!utgöra!viktiga!spridningsvägar.!
Felaktigt!utformade!broar!och!trummor,!avbrutna!strandlinjer!samt!onaturliga!
bottensubstrat!kan!utgöra!spridningshinder!för!dessa!arter.!Inom!utredningsområdet!
utgör!Igelbäcken!och!Brunnsviken!vattendrag!av!betydelse!för!biologisk!mångfald.!!

Landlevande!vilt!(inkl!friluftsliv):!Sammanhängande!stråk!av!naturmark!(skog,!
gräsmarker,!stränder)!är!viktiga!spridningsvägar!för!landlevande!vilt,!och!de!är!också!av!
värde!för!det!rörliga!friluftslivet.!Grönområden!med!stor!störning!från!närliggande!
vägar!och!järnvägar!kan!antas!vara!av!sämre!kvalitet!för!vilt,!och!därmed!fungera!
sämre!som!spridningskorridorer.!Sammanhängande!grönstråk!är!även!av!värde!för!
friluftslivet,!och!kan!vara!av!betydelse!för!markspridda!evertebrater,!växtsamhällen!etc.!!

Fladdermöss:!Fladdermöss!har!hög!skyddsstatus.!Fladdermössen!är!knutna!till!allmänt!
artrika!miljöer,!särskilt!insektsrika,!och!kan!därför!fungera!som!paraplyarter!för!
naturvården.!Varierade!landskap!med!en!blandning!av!lövskogar!och!halvöppna!
miljöer,!grova!lövträd,!och!gärna!i!anslutning!till!vatten,!är!ofta!bra!
fladdermusmiljöer10.!Inom!utredningsområdet!finns!stora!områden!som!stämmer!in!på!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Helldin m.fl. (2010)!
9!Negativa effekter av trafikbuller på biologisk mångfald och friluftsliv förväntas från 45 
dBAeq, se Helldin (2013)!
10!de Jong (1994)!
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den!beskrivningen11.!Vägar!av!den!storlek!som!trafiklederna!inom!utredningsområdet!
kan!utgöra!barriärer!för!fladdermöss!och!fladdermössen!kan!även!störas!av!
trafikbuller12.!

Ädellöv:!Nationalstadsparken!omfattar!unika!naturvärden!vad!gäller!ädellöv!och!i!
synnerhet!grova!fristående!ekar13.!Ädellövskog!och!grova,!solbelysta!ädellövträd!med!
död!ved!utgör!mycket!artrika!miljöer.!En!mängd!evertebrater!är!knutna!till!ädellöv.!
Bland!dessa!finns!arter!med!olika!spridningspotential!och!spridningskrav.!För!
evertebrater!är!eventuella!effekter!av!större!trafikleder!dåligt!kända.!Man!vet!att!såväl!
markbundna!som!flygande!arter!kan!ha!svårighet!att!passera!breda!vägar,!och!att!
insekter!kan!attraheras!av!vägbelysning,!vilket!gör!att!vägarna!kan!utgöra!både!
barriärer!och!ekologiska!fällor.!Men!det!är!alltså!inte!känt!hur!stora!dessa!problem!
egentligen!är.!

Baserat på de tillgängliga underlagen bedömdes följande vägsträckor vara de 
med de största åtgärdsbehoven (se också kartan på rapportens framsida): 

4.1 E4 mellan tpl Järva Krog och tpl Kista  
E4 skär här av Järvakilen i ett kritiskt område, där kilen är mycket smal (ca 1 km 
eller mindre, beroende på hur man mäter) och landskapssambanden inom kilen 
redan mycket svagt. Vägen utgör tillsammans med stambanan en mycket stor 
barriär för både djur- och friluftsliv, och de omkringliggande områdena är 
mycket bullerstörda. Trafikökningen och den föreslagna breddningen av 
sträckan innebär en ökad påverkan med bl.a. ökad bullerstörning, eventuellt 
fysiskt intrång, och förlust av livsmiljöer.  
Existerande planskilda passager längs sträckan bedöms ha dålig eller ingen 
ekologisk funktion. Bron över Igelbäcken (pkt 1 i figur 21) är smal och låg, utan 
naturlig strandlinje, och med delvis onaturligt bottensubstrat. Under bron har 
Trafikverket nyligen anlagt en hylla där småvilt kan passera. Bron bedöms ha 
viss funktion för spridning av vattenlevande djur, men med dålig funktion för 
landlevande djur och ingen funktion för friluftslivet. GC-bron vid Överjärva gård 
(pkt 2 i figur 21) fungerar idag för friluftslivet, men trots vissa planteringar på 
bron torde funktionen för vilt eller mindre djur vara försumbar.  
Det finns behov av barriärminskande åtgärder längs sträckan, såsom 
faunapassager eventuellt kombinerade med funktion för friluftslivet 
(grönbroar/naturbroar), från strax söder om GC-bron vid Överjärva fram till 
avfarten mot Helenelund (tpl Sörentorp) – en sträcka på ca 800 m (se figur 21). 
Åtgärderna bör omfatta ombyggnad av bron över Igelbäcken för att tillåta helt 
fri passage för vattenlevande djur, med mer naturligt bottensubstrat och 
sammanhängande naturlig strandlinje på åtminstone ena sidan. Höjden behöver 
också ökas för att människor ska kunna passera fritt längs med bäcken. Åtgärder 
kan även i övrigt vidtas för att förbättra livsmiljön i Igelbäcken i anslutning till 
vägpassagen, för att kompensera den påverkan på naturmiljön som vägen 
oundvikligen innebär.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Calluna (arbetsmaterial)!
12!Abbott m.fl. (2012), Schaub m.fl. (2008)!
13!Mörtberg & Ihse (2006)!
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Förutsättningarna för en ekodukt vid skogspartierna längs sträckan bör också 
utredas. Läget för en sådan passage måste isåfall anpassas så att lokala vägar 
och omgivande bebyggd mark inte stör dess funktion för friluftsliv och biologisk 
mångfald. Läget bör också anpassas till en motsvarande passage över 
stambanan, så troligen finns inte många alternativa lägen.  
GC-bron vid Överjärva har vissa förutsättningar att anpassas för att skapa 
funktion för faunan, och även bättre “naturkänsla” för friluftslivet. Exempel på 
sådan anpassning är buskage över bron åtminstone längs ena sidan, som 
skärmar av trafiken och fungerar som ledlinje för fladdermöss, insekter och 
mindre djur. 
Även bullerminskande åtgärder är motiverade längs hela sträckan, dels för att 
säkra/förbättra funktionen av de passager för fauna och friluftsliv som anläggs, 
dels för att minska den allmänna bullerstörningen i omgivningen. 
Bulleråtgärder för att minska påverkan på naturvärdena i Järvakilen är 
motiverade dubbelsidigt längs hela sträckan mellan Överjärva och tpl Sörentorp, 
på östra vägsidan mellan tpl Järva Krog och Överjärva, samt på västra vägsidan 
mellan tpl Sörentorp och tpl Kista.  

4.2 Stambanan mellan Ulriksdals station och Silverdal 
Stambanan skär här av Järvakilen i ett kritiskt område, där kilen är mycket smal 
(ca 1 km eller mindre, beroende på hur man mäter) och landskapssambanden 
inom kilen redan mycket svagt. Banan utgör tillsammans med E4 en mycket stor 
barriär för både djur- och friluftsliv. Banan utgör också en källa till 
bullerstörning.  
Existerande planskilda passager längs sträckan bedöms ha dålig eller ingen 
ekologisk funktion. Igelbäcken passerar järnvägen i en dubbeltrumma (pkt 3 i 
figur 21), utan naturlig strandlinje, och med huvudsakligen onaturligt 
bottensubstrat. Trummorna saknar visserligen tröskel, men bedöms ändå ha 
begränsad funktion för spridning av vattenlevande djur, och de har ingen 
funktion för landlevande djur eller friluftsliv. GC-bron vid Överjärva gård (pkt 4 
i figur 21) fungerar idag för friluftslivet, men med begränsad funktion för 
faunan. I planen för Västerjärva och Ulriksdalsfältet anges en ekodukt på denna 
plats, men planen gör inte klart vad detta innebär. Två möjliga undergångar för 
friluftsliv eller mindre viltarter finns idag också mellan Järva skjutbaneväg och 
Överjärva gårdsväg (pkt 5 och 6 i figur 21), men båda dessa ligger inom 
planområdet för utbyggnaden av Västerjärva och Ulriksdalsfältet (se avsnitt 
3.1.9), och kan alltså på sikt inte räknas som passagemöjligheter inom 
Järvakilen, åtminstone inte för vilt.  
Det finns behov av barriärminskande åtgärder längs hela sträckan, såsom 
faunapassager eventuellt kombinerade med funktion för friluftslivet 
(grönbroar/naturbroar), från strax söder om bron vid Överjärva fram till 
korsningen med E4 (Silverdal) – en sträcka på ca 800 m (se figur 21). På samma 
sätt som för E4 bör åtgärderna omfatta ombyggnad av bro över Igelbäcken för 
att tillåta fri passage för vattenlevande djur, med sammanhängande naturlig 
strandlinje där såväl vilda djur och människor kan passera. Åtgärder kan även i 
övrigt vidtas för att förbättra livsmiljön i Igelbäcken i anslutning till 
järnvägspassagen, för att kompensera den påverkan på naturmiljön som 
järnvägen oundvikligen innebär, oaktat barriärminskande åtgärder.  
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Förutsättningarna för en ekodukt vid skogspartierna längs sträckan bör också 
utredas. Läget för en sådan passage måste isåfall anpassas så att lokala vägar 
och omgivande bebyggd mark inte stör dess funktion för friluftsliv och biologisk 
mångfald. Läget bör också anpassas till en motsvarande passage över 
motorvägen, så troligen finns inte många alternativa lägen. Även buller-
minskande åtgärder kan övervägas längs sträckan, dels för att säkra/förbättra 
funktionen av de passager för fauna och friluftsliv som anläggs, dels för att 
minska den allmänna bullerstörningen i omgivningen. 
 

 

Figur 21. Detaljerad karta över de vägsträckor som behandlas i avsnitten 4.1 
och 4.2 samt platser som nämns i texten. 
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4.3 E18 Bergshamraleden 
Bergshamraleden skär av Järvakilen i ett område där kilen är mycket smal (ca 
500 m) och landskapssambanden inom kilen mycket svagt. Vägen utgör en 
mycket stor barriär för både djur- och friluftsliv, och de kringliggande områdena 
är mycket bullerstörda av vägen. Den planerade tvärbanan kommer att öka 
barriäreffekten ytterligare längs sträckan.  
Den existerande GC-tunneln på sträckan (pkt 7 i figur 22) fungerar till nöds för 
friluftslivets rörelse, men den är för liten och felplacerad för att ha någon 
funktion för faunan. Förutsättningarna att faunaanpassa tunneln utan 
ombyggnad är dåliga.  
Det finns behov av barriärminskande åtgärder längs sträckan, såsom 
faunapassage kombinerad med funktion för friluftslivet, mellan påfarterna vid 
tpl Järva Krog och OKQ8 Bergshamra – en sträcka på ca 500 m (se figur 22). 
Åtgärderna måste även omfatta Tvärbanan. I samband med sådana åtgärder bör 
en anpassning av sträckan mot norra Brunnsviksstranden övervägas, exempelvis 
med vegetation för att skärma av trafiken och underlätta djurs rörelser längs 
med vattnet. Åtgärden skulle också förbättra naturkänslan för friluftslivet.  
Längs samma sträcka är bullerminskande åtgärder av största vikt, för att minska 
den allmänna bullerstörningen i omgivningen, och för att säkra/förbättra 
funktionen för eventuella passager för fauna och friluftsliv. Särskilt längs 
Brunnsvikens strand kan bulleråtgärder ha mycket stor effekt för att höja 
miljökvaliteten för djur och människor som rör sig längs stranden eller på 
vattnet/isen.  
Vid den planerade överdäckningen av Bergshamraleden (se figur 20) skulle en 
idé kunna vara att passa på att stärka ädellövskogsvärden genom plantering av 
träd som på lång sikt kan utvecklas till en länk för ädellövskogsarter mellan 
Ulriksdal och Norra Djurgården. 
 



 

35 

 

Figur 22. Detaljerad karta över den vägsträcka som behandlas i avsnitt 4.3 
samt en plats som nämns i texten. 
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4.4 E4 mellan Norrtull och tpl Järva Krog 
E4 utgör längs denna sträcka en stor källa till bullerstörning i hela Hagaparken. 
Störningen kan försämra livsmiljökvaliteten för många arter, och därmed 
förstärka barriäreffekterna, eftersom de återstående ostörda livsmiljöerna blir 
mindre och den funktionella korridoren därmed smalare.  
Bullerminskande åtgärder bör övervägas på östra vägsidan, längs sträckor som 
inte redan är åtgärdade eller som inte ligger nedsänkta i förhållande till 
omgivningen. Detta gäller i synnerhet i norra delen, där befintlig bullerskärm 
kan behöva förlängas åt båda hållen för att minska störningen i den smala grön-
blå korridoren mellan Ulriksdal och Haga. 

4.5 Roslagsvägen 
Roslagsvägen utgör en mycket stor barriär för djurlivet på Norra Djurgården, 
och de kringliggande områdena är mycket bullerstörda av vägen. Planerade 
ombyggnader av Roslagsbanan kommer i viss mån att ytterligare öka 
barriäreffekterna.  
För Roslagsvägen bedöms barriärminskande åtgärder för vilt vara motiverade 
längs två sträckor; i första hand från tpl Ekhagen norrut fram till Ålkistan (ca 
500 m, se figur 23), i andra hand kring Frescati och universitetet (5-600 m, se 
figur 23). Längs den senare av dessa sträckor saknas helt planskilda 
passagemöjligheter; friluftslivet har möjlighet att passera över övergångsställen. 
Längs den förra sträckan finns begränsade möjligheter för vilt att passera vid 
åtminstone två platser: 
• Bro över Ålkistan (sundet mellan Brunnsviken och Edsviken) – pkt 8 i figur 

23. Kan tillåta passage för mindre viltarter som rör sig längs vattnet, men 
knappast för hjortdjur. Bedöms också kunna ha funktion för fladdermöss. 
Naturligt bottensubstrat och “naturliknande” strandlinje på ena sidan pekar 
på att passagen har god funktion för vattenlevande arter, men möjlighet till 
förbättringar finns även för dessa. Möjlig men inte särskilt attraktiv passage 
för friluftslivet. 

• Undergången för G:a Norrtäljevägen norr om Ålkistan – pkt 9 i figur 23. 
Trång väg- och GC-passage under E18 och Roslagsbanan, i huvudsaklingen 
bebyggd miljö. Enstaka mindre djur kan möjligen passera.  

Vid tpl Ekhagen saknas i praktiken möjlighet för djur att passera, trots att E18 
går på lång bro, eftersom huvuddelen av broundergången är blockerad, så det 
krävs i princip att djuren tar sig tvärs över cirkulationsplatsen. De har dessutom 
Roslagsbanan att passera i plan. 
Som barriärminskande åtgärd bör en ekodukt längs någon av de två sträckorna 
utredas. Den ekologiska funktionen av bron över Ålkistan har också 
förutsättningar att förbättras för vilt, fladdermöss och vattenlevande arter 
genom exempelvis stärkt vegetation samt förbättring av strandlinjen.  
Längs hela Roslagsvägens sträckning genom Norra Djurgården finns stora 
bestånd av ädellövträd på bägge sidor av vägen, framför allt kring universitetet 
och kring Ålkistan. Även om spridningsavståndet för ädellövskogsarter över 
vägen inte är stort kan vägen ändå misstänkas utgöra en barriär och en 
ekologisk fälla för vissa arter. Vid eventuell anläggning av ekodukt bör även 
arter knutna till ädellöv tas i beaktande, så att ekodukten kan få en funktion 
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även för dessa.  
Längs hela sträckan är bullerminskande åtgärder motiverade, särskilt för att 
säkra/förbättra funktionen för eventuella passager för fauna och friluftsliv, men 
även för att minska den allmänna bullerstörningen i omgivningen. Särskilt längs 
Brunnsvikens strand kan bulleråtgärder ha mycket stor effekt för att höja 
miljökvaliteten för djur och människor som rör sig längs stranden eller på 
vattnet/isen. 
Det ska här slutligen noteras att för vilt och fladdermöss kan även passagen 
under Bergshamrabron (pkt 10 i figur 23), längs Stocksundets stränder, erbjuda 
en alternativ spridningslänk mellan Norra Djurgården och Ulriksdal. 
Funktionen av denna är dock svårbedömd; brons utformning i sig är bra, med 
god höjd, viss vegetation, och breda och naturliga strandlinjer, men samtidigt är 
den omgiven av stora bebyggda områden. 
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Figur 23. Detaljerad karta över den vägsträcka som behandlas i avsnitt 4.5 
samt platser som nämns i texten. 
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Appendix 
Redovisning av samtliga underlag som gåtts igenom inom uppdraget. 

Titel (avsnitt i texten) Utgivare År Hämtad Källa 

Allmänt om Järvakilen     
RUFS 2010 Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen (3.1.1) 

Stockholms läns 
landsting 

2010 2013-09-25 http://www.tmr.sll.se/rufs2010/ 

Grönstruktur och landskap i regional 
utvecklingsplanering 

Stockholms läns 
landsting 

2008 2013-09-25 http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/publ/2008/2008-
9_r_gronstruktur_landskap.pdf 

Järvakilen - Upplevelsevärden i 
Stockholmsregionens gröna kilar 

Stockholms läns 
landsting 

2004 2013-09-26 http://www.tmr.sll.se/MOSS-
dokument/Publikation/Publikationer_jarva.pdf 

När, vad och hur? Svaga samband i 
Stockholmsregionens gröna kilar 
(3.1.2) 

Stockholms läns 
landsting 

2012 2013-10-07 http://www.tmr.sll.se/Publikationer/2012/20125-Nar-vad-och-
hur-Svaga-samband-i-Stockholmsregionens-grona-kilar/ 

Aldrig långt till naturen Skydd av 
tätortsnära natur i 
Stockholmsregionen 

Länsstyrelsen 
Stockholms län 

2003 2013-09-25 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/publikationer/2003/
Pages/aldrig-langt-till-naturen.aspx 

Landskapsekologisk analys av 
Nationalstadsparken (3.1.6) 

Länsstyrelsen 
Stockholms län 

2006 2013-10-22 http://www.nationalstadsparken.se/Sve/Filer/R2006_13_Landsk
apsekologisk_analys_NSP_webb.pdf 

Framtidens Nationalstadspark, 
handlingsprogram del I Vision och 
förutsättningar (3.1.5) 

Länsstyrelsen 
Stockholms län 

2006 2013-11-19 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments
/Sv/publikationer/2006/NationalstadsparkDEL1.pdf 

Framtidens Nationalstadspark, 
handlingsprogram del II   (3.1.5) 

Länsstyrelsen 
Stockholms län 

2006 2013-11-19 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments
/Sv/publikationer/2006/NationalstadsparkDEL2.pdf 

Stärkta spridningsvägar och samband 
mellan Norra och Södra Djurgården 
(3.2.7) 

Stockholms stad 2006  Rapport tillgänglig på Callunas kontor i Stockholm 
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Nationalstadsparkens ekologiska 
infrastruktur (3.1.7) 

Stockholms stad 1997  Rapport tillgänglig på Callunas kontor i Stockholm 

Åtgärdsprogram för barriäreffekter av 
vägar och järnvägar 

Vägverket, 
Banverket 

2005 2013-10-07 http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____576.
aspx 

Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014–2025 

Trafikverket 2013 2013-09-27 http://www.trafikverket.se/PageFiles/129095/forslag_till_nation
ell_plan_for_transportsystemet_2014_2025_remissversion.pdf 

Järvakilen - Prioritering av regionala 
värden i grönstrukturen (3.2.7) 

Ekologigruppen/ 
Akt Landskap 

2010 2013-09-24 http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/publ/2010/2010_Jarva
kilen_prioritering_av_regionala_varden_2010_05_04.pdf 

Om barriärer     
Trafikplan SL 2020 (3.1.12) SL 2010 2013-10-24 http://sl.se/PageFiles/224/Trafikplan_2020.pdf 

Förstudie Roslagsbanan 
kapacitetsförstärkning inklusive 
dubbelspår etapp 2 
Ålkistevägen/Frescati (3.1.11) 

SL 2010 2013-10-09 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=63351 

Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll 
(3.2.2) 

Banverket 2006 2013-10-09 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Malarbana
n-Tomteboda-Kallhall/Om-Projekt-Malarbanan/Dokument-
Malarbanan/ 

Förstudie Väg E4 Norrtull – Kista 
(3.1.10) 

Vägverket 2008 2013-09-27 http://www.trafikverket.se/PageFiles/23247/forstudie_vag_e4_n
orrtull_kista.pdf 

Norra länken (3.1.13) Trafikverket 2011 2013-10-24 http://www.trafikverket.se/PageFiles/52050/Norra%20lanken%2
0A4-broschyr_webb%202011.pdf 

E18 Hjulsta - Kista, illustrationer av 
utformningen (3.2.4) 

Trafikverket 2010 2013-10-25 http://publikationswebbutik.vv.se/upload/6166/100294_e18_hju
lsta_kista.pdf 

Vägplanbeskrivning Väg 267, 
Rotebroleden (3.2.6) 

Trafikverket 2013 2013-10-25 http://www.trafikverket.se/PageFiles/124826/Planbeskrivning.p
df 

E4 Förbifart Stockholm 
Projektstyrningsdokument TRV (3.2.5) 

Trafikverket 2013 2013-10-19 http://www.trafikverket.se/PageFiles/18100/MMD%20mars%20
2013/gvb_bilaga-4-dispensansokan-artskyddsforordning.pdf 
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E4 Förbifart Stockholm 
Kompletterande natur- och 
kulturmiljöutredning Hansta (3.2.5) 

Trafikverket 2013 2013-03-22 http://www.trafikverket.se/PageFiles/18100/MMD%20mars%20
2013/h_bilaga_5_atgarder.pdf 

MKB Barkarby - Kallhäll Trafikverket 2011 2013-10-09 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Malarbana
n-Tomteboda-Kallhall/Om-Projekt-Malarbanan/Dokument-
Malarbanan/ 

Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2014–2025 

Trafikverket 2013 2013-09-27 http://www.trafikverket.se/PageFiles/129095/forslag_till_nation
ell_plan_for_transportsystemet_2014_2025_remissversion.pdf 

Trafiklösning för Stockholmsregionen 
till 2020 med utblick mot 2030 

Regeringen 2007 2013-10-22 http://www.tmr.sll.se/Global/Dokument/Verksamhet/Transporte
r/stockholmsforhandlingen_kort.pdf 

Kommunala planer     
Promenadstaden, Översiktsplan för 
Stockholm (3.2.3)  

Stockholms stad 2010 2013-09-27 http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Over
siktsplan/ 

Översiktsplan för Stockholm, bilaga 
riksintressen 

Stockholms stad 2010 2013-09-27 http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Over
siktsplan/ 

Översiktsplan för 
Nationalstadsparken, Stockholmsdelen 
(3.1.4) 

Stockholms stad 2009 2013-10-08 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/
Stadsplanering/Oversiktsplanering/Nationalstadsparken/ 

Detaljplan för Albano, MKB – 
utställningshandling (3.2.1) 

Stockholms stad 2012 2013-10-10 http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-
planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2
008-21530&docview=1#stage3 

Fördjupad översiktsplan för 
Nationalstadsparken, Solnadelen 
(3.1.3) 

Solna stad 2008 2013-10-08 https://www.solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Sty
rning/FÖP_Nationalstadsparken_Låg.pdf 

ÖP 2006 Översiktsplan för dagens och 
framtidens Solna 2006-2025 (3.1.8) 

Solna stad 2006 2013-10-02 https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-
trafik/stadsplanering/oversiktplan/ 
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Fördjupad översiktsplan för 
Västerjärva och Ulriksdalsfältet (3.1.9) 

Solna stad 2004 2013-10-20 https://www.solna.se/PageFiles/11890/F%C3%96P%20V%C3%A
4sterj%C3%A4rva%20o%20Ulriksdal%202004.pdf 

ÖP Sundbyberg Sundbybergs 
kommun 

2013 2013-09-23 http://www.sundbyberg.se/download/18.5e27835413e64c486452
d/1367491907244/Översikt_antagen+2013.pdf 

MKB ÖP Sundbyberg Sundbybergs 
kommun 

2012 2013-09-23 http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-
byggprojekt/oversiktsplanering.html 

Grönplan Sundbyberg Sundbybergs 
kommun 

2011 2013-09-23 http://www.sundbyberg.se/bygga-bo-miljo/stadsplanering-
byggprojekt/oversiktsplanering.html 

Framtidens Upplands Väsby – ”Den 
moderna småstaden” Strategisk 
kommunplan 2005–2020 

Upplands Väsby 
kommun 

2005 2013-09-23 http://www.upplandsvasby.se/2/samhallsutveckling-trafik-och-
teknik/kommunens-planarbete/kommunplan-
oversiktsplan/gallande.html 

Stationsområdet i Upplands Väsby - 
Planprogram. Februari 2007 

Upplands Väsby 
kommun 

2007 2013-09-23 http://www.upplandsvasby.se/download/18.200855412f2405378
98000244/Program+Stationsområdet.pdf 

Översiktsplan Sollentuna kommun 
Antagandehandling KF 2012-12-12 

Sollentuna 
kommun 

2012 2013-10-08 http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--
miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Oversiktsplan/ 

Översiktsplan 2011 Järfälla del 1-5 Järfälla kommun 2001 2013-10-02 http://www.jarfalla.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-
planarbete/oversiktsplan.html 

Översiktsplan 2014 Sigtuna Sigtuna kommun 2014 2013-09-23 http://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--
Trafik/Planering/oversiktsplan-2014/ 

Kartor     
Gröna svaga samband RUFS 2010 2012 2013-10-07 http://www.tmr.sll.se/rufskartor/Explore/Maps.aspx 

Länskarta Stockholms län nationell 
plan för transportsystemet 

Trafikverket 2013 2013-09-27 http://www.trafikverket.se/PageFiles/129095/kartor/Stockholm_
Remissversion_2013.pdf 

Roslagsbanan sträckning SL 2010 2013-10-09 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=63325 

Plankarta Stockholm ÖP Stockholms stad 2010 2013-09-27 http://www.stockholm.se/Fristaende-
webbplatser/Fackforvaltningssajter/Stadsbyggnadskontoret/Over
siktsplan/ 
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Plankarta Nationalstadsparken 
Stockholm ÖP 

Stockholms stad 2009 2013-10-08 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/
Stadsplanering/Oversiktsplanering/Nationalstadsparken/ 

GIS/excel     
Uppföljning av regeringsuppdraget 
2005 och bristanalysen 

Trafikverket   CD tillgänglig på Callunas kontor i Stockholm 

Stockholmregionens gröna kilar; 
Järvakilen 

Stockholms läns 
landsting  2013-09-25 

 
http://www.tmr.sll.se/rufskartor/Explore/Layers.aspx 
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Postadress: 172 90 Sundbyberg. Besöksadress: Solna strandväg 98, Solna. 
E-post: trafikverket@trafikverket.se. Telefon: 0771-921 921. 
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