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Vilka rättsliga 

förutsättningar gäller för

miljö- och hälsoskydds-

nämndens  arbete med att 

förebygga, hindra och 

motverka olägenheter för 

människors hälsa och miljön 

till följd av Roslagsbanans 

nuvarande och framtida drift?
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Roslagsbanan genom Danderyd

Dagsläge:

• Cirka 400 tåg per vardagsdygn

• Från cirka kl. 05.15 till cirka 01.20 (enligt tidtabell)

• Högtrafik: 29 tåg per timma 

• Tillkommer: Tjänstetåg (”tomtåg”)



Framtidsperspektiv

Enligt SLs ansökan om tillstånd: 
• ”År 2030 uppskattas sträckan Stockholms östra–Djursholms Ösby trafikeras av ca 328 

alternativt 400 tåg per vardagsdygn och riktning, beroende på vilket trafikupplägg som 

gäller på banan” ,dvs.

• 656 alternativt 800 tåg per vardagsdygn 
beroende på vilket trafikupplägg som gäller på 
banan.

• Högtrafik 60 tåg per timma?

• Hastighetsökning från (idag) högst 80 km/tim 
till (2030) högst 120 km/tim



Framtidsperspektiv

• Fördubblad trafik på Roslagsbanan jämfört 
med dagsläget?

• Alternativ?



Hur hög trafikbelastning tål hälsa 
och miljö?

• Nuvarande?

• Lägre?

• Högre?





Högtrafik på Roslagsbanan 2030: 
60 tåg per tim?





WHO´s referensgrupp 

rekommenderar starkt att buller från 

järnvägstrafik reduceras till nivåer 

under 54 dB Lden i genomsnitt och till 

nivåer under  44 dB Lnatt för nattrafik

Nattbuller från 

järnvägstrafik över 44 

dB Lnatt är förenat med 

skadliga hälsoeffekter 

på sömnen



För vägtrafik är WHO´s 

rekommendation 53 dB Lden som 

genomsnittsvärde och  45 dB Lnatt

för nattrafik



Vilka bullernivåer är aktuella i 
Danderyd?

• Beräknade nivåer?

• Uppmätta nivåer?



Hur tillförlitliga är

• Beräkningar?
• Har kontrollerats mot stickprovsmätningar 2018 
• Citat ur mätrapporterna:

• Resultat stickprov: Beräkningar stämmer i 7 fall av 9
• Exempel: Vid stickprovskontroll på Kolga 2 visade mätningen 

en avvikelse på mer än 6 dB jämfört med beräknade värden. 

• Mätningar?
• Beror på när, var, hur och hur länge
• Beror på hur resultaten redovisas



Finns tillförlitliga kunskaper?

• Om nuläget?

• Om tekniska möjligheter att förbättra?







Finns tillförlitliga kunskaper?

• Om nuläget?

• Om tekniska möjligheter att förbättra?

• Om fördubblad trafikbelastning?

• Om möjligheter att fördela trafiken på fler 
trafikslag? 



Vad innebär miljöbalken rent 
praktiskt just i detta fall?

• Tillståndsföreläggande?

• Utredningsföreläggande?

• Åtgärdsföreläggande?

• Förbudsföreläggande?

• Föreläggande om hastighetsbegränsning?

• Föreläggande om begränsning av antal tåg?

• Information, rådgivning och liknande 
verksamhet?



Sammanfattning

• De frågor som ställdes i tillståndsärendet är fortfarande 
obesvarade

• Nämnden har juridisk möjlighet att kräva ny/fortsatt 
tillståndsprövning

• Andra, kanske effektivare, rättsmedel kan utnyttjas för 
att nå bättre kunskaper innan nämnden tar ställning till 
ett tillståndsföreläggande

• Inom ramen för sin informerande och rådgivande 
funktion i uppgiften som tillsynsmyndighet kan 
nämnden hos berörda organ väcka frågan om behov 
av förhandlingar och planarbete för att möjliggöra 
avlastning av Roslagsbanan genom kompletterande 
användning av andra former av kollektivtrafik.



Nästa steg?

• Möjligheter:

1. Principbeslut för långsiktig strategi, planering 
och information 

2. Inhämta svar på de frågor som länsstyrelsen 
(och nämnden) ställde i tillståndsärendet

3. Undersöka nuvarande bullernivåer enligt 
WHO´s riktlinjer

4. Successiva beslut om åtgärder, information 
och råd


