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Trafikverket utreder förutsättningarna för att bygga om väg 268 mellan E4an i
Upplands Väsby och Gullbron i Vallentuna kommun. Syftet med projektet är att
bygga en genare väg för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.
Länsstyrelsen har den 20 oktober 2020 tagit emot en begäran om yttrande från
Trafikverket med stöd av 14 b § Väglagen, för att få Länsstyrelsen synpunkter på
lokalisering, utformning och miljöpåverkan av planerad utbyggnad av väg 268.
Trafikverket önskar att synpunkterna lämnas utifrån innehållet i 3 a § Väglagen,
dvs. projektets förenlighet med 2-4 kap. och 5 kap. 3-5 §§ Miljöbalken (MB).
Som underlag har Trafikverket bifogat en miljöbeskrivning som redovisar
planerad utbyggnad och resultatet av de utredningar som hittills tagits fram.
Eftersom den nya väganläggningen planeras i ett känsligt kulturlandskap önskar
Trafikverket få synpunkter med tyngdpunkt på förenlighet med riksintresset för
kulturmiljövården Skålhamravägen (AB71).
Länsstyrelsens bedömning
Riksintresse för kulturmiljövården – Skålhamravägen (AB 71)

Trafikverket har tagit fram en mycket genomarbetad kulturarvsanalys (PM
kulturarvsanalys Väg 268-Grana, 2020-10-14) för projektet. Av den framgår
bland annat att den nya väganläggningen innebär en betydande risk för att
riksintressets värden i aktuell del minskar i stor omfattning och att dess uttryck
förvanskas och i delar försvinner.
Av 3 kap. 6 § MB följer att områden inom riksintresse för kulturmiljövården ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Länsstyrelsen gör
ingen annan bedömning av påverkan på riksintresset än den som framgår av
kulturarvsanalysen. Föreslagen vägdragning kommer att beröra flera värdebärande
uttryck som tillhör kulturmiljövårdens riksintresse Skålhamravägen (AB 71). Det
rör sig främst om uttryck såsom äldre vägar med ålderdomlig karaktär och
slingrande sträckningar, det öppna odlingslandskapet samt fornlämningar. En ny
vägdragning i den aktuella delen av riksintresset skulle medföra en omfattande
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påverkan på de uttryck som tillsammans utgör riksintresset, samt kraftigt minska
möjlighet till upplevelse och avläsbarhet. Länsstyrelsen gör därför bedömningen
att planen i den del som berör Erikslund-Gullbron innebär påtaglig skada på
riksintresset för kulturmiljö. Det betyder att Länsstyrelsen bedömer att planen i
denna del inte är genomförbar ur kulturmiljösynpunkt.
Delen som går i befintlig väg mellan Fresta-Erikslund kan enligt Länsstyrelsen
däremot vara genomförbar ut kulturmiljösynpunkt, om hänsyn tas till påverkan på
eventuella fornlämningar och andra kulturmiljöer.
Övrigt
Eftersom Länsstyrelsens bedömning är att åtminstone delen Erikslund-Gullbron
inte är genomförbar med hänsyn till riksintresset, finns det ingen anledning att
framföra synpunkter inom övriga sakområden utifrån 2-4 kap. och 5 kap. 3-5 §§
MB.

Beslutet har fattats av samhällbyggnadsdirektör Åsa Ryding med
planhandläggare Maria Kjell Andrén som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också enhetschef Tatjana Joksimović och samordnare
Susann Sass Jonsson medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

