
De gröna kilarna kallar vi de samman-
hängande grönområden och vatten som 
binder ihop naturen i Storstockholms om-
givningar med förorternas skogar och 
Stockholms parkområden. 
   De gröna kilarna är naturens infrastruk-
tur i vårt storstadsområde. Kilarna gör att 
djur och växter kan spridas och deras 
mångfald att utvecklas. Rösjökilen i öster 
och Järvakilen i väster är Upplands Väs-
bys kilar.   
Vad är kilarna bra för? 
  Kilarna är bra för naturen och oss männi-
skor som kan utnyttja naturen. Och de är 
bra för Upplands Väsby som en naturnära 
och attraktiv kommun i en storstadsreg-
ion.  
  När att grönområden som Runbyskogen 
eller Sandaskogen i och nära intill bebyg-
gelsen, genom gröna kilar, hänger sam-

den, får vi nära tillgång till bättre natur-
upplevelser och ekosystemtjänster. 
Kilarna ger oss ekosystemtjänster  
Genom sin sammanhängande form och 
storlek ger de gröna kilarna värden som 
mindre områden inte har:  
-Vi får uppleva tystnad och rik biologisk 
mångfald.   
- Till nytta för vår hälsa ger de gröna ki-
larna vattenrening, temperaturreglering, 
luftrening och rekreation.  
Går det att bygga mer och behålla 
kilarna? 
  När Stockholms-regionen fortsätter att 
växa är det viktigt att kilarna behålls. 
Utbyggnaden måste ske i bebyggelsen 
och nära etablerade stationslägen och 
trafikleder. De regionala planen RUFS 
2010 visar hur det kan ske. En ny RUFS 
2050 håller på att utarbetas.  Även Upp-

 Upplands Väsbys gröna kilar lands Väsbys förslag till  Översiktsplan 
2016 har en sådan inriktning. 
De gröna kilarna hotas i markkon-
kurrensen 
  Men de gröna kilarna har generellt 
inget formellt skydd och hotas ständigt 
av byggintressenter i den konkurrens om 
marken som råder i länet. Därför måste 
vi ha mod att säga nej när kilarna hotas. I 
Upplands Väsby sa folket nej till Väsby 
sjöstad i en omröstning 2014. 
Bygg och planera för en hållbar ut-
veckling av Upplands Väsby 
Vi behöver bygga för framtiden. Vi behö-
ver också bygga på ett sätt som ger kom-
mande generationer ett gott liv.  De kom-
mer att vara beroende av ekosystem-
tjänster och tillgång till rent vatten och 
gröna områden i sin miljö. Hur vi bygger 
vår stad nu kommer att påverka de som 
ska bo på samma plats i framtiden i flera 
hundra år framöver. Därför är det så vik-
tigt att bygga hållbart och bevara kilarna. 
De gröna kilarna är viktiga att ta 
hand om kommunal planering 
De gröna kilarna behöver beaktas i kom-
munernas planeringsarbete, etc.  En 
grundidé för att rita framtidskartan 
måste vara att likväl som vägar och be-
byggelse har sitt utrymme, behöver vat-
ten och den gröna miljön i vår omgivning 
har en plats och en egen infrastruktur, en 
grönstruktur med gröna kilar.   
  Särskilt viktigt är det att tillämpa i kom-
munen vid: 
- Översiktsplanering 
- Detaljplanering och bygglov 
- Trafikplanering 
- Mellankommunl planering . 

 Naturskyddsföreningen granskar kom-
munens planer och verkar för att bevara 
de gröna kilarna. 
 

Bevara och skydda: 
 Bevara och skydda det befintliga 

gröna kapitalet. 
 Skydda gröna kilar med reservat, 

strandskydd och planbeslut 
 
Svaga öst- västliga samband: 
 Söder om Fysingen 
 Sollentunagränsen  
 
Förstärkning av gröna samband: 
 Området kring järnvägen 
 E4-stråket 
 Stockholmsåsen 
 Frestadalen 
 Centrala delar 
 Det behövs en ekodukt över E4 och 

järnvägen 

Detta behöver göras för att 
skydda och stärka de  

gröna kilarna  i och kring  
Upplands Väsby 

Vi behöver bevara Väsbys gröna kilar  

Stockholms gröna kilar 



Väsbys gröna kilar  
behöver skyddas och 

förstärkas 

 

Rösjökilen i öster 
är ett sammanhängande natur- och 
kulturlandskap som sträcker sig ge-
nom sex norrortskommuner, från 
Sigtuna i norr, via Vallentuna, Upp-
lands Väsby, Täby och Sollentuna till 
Danderyd i söder. 

Eklundar vis Fysingen, kulturland-
skap, runriket, betesmarker, ängar vid 
Calmare hagen, Val-
lensjöskogen och 
Törnskogen, Norrviken 
med landskapsfisken 
asp. Kommunerna har 
ett samarbete kring 
Rösjökilen. 

Järvakilen i väster 
 med Runsahalvön; skogsområden, 
herrgårdslandskap, värdefulla tall-
skogar, naturbetesmarker och ädel-
skogar. Herrgårdslandskap öppna 
marker och strandängar vid Edssjön. 
Kilen binder samman natur från Sig-
tuna, genom Upplands Väsby och 
söderut ända till södra Djurgården i 
Stockholm. Delar av Järvakilen har 
flera midjor, tätbe-
byggda områden som 
gör kilen mycket smal, 
vilket på sikt kan 
äventyra kilens vär-
den.  

De två gröna kilarna i Upplands Väsby: 

Mer om gröna kilar: 
 www.rufs.se 
 Svaga samband i Stockholms-

regionens gröna kilar SLL TMR 
Rapport 5:2012  

 Utvecklingsplan för ekosystem-

tjänster i Upplands Väsby kom-
mun 2016 

 Appen Gröna kilar. Ladda ner 
appen gratis till din mobiltelefon 
via din appstore! Sök på ”Gröna 
Kilar” 

Naturskyddsföreningen Väsby slår vakt om natur och miljö och arbetar 
för ett hållbart Väsby. Vi har ett program för våra 895 medlemmar.  

Bli medlem, du också! 

Hemsida: vasby.naturskyddsforeningen.se  
Kontakt: naturskyddvasby@live.com  

Pelle Nordmalm 0859089911 

Bli medlem: www.naturskyddsforeningen.se 
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