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Bro 2003-01-12 
 

Per-Ola Björn för  
Styrelsen av 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 
 
 

Kommentarer kring kommunens PLANPROGRAM för Utvidgning av SKÄLLSTAOMRÅDET 

(Fliesbergs-skidtunnel) Bro – samråd, från Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro. 
 

INLEDNING 
 
Vi tycker för det första att remisstiden är alldeles för kort! Vi fick dokumenten vecka 51 2002 och 
har till den 13/1 2003 på oss att ge våra kommentarer. Utställningen på Bibliotek och 
kommunkontoret under remisstiden 2002-12-18 till 2003-01-13 är också alldeles för kort (med 
tanke på Jul och Nyårshelgerna blir det inte många dagar ”över”). 
Detta gäller i synnerhet för föreningar som inte har sina styrelsemöten så ofta. 
Man kan lugnt säga att den korta remisstiden inte främjar kommunal demokrati. 
 
Vad det gäller allmänt medbestämmande så är det är svårt att få vara med och säga sin mening 
om några planer som man inte vet hur de ser ut eller inte ens vet att de finns.  
Vi föreslår att kommunen skickar ut (inför remissomgångar) ett enkelt och lättfattligt blad (ett 
enkelt A4 blad) till samtliga kommuninnevånare som talar om att planen/planer existerar, att den 
finns på biblioteken och en kort beskrivning över hur den enskilde kan göra sin röst hörd. 
Alternativt annonserar i lokala tidningar om detta. 

 

Allmänna synpunkter: 
 
Upplands-Bros attraktionskraft utgörs i princip av den vackra naturen, ”lantligheten”, närheten till 
Mälaren och närheten till natursköna rekreationsområden och det är därför ytterst viktigt att 
bevara den. Det är också vad som kommer till uttryck på ett flertal ställen i ÖP2000 
(Översiktsplanen från 2000). Vi instämmer och stryker under det som står i den ”Naturen nära 
inpå bostadsbebyggelsen i Upplands-Bro” är en av de kvaliteter som uppskattas mest av 
invånarna i Kommunen. I många fall har naturen också varit motivet för att flytta hit och det är 
därför angeläget att värna om den” Genom att välja ett mer ”lantligt boende” accepterar man 
också en del av de konsekvenser det för med sig, t ex ett lägre utbudet av närservice.  
 
Forskning visar också på ett mycket starkt samband finns mellan regelbunden vistelse i naturen 
och god hälsa, men för att verkligen utnyttja detta krävs närrekreationsområden. 
 
Det står också på flera ställen i ÖP2000 om hur viktigt det är med närrekreationsområden, och  
”Grönområden, både som närmiljö och större naturområden skall säkerställas” lyder texten, 
liksom ” ”Kommunen avser att upprätta en Grönplan för framför all tätortsområdena”. Bra tycker 
vi och det är minst lika viktigt att också en Naturvårdsplan upprättas för kommunen i sin helhet.  
Vi ser fram mot dessa (vi har dock väntat ganska länge nu, översiktsplanen gjordes år 2000!). 
 
 

Miljökonsekvenser 
 
I planerna för skidtunneln står det att utbyggnaden åstadkommer en liten påverkan på 
kulturmiljö, naturmiljö, landskapsbild eller det rörliga friluftslivet, samt att då då den befintliga 
skogsmarken kommer att bevaras/återställas så kommer förutsättningarna för djurlivet inte att 
nämvärt att påverkas.  
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Det säger sig självt att en 25 meter bred och 1300 meter lång avverkning och utschaktning sätter 
sina spår. Även om man återplanterar buskar och träd kommer det att ta många år innan dessa 
växt upp och området är ”återställt”. 
 
Vi tycker dock inte att dessa ingrepp är oacceptabla, utan vi är positiva till denna utbyggnad och 
de fördelar för kommunen den för med sig. 
Vi har dock en del synpunkter enligt nedan: 
 

Kommentarer till planen 
 
Vi tycker det är positivt att tunneln kommer att ge ett visst bullerskydd, och för att det skall få 
bästa möjliga effekt bör tunneln förläggas så nära motorvägen som möjligt. 
Även för landskapsbilden är det bättre ju närmare motorvägen tunneln förläggs så att området 
inte ”delas” i mitten av en ås (som tunneln utgör). Att tunneln skulle synas från motorvägen 
måste ju ur Reklam/PR synvinkel också vara positivt! 
 
I planen står det att ”Under byggskedet kommer framkomligheten att vara begränsad framför allt 
i områdets norra del utmed motorvägen”. Det innebär att möjligheterna till närrekreation beskärs 
och särskilt möjligheten att ta sig från ”sitt” område genom oexploaterad natur vidare ut till större 
sammanhängande grönområden. Det finns nämligen i detta område en gångtunnel under 
motorvägen ut till ett betydligt större skogsområde. Vi tycker att i alla fall att den tunneln måste 
vara tillgänglig under hela byggtiden. 
 
Vi påminner här var det står i Öp2000! ”Såväl en grön närmiljö för lek och utevistelse, naturmark 
för promenader i anslutning till bostadsbebyggelsen samt tillgång till större naturområden för 
strövtåg, natur- och kulturupplevelser, mm bör finnas på rimligt avstånd från bostaden”. 
 
Vi tycker också att det är mycket viktigt att grundvattnet i området inte påverkas, liksom att 
bäcken som flyter genom området förblir opåverkad. 


