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Energiplan för Vaxholms stad 2021–2030

Förslag till beslut
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

 Energiplan för Vaxholms stad 2021–2030 antas.
 Bedömning görs att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning
Energiplanen för perioden 2021–2030 omfattar mål för att öka andelen förnybar energi, en effektiv 
energianvändning, minskad klimatpåverkan samt mål för att trygga energiförsörjningen. Delmål och 
åtgärder beskriver mera utförligt vad som är prioriterat i arbetet med att nå målen. Planen omfattar 
också en beskrivning av nuläget i Vaxholm, risk och sårbarhet i energisystemet, elektrifiering av 
transportsektorn men också något om framtida energifrågor.  

Bakgrund
Den nu gällande energiplanen omfattar perioden 2015–2020. Kommunstyrelsen gav 2019-10-24 
kommunledningskontoret i uppdrag att aktualisera energiplanen (KS 2019/153, § 126) utifrån det 
klimatpolitiska ramverket, klimatmålen samt hållbarhetsstrategin och de globala hållbarhetsmålen. 
Uppdraget har genomförts av hållbarhetsenheten. En workshop hölls med politiken i februari 2020. 
Startmöte och avstämning har skett med berörda förvaltningar och nyckelpersoner under arbetets gång 
och i samband med samverkansmöten med EON. En internremiss har fångat in synpunkter från 
verksamheterna under februari-mars 2021. Länsstyrelsen har kontaktats avseende miljöbedömningen.  

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt lag (1977:439) ha en aktuell energiplan. Kommunens energiplanering ska främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Energiplanen är framför 
allt ett styrdokument för kommunens förvaltningar och enheter som visar på inriktningen av arbetet 
med energifrågor och de klimatfrågor som är kopplat till dessa. Den är inte en heltäckande 
klimatstrategi som omfattar samtliga frågor som har betydelse för vår klimatpåverkan. Den ska vara ett 
verktyg och beslutsunderlag för att fortsätta att driva det lokala arbetet mot nationella och 
internationella mål. Föreslagna delmål och åtgärder handlar både om investeringar och utredningar men 
också om samverkan. Kommunen har ett ansvar att sprida kunskap, underlätta och påverka beteenden 

Kommunledningskontoret
Kristina Eriksson
Miljöstrateg
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hos boende och verksamma i kommunen för att bidra till omställningen inom energisektorn. Det sker nu 
många förändringar inom området, nya styrmedel och en snabb teknikutveckling vilket kan medföra att 
planen behöver revideras efter halva genomförandetiden för att fortfarande vara aktuell. 

Bedömning
Energiplanen uppfyller de krav som lagen ställer. För de enheter som berörs, är ansvaret i de flesta fall 
redan fördelat utifrån verksamhetsansvaret. Vissa frågor kräver samarbete och kan föranleda att 
arbetsgrupper behöver tillsättas. Genomförandet av planen förutsätter också ett övergripande och 
strategiskt arbete med energifrågor. Ansvaret för samordning och uppföljning av planen föreslås ligga på 
hållbarhetsenheten. Energiplaner omfattas av reglerna i miljöbedömningsförordningen (2017:966). En 
undersökning har genomförts och redovisas i planen, bedömningen är att planen inte medför en 
betydande miljöpåverkan.

Måluppfyllelse
Energiplanen kopplar till kommunens övergripande mål om att erbjuda en attraktiv livsmiljö där 
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Planen bidrar också tydligt till 
kommunstyrelsens mål om att arbeta för att minska klimatpåverkan samt till målet om en god 
stadsmiljö. 

Finansiering
Kommunen har ett ansvar att från ett lokalt perspektiv vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan och 
bidra till omställningen av transport- och energisektorerna. Det kräver investeringar och ökade personal- 
och driftkostnader, men ger i ett långsiktigt perspektiv lägre kostnader för till exempel el, värme, 
effektabonnemang samt drivmedel. För vissa åtgärder finns möjlighet att ansöka om bidrag från staten 
via Klimatklivet. Verksamheten inom energi- och klimatrådgivningen finansieras i sin helhet av bidrag 
från Energimyndigheten. För utredningar och åtgärder som föreslås i planen krävs resurser i form av 
arbetstid och kompetens. Genomförandet under planperioden kommer att medföra kostnader som 
behöver behandlas i budgetarbetet. 

Förslagets konsekvenser
Energiplanen anger kommunens inriktning i arbetet med att ställa om energisektorn och ligger i linje 
med internationella åtaganden samt nationella och regionala mål inom energi- och klimatområdet. 

Uppföljning och utvärdering
I planen föreslås en årlig uppföljning som samordnas med hållbarhetsredovisningen. Utvärdering och 
bedömning av om det finns behov av en revidering föreslås ske år 2025. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristina Eriksson, 2021-04-08

Energiplan, 2021-04-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kristina Eriksson hållbarhetsenheten
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För kännedom: Marie Wiklund kommunchef, Susanne Edén stadsbyggnadschef, Madeleine 
Larsson hållbarhetschef
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1. Inledning

1.1 Sammanfattning
Kommunen är en viktig aktör i omställningen av energisektorn. Kommunen ska ha en övergripande 
bild av det lokala energisystemet och kan samla andra aktörer kring en gemensam långsiktig 
inriktning. Energiplanen ska vara vägledande för samtliga nämnder och förvaltningar och visa hur 
staden ska arbeta strategiskt och konkret med energifrågor i riktning mot globala, nationella och 
regionala mål inom energi och klimatområdet. 

Boende och verksamma inom kommunen kan genom åtgärder i energiplanen stimuleras att 
genomföra egna åtgärder och därmed bidra till att uppfylla de gemsamma målen. 

Energiplanen beskriver nuläget med avseende på produktion och användning av el, värme och 
bränslen inom kommunen. Den omfattar en omvärldsanalys och en framtidsbild. Planen beskriver 
översiktligt vilken sårbarhet som finns i dagens energisystem nu och inom den närmaste framtiden.

Fyra övergripande mål för kommunen har tagits fram. Målen för perioden fram till 2030 handlar 
om: ökad andel förnybar energi, energieffektivisering, minskad klimatpåverkan samt att säkerställa 
en trygg energiförsörjning. De ligger i linje med nationella och regionala mål.

Till målen finns delmål och åtgärder som beskriver den lokala ambitionen i Vaxholm samt hur 
kunskap om energi- och klimatfrågor kan spridas till boende och verksamma i kommunen. Kopplat 
till målen beskrivs vilka utmaningar vi står inför i Vaxholms stad. 

Energiplanen omfattar åtgärder för att minska klimatpåverkan från användningen av el, värme och 
bränsle, men den är inte en heltäckande klimathandlingsplan. 

1.2 Om Vaxholm
Vaxholm är en småstad i skärgården med en varierad bebyggelse. I stadskärnan finns en mera tät 
bebyggelse med flerbostadshus, handel, service och aktiviteter. Alla boende i kommunen har nära 
till parker, vatten och grönområden som ger goda förutsättningar för aktiviteter och friluftsliv inom 
promenadavstånd. Kommunen består av ett antal öar, med och utan vägförbindelse samt halvön 
Bogesundslandet som till stora delar utgörs av naturreservat och friluftsområden. 

Kommunen har ca 12 000 invånare, men på sommaren mångdubblas befolkningen med 
fritidsboende och besökare. På stora delar av Vaxön består bebyggelsen av flerbostadshus. 
Kommunen präglas också av ett stort antal fritidshus, vilket kan påverka energibehovet under olika 
delar av året. 

Kommunen är den största arbetsgivaren med ca 500 anställda. Andra större verksamheter är 
vårdbolag, Waxholms hotell, Färjerederiet, Tenö Varv och transportföretag. Besöksnäringen är en 
viktig del av näringslivet. Båtlivet ger sysselsättning i gästhamnen och på marinor, med 
bränsleförsäljning och service. Det finns ett stort antal småföretagare som ofta har sin verksamhet 
hemma. Jord- och skogsbruk bedrivs endast i liten omfattning. Befolkningsökningen är tydligt 
kopplat till byggande och inflyttning till nya bostäder. 

Kommunen äger till stor del sina verksamhetslokaler för vård, skola, förskola, särskilda boenden, 
kommunhuset samt sport- och fritidsanläggningar. 

Kollektivtrafiken består av bussförbindelser med Täby/Arninge samt Stockholm/Tekniska högskolan 
med anslutningar från Rindö och Resarö. SL har på försök en pendelbåtlinje med snabb förbindelse 
från ett antal bryggor i kommunen och in till Strömkajen. 
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Väg 274 är den viktiga transportleden genom kommunen, med vägfärja över till Rindö och vidare till 
Värmdölandet samt in mot Arninge, Täby och Stockholm. På Vaxön, Rindö och Resarö finns ett 
kommunalt vägnät och därutöver ett antal vägsamfälligheter.

Det lokala elnätsområdet delas med Österåkers kommun och utgår från en transformatorstation i 
Täljö där nätet delas upp mellan kommunerna. Ett biobränsleeldat värmeverk på Kullön förser 
fastigheter på Vaxön med fjärrvärme. 

2. Om energiplanen

2.1 Omfattning och lagkrav
Enligt lagen om kommunal energiplanering (SFS 1977:439) ska varje kommun ha en aktuell 
energiplan. Kommunens energiplanering ska främja hushållning med energi samt verka för en säker 
och tillräcklig energitillförsel. Det tidigare energiplanen antogs 2015 och gällde till 2020. 
Uppföljning har skett inom ramen för den årliga hållbarhetsredovisningen samt med en 
halvtidsrapport. Som bilaga finns en slutlig uppföljning av den förra energiplanen. 

Energiplanen beskriver produktion och användning av el- och värme till bostäder och verksamheter 
samt energianvändningen i form av bränsle till transporter inom Vaxholms stads geografiska 
område. Den omfattar mål och åtgärder som riktas framför allt till kommunens verksamheter, men 
också aktiviteter som syftar till att underlätta en omställning hos boende och verksamma i 
kommunen. Planen omfattar inte yrkesmässig sjöfart och luftfart eftersom kommunen har 
begränsad rådighet över de trafikslagen. Frågor om kollektivtrafiken hanteras i annan planering och 
i samverkan med Trafikförvaltningen, Region Stockholm. I energiplanen beskrivs transporter endast 
med avseende på bränsleanvändningen. 

De klimataspekter som är kopplande till energiproduktion och energianvändning samt 
bränsleanvändningen inom transportsektorn beskrivs i planen, men det är inte en heltäckande 
klimathandlingsplan. Klimatfrågan har en övergripande betydelse och åtgärder för att begränsa 
klimatpåverkan bör därför behandlas inom flera ansvarsområden för att få bäst genomslag. En 
hållbarhetsbedömning av planen har genomförts. 

2.2 Uppdraget och framtagandet
Kommunstyrelsen beslutade (KS 2019/153 § 126) att ge kommunledningskontoret i uppdrag att 
aktualisera och omarbeta nuvarande energiplan. Hållbarhetsenheten har ansvarat för att 
genomföra uppdraget. Utgångspunkten för den nya energiplanen skulle enligt uppdraget vara det 
klimatpolitiska ramverket och klimatmålen samt med koppling till hållbarhetsstrategin med de 
globala hållbarhetsmålen. Planen skulle också behandla frågan om en säker energitillgång. 

Ett startmöte har hållits med tjänstepersoner respektive planutskottet. Därefter har arbetet 
löpande redovisats vid samrådsmöten med EON och med fastighetsenheten. Berörda enheter har 
fått möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

Framtagandet av planen har skett i samarbete med berörda enheter och nyckelpersoner inom 
kommunförvaltningen men också med kunskap från externa parter som det regionala 
energikontoret, Länsstyrelsen och EON elnät. 

2.3 Energiplanen som styrdokument
Energiplanen ska vara vägledande för arbetet med energifrågor inom samtliga nämnder och 
förvaltningar. Sedan den förra energiplanen antogs 2015 har ny lagstiftning tillkommit, nationella, 
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regionala mål och vägledningar har tagits fram. Klimatfrågan har fått en större betydelse med 
koppling till energisektorn och framför allt transportsektorn. Problematiken med effektbrist och 
den ökande elförbrukningen har också uppmärksammats tydligare under senare år. 

Planen omfattar lokala mål och åtgärder som bidrar till att uppnå de globala, nationella och 
regionala målen inom energi- och klimatområdet. Det är både tekniska åtgärder och investeringar, 
men också utbildning och beteendepåverkande åtgärder riktat till de som nyttjar kommunens 
lokaler, privata fastighetsägare och verksamma inom kommunens geografiska område.
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Figur 1. SCB energistatistik https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/95998

3. Mål och åtgärder i Vaxholm till 2030

Arbetet med framtagandet av energiplanen har visat på behovet av att kommunen har ett 
strategiskt och kommunövergripande arbete med energi- och klimatfrågor.

Möjligheten att nå mål och delmål i energiplanen förutsätter att de ansvariga nämnderna och 
verksamheterna tar med målen och åtgärder i den egna verksamhetsplaneringen och 
budgetprocessen. För investeringsprojekt kopplat till byggande och infrastruktur behöver energi- 
och klimatfrågor finnas med i beställningen från verksamheten och i underlaget för beslutande 
nämnd.  De åtgärder som beskrivs under respektive målområde är preciseringar och prioritering av 
vad som behöver göras för att nå delmålen. Det utesluter inte att andra åtgärder som 
verksamheterna prioriterar också bidrar till samma mål.  

Övergripande målområden som ska gälla fram till 2030 är:

1. Öka andelen förnybart
2. Effektivare energianvändning
3. Minska klimatpåverkan från energisektorn
4. Trygga energiförsörjningen
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 3.1 Mål 1 Öka andelen förnybart

Delmål Ansvariga enheter

1.1 100 % förnybar energi köps in till kommunens verksamhet 
som el, värme och fordonsbränsle

Fastighetsenheten
Tekniska enheten
Upphandlingsenheten
Kansli- och 
serviceenheten

1.2 Minst 10 % av den el som används i kommunens 
verksamhet produceras lokalt med solenergi

Fastighetsenheten 
Exploateringsenheten
Bygglovsenheten 
Planenheten

1.3 Minst 20 laddpunkter1 finns tillgängliga för laddbara 
personbilar på parkeringar som är öppna för allmänheten. 

Tekniska enheten 
Exploateringsenheten 
Hållbarhetsenheten

1.4 Ta fram riktlinjer som underlättar handläggning och 
bedömning av solenergianläggningar i befintlig bebyggelse

Planenheten
Bygglov

1.5 Boende och verksamma i kommunen informeras och 
inspireras till ökad användningen av förnybar el, värme 
och förnybara bränslen till bilar och båtar. 

Energi- och 
klimatrådgivning 
(EKR)
Hållbarhetsenheten

1.6 Underlätta övergången till förnybara bränslen och 
laddbara lösningar för kollektivtrafiken, tung trafik, 
vägfärjor och båttrafik. 

Planenheten 
Exploateringsenheten 
Tekniska enheten

Åtgärder för att nå mål och delmål:

- Vid inköp och upphandling av transportintensiva tjänster, ställa krav på effektiva 
transporter med förnybara bränslen. 

- I upphandling av entreprenader efterfråga fordon och maskiner som går på förnybara 
bränslen, helt eller med inblandning.    

- Utred möjligheten att med avtal låta annan aktör anlägga och driva laddpunkter på 
parkeringar som är öppna för allmänheten. 

- Installera laddpunkter vid kommunens fastigheter och på personalparkeringar, utifrån 
behov och anläggningskostnad.

- Installera solceller på kommunens fastigheter där det är tekniskt och ekonomiskt 
fördelaktigt.

- Säkerställ att frågor om solenergi, laddpunkter och tankstationer för förnybara bränslen är 
med i ett tidigt skede vid planeringen av ny bebyggelse och infrastrukturprojekt.  

1 En laddstolpe består oftast av två laddpunkter, två fordon kan laddas samtidigt
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3.2 Mål 2 Effektivare energianvändning

Delmål Ansvariga enheter

2.1 Energianvändningen i kommunens verksamhet är 30 % 
effektivare 2030 jämfört med 2018

Fastighetsenheten
Tekniska enheten 
Exploateringsenheten

2.2 Driftövervakning och styrning av belysning, värme och 
ventilation i bostäder och lokaler är effektiv och 
digitaliserad

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten

2.3 Fastighetsägare och byggföretag informeras om 
energieffektivt byggande och vikten av att jämna ut 
effektbehovet över dygnet och över året. 

Bygglov
Planenheten 
Exploateringsenheten 
Energi- och 
klimatrådgivningen

2.4 Vid markanvisning, ställa krav på energieffektiva 
byggnader och tillhörande utrustning

Planenheten
Bygglov

2.5 Kommunens belysningsanläggningar är energieffektiva 
med närvaro- eller tidsstyrning 

Tekniska enheten
Fastighetsenheten

2.6 Vid renovering och ombyggnad i kommunens fastigheter 
ska energieffektiviseringsåtgärder och åtgärder för att 
minska effekttoppar alltid övervägas

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten

2.7 Verksamheter och boende i kommunens lokaler och 
bostäder informeras om energisparåtgärder

Hållbarhetsenheten
Fastighetsenheten

2.8 Uppvärmning med direktverkande el i kommunens 
fastigheter fasas ut och energiåtervinningen ökar

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten

2.9 Boende och verksamma informeras och inspireras till att 
minska sin energianvändning

Energi- och 
klimatrådgivningen
Hållbarhetsenheten

Åtgärder för att nå mål och delmål:

- Energianvändningen i kommunens fastigheter beräknas årligen utifrån ytan BTA och med 
en temperaturkorrigerad summa 

- Ställa energikrav vid inköp och upphandling av energikrävande utrustning i samband med 
om- och nybyggnation

- Införa ett incitament i avtalet för fastighetsförvaltning som gynnar energisparåtgärder
- Arrangera energisparkampanjer riktat till boende och verksamma i kommunens lokaler
- Utred om hyresavtal kan innehålla incitament för att spara energi
- Följ upp och utvärdera belysningsplanen
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- Vid ny- eller ombyggnation i kommunens fastigheter ska förslag på energisparåtgärder samt 
en beräkning av återbetalningstid finnas med i beslutsunderlaget

- Öka kunskapen om byggande av energieffektiva hus, samt gynnsam placering av byggnader 
i terrängen för att minska behovet av värme och kyla 

3.3 Mål 3 Minska klimatpåverkan från energisektorn

Delmål Ansvariga enheter

3.1 Klimatpåverkan från kommunen som geografiskt område 
ska minska med minst 10 % per år 

Alla verksamheter

3.2 Öka tillgängligheten till gång- och cykelvägar och arbeta 
med säkra skolvägar

Planenheten
Exploateringsenheten
Tekniska enheten
Utbildningsförvaltningen
Hållbarhetsenheten

3.3 Minska behovet av arbetsresor och transporter i 
kommunens verksamhet

Alla verksamheter

3.4 Vid upphandling och inköp av varor och tjänster är 
klimatpåverkan och energieffektivitet viktiga kriterier

Upphandlingsenheten
Hållbarhetsenheten

3.5 Energi- och klimatrådgivningen är fortsatt en oberoende 
och kostnadsfri tjänst med lokal förankring 

Hållbarhetsenheten
Energi- och 
klimatrådgivningen

Åtgärder för att nå mål och delmål:

- Arbeta med fysisk planering, trafikplanering och beteendepåverkande åtgärder som 
underlättar omställningen till minskad klimatpåverkan för boende och verksamma. 
Beräkning av klimatbelastning sker utifrån regionala utsläppsdata2.

- Ställ krav på beräkning av klimatpåverkan från varor och tjänster i de avtal och 
upphandlingar där det är relevant, samt vid uppföljningen av de avtal där sådana miljökrav 
har ställts.

- Genomför kampanjer och åtgärder för att minska arbetsresorna med bil i kommunens 
verksamheter samt till och från arbetet.

- Cyklar, elcyklar och miljöbilar3 ska finnas lätt tillgängliga för arbetsresor i tjänsten.
- Genom rådgivning, seminarier och kampanjer ge boende och verksamma stöd och 

inspiration för att ställa om till minskad klimatpåverkan.  

2 Regionala utsläppsdata RUS fördelar utsläppen geografiskt efter en fördelningsnyckel, publiceras med två 
års fördröjning
3 Miljöbil är lika med en klimatbonusbil som släpper ut högst 70 gram CO2 per /km 
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 3.4  Mål 4 Trygga energiförsörjningen

Delmål Ansvariga enheter

4.1 Samverkansmöten med elnätsägaren och fjärrvärme-
leverantören ska genomföras minst två gånger per år

Kommunledningskontoret

4.2 Samråd sker med nätägare och fjärrvärmeleverantör i 
samband med fysisk planering och infrastrukturprojekt 
för att säkerställa energileveranser

Planenheten
Tekniska enheten
Exploateringsenheten

4.3 Kartlägga kommunens fastigheter med syftet att 
identifiera och åtgärda effekttoppar

Fastighetsenheten

4.4 Sårbarhet i energiförsörjningen och bedömning av risker för 
samhällsviktig verksamhet ska vara en del av samverkan 
med elnätsägaren och fjärrvärmeleverantören.

Säkerhetsenheten

4.5 Boende och verksamma informeras om solenergi, 
energilagring och vikten av att minska effekttoppar

Energi- och klimatrådgivningen
Hållbarhetsenheten

4.6 Fjärrvärmen är det prioriterade alternativet för 
uppvärmning på Vaxön

Fastighetsenheten
Exploateringsenheten
Bygglov
Energi- och klimatrådgivningen

Åtgärder för att nå mål och delmål:

- Säkerställ att samråd genomförs i ett tidigt skede i planärenden och infrastrukturprojekt 
som är beroende av el eller fjärrvärme. 

- Minska sårbarheten i energisystemet genom att verka för ökad lokal energiproduktion och 
energilagring.

- Installera laststyrning av energikrävande utrustning för att utjämna effektuttaget över 
dygnet.  

- Genomför energikartläggning och effektkartläggning av kommunens verksamhet i 
kommunens fastigheter.

- Säkerställ en väl fungerande energi- och klimatrådgivning med hög kompetens och lokal 
förankring

- Vid ombyggnad eller nybyggnation ska fjärrvärme vara förstahandsalternativet för 
uppvärmning där den finns tillgänglig

- Klimatförändringarnas effekter på energisystemet ska kartläggas och risker ska bedömas.  
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3.5 Uppföljning
Energi- och klimatfrågor berör på olika sätt de flesta av kommunens verksamheter, i större eller 
mindre utsträckning. Särskilt ansvar har utdelats i energiplanen för delmålen. Respektive 
verksamhet ska följa upp delmål och åtgärder inom ramen för den egna verksamhetsplaneringen.

Förslag till indikatorer och uppgift om nuläget som kan användas i uppföljningen finns i bilaga 3. 

Hållbarhetsenheten har ett ansvar för att samordna och följa upp kommunens miljö- och 
klimatarbete. Det sker inom ramen för årsredovisningen samt i hållbarhetsredovisningen. 
Uppföljningen av energiplanen ska genomföras på samma 
sätt. 

3.6 Lokala förutsättningar 
Vaxholms stad har på många sätt samma utmaningar att nå 
målen inom energi- och klimatområdet, som regionalt och 
nationellt. Men några frågor är mera lokala: 

 Många i Vaxholm pendlar till arbete, studier, handel och andra aktiviteter. Bilen är 
dominerande som transportmedel, även om det finns en väl fungerande kollektivtrafik med 
snabb förbindelse till Stockholm med buss eller båt.

 Väg 274 saknar vägren på flera ställen och cykelbana saknas mellan Enggarns vägskäl och 
Arninge. Möjligheten att på ett säkert sätt cykelpendla till och från kommunen finns i 
dagsläget inte. 

 Många (64 % 2020) av de kommunanställda är bosatta i Vaxholm och har gång och 
cykelavstånd till arbetet. 

 Att öka andelen förnybart bränsle till både kommersiell båttrafik och fritidsbåtar är viktigt 
för en skärgårdskommun. Båtlivet är en stor del av friluftslivet samtidigt som det kommer 
ett stort antal besökare till kommunen vattenvägen.

 Flera laddstolpar på allmänna parkeringar medverkar till den snabba omställningen till 
laddbara personbilar. För att finansiera det kan parkeringsföreskrifter och taxa behöva ses 
över. 

 En väl fungerande, samordnad och digitaliserad styrning och övervakning av kommunens 
fastigheter ökar möjligheten att spara energi och kapa effekttoppar. 

 Intresset för solceller ökar. Vid prövning av bygglovspliktiga installationer ska det finnas 
riktlinjer för att underlätta bedömningen av påverkan på kulturmiljön och andra intressen. 

 Underlätta elektrifiering av färjetrafik och kollektivtrafik och samverka med nätägaren, 
trafikutövare och ansvariga för kollektivtrafiken.  

 Mera elektronik och belysning i hushållen ökar elförbrukningen och motverkar målen för 
energieffektivisering. 

 Kommunens medverkan i nätverk och samverkansprojekt är ett viktigt sätt för en liten 
kommun att kunna ta del av ny kunskap och utvecklingsprojekt. 

15



12 av 34

4. Övergripande mål inom energi- och klimatområdet

4.1 Globala mål
Vaxholms stad har beslutat att de globala målen i Agenda 203 ska vara en del av kommunens 
verksamhet och styrning. Av de globala målen är mål 7 om hållbar energi för alla mest aktuell för 
energiplanen. Delmålen 7.1 Tillgång till modern energi för alla, 7.2 Öka andelen förnybar energi i 
världen, 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet, ligger alla i linje med de nationella målen 
inom energiområdet. Även mål 13 minskad klimatpåverkan och mål 11 hållbara samhällen har en 
tydlig koppling till innehållet i energiplanen. I Hållbarhetsstrategin finns mål och åtgärder som 
överensstämmer med mål och åtgärder i energiplanen. 

Parisavtalet och EU:s energiplan
Sverige har undertecknat FN:s Parisavtal med mål och åtaganden för att begränsa de 
klimatpåverkande utsläppen och den globala uppvärmningen. Målet är att hålla den globala 
temperaturökningen under två grader och att ansträngningar ska göras för att begränsa 
uppvärmningen till 1,5 grader. Alla länder som har skrivit under ska redovisa sina klimatåtgärder 
vart femte år.

EU bedriver ett aktivt klimatarbete som har stor betydelse för omställningen inom transport- och 
energisektorn. Sedan tidigare finns 20/20/20-målen till år 2020 vilket innebär 20 procent lägre 
växthusgasutsläpp jämfört med år 1990, 20 procent förnybar energi samt 20 procent högre 
energieffektivitet. Dessa mål skärps nu till år 2030 med 55 procent lägre växthusgasutsläpp jämfört 
med år 1990. Målen banar väg för det långsiktiga målet att uppnå klimatneutralitet till 2050. 

EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda har i Sverige införlivats i plan och bygglagen med 
tillhörande föreskrifter. Det handlar bland annat om vilken energiprestanda som nya byggnader ska 
uppnå samt krav på att det ska finnas energideklarationer av byggnader. 

4.2 Nationella mål och lagstiftning
Riksdagen beslutade 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Det är en central del i arbetet 
för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet. Den nationella klimatstrategin har medfört nya 
regelverk, utredningar och åtgärder. 

Nationella mål av betydelse för kommunens energiplan kan sammanfattas så här: 

 Senast 2045 ska Sverige inte ha några klimatpåverkande utsläpp 
 Klimatpåverkande utsläpp från transportsektorn ska minska med 70 procent 

till 2030 jämfört med 2010 (omfattar inte flyget). 
 100 procent förnybar elproduktion till 2040 
 50 procent effektivare energianvändning 2030 jämfört med 2005
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 Utsläppen av växthusgaser ska vara 63 procent lägre 2030 jämfört med 1990 
(gäller verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter)

För att uppnå målet om nettonollutsläpp till 2045 har regeringen tagit fram en klimathandlingsplan. 
Den omfattar en rad åtgärder och förslag till regleringar och styrmedel som syftar till att minska 
klimatpåverkan från olika delar av samhället. Några sektorer som särskilt pekas ut är transporter, 
fordon och bränslen men även byggsektorn. Under denna energiplans genomförandetid kommer 
troligen ett flertal regleringar införas som berör kommunen på olika sätt. 

4.3 Regionala mål och ställningstaganden
Länsstyrelsen har antagit en reviderad klimat- och energistrategi 2019. Den är rådgivande och 
anger riktningen för arbetet med att minska klimatutsläppen och ställa om energisektorn. Målen i 
strategin är i huvudsak samma som de nationella målen. I länsstyrelsens strategi föreslås bildandet 
av en regional klimatsamverkan som en del av den regionala miljö- och samhällsbyggnadsdialogen. 
Målet för klimatsamverkan ska vara en minskning med 8 % per år. 

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) och tillhörande 
klimatfärdplan beskrivs förutsättningarna för regionen att nå målet om nettonollutsläpp till 2045. 

De delmål som är viktiga att sikta på i energiplanen för Vaxholm är: 

1. De årliga direkta utsläppen av växthusgaser ska vara mindre än 1,5 ton per invånare och 
utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. 

2. Den årliga energianvändningen per invånare ska minska kontinuerligt till under 16 MWh, och 
regionens energiproduktion ska vara 100 procent förnybar. 

Figur 2. Regional utsläppsstatistik från Region Stockholm
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Regionala trafikförsörjningsprogrammet
I Region Stockholms trafikförsörjningsprogram från 2017 finns mål för kollektivtrafiken fram till 
2030. I programmet redovisas hur kollektivtrafiken ska utvecklas, men regionen framhåller också på 
att arbetet bygger på ett samarbete mellan många olika parter.  

Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

 Ökat kollektivt resande 
 Smart kollektivtrafik
 Attraktiv region

Inom målområdet smart kollektivtrafik 
finns delmålen; 100 % förnybar energi i 
allmän kollektivtrafik på land och 15 % 
energieffektivare trafik till 2030. 

5. Nuläget i Vaxholms stad

5.1 Total energianvändning
Den totala energianvändningen inom kommunens gränser är relativt stabil över åren, befolkningen 
ökar något samtidigt som energianvändningen effektiviseras. Boende i småhus är den kategori som 
står för den största totala energiförbrukningen men det är också boendeformen för 54 % av 
Vaxholmsborna (2018). 

Av betydelse är också det stora antalet fritidshus i kommunen där direktverkande el är den 
dominerande uppvärmningsformen.

Energianvändningen inom transportsektorn beräknas utifrån energiinnehållet i det bränsle som har 
levererats inom kommunen. Hela 40 % av bränsleförsäljningen i Vaxholm uppskattas gå till 
fritidsbåtar, baserat på de volymer som sjömackarna redovisar. 

5.2 Elförsörjning
Eldistributionen till kommunen från det regionala stamnätet sker via en anslutningspunkt vid Täljö i 
Österåkers kommun. Vaxholm delar lokalt nätområde med Österåker och därmed också tillgänglig 
nätkapacitet. E.ON Energidistribution AB bygger under 2021 ut kapaciteten i mark- och sjökabeln 
från Täljö till 130 kV för att förstärka elnätet och möta ett ökat elbehov. 

Figur 3 trafikförsörjningsprogrammets målmodell
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Figur 4 SCB kommunal och regional energistatistik, elanvändningen i Vaxholm

5.3 Uppvärmning
Fjärrvärmen i Vaxholm produceras i värmeverket på Kullön som ägs av Adven. Verket har 
kapaciteten 17 MW med produktion i två fliseldade pannor samt i en biooljeeldad panna för 
spetslast. Det finns också en oljeeldad reservpanna på anläggningen som kan tas i drift i händelse 
av driftstörning eller reparation av flispannorna. 

Rening av rökgaser sker i elfilter med efterföljande rökgaskondensering där värmen från rökgaserna 
tas tillvara som en del av värmeproduktionen. Fjärrvärmen är till 99 % förnybar och producerad 
med biobränslen. Anläggningen är tillståndsprövad enligt miljöbalken och tillsynsmyndighet är 
Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Fjärrvärmenätet har en begränsning till Vaxön. Det finns kapacitet att förse planerad nybyggnation 
vid Norrberget och Kulan med värme. Men att bygga ut fjärrvärmenätet till andra delar av 
kommunen bedöms inte vara kostnadseffektivt. 

Verksamheten är beroende av att ha ett visst bränslelager med regelbunden påfyllning av flis och 
bioolja samt borttransport av aska vilket medför tunga transporter dygnet runt och behov av ett 
visst skyddsavstånd till bostäder och annan verksamhet. 

Adven har 174 (2019) kunder på Vaxön, varav 80 är småhusägare och resterande är 
bostadsrättsföreningar och kommunens fastighetsenhet. Leveransen av fjärrvärme är beroende av 
att elförsörjningen fungerar så att pumpar kan cirkulera varmvattnet i nätet. Reserv-elverk behövs 
för att säkra upp driften och värmeförsörjningen till samhällsviktig verksamhet. 

För att producerad värme ska användas så effektivt som möjligt krävs injustering och 
driftövervakning i fastigheterna så att returvattnet håller rätt temperatur.
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5.4 Transporter
Transporterna är den största utmaningen regionalt under den kommande tioårsperioden när det 
gäller klimatpåverkan. I regeringens klimathandlingsplan finns olika åtgärder för att ställa om 
transportsektorn. En sådan är reduktionsplikten vilket innebär en inblandning av biobränsle i 
fordonsbränslen. Det införs också krav på miljöinformation av olika drivmedel från oktober 2021. 
Behovet av att ställa om transportsektorn handlar både om att gå över till fossilfria drivmedel men 
också att minska transportbehovet.

Bil Kollektivt Cykel Till fots Annat
0

20

40

60

2015 2019

Resvaneundersökningen för Vaxholm 
andel resor med olika färdmedel

Figur 5 Rapport resvanor i Stockholms län 2019, www.sll.se

Region Stockholm 
genomförde 2019 en 
resvaneundersökning, 
baserat på mätningar och 
enkäter till ca 20 000 
invånare i åldern 16 - 84 år. 
Det syns en tydlig övergång 
från biltransport till 
kollektivtrafik och gångtrafik. 
Underlaget från Vaxholm är 
dock relativt litet och får 
tolkas med försiktighet.

Buss och båt

Waxholmsbolaget har en drivmedelsplan som innebär att 90 procent av alla båtar, både pendel-
båtarna och Waxholmsbolagets skärgårdsbåtar, ska drivas med förnybar energi till 2021. 

Det finns också en målsättning att fartyg som lägger till mer än 15 minuter ska ha tillgång till 
laddning med el för att minska bränsleåtgången och minska bullret från båtarna. Det kan ha 
betydelse för effektbehovet vid kajerna i Vaxholm. 

Förutsättningarna att införa bussar med eldrift i 
kollektivtrafiken varierar mellan olika delar av länet. 
Bussar som ska köra på vägar med hastigheter över 70 
km/h har högre säkerhetskrav och finns ännu inte med 
eldrift.
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Personbilar

Av det totala antalet personbilar registrerade i Vaxholm går 90 % på fossila bränslen. 

Bensin

Diesel

El

Hybrid

Ladd-hybrid

Etanol

Gas

Personbilar registrerade i Vaxholm 
totalt 2019 efter drivmedel

Figur 6 SCB fordonsstatistik http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/96284

Definitionen på miljöbil har ändrats vid flera tillfällen genom åren. Nu används begreppet 
klimatbonusbil. Av nyregistrerade personbilar i Vaxholm under 2020 var hela 34 % så kallade 
klimatbonusbilar som är elbilar, ladd-hybrider eller gasbilar som släpper ut max 70 g CO2/km. Det 
visar på en snabb omställning till laddbara bilar. I den lokala statistiken ingår inte de bilar som är 
tjänstebilar.

Bensin
Diesel
El
Hybrid
Laddhybrid

Nyregistrerade personbilar i Vaxholm 
under 2020 efter drivmedel

Figur 7 Trafikanalys, nyregistrerade fordon per kommun
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Kommunens tjänstebilar

Av kommunens bilar som används för tjänsteresor är 6 bilar av 18 så kallade klimatbonusbilar. Över 
80 % av körda mil med tjänstebil i kommunen sker inom hemtjänsten. I den verksamheten används 
både elbilar, hybridbilar och cyklar under delar av året. Vi inköp av nya fordon eller tecknande av 
leasingavtal bör både transportbehovet och miljökraven på fordonen finnas med som ett 
beslutsunderlag. 

Färjerederiet 

Det finns tre färjelinjer i kommunen, Vaxön-Rindö, Rindö-Värmdö samt Värmdö-Tynningö. 
Färjetrafiken drivs idag på helt fossil diesel och förbrukningen på de här tre linjerna var ca 480 
kubikmeter diesel (2017) med ett koldioxidutsläpp på 1450 ton koldioxid. Ombyggnation och 
installation av hybridfärja med eldrift och dieselmotor förväntas stå klart inom några år. 
Förutsättningen är att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet. 

Fritidsbåtar

Båtlivet står för en betydande del av bränsleförbrukningen i kommunen, med både yrkestrafik och 
fritidsbåtar. Kommunen hyr ut ca 160 båtplatser fördelat på fem hamnar samt en hamn för 
yrkesbåtar. Centralt i Vaxholm finns gästhamnen med ca 130 båtplatser. Dessutom ett antal större 
och mindre båtklubbar. 

Det finns två sjömackar centralt belägna i Vaxholm. Utsläppen av koldioxid från båtlivet i Sverige är 
förhållandevis små, drygt tre promille av landets totala utsläpp. (Naturvårdsverket 2018), men lokalt 
är det en betydande utsläppskälla. Ungefär 40 % av drivmedelsförsäljningen i Vaxholm uppskattas 
går till båtmotorer. Alkylatbensin finns tillgängligt men inte helt förnybar diesel. 

Det finns båtmotorer med eldrift, men de är än så länge inte så vanliga. Fördelen med elmotorer är 
också att det blir mindre vibrationer, buller och underhåll. De modeller som finns nu har ofta 
batterier som kan lyftas ut och laddas hemma. I framtiden kan behovet av att kunna ladda batterier 
i större gästhamnar tänkas öka. 

5.4 Solenergi
I Stockholms län finns cirka 8 100 nätanslutna solenergianläggningar med en installerad effekt på 
124 MW. Solelen utgör därmed bara ca 1 % av energiproduktionen i länet (2020). 

Lokalt producerad solenergi kan ses som en effektivisering då 
energin används direkt i fastigheten, utan förluster. Lokalt 
producerad energi minskar behovet av tillförsel från stora 
produktionsanläggningar och kapacitet i överföringsnät. 

Det ger en minskad sårbarhet i energisystemet och för 
fastighetsägaren också en känsla av att vara självförsörjande. 
Särskilt lämpligt kan det vara för fritidshus som har sin förbrukning 
under den delen av året med mest solinstrålning. 
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För att säkra elproduktion under hela året behöver solenergin kompletteras med annan 
uppvärmning eller lagringsmöjligheter.  

Om frågan om solenergi tas med tidigt i planeringen av nya bostadsområden kan även passiv 
solenergi, solinstrålning och mikroklimat bidra till en bra energi-ekonomi i bostäderna. Det ger 
dessutom goda förutsättningar för aktiv solenergi i form av solpaneler på tak eller fasad. 

I Vaxholm finns områden med kulturhistoriska miljöer och andra skyddsvärden som måste beaktas 
när solpaneler ska installeras. För att underlätta bedömning och prövningen av solcellsanläggningar 
bör riktlinjer tas fram. 

Företag och kommuner kan 
söka investeringsstöd eller ett 
bidrag från Klimatklivet för 
installation av solenergi. 

Privatpersoner kan få 
skattereduktion i samband med 
installation av solenergi. 
Avdraget fungerar på samma 
sätt som ROT-avdraget. 
Skattereduktion ges med 15 % 
för kostnaderna för arbete och 
material samt med 50 % för 
installation av lagring av 
egenproducerad elenergi, högst 50 
000 kronor per person och år.

Vägledning för privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag finns hos Energimyndigheten på 
Solel-portalen samt hos energi och klimatrådgivningen. Det finns också en solkarta framtagen för 
länet som visar potentialen för solenergi på alla fastigheter. 

5.5 Arbete i kommunorganisationen
Det pågår ett ständigt arbete med att förbättra klimatskalet på kommunens fastigheter, väggar, tak 
och golv vilket är grundläggande för en bra energihushållning. 

De mest energikrävande fastigheterna ses över i separata projekt, för att få bättre drift-ekonomi 
men också för att kunna gå ifrån direktverkande el och öka andelen förnybar energi. En 
förutsättning för energieffektivisering är att det finns fungerande system för driftövervakning och 
styrning. Investeringar i digitaliserade och enhetliga styrsystem underlättar för entreprenörer och 
driftansvariga och leder på sikt till lägre driftkostnader och minskad energiförbrukning. Vid ny- och 
ombyggnation ska anpassning till befintliga styrsystem villkoras i avtal och upphandling. 

Som en del av det regionala projektet ”Energieffektiva kommuner” har en effektkartläggning 
genomförts för några utvalda fastigheter under 2020. Rapporten visar på möjliga åtgärder för att 
både effektivisera, minska effektuttaget samt vilka ekonomiska vinster som det kan ge. 

Figur 8 Energimyndighetens statistikdatabas
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Sammanställning av kommunens tjänsteresor och tjänstebilar genomförs i samband med 
hållbarhetsredovisningen. Den visar att andelen fordon som är sk klimatbonusbilar ökar och äldre 
fordon går till försäljning eller skrotning. De fordon som används mest är hybrid eller elfordon. 

Energi- och klimatrådgivningen är i sin helhet finansierad av Energimyndigheten, men kommunen 
har en kontaktperson på hållbarhetsenheten som deltar i samarbetet och säkerställer en lokal 
förankring.

5.6 Klimatomställningen
De klimatpåverkande utsläppen som kan härledas direkt till Vaxholm kommer till stor del från 
trafiken och förbrukningen av fossila bränslen. Det finns ingen större punktkälla som bidrar inom 
kommunen. Trafiken på vattnet, allt ifrån förbipasserande kryssningsfartyg, Waxholms-båtarna, 
vägfärjor och fritidsbåtar bidrar till utsläppen. 

Att beräkna klimatpåverkan inom kommunens geografiska område är komplicerat. De direkta 
utsläppen från försäljning och förbrukning av fossila drivmedel och från värmeproduktionen kan 
beräknas. Men det sker också ett upptag och en avgång från marken, växligheten och från havet. 
Klimatpåverkan från konsumtion av mat och produkter som importeras och internationella resor är 
betydande. 

I den regionala utsläppsstatistiken (RUS) används olika modeller för att beräkna och fördela Sveriges 
utsläpp. För små kommuner medför det en ganska stor osäkerhet hur beräkningen hör ihop med 
faktisk verksamhet inom det geografiska området. Det finns i dagsläget inget annat sätt att få fram 
uppgifter på utsläpp av växthusgaser lokalt.
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Figur 9, Regionala utsläppsdata RUS, SCB, beräknat utifrån kommunens yta och befolkning.

Konsumtionen, import av varor och tjänster, flyg- och sjötransporter ger utsläpp i andra länder. 
Enligt Naturvårdsverkets nationella beräkning har varje invånare i Sverige en total belastning på 
cirka 10–12 ton koldioxid per år. Om de globala klimatmålen ska nås måste även de indirekta 
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utsläppen från konsumtionen räknas med och vara en del av omställningen. Som riktvärde bör 
utsläppen per person ned till 1–2 ton/person och år. 

Att som konsument välja mellan olika alternativ vid inköp av livsmedel, produkter och resor har stor 
betydelse. Inom energiområdet står valet mellan olika leverantörer av el, val av transportsätt och 
val av uppvärmning i bostaden. Den kommunala verksamheten står inför samma val, men här styr 
upphandling, avtal och budget också kommunens förutsättningar.

Transportsektorns mål att minska de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030 är den 
största utmaningen i regionen och i Vaxholm. Personbilstrafiken står för de största utsläppen 
regionalt. För att klara målet krävs kraftfulla insatser i form av omställning till energieffektiva och 
fossilfria fordon och bränslen, men också åtgärder som leder till lägre hastigheter och minskat 
transportbehov. 

I klimatfärdplanen som är en del av den Regionala utvecklingsplanen 2050 har regionen satt upp 
målet att invånare i Stockholmsregionen behöver minska sina utsläpp till mindre än 1,5 ton 
växthusgaser per år fram till 2050. 

Klimatbudget

För att fördela ansvaret för att minska de globala koldioxidutsläppen mellan länder och städer har 
metodiken med koldioxidbudget tagits fram. Budget, i bemärkelsen att det finns ett begränsat 
globalt utsläppsutrymme kvar, för att vi ska klara målet om att begränsa temperaturhöjningen till 
maximalt 2 grader. En sådan budget har tagits fram för länet. Den visar att utsläppen från år 2020 

och framåt behöver 
minskas med 16 % 
per år för att länet 
ska klara sitt globala 
åtagande. Modellen 
omfattar nyckeltal 
för en rättvis 
fördelning av 
utsläppsutrymmet 
globalt, men räknar 
inte med 
konsumtionen. 

Figur 10 Beräknade utsläpp fram till 2045 med 16 % minskning per år i enlighet med länets klimatbudget

19
90

20
05

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000

Vägen till nettonoll-utsläpp
minskning med 16 % per år 

25



22 av 34

6. Risk och sårbarhet i energisystemet

6.1 Effektbrist

Nya förbrukningsmönster och en ökad elektrifiering inom olika sektorer har bidragit till en ökad 
efterfrågan på el. Ökningen går snabbare än förväntat samtidigt som elproduktionen regionalt är 
begränsad. Kapaciteten i elnätet närmar sig taket i Stockholmsregionen och behöver förstärkas. 
Under den kommande tioårsperioden finns det en uppenbar risk för att det uppkommer perioder 
med effektbrist i det regionala elnätet. Den risken är störst vid hög belastning på nätet som under 
riktigt kalla dagar på året. 

Utbyggnad av kapaciteten i stamnätet och 
regionnätet pågår, men kommer vara färdigt 
tidigast år 2027–2030. Den huvudsakliga 
flaskhalsen för Stockholmsregionen utgörs av 
överföringen mellan stamnät och regionnät. 

Vaxholm delar nätområde med Österåkers 
kommun vilket innebär att tillgänglig effekt i 
nätet delas med Österåker. Vattenfall är 
regionnätsägare, EON energidistribution är 
lokalnätsägare i Vaxholm och Österåker. 

För att möta riskerna med effektbrist 
behöver elnätsägarna arbeta med att 
utveckla flexibla elnät som kan ta emot en 
ökad småskalig energiproduktion från till 
exempel solceller men också ta fram nya 
affärsmodeller som ger incitament för 
kunderna att spara på effektutrymmet.

Kommunen kan arbeta för att minska riskerna för effektbrist4genom att:

1. Skapa överblick och ha god kunskap om elnätet i kommunen
2. Etablera dialog med elnätsägaren
3. Samverka med andra närliggande kommuner
4. Inkludera elförsörjningsperspektivet i planeringen
5. Bedriva ett strategiskt arbete med energifrågor och inkludera effektfrågan
6. Inventera och styra det egna effektbehovet i lokaler och bostäder
7. Arbeta strategiskt med utbyggnad av laddinfrastruktur
8. Värna fjärrvärmen för uppvärmning, där det finns tillgängligt
9. Informera och inspirera boende och verksamma om vikten av att utjämna effektbehovet

4 Vägledning från projektet eleffektiva kommuner, Energikontoret i StorSthlm
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Figur 11. Visar hur elanvändningen en kall vinterdag är dimensionerande för effektbehovet, Sweco

6.2 Åtgärder för minskad sårbarhet

Behovet av en kontinuerlig kontakt mellan elnätsföretag och kommunen ökar nu när det inte längre 
finns samma utrymme i nätet. Information om befolkningsprognoser och utpekade tillväxtområden 
eller utvecklingsprojekt kan med fördel delas mellan kommunen och elnätsbolaget som en grund 
för bedömning av framtida effektuttag. 

Det finns också ett behov av att i god tid planera för förstärkningar och säkerställa att tillräcklig yta 
avsätts för elanläggningar som nätstationer, kabelskåp och markkabel. 

Förutom eleffektbristen finns det även annan sårbarhet i våra energisystem. Det kan handla om5 
större elavbrott, energibrist på grund av driftstörningar i produktionsanläggningar, störningar i olje- 
och drivmedelsförsörjningen samt störningar i distributionsnäten. 

Orsaker kan vara olyckor, misstag eller avsiktligt handlande, i hela skalan från skadegörelse till 
sabotage/terrorism.  Konsekvenserna av störningar är beroende på vilken del av försörjningskedjan 
som drabbas samt vilka kunder som drabbas. 

Det finns ett lagförslag att elnätsbolagen ska åläggas att ta fram nätutvecklingsplaner för region- 
och lokalnäten i Sverige. Den ska innehålla prognoser och planerade investeringar på kort och lång 
sikt och även omfatta frågor om flexibla elnät och energilagring. Det skulle ge bättre förutsättningar 
att arbeta med omställningen inom energisektorn. 

Det förekommer årligen elavbrott i Sverige som varar längre än det lagstadgade kravet på maximalt 
24 timmar. Långa elavbrott är oftast en följd av väderhändelser. Många elkunder saknar förmåga 
att hantera konsekvenser för sin verksamhet/bostad vid långvariga störningar i elförsörjningen och 
det påverkan tryggheten i samhället. 

5 Energimyndigheten ER2015:22
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Vaxholms stad har i risk- och sårbarhetsanalysen samt inom ramen för projektet Styrel identifierat 
sårbarheten för samhällsviktig verksamhet, riskerna med elavbrott och konsekvenserna av att inte 
kunna leverera service till särskilt sårbara grupper. Identifierade risker och behov av åtgärder 
hanteras inom ramen för det arbetet. Det finns dieseldrivna reservaggregat installerade för att klara 
det mest angelägna elbehovet under kortare tid. 

Lokalt förekommer också ett antal elavbrott på 
grund av att en markkabel har skadats. Risken 
för sådana störningar kan förebyggas med 
tydliga rutiner för anmälan av markarbeten och 
en bra samverkan med nätägaren för planering 
av markarbeten. 

Klimatförändringarna medför att antalet 
extrema väderhändelser ökar vilket också kan 
öka sårbarheten och påfrestningarna lokalt på 
infrastrukturen för värme och el. 

7. Elektrifiering av transportsektorn

7.1 Fossilfri fordonsflotta
Det nationella målet för transportsektorn är att minska klimatpåverkan med 70 % till 2030 jämfört 
med 2010. Det förutsätter en snabb omställning till förnybara bränslen för alla typer av fordon. 

Fördelen med eldrivna fordon är att de också minskar bullret kring trafikleder och i stadsmiljön 
samt att utsläppen av partiklar och kvävedioxider minskar. 

I Vaxholm finns möjlighet att tanka etanol, bensin och diesel med inblandning av förnybara 
bränslen. Men det saknas möjlighet att tanka gas eller ren HVO (helt fossilfri diesel). Det finns inte 
heller någon station för snabbladdning av elbilar. 

Tankstationer för biogas, vätgas eller snabbladdning av elbilar är stora investeringar som kräver ett 
stort trafikunderlag. Det kan bli aktuellt med en lokalisering närmare E18 men troligtvis inte i 
Vaxholm inom tiden för en här energiplanens genomförande. 

Stockholms stad har i en undersökning kartlagt6 vad som krävs för att flera ska välja elbil och för att 
elbilsägare ska uppleva att laddinfrastrukturen är tillräcklig. Valet handlar i grunden om att bidra till 
en bättre miljö och minska klimatpåverkan, men en avgörande förutsättningen är också att 
laddning vid hemmet fungerar. 

Även tillgången till publik laddning underlättar beslutet att investera i laddbara fordon. För att 
laddplatser på allmänna parkeringar ska upplevas som tillgängliga krävs tydlig skyltning, 
gemensamma och enkla betallösningar samt övervakning så att platserna inte upptas av fordon 
som inte laddar.  

6 Rapport från Stockholms stad, Utvärdering av publik laddning april 2020
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För de flesta småhusägare är laddning hemma inte ett problem. Det är viktigt att säkerställa att det 
finns jordfelsbrytare och att säkringens storlek är tillräcklig för hushållets behov. Det finns färdiga 
paket med laddboxar på marknaden som är avsedda för 
hemmaladdning.

För att den snabba ökningen av laddbara bilar inte ska 
medverka till kapacitetsbrist i elnätet är det angeläget att 
sprida information om vikten av att installera laddare med 
tidsstyrning. 

Det innebär att bilen kan laddas vid en tidpunkt på dygnet 
då elnätet har en låg belastning till exempel nattetid. 

7.2 Laddinfrastruktur i Vaxholms stad
Kommunen har en viktig roll i omställningen av transportsektorn genom att se till att det finns 
möjlighet att ladda personbilar på allmänna parkeringsplatser. För besökare där parkeringstiden 
uppgår till allt ifrån en halvtimme till ett par timmar bör det finnas tillgång till semisnabbladdare 
med effekten 7 eller 22 kW. 

Allt fler kommuner avstår från att driva laddinfrastruktur i egen regi, utan överlåter det till aktörer 
på marknaden som genom markupplåtelseavtal får tillgång till anvisade platser på allmänna 
parkeringar. Utbyggnaden och driften av anläggningarna bör kunna finansieras med intäkter från 
kommunens parkeringsavgifter. 

Kostnader
Kostnaden för att sätta upp laddinfrastruktur beror främst på vilken typ av laddare det handlar om 
och vilken effekt. För att få ta del av Klimatklivet finns vissa tekniska krav. Kostnaderna beror också 
på hur mycket kringarbete som behövs i form av grävning, kabeldragning med mera. En bedömning 
är att kostnaden i genomsnitt uppgår till 30 000 kr per laddpunkt. 

För boende i villa är det relativt enkelt att installera en laddbox för hemmaladdning till en 
kostnad på mellan 5 000–12 000 kr, beroende på hur mycket kabeldragning som krävs och 
vilken säkring som finns. 

Klimatklivet som administreras av Naturvårdsverket i samarbete med Länsstyrelsen, ger 
ekonomiskt stöd till företag, bostadsrättsföreningar, organisationer, stiftelser, kommuner 
och regioner för installation av både publika och icke-publika laddpunkter. Från och med 
2021 kan fastighetsägare göra så kallat grönt skatteavdrag för installationen. 

Vägledning och lagkrav
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Information och råd kring laddbara fordon finns till exempel hos Energimyndigheten, EON, 
energi- och klimatrådgivningen, elfordon.se, Power Circle och Miljöbilar i Stockholm.
I plan- och bygglagen införs nu krav på att i samband med nybyggnation av flerbostadshus 
ska det samtidigt byggas laddplatser som är tillgängliga för de boende. Reglerna innebär i 
korthet att nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten 
ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Övriga nya uppvärmda byggnader 
med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur 
till 20 % av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon

Sammanfattning

Parkering som är öppen för allmänheten 

Personalparkeringar vid kommunens fastigheter

 Bostadsrättsföreningar

Enskilda fastighetsägare

Plats: parkering på kommunens mark där allmänheten har tillträde och får parkera

Ansvar: tekniska enheten

Laddplatser för besökare vid idrottsanläggningar, offentlig service samt för dagsbesök i staden 
eller i skärgården. Vilka platser som ska prioriteras är beroende på besökstryck och kan med 
fördel samordnas med andra anläggningsarbeten.

Bidrag kan sökas från Klimatklivet med 50 % bidrag 

Plats: personalparkering vid större arbetsplatser. Dessa kan med rätt lösning och reglering också 
göras tillgängliga för allmänheten under kvällstid och ledigheter. 

Ansvar: fastighetsenheten

Beroende på hur platserna görs tillgängliga, kan bidrag sökas från Klimatklivet med 50 %. 

Plats: på föreningens parkeringsyta efter intresseförfrågan till medlemmarna. En bilpool med 
elbilar kan vara ett bra alternativ för en förening.

Ansvar: föreningen

Bidrag kan sökas från Klimatklivet med 50 % bidrag

Plats: Laddboxar för privatpersoner på egen fastighet

Ansvar: fastighetsägaren

Bidrag ges i form av grönt skatteavdrag med 50 %
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8. Bilagor

Bilaga 1. Omvärld och framtid

Global utveckling
Den totala energianvändningen fortsätter att öka och fossila bränslen, olja, gas och kol dominerar 
helt energitillförseln globalt. Andelen förnybar energi totalt är 14 % (2017). Utvecklingen påverkas i 
hög utsträckning av politiska beslut och ekonomiska förutsättningar. 

Figur 12, Global energitillförsel, källa IEA från rapporten Energiläget 2020 Energimyndigheten

Till följd av pandemin har de internationella transporterna minskat kraftigt och därmed också 
efterfrågan på olja. Det har lett till rekordlåga oljepriser och stora ekonomiska svårigheter för 
bränslebranschen. Investeringarna i förnybar energiproduktion ökar snabbt. Det kan innebära en 
vändpunkt för fossila bränslen. 

Inom EU står energisektorn för 75 % av de totala koldioxidutsläppen. Det finns en tydlig inriktning i 
politiken med en omställning från fossila bränslen till el och förnybara bränslen. Målet är att minska 
klimatutsläppen med 55 % till 2030.  

Framtidens energisektor i Sverige
Sveriges totala energianvändning förväntas vara ganska stabil fram till 20307, med en ökning på 5 % från 
2007.  Men användningen av el förväntas dock öka fram till 2050 och är beroende av hur den 
fortsatta elektrifieringen av industrin och transportsektorn kommer att se ut.

Elanvändningen inom bostadssektorn förväntas minska något fram till 2030. Minskningen beror 
bland annat på energieffektiviseringar, att elpannor och direktverkande el ersätts med 

7 Energimyndighetens rapport Energiförsörjningen i Sverige år 2030
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värmepumpar samt att area-standarden inte väntas öka. Fossila bränslen kommer på sikt att helt 
fasas ut för uppvärmning och till varmvatten i bostäder och lokaler. 

Utbyggnad av serverhallar och likande serviceanläggningar ökar elbehovet. 

Det sker också en snabb omställning av personbilsflottan till laddbara fordon vilket leder till ökat 
elbehov och effektutrymme i elnäten. Omställningen sker även för lätta lastbilar, men med större 
behov av snabbladdning under dagtid då de har längre körsträcka. Elektrifiering av tung trafik 
bedöms få sitt genombrott efter år 2030. Det finns också ett ökat intresse för laddbara lösningar 
inom sjöfart och luftfart vilket på sikt kan öka effektbehovet i hamnar och färjelägen. 

Det kommer att bli flera anläggningar som producerar förnybar energi lokalt och småskaligt. 
Förutsättningarna för detta är att elnätet är anpassat för en varierande produktion och att 
elnätsföretagen har regelverk och taxor som gynnar detta. 

Smarta elnät och flexibel elmarknad kommer att vara en del av omställningen inom energisektorn 
för att infrastrukturen ska anpassas till förnybar energiproduktion från sol och vind, energilagring 
samt att användarna i elnätet mot lägre avgifter kan vara flexibla i sin elkonsumtion. 

Vätgas och biogas

Vätgas kan komma att ersätta fossila bränslen inom industrin, flyget, i lastbilar och för kraftvärme. 
Den kan användas för att lagra energi från sol och vindkraft. Så kallad grön vätgas som framställs 
med förnybar el genom elektrolys, släpper bara ut vattenånga. EU har tagit fram en vätgasstrategi 
som ska göra Europa ledande på området och de tillförs stora bidrag för att utveckla tekniken. 

Sverige tar nu fram en nationell vätgasstrategi. Inom transportsektorn kan vätgas bli ett alternativ 
för tunga transporter på långa sträckor där batteridriften inte räcker till. Nackdelen, är att 
elektrolysen än så länge är beroende av sällsynta metaller och att det finns säkerhetsrisker vid 
hantering av gasen.

Biogas framställs av rötgaser från avloppsreningsverk och matavfallsanläggningar. Tillgången är 
begränsad och i Stockholmsregionen används bränslet framför allt till kollektivtrafiken.

Vindkraft
Vindkraftens betydelse för Sveriges elproduktion ökar och den står nu för 12 - 15 % (2019) av 
produktionen med ca 4 200 vindkraftverk. Utvecklingen går mot att bygga högre och effektivare 
verk med större effekt. Det blir också mera vanligt att bygga flera verk på samma plats för att 
minska kostnader för etablering och anslutningar.  Sverige har goda förutsättningar för ytterligare 
utbyggnad, Energimyndigheten förutspår en fördubbling av installerad effekt mellan 2019 och 2023. 

För att ny etablering av vindkraft ska vara ekonomiskt intressant och genomförbart krävs goda 
vindförhållanden samt att tillräckliga skyddsavstånd kan uppnås mot bebyggelse och andra 
verksamheter som kan påverkas. Hänsyn ska tas till natur- och kulturintressen, naturreservat och 
Natura 2000 områden, intressen från sjöfarten och militära intressen. Kapaciteten i elnätet behöver 
också vara tillräcklig för att ta emot producerad el. 

Intresset för att anlägga vindkraft inom kommunen bedöms som mycket litet, med nuvarande 
teknik för vindkraftverk och med krav på hänsyn till bostäder och andra motstående intressen. I 
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samband med Länsstyrelsens remiss om riksintresseområden för vindkraft gjordes samma 
bedömning. 

För stora vindkraftverk som har en höjd över 150 meter krävs tillstånd enligt miljöbalken som ges av 
Länsstyrelsen, men det krävs även ett godkännande av kommunen. För mindre verk krävs en 
anmälan enligt miljöbalken samt bygglov. 

Solenergi
Intresset för installation av solenergianläggningar ökar, både hos privatpersoner och större 
fastighetsägare. Kostnaderna för solpaneler har minskat kraftigt de senaste åren och tekniken har 
utvecklats. Energimyndigheten bedömer att energiproduktionen från solceller i det närmaste kan 
tiodubblas fram till 2023. 

Men för att solel ska vara ett ekonomiskt intressant alternativ för större fastighetsägare som vill 
producera mera energi än vad som används i fastigheten krävs en del ändringar i regelverk och 
lagstiftning eller att tekniken för lagring av energi utvecklas. 

Vatten
På Västkusten pågår försök med att omvandla energi från havets vågor till el med hjälp av flytbojar 
som rör sig upp och ned i vågorna. De genererar energi till fundament på botten som via 
växelstationer ansluter till elnätet i land. Det återstår en hel del teknikutveckling, men på sikt kan 
detta bli ett komplement till andra förnybara energislag för kustkommuner.
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Bilaga 2. Miljöbedömning

Energiplaner omfattas av reglerna för miljöbedömning enligt Miljöbedömningsförordningen och 
Miljöbalkens kapitel 6. Av reglerna framgår att en strategisk miljöbedömning ska göras i det fall 
genomförandet av energiplanen innebär betydande miljöpåverkan.
 
Av 2 § och 6 § miljöbedömningsförordningen framgår att om en energiplan anger förutsättningar 
för att bedriva tillståndspliktiga anläggningar innebär det att planen har betydande miljöpåverkan. 
Enligt 2 § föreligger betydande miljöpåverkan också om omständigheter enligt 
miljöbedömningsförordningens bilaga är uppfyllda. 

Om planen inte anger dessa förutsättningar eller uppfyller omständigheterna enligt bilagan ska en 
undersökning genomföras, för att identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap 6 §). Hur undersökningen ska gå till regleras i 
Miljöbedömningsförordningens 10–13 §§. Om undersökningen visar att planens genomförande 
innebär betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras. 

Energiplanen för Vaxholm anger inte nya förutsättningar för befintliga eller kommande 
tillståndspliktiga anläggningar. Planen uppfyller inte heller förutsättningarna för betydande 
miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningens bilaga. 

En undersökning enligt ovan har därför genomförts, för att ta reda på om planens genomförande 
innebär betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen har hänsyn tagits till verksamhetens eller 
åtgärdens utmärkande egenskaper, verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och de möjliga 
miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper (Miljöbedömningsförordningen 10 §). 

Genomförandet av energiplanen bedöms medföra en positiv miljöpåverkan. Planen syftar till att 
öka användningen av förnybar energi, effektivisera energianvändningen, minska klimatpåverkan 
samt verka för en trygg energiförsörjning. 

Energiplanens inriktning ansluter väl till nationella och globala miljömål och planens totala effekt 
kommer att bidra till en omställning till en effektiv och fossilfri energisektor. 

En kortfattad bedömning av energiplanens miljöpåverkan för respektive målområde redovisas 
nedan, för att visa vilka miljöeffekter respektive målområde väntas medföra. 

Mål 1 öka andelen förnybart syftar till att minska användningen av fossila bränslen inom 
kommunens verksamheter och underlätta omställningen för boende och verksamma i kommunen. 

Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon 
betydande miljöpåverkan.

Mål 2 effektivare energianvändning syftar till att tydliggöra energi som en resurs och att 
effektivisering leder till både ekonomiska vinster och till miljövinster. Elenergin och effektutrymmet 
ska användas till rätt saker och styras över året och dygnet så att elen kan finnas tillgänglig för en 
omställning av transportsektorn. 
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Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon 
betydande miljöpåverkan.

Mål 3 minska klimatpåverkan från energisektorn syftar framför allt till att minska klimatpåverkan 
från transportsektorn. 

Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon 
betydande miljöpåverkan.

Mål 4 trygga energiförsörjningen innebär åtgärder för att stärka samarbetet med nätägaren, med 
syftet att tidigt i planeringen av nya bostäder och infrastruktur få med energifrågorna så att 
energiförsörjningen kan tryggas på lång sikt.

Genomförandet av målområdet leder till en positiv miljöpåverkan och bedöms inte innebära någon 
betydande miljöpåverkan.

Slutsats och behov av strategisk miljöbedömning 
Kommunens energiförsörjning är i det närmaste helt fossilfri med biobaserad fjärrvärme och avtal 
med leverantör av miljömärkt, fossilfri el. Den stora utmaningen är omställningen av 
transportsektorn. Kommunen äger ingen produktionsanläggning och har inte rådighet över 
kollektivtrafik eller annan kommersiell trafik. 

Kommunen har dock rådighet över egna fastigheter, ny- och ombyggnation, parkeringsplatser, 
upphandling av transportintensiva tjänster samt trafikplanering. Även översiktsplanering och 
detaljplanering har betydelse för energianvändning och transportbehov. Inget av detta medför 
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet eller medger plats för sådan verksamhet eller åtgärd som 
medför betydande miljöpåverkan. Åtgärder i energiplanen handlar till stor del om att underlätta, 
samverka och påverka.

Som visats ovan medför arbetet inom samtliga målområden en positiv miljöeffekt. Sammantaget 
görs därmed bedömningen att energiplanen inte medför betydande miljöpåverkan och någon 
strategisk miljöbedömning behöver därför inte göras. 
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Bilaga 3 Några indikatorer och utgångsläge för uppföljning av planen

Indikator Nuläge 
2020

beräkningsmetod statistikkälla

Andel förnybar 
energi el, värme 
och fordonsbränsle

98 % summeras från el, 
värme och 
bränsleinköp

EON Navigator, Adven 
körjournaler

Antal nätanslutna 
solcellsanläggningar

73/0 totalt antal/ antal 
på kommunens 
fastigheter

Energimyndigheten, årlig rapport

Antal laddpunkter 
på allmänna 
parkeringar 

5 egna uppgifter www.uppladdning.nu

Effektivare 
energianvändning 
jämfört med 2018

5114 
MWh 
(2019)

Summera inköp av 
värme och el till 
egna fastigheter

EON navigator, Adven

Total 
energiförbrukning 
för hela kommunen

116 720 
MWh

Summera 
förbrukarkategorier

SCB 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/95998

Bilaga 4 Uppföljning av nuvarande energiplan
Energiplanen 2015 - 2020 har lett till att energifrågorna har uppmärksammats på ett tydligare sätt i 
olika verksamheter och även energifrågornas betydelse för att minska klimatpåverkan.  

De mål som sattes upp i energiplanen 2015 var en nedbrytning av de regionala målen i 
Länsstyrelsens energi- och klimatstrategi som i sin tur var formulerade utifrån EU:s dåvarande mål.  
Det har inte tagits fram någon regional uppföljning av målen. Så som målen formulerades går det 
inte heller att fullt ut att beräkna måluppfyllelsen lokalt. 

Många av de åtgärder som har genomförts, är en del av det löpande arbetet inom 
fastighetsenheten, tekniska enheten, planenheten, hållbarhetsenheten och energi- och 
klimatrådgivningen. Effekterna av åtgärderna är inte alltid möjliga att mäta. En bedömning av 
resultaten redovisas i tabellen nedan. 

Uppföljning av målen: 

1. 19 % minskning av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter samt att 
verksamheter som regleras av handeln med utsläppsrätter ska minska med 30 % jämfört 
med 2005. Nuläge: En minskning med 21 % i Vaxholm. För verksamheter som handlar med 
utsläppsrätter har utsläppen i länet minskat med 26 %. I Vaxholm är det endast 
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värmeverket som omfattas av handel med utsläppsrätter. Produktionen är till 99 % 
biobränslebaserad, utan nettoutsläpp av koldioxid (2019). 

2. Klimatpåverkande utsläpp/invånare ska minska med 30 % under åren 2005 - 2020.
Nuläge: minskning med 12 % 2005 - 2018.

3. 16 % av energianvändningen ska vara förnybar inom transportsektorn. 

Nuläge: 10 % av personbilarna i Vaxholm går på förnybart bränsle (2019) jämfört med 19 % i 
länet. Andel laddbara bilar ökar, 2020 var 34 % av nyregistrerade bilar klimatbonusbilar. 

4. 20 % effektivare energianvändning jämfört med 2008 (mätt som energiintensitet)

Nuläge: uppgifter på energiintensitet finns inte framtaget och tillförlitliga data från 2008 
saknas. Sedan 2018 har energianvändningen kWh/m2 i kommunägda lokaler följts upp,  
visar inte på någon betydande minskning under de tre senaste åren. 

Åtgärd Kommentar Status

Mäta separat elanvändning för 
bostäder och fastigheter

Mätning sker, digitaliserad avläsning saknas i många fastigheter

Installera energibesparande 
system

Löpande energieffektivisering i fastigheter där det är möjligt och i 
samband med andra renoveringsarbeten

Energismart utomhusbelysning Belysningsplan finns, utbyte till LED lampor sker löpande

Installation av energismarta 
detektorer

Ingår i fastighetsenhetens arbete med förbättrad driftövervakning

Informera/marknadsföra 
energismart företag och brf 
samt genomföra 
rådgivningsbesök

Energi- och klimatrådgivningen (EKR) har målgrupperna i olika 
rådgivningsprojekt

Informera/marknadsföra 
energismarta lösningar för 
allmänheten

EKR informerar via webb, telefonrådgivning och beteendepåverkande 
projekt, Facebook samt Viktigt i Vaxholm

Installera energieffektiva och 
förnybara energisystem vid 
nybyggnation och ombyggnad

Fastighetsenheten gör en bedömning vid renovering och nybyggnation

Ta fram en policy/riktlinjer för 
hållbart byggande

Policy finns och används som underlag t ex vid upphandling och avtal

Bygg ut cykelvägarna på Vaxön, 
Resarö, Bogesund, Rindö

Cykelvägar planeras i detaljplaner och oftast i samband med 
nybyggnation. Arbetet pågår på Vaxön och Rindö

Utred möjligheterna till fler 
infartsparkeringar

Arbetet med Enggarns parkering pågår. Parkering vid tennisbanorna 
kan användas som infartsparkering, ingen heltäckande utredning 
genomförd
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Hyrcyklar under turistsäsong Hyrcyklar finns på Turistbyrån. Önskvärt med en företagsetablering 
enligt Stockholmsmodellen

Verka för en cykelväg till 
Arninge

Kommunen har dialog och Trafikverket ansvarar. Det har hittills inte 
prioriterats i förhållande till andra infrastruktursatsningar

Öka antalet byggnader med 
förnybar energi: solenergi, 
geoenergi samt andelar i 
vindkraft

Flera bergvärmeanläggningar har installerats. Fjärrvärmen är förnybar. 
Elavtal med bara förnybar el till kommunens verksamheter. 
Installation av solceller på Resarö skola. 

Kartlägg möjligheter för 
solpaneler på tak. En solkarta 
tas fram 

Solkarta finns sedan 2017.  EKR har haft aktiviteter riktade till 
bostadsrättsföreningar och villaägare

Informera och ge rådgivning 
om förnybar energi.

Ingår i EKR:s uppdrag och aktiviteter har genomförts. 

Inköp av hybridbilar och elbilar, 
öka andelen förnybara 
drivmedel

El och hybridbilar ersätter succesivt äldre bilar, en tredjedel är 
klimatbonusbilar (2020) 

Installera laddstolpar för elbilar 
internt o externt.

Laddplatser finns vid kommunhuset, för hemtjänsten och vid 
färjeläget 

Öka andelen förnybara 
drivmedel inom 
transportsektorn.

Inom kommunorganisationen laddas elbilar med förnybar el. Andelen 
klimatbonusbilar ökar i Vaxholm

Vid upphandling av verksamhet med betydande andel transporter 
ställs krav på fordon och förnybara bränslen.

Kommunicera kollektivtrafikens 
fördelar på land och vatten för 
turism och allmänhet

Information och kampanjer inom energi- och klimatrådgivningen och 
från SL

Öka resandet med cykel eller 
till fots. 

EKR, bilfri dag för allmänheten, tjänstecyklar i kommunhuset och för 
hemtjänsten. Förmånscykel för kommunens anställda

Verka för samordnade 
varutransporter

Någon utredning har inte genomförts, förutsätter samarbete med 
andra kommuner. 

Klimatkompensera lokalt 
tjänsteresor med tåg, båt och 
flyg.

Riktlinjer finns i kommunens policy ”Hållbara resor” endast fåtal 
flygresor, klimatkompenseras inte

Hållbarhetsstyrande och 
hållbarhetsredovisande 
verksamheter.

En hållbarhetsredovisning tas fram för hela kommunen sedan 2014. 
Sju förskolor och fyra grundskolor är aktiva inom Grön flagg (dec 
2020).

Vid upphandling ska hänsyn tas 
till energiförbrukning och 
förnybar energi 

Sker i samarbete med upphandlingsenheten, kriterier finns att hämta 
på Upphandlingsmyndigheten
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Yttrande över förslag till Regional cykelplan för Stockholms län

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Yttrande över förslag till Regional cykelplan för Stockholms län godkänns.

Sammanfattning
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har remitterat förslag till Regional cykelplan för 
Stockholms län och ber om kommunens synpunkter. Förslaget har tagits fram i samverkan med 
kommunerna i Stockholms län och Trafikverket. Planens huvudsakliga syfte är kopplat till ett av målen i 
den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) – öka cyklingen i länet. Den regionala cykelplanen för 
Stockholmsregionen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnad av regionala cykelstråk. 
Planen ska betraktas som vägledande och ett stöd för länets aktörer. 

Vaxholms stads synpunkter sammanfattat;

● Prioritera utbyggnaden av saknade utpekade regionala cykelstråk
● Fritidsresor med cykel
● Kombinationsresor 
● Infartsparkeringar för cykel

Bakgrund
2019 fick tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm i uppdrag att revidera den 
regionala cykelplanen från 2014. Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag som ska vara 
vägledande för utbyggnad av regionala stråk. Det övergripande målet för Region Stockholm är att 20 % 
av alla resor i länet ska till 2030 vara cykelresor. Enligt den senaste resvaneundersökningar sker ungefär 
7 % av resorna idag med cykel. 

Ärendebeskrivning
Region Stockholms tillväxt- och regionplanenämnd har remitterat förslag till Regional cykelplan för 
Stockholms län och efterfrågar kommunens synpunkter. 

Den regional cykelplanen har sin utgångspunkt i RUFS 2050 som är vägledande för den kommunala 
fysiska planeringen och infrastrukturplaneringen i länet. Delmålet i RUFS 250 som är en viktig 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare
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utgångspunkt för den regionala cykelplanen är målet om att ”Kollektivtrafikens andel av de 
motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter i jämförelse med 2015, och minst 70 procent av 
alla resor inom länet ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik, och cykelandelen ska vara 20 procent”. 

Den regionala cykelplanen är uppdelade i fem olika delar – mål och beskrivning av planen, strategisk 
inriktning, det regionala cykelvägnätet, olika målgruppers förutsättningar samt genomförande, 
uppföljning och utblick. Planen pekar ut fem strategiska insatsområden att arbeta med för att nå målet 
om att cykelresor ska utgöra 20 % av det totala resandet – cykelinfrastruktur, trafikinformation, 
kommunikation och kampanjer, kombinationsresor samt folkhälsa. 

Det regionala cykelstråket Arninge – Vaxholm är utpekat i planen, ett stråk som syftar till att 
sammankoppla Vaxholm med den regionala stadskärnan, andra regional målpunkter och övriga 
regionala cykelstråk. 

Planen innehåller en prioriteringsordning för utbyggnad av de regionala cykelstråken i länet. 
Prioriteringen utgår framför allt från var potentialen i länet bedöms vara störst till ett ökat antal 
cykelresor. I en karta presenteras resultatet av en potentialstudie som ämnar till att åskådliggöra var de 
största potentiella cykelflödena finns (om alla förvärvsarbetande i länet cyklade närmaste vägen till 
arbetet och cykel var tillåtet på alla vägar). Det är cykelkopplingar i de centrala delarna av Stockholm 
som visar högst potential och som har fått prio A. Längre kopplingar utanför de centrala delarna 
kommer i andra hand och har fått prio B. 

Bedömning
I detta avsnitt presenteras Vaxholms stads synpunkter som Region Stockholm bör beakta. 

Regionalt cykelstråk Arninge – Vaxholm
Målet att skapa ett sammanhängande regionalt cykelvägnät till år 2030 bör fortsättningsvis vara högst 
upp på agendan. Det är därför viktigt att de utpekade regionala cykelstråken som inte byggts prioriteras 
i den regionala cykelplanen. Vaxholm anser att det är viktigt att man fokuserar på att skapa goda 
förutsättningar för att kunna cykla, inom fler delar av regionen. Arninge – Vaxholm är ett stråk som inte 
är utbyggt och ny cykelinfrastruktur skulle möjliggöra cykelpendling mellan kommunen och den 
regionala stadskärnan Arninge och vidare. 

Det finns flera sträckor av de regionala cykelstråken som är kommunernas ansvar, samtidigt har 
Trafikverket en minst lika viktig roll för utbyggnaden. Mellan Arninge – Vaxholm äger Trafikverket 
infrastrukturen och ansvarar för genomförandet, därmed har kommunen inte rådighet över varken 
utformning eller genomförande. Det är viktigt att i planen förtydliga ansvaret för de olika stråken och 
tydligt markera vilka länkar (i kartor) av det regionala cykelvägnätet som inte har färdigställts. 

Prioriteringar
Vaxholm rekommenderar inte att folk cyklar utmed väg 274 eftersom trafiksäkerheten är bristfällig. 
Kommunen anser att det är väsentligt att förtydliga detta i planen i och med att prioriteringsvägledning i 
planen lyfter att trafiksäkerhet ska sammanvägas med det som prioriteras högst – potential. 

Vaxholm delar inte Regionens bedömning att potential ska vara högst prioritet. Avsaknad av 
cykelinfrastruktur för de utpekade regionala cykelstråken bör vara det som prioriteras högst. Vaxholm 
anser även att planen har ett väldigt starkt fokus mot att fortsätta utveckla och förbättra förutsättningar 
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för cykel i de centrala delarna av regionen. Resterande delar av regionen uppfattas det som att det 
saknas en vilja att utveckla på olika sätt. 

Samtidigt kan man läsa i början av planen att revideringsarbetets utgångspunkt är att bland annat 
säkerställa utbyggnad av regionala cykelstråk och tydligare prioriteringar.

Prioriteringsvägledningen är ganska otydlig, bortsett från kopplingarna som nämns för Prio A och Prio B, 
framför allt hur andra faktorer som inte är potential har för påverkan när gäller att prioritera åtgärder. 
Prioritetsvägledningen beskriv även i planen att den kan vara ett stöd för tilldelning av finansiella medel 
för investeringar. Vaxholm anser att den regionala cykelplanen ska vara vägledande för att finansiella 
medel för att utbyggnad av de regionala cykelstråken ska prioriteras i länsplanen. 

Fritidsresor 
I planen framgår det att fritidsresor utgör sammanlagt 60 % av det totala resandet i länet – dubbelt så 
många resor som arbetsresor. De regionala cykelstråkens funktion är framför allt kopplat till 
arbetspendling, och fritidsresor hamnar därefter. Det är viktigt att potentialen för att öka antalet 
fritidsresor även får ta plats. I Vaxholm är flera viktiga målpunkter lokaliserade utmed det utpekade 
regionala cykelstråket, som exempelvis idrott, kultur, parker och handel. Målpunkter som är inom goda 
cykelavstånd för många, och där förbättringsåtgärder i stråken bidrar minst lika mycket, om inte mer, till 
fler fritidsresor än arbetsresor med cykel. Det är även många barn och ungdomar som söker sig till dessa 
målpunkter men som tyvärr cyklar mindre jämfört med tidigare. Det kan därför anses extra viktigt att 
potentialen för fritidsresor med cykel lyfts fram mer.  

Kombinationsresor
Möjligheten att kunna ta med cykeln på båten är viktigt utifrån ett hela resan-perspektiv. Sjötrafiken har 
en stor utvecklingspotential att möjliggöra snabbare resor till och från regionkärnan, och det är viktigt 
att möjligheten att ta med cykeln finns för att kunna cykla den sista sträckan till målpunkten. Många 
invånare i kommunen har god tillgänglighet med cykel till bryggor och på flera öar är dessutom biltrafik 
inte tillåten.

Infartsparkering
Infartsparkeringar för cykel vid kollektivtrafiken kräver att resenärer känner sig trygga med att parkera 
cykeln och låsa den. Hållplatser och knutpunkter i Vaxholm har inte samma flöden av förbipasseranden 
som bidrar till en viss tryggheten för resenärer att vilja parkera och låsa sin cykel vid hållplatser. Det är 
därför viktig att förtydliga att medfinansiering upp till 100 % är av för betydelse för att öka utbyggnaden 
av infartparkeringslösningar som resenärer känner sig trygga med, framför allt är det betydelsefullt för 
en mindre kommun. 

Utformnings-principer
Kommunen instämmer i att bredden ska anpassas efter den dimensionerade trafiksituationen för ett 
regionalt stråk. Risken är annars att man projekterar ett överdimensionerat stråk, anpassat utifrån 
situationen i de centrala delar av regionen, och inte tar hänsyn till hur förutsättningar är i 
ytterkommuner som Vaxholm. 

Kartor
I stort sett alla kartor i planen är för små och därmed väldigt svåra att tyda. Därtill saknas stora delar 
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, TRF, arbetar med regional utveckling i Stockholms län.  

TRF är en del av Region Stockholm, och arbetar på uppdrag av tillväxt- och regionplanenämnden, TRN. 

Vi möjliggör en hållbar utveckling i Stockholmsregionen genom ett regionalt utvecklingsarbete som 

grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar vi till att  

regionens aktörer når en samsyn gällande regionens utveckling. Vi tar initiativ till, skapar förutsättningar 

och bidrar till att visioner, mål, strategier och åtaganden i den regionala utvecklingsplanen för  

Stockholmsregionen, RUFS, kan förverkligas. 

Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I vår rapportserie presenteras  

kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer 

för regionens utveckling. De flesta rapporterna har tagits fram av forskare, utredare, analytiker och  

konsulter på uppdrag av TRF. 

Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i rapporten  

är tillåtet, förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte. Att återge bilder, 

foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan särskilt medgivande.  

TRF är miljöcertifierade enligt ISO 14001 i likhet med Region Stockholms samtliga förvaltningar.  

Region Stockholms upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav. Denna trycksak är tryckt  

enligt Region Stockholms miljökrav.  

  

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  

Box 22550, 104 22 Stockholm  

Besök: Lindhagensgatan 98  

Telefon växel: 08-123 130 00  

E-post: trf@sll.se  

www.sll.se  

Projektledare: Robert Olofsson och Agnes Landefjord 

Projektgrupp: Ulf Eriksson, Vahid Fararos, Mårten Johansson och Ida Stjärnström 

Konsulter, Trivector Traffic: Erik Stigell, Thaddäus Tiedje och Astrid Michelsen 
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Sammanfattning 

Stockholmsregionen växer och det ställer allt större krav på smarta och hållbara trans-

portsystem. Cykeln är ett viktigt bidrag i denna omställning.  

Den regionala cykelplanen för Stockholms län pekar ut en riktning för cykelplaneringen 

i Stockholmsregionen och bidrar till genomförandet av RUFS 2050. Målet är att cyk-

lingen i länet ska öka markant och cykelresorna ska stå för 20 procent av alla resor till 

2030. Det kräver att arbetet för ökad cykling skalas upp och att satsningar görs på hög-

kvalitativ cykelinfrastruktur såväl som mjuka åtgärder för att främja cykelanvändandet.  

För att nå den uppsatta målbilden har fem strategiska insatsområden identifierats; 

cykelinfrastruktur, trafikinformation, kommunikation och kampanjer, kombinationsre-

sor samt folkhälsa.  

Den regionala cykelplanen pekar ut ett regionalt cykelvägnät med prioriterade cykels-

tråk som binder ihop viktiga målpunkter i länet. De regionala cykelstråken ska hålla ge-

nomgående hög standard för att fungera som ett slags motorväg för cykel. Planen be-

skriver funktion och utformningsprinciper för de regionala cykelstråken.  

För att främja cyklingen behövs en bredd av insatser. Trafikinformation bidrar till att 

göra cykelresan smidigare, smartare och säkrare och är ett område med stor utveckl-

ingspotential både före, under och efter resan. Kommunikation och kampanjer är ett 

sätt att nå nya potentiella cyklister och kan riktas till olika målgrupper. Kombinations-

resor där cykel kombineras med kollektivtrafik är en viktig del i att främja cykling vid 

längre resor och kan vara ett sätt att nå nya målgrupper. Att koppla samman folkhälsa 

och cykling kan ge synergier som bidrar till både ett ökat välmående och positiva effek-

ter för cyklingen länet.  

Planeringsunderlaget Vägledning för genomförande av regional cykelplan är ett frilig-

gande dokument kopplat till cykelplanen som fungerar som ett stöd för planerare som 

arbetar med cykelutveckling i länet. Vägledningen ger stöd vid såväl genomförandet av 

den regionala cykelplan som planering av annan cykelinfrastruktur och andra typer av 

cykelfrämjande åtgärder.  
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1. Plan för kraftigt ökat cyklande 

Den regionala cykelplanen 
Argumenten för att arbeta för ökad cykling är många. Cykling är ett resurseffektivt, 

flexibelt och smart färdmedel som ger positiva effekter för såväl folkhälsan, som för 

närmiljön och klimatet.  

Cykling sker ofta över kommungränser, vilket innebär att flera väghållare delar ansvar 

för infrastrukturen som används under en och samma resa. Cykeltrafikplaneringen be-

höver därför samordnas så att det är enkelt att resa med cykel i regionen. Den regionala 

cykelplanen skapar förutsättningar för en regionalt sammanhållen cykelutveckling och 

bidrar till genomförande och måluppfyllelse av den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

2014 lanserades regionens första regionala cykelplan; Regional cykelplan för Stock-

holms län, som bland annat pekar ut ett regionalt cykelvägnät. Den arbetades fram i 

samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting (Region 

Stockholm sedan 2019), kommunerna i Stockholms län samt ett antal intresseorgani-

sationer. Cykelplanen var resultatet av projektet SATSA II Regional cykelstrategi som 

delfinansierades genom EU:s strukturfond regionalfonden.  

Stora satsningar har gjorts i regionens kommuner och Trafikverket för att bygga ut ett 

sammanhängande regionalt cykelvägnät, men mycket arbete återstår. Målsättningen är 

att det till 2030 finns ett sammanhängande regionalt cykelvägnät som är utbyggt enligt 

de rekommenderade utformningsprinciperna som beskrivs i denna plan. Omkring 20 

procent av det regionala cykelvägnätet är utbyggt enligt regional standard och cirka 80 

procent har någon form av cykelinfrastruktur.   

Mål om ökad cykling 

Enligt den senast genomförda regionala resvaneundersökningen1 sker ungefär 7 pro-

cent av resorna i länet med cykel. Cykelandelen är oförändrad jämfört med föregående 

resvaneundersökning från 2015. 

 
1 Region Stockholm, 2019. Regional resvaneundersökning för Stockholms län. 

20 % till 2030 

 
Det övergripande målet är att till 

2030 ska cykelresorna utgöra 

20% av alla resor i länet. Detta 

mål togs fram till den första reg-

ionala cykelplanen 2014 och är 

sedan 2018 ett av delmålen i 

RUFS 2050. 
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Revidering av regional cykelplan 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Region Stockholm fick 2019 i uppdrag att re-

videra den regionala cykelplanen från 2014. Processen för revideringen inleddes under 

hösten 2019 och resultatet av detta arbete är föreliggande plan. 

Användningsområde och målgrupp för regional cykelplan 

Den regionala cykelplanen är ett strategiskt underlag och en plan för utbyggnaden av 

regionala cykelstråk. Cykelplanen är vägledande och stödjande för länets aktörer och 

pekar ut en riktning för cykelutvecklingen i länet.  

Målgruppen för planen är framförallt länets kommuner, Trafikverket och Region Stock-

holm men även andra myndigheter, organisationer och aktörer i länet som arbetar med 

cykeltrafikplanering och cykelfrågor i stort.  

Den reviderade cykelplanen ersätter den regionala cykelplanen från 2014. 

Revideringsarbetet 

Utgångspunkterna för revideringen har varit att säkerställa utbyggnaden av regionala 

cykelstråk, ökad samordning, tydligare prioriteringar, bredda perspektiven på cykelut-

veckling i länet samt att planen ska vara ett smidigt och aktuellt verktyg. Den revide-

rade planen utgår från samma övergripande mål som föregående cykelplan.  

Revideringen har genomförts i en process ledd av cykelkansliet på Region Stockholm 

med deltagare från Trafikverket, länets kommuner samt Trafikförvaltningen och Reg-

ionledningskontoret på Region Stockholm. Revideringen inleddes under hösten 2019 

och under våren 2020 genomfördes en workshopsserie med olika fokusområden för att 

tillsammans kartlägga behov och utveckla innehållet i planen. De fokusområden som 

behandlades var att attrahera nya cyklister, fritidsresor, kommunikation, regionala cy-

kelstråk samt utformning och genomförande. Dessutom hölls arbetsmöten om folk-

hälsa och cykel. Alla länets kommuner har på något sätt varit delaktiga i revideringsar-

betet.  

Planens innehåll 

Den reviderade planen är uppdelad i flera olika delar med delvis olika syften. Planen in-

nehåller bland annat en beskrivning om planen och målet om ökad cykling, strategiska 

inriktningar för att nå målet och en redovisning av det utpekade regionala cykelvägnä-

tet. Det finns också ett kapitel om genomförande och uppföljning samt en utblick mot 

2050.  

För att underlätta genomförandet av cykelplanen har dokumentet Vägledning för ge-

nomförande av regional cykelplan tagits fram. Vägledningen innehåller stöd och rikt-

linjer vid utbyggnad av cykelinfrastruktur och andra insatser för cykelutveckling i länet. 

Här beskrivs bland annat utformningsprinciper för regionala cykelstråk, enhetlig väg-

visning och kommunikationsinsatser.  

Definition av cykel 

Det finns en mängd olika sorters cyklar med olika användningsområden. På senare år 

har den tekniska utvecklingen gått snabbt framåt och cykelbegreppet har breddats.  
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I cykelplanen med tillhörande mål om ökad cykling avses främst trampcyklar (tradit-

ionella trampcyklar, elassisterade trampcyklar och låd-/lastcyklar). Eftersom det blir en 

allt större variation av fordon som samsas på cykelinfrastrukturen är det dock viktigt 

att bygga väl tilltagna cykelstråk och det kan finnas behov att anpassa exempelvis cykel-

parkeringar för fler typer av fordon. 

Utgångspunkter för cykelplanering i länet 

RUFS 2050 och regional utveckling 

Den regionala cykelplanen tar sin utgångspunkt i den 

regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050. Planen är både regionplan enligt Plan- och 

bygglagen (PBL) och regional utvecklingsstrategi 

(RUS). I planen sammanvägs rumsliga och icke-rums-

liga utvecklingsfrågor på regional nivå. Den är vägle-

dande för bland annat den kommunala fysiska plane-

ringen och infrastrukturplaneringen i länet. I RUFS 

2050 finns en vision, mål, delmål och regionala prio-

riteringar.  

Det delmål som framförallt är en utgångspunkt för 

den regionala cykelplanen är målet om att ”Kollektiv-

trafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 pro-

centenheter i jämförelse med 2015, och minst 70 procent av alla resor inom länet ska 

ske med gång, cykel och kollektivtrafik, och cykelandelen ska vara 20 procent”. De 

regionala prioriteringarna som framförallt kopplar till arbetet med cykling och cykel-

trafik är att styra mot ett transporteffektivt samhälle och att nå en bättre folkhälsa och 

bidra till att sluta folkhälsogapet genom att cykelplanen kan bidra till miljöer som 

främjar fysisk aktivitet.  

Den regionala cykelplanen kan ses som ett sätt att skapa handlingskraft kring att nå 

delmål, mål och vision i RUFS 2050.  

En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling  

Den nationella cykelstrategin beslutades av regeringen 2017. Avsikten är att den ska bi-

dra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. De fem insatsområdena i 

strategin är: 

• Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen 

• Öka fokus på grupper av cyklister 

• Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur 

• Främja en säker cykeltrafik 

• Forskning och innovationer 

Dessa insatsområden är viktiga för cykelplaneringen och sammanfaller med behov som 

har identifierats för Stockholmsregionens cykelplanering. Regional cykelplan är en vik-

tig del i arbetet med att lyfta cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen i regionen. Vi-

dare är funktion, användarvänlighet och trafiksäkerhet kontinuerliga utvecklingsområ-

den i regionen. Vad gäller att öka fokus på grupper av cyklister samt forskning och 
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innovationer för cykeltrafik finns en stor utvecklingspotential och behov av erfaren-

hetsutbyte. 

Planeringsförutsättningar  

Regional cykelplanering kräver involvering av flera aktörer som ofta har olika arbetspro-

cesser och ibland även olika intressen. En tydlig ansvarsfördelning samt fungerande 

kommunikation mellan och inom olika organisationer är viktigt för att kunna samarbeta 

på ett bra sätt. För att öka takten i cykelutbyggnaden behöver implementeringen av 

hårda åtgärder förenklas för involverade aktörer. Långa planeringsprocesser kräver 

också att cykelfrågor kommer med i tidiga skeden. 

Den befintliga stadsmiljön erbjuder ofta ett begränsat utrymme och konkurrerande an-

språk kan försvåra utbyggnad enligt den rekommenderade regionala standarden. I av-

snitt ”Prioriteringar” i kapitel 2 finns vägledning kring prioriteringar och avvägningar 

vid utbyggnad och utformning. 

För att skapa fungerande och formaliserade samarbetsformer på regional nivå, där aktö-

rer och intressen är många, är behovet av regional samordning även i fortsättningen cen-

tral.  
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2. Strategier för ökad cykling 

Denna del beskriver fem strategiska insatsområden som länets aktörer 

behöver arbeta med för att nå målet om att cykelresorna i länet ska ut-

göra 20 procent av det totala resandet. 

 

Figur 2.1 Målet om ökad cykling och fem strategiska insatsområden för att uppnå målet. 

Strategiska insatsområden 

För att nå målet om 20 procents cykelandel till 2030 har fem strategiska insatsområ-

den identifierats: cykelinfrastruktur, kommunikation och kampanjer, trafikinformat-

ion, smidiga kombinationsresor samt folkhälsa.  

• Åtgärder inom cykelinfrastruktur handlar om att bygga ut och upprätthålla 

det regionala cykelvägnätet. Dessa åtgärder syftar till att skapa grundläggande 

förutsättningar för att möjliggöra regional cykling och är därför centralt för att 

nå målet. 

• Åtgärder inom trafikinformation syftar till att göra det enkelt och smidigt att 
använda cykel som färdmedel både före, under och efter resan. 

• Åtgärder inom kommunikation och kampanjer handlar om att marknads-
föra cyklingen på ett enhetligt sätt i regionen för att ge god utväxling på investe-

ringar och samtidigt stärka cykelkulturen med syfte att locka fler att cykla.  

• Åtgärder inom smidiga kombinationsresor handlar om att göra det enklare 

att kombinera cykel med kollektivtrafik och på så sätt öka resmöjligheterna i re-

lationer där cykeln har svårt att ensam utgöra ett attraktivt alternativ.  

• Åtgärder inom folkhälsa handlar om att hitta synergier mellan folkhälsomålen 

och målet om ökad cykling på regional nivå eftersom ökad cykling bidrar till för-

bättrad folkhälsa.   
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Cykelinfrastruktur 

Det regionala cykelvägnätet pekar ut omkring 800 km cykelstråk som binder ihop vik-

tiga regionala målpunkter2. Målet för detta insatsområde är att det till 2030 finns ett 

sammanhängande regionalt cykelvägnät som bör vara utbyggt enligt rekommenderade 

utformningsprinciper (se Vägledning för genomförande). 

 

Figur 2.2 Karta över de regionala cykelstråken. 

Principer för de regionala cykelstråken 

Följande principer bör eftersträvas för de regionala cykelstråken: 

• Stråken bör lokaliseras så att cyklister i möjligaste mån får tidseffektiva resvä-

gar med beaktande av förbättrad trafiksäkerhet. 

• Statlig och kommunal cykelplanering bör överensstämma och samverka för att 

säkra det regionala cykelvägnätets funktionalitet. 

• Det bör vara enkelt att kombinera resor med kollektivtrafik och cykel. 

• Det regionala vägnätet bör vara enhetligt skyltat och gestaltat så att det fungerar 
som en sammanhängande struktur. 

• Det regionala cykelvägnätet bör driftas på ett likvärdigt sätt, med hög kvalitet 

och på ett sådant sätt att risken för singelolyckor minskar.  

 
2 Se bilaga 1. Regionala målpunkter 
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• Det bör finnas en flerårig plan för löpande underhåll av de regionala cykelvä-

garna. 

Prioriteringar 

Det regionala cykelvägnätet utgörs av prioriterade cykelstråk med hög potential och en 

viktig funktion för den regionala cyklingen. Behovet av ny cykelinfrastruktur i det reg-

ionala cykelnätet är stort. En stor del av det regionala cykelnätet består av cykelinfra-

struktur som inte uppnår regional standard och delar av nätet saknar helt cykelinfra-

struktur.  

För att underlätta framtida prioriteringar och bidra till regionalt sammanhållen infra-

struktur, har en prioriteringsvägledning tagits fram. Vägledningen kan också vara stöd 

vid tilldelning av finansiella medel för investeringar.  

För att säkerställa en samordnad, strategisk och effektiv utbyggnad ska en regional cy-

kelförhandling inledas. Denna vägledning kan även vara till stöd i ett sådant arbete.  

Prioriteringsvägledning 

Högst cykelflöden och högst potential för framtida flöden finns framförallt i länets cen-

trala delar och i de radiella stråken. Kartan nedan (figur 2.3) visar potentiella cykelflö-

den utifrån ett scenario där alla förvärvsarbetande i länet cyklar den närmaste vägen till 

arbetet och cykling är tillåtet på alla vägar.  

 

Figur 2.3  Potentiella cykelflöden om alla förvärvsarbetande i länet cyklade närmaste vägen 

till arbetet och cykling var tillåtet på alla vägar. 

Prioriteringen nedan utgår från potential och är indelad i kopplingar som bör priorite-

ras i första hand (Prio A) och kopplingar som bör prioriteras i andra hand (Prio B). Det 

54



 

13 

 

är viktigt att detta sammanvägas med faktorer gällande trafiksäkerhet och tillgänglig-

het. Saknade länkar och kopplingar med undermålig standard är viktiga att åtgärda för 

att säkerställa det regionala cykelvägnätets funktion för trafiksäkerheten, tryggheten 

och framkomligheten för cyklister i länet. Även samordnad utbyggnad över väghållar-

gränser är högt prioriterat.  

 

Figur 2.4 Prioritering av kopplingar som bör prioriteras i första hand och kopplingar som 

bör prioriteras i andra hand. 

Utgångspunkten är att det ska vara en genomgående hög standard i hela det regionala 

cykelnätet. Vid val av alternativa utformningslösningar är det viktigt att hänsyn tas till 

de förväntade trafikmängderna och övriga trafikförhållanden på den specifika platsen.  

Trafikinformation  

Trafikinformation gör det enklare att välja cykeln som färdmedel. Det handlar både om 

att underlätta för de som cyklar idag men även att locka fler cyklister.  

Sammanhängande vägvisning 

Det huvudsakliga syftet med cykelvägvisning är att visa vägen och avståndet till lokala 

och regionala målpunkter som ett stöd för både nya och befintliga cyklister. Cykelväg-

visningen är även ett sätt att marknadsföra de regionala cykelstråken och visa att det 

finns kontinuerliga cykelstråk som är högt prioriterade. 

Cykelvägvisningen för de regionala cykelstråken bör följa de framtagna riktlinjerna för 

att skapa en enhetlig och sammanhängande cykelvägvisning i hela regionen. En be-

skrivning av cykelvägvisning för de regionala cykelstråken finns i Vägledning för ge-

nomförande och omfattar en stamgrenplan med regionala målpunkter, principer för 

avståndsangivelser samt utformningsprinciper för skyltar med typsnitt och bottenfärg. 
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Genomtänkt gestaltning av regionala cykelstråk  

En sammanhängande gestaltning av regionala cykelstråk har ett viktigt signalvärde och 

kan i förlängningen påverka människors beteenden. En trygg, attraktiv och intressant 

cykelmiljö uppmuntrar till cykling och kan bidra till identitetsskapande och tillgänglig-

görande av de regionala cykelstråken.  

 

Figur 2.5 Särskilt intressanta platser där det kan vara lämpligt att arbeta med gestalt-

ning. 

Att arbeta med gestaltning för de regionala cykelstråken fyller fler syften än att skapa 

vackra miljöer. Ett gestaltningskoncept för de regionala cykelstråken kan bidra till ökad 

cykling genom att: 

• Öka förståelse för geografin i det regionala cykelvägnätet och skapa en tydlig 

och sammanhängande sträckning som är lätt att följa 

• Tydliggöra kopplingen mellan regionala cykelstråk och kollektivtrafik 

• Öka orienterbarheten och minska mentala avstånd i cykelvägnätet 

• Förbättra tryggheten och skapa upplevelser längs med de regionala cykelstråken 

• Utforma identitetsskapande miljöer där cyklister tas väl om hand 

Smart trafikinformation  

Den digitala trafikinformationen behöver vara anpassad för cyklister. Det kan t.ex. 

handla om att cykeln ska vara ett alternativ i olika reseplanerare. Det behövs även aktu-

ell information om parkeringsmöjligheter, cykelpumpar, servicestationer, laddstationer 

för elcyklar, tillfälliga störningar, planerade vägarbeten och underhåll. Här finns en stor 

utvecklingspotential och ett samordningsbehov.  

På samma sätt som för annan trafik förväntas att IT-stödet under resan kommer ut-

vecklas. Realtidsinformation om tillfälliga störningar för cykeltrafiken ligger troligtvis 

inte långt borta. Genom att nyttja den kompetens som finns inom trafikinformation och 
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ITS och samtidigt arbeta för ökad samordning och gemensamma plattformar för cykel-

information, kan tillgängligheten och användbarheten av digital trafikinformation ska-

las upp.  

Kommunikation och kampanjer  

Kommunikation kring cykling handlar om att skapa motivation för att uppnå ett för-

ändrat resmönster och få människor att börja eller fortsätta cykla i vardagen. Kam-

panjer för ökad cykling kan riktas mot anställda på en arbetsplats, barn och unga, för-

äldrar på en skola, personer som ännu inte lärt sig att cykla, vanebilister eller 

vanecyklister.  

Kommunikation och kampanjer kan användas som ett verktyg för att få till förändrade 

resmönster och beteenden. En stor effekt på resandet kan skapas utan stora investe-

ringar i infrastruktur. En liten förbättring i den fysiska miljön kan förstärkas genom att 

budskapet om de satsningar som görs på cykling förmedlas till invånarna. Kommuni-

kationsinsatser kan ge en stor effekt på resenä-

rernas resmönster och på så sätt bidra till målet 

om ett ökat cyklande. I Vägledning för genom-

förande finns exempel på kommunikationsin-

satser för ökad cykling.  

Riktade kommunikationsinsatser skapar möjlig-

heter att få extra god utväxling på insatserna. Den nationella trenden med minskat cyk-

lande hos barn kan påverkas genom riktat arbete för barns cykling. Även riktade kam-

panjer för t.ex. vintercykling och cykelvänlig arbetsplats har visat sig effektiva. 

Kommunikation kring åtgärder i det regionala cykelvägnätet bör eftersträvas för att ge 

större utväxlingar för de investeringar som görs i nätet. En ökad regional samordning 

kring kommunikationsinsatser kan bidra till att stärka identiteten för det regionala cy-

kelvägnätet och bidra till ökad regional cykling.  

Smidiga kombinationsresor  

Med kombinationsresor avses resor som sker med två eller flera färdmedel. Det kan ex-

empelvis vara att cykla till en kollektivtrafikknutpunkt, parkera sin cykel där och sedan 

fortsätta resan med kollektivtrafik. Kombinationsresor är särskilt lämpliga vid långa 

avstånd. En del av regionens bebyggelse är utspridd och resorna blir långa, vilket inne-

bär att cykeln kan ha svårt att ensam utgöra ett attraktivt alternativ för resenären. Sam-

tidigt kan det vara svårt att bedriva en samhällsekonomisk kollektivtrafik i lägen där 

bebyggelsen är utspridd. Här kan enkla kombinationsresor vara ett verktyg för att 

skapa attraktiva resmöjligheter där kollektivtrafiken och cykeln kompletterar och stär-

ker varandra.  

Exempel på en specifik åtgärd är 

att marknadsföra och kommuni-

cera nya regionala cykelvägar ge-

nom en invigning eller ett cykele-

vent. 
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Figur 2.6 Schematisk bild över ett system med kombinationsresor 

Cykelparkering vid kollektivtrafikknutpunkter 

Att cykla till hållplatsen och därifrån åka kollektivt är den vanligaste kombinationsre-

san. En grundläggande förutsättning är att det finns ett väl utbyggt cykelvägnät samt 

attraktiva parkeringsanläggningar vid omstigningspunkter längs stombusslinjer, bryg-

gor och spårbunden trafik. Även vid andra hållplatser kan det finnas behov av cykelpar-

kering för att underlätta t.ex. lokalt resande eller turism- och rekreationscykling. För 

parkeringsanläggningarna gäller generellt att markägaren, vilken oftast är kommunen, 

ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll. Cykelparkeringar vid kollektivtrafikknut-

punkter bör planeras i samarbete med Region Stockholms trafikförvaltning3.  

Anslutande cykelvägar till kollektivtrafikknutpunkter 

Det är viktigt att cykelvägnätet får goda kopplingar till kollektivtrafikpunkter för att 

kombinationsresan ska uppnå sin fulla potential. Reslängden med anslutningsresa på 

cykel varierar, men det är sällan längre än 2-3 kilometer. Med ordentligt utbyggt cykel-

vägnät till kollektivtrafikknutpunkter minskar tröskeln för att välja cykel framför bil.  

Hyrcyklar  

Hyrcyklar kan utgöra ett bra komplement till kollektivtrafiken på kortare sträckor både 

för vardagscyklister men också för turister. En förutsättning är att hyrcykelstationer 

finns i nära anslutning till stora omstigningspunkter för kollektivtrafik och arbetsplats-

områden. Kommuner och Region Stockholms trafikförvaltning kan vara behjälpliga ge-

nom att ge tillstånd för att hyrcykelstationer ska kunna anläggas vid kollektivtrafik-

knutpunkter. Ett hyrcykelsystem kan med fördel spänna över en större del av regionen 

 
3 Det finns möjlighet för kommuner att få full medfinansiering, givet att cykelparkeringen uppfyller uppsatta riktlinjer, läs 
mer i Vägledning för genomförande. 

58



 

17 

 

där det finns tillräckligt stort utbud och efterfrågan för att skapa ett enhetligt system 

med större räckvidd med fler start- och målpunkter. Att kunna söka och få information 

om hyrcyklar och kollektivtrafik i samma reseplanerare underlättar planeringen av sin 

resa. Det är viktigt att hyrcyklar eller andra mikromobilitetslösningar som t.ex. elspark-

cyklar står på anvisad plats för att inte försämra tillgängligheten för personer med ned-

satt syn- och rörelseförmåga samt för att inte riskera att blockera utrymningsvägar vid 

kollektivtrafikknutpunkter. 

Cykel på kollektivtrafik 

Tåg 

Det är även av intresse att se över möjligheterna att ta med cykel på tåg, framför allt på 

längre sträckor. Denna möjlighet är central för att främja cykelturism. En grundläg-

gande förutsättning för detta är att det finns tillräcklig kapacitet på tågen, så att cyklar 

inte konkurrerar om utrymme med övriga resenärer. Det är även viktigt att medtag av 

cyklar på tåg uppfyller säkerhetskrav. För utökat kombinationsresande där cykel tas 

med på tåg krävs omfattande investeringar.  

Sjötrafik  

Att ta med cykeln på båt är en kombinationsresa som blir allt mer populär. Sjötrafik 

kan i flera resrelationer vara fördelaktig då regionens många vattenytor bidrar till bar-

riäreffekter och all landtrafik är hänvisad till ett fåtal bropassager. För att kombinat-

ionsresor med sjötrafik ska vara ett intressant alternativ för cykelpendlare krävs hög 

turtäthet, hög kapacitet och korta restider jämförbart med annan kollektivtrafik eller 

med att cykla hela vägen.  Det är viktigt att det finns anslutande cykelvägnät till de bryg-

gor som trafikeras samt cykelparkering om man väljer att lämna sin cykel vid bryggan. 

Reseplanering med cykel och kollektivtrafik  

Det räcker inte att göra investeringar i infrastruktur för att skapa smidiga kombinat-

ionsresor. Integrering av digital trafikinformation om cykel, hyrcykel och kollektivtrafik 

skapar möjligheter för resenärerna att planera sina kombinationsresor med ett hela-re-

san-perspektiv. Genom att välja cykel som färdmedelsalternativ i SL:s reseplanerare el-

ler andra reseplanerarverktyg som tillhandahålls av andra aktörer skapar det möjlighet 

att planera sin kombinationsresa.  

Cykling som verktyg för bättre folkhälsa 

Enligt Region Stockholms folkhälsopolicy ska individens egna val av hälsosamma lev-

nadsvanor uppmuntras och stödjas eftersom det ökar förutsättningarna för god hälsa 

på kort och lång sikt. Levnadsvanor påverkas av omgivningsfaktorer och livsvillkor. 

Därför behövs både strukturella och individuella åtgärder med fokus på dem som löper 

störst risk att drabbas av ohälsa.  

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet, luftkvalitet och buller 

Regelbunden fysisk aktivitet är kopplat till lägre risk att dö i förtid och lägre risk för 

flera sjukdomstillstånd såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, vissa cancerformer 

och depression. Personer som uppnår rekommendationerna för fysisk aktivitet har 20 

till 30 procent lägre dödlighet och minskad risk för kronisk sjukdom än de som inte 

uppnår rekommendationerna (Folkhälsorapport 2019, Region Stockholm). Att arbeta 
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för ökad cykling är en kostnadseffektiv strategi för att öka fysisk aktivitet bland befolk-

ningen då åtgärderna kan nå många och ge effekt över lång tid.  

Vid risk för höga bullerstörningar och överskridanden av miljökvalitetsnormer vid cy-

kelvägar bör fördjupade utredningar av bullernivåer, föroreningshalter och eventuella 

åtgärder utföras, såsom bullerreducerande beläggning, skärmar, dammbindning, 

sänkta hastigheter, omledning av tung trafik och frigörande av körfält för busstrafik. 

Det krävs många gånger flera parallella åtgärder som minskar trafiken, utnyttjar väg-

teknik och på andra sätt sänker halterna av luftföroreningar.   

Det är betydelsefullt att initiativ tas för ökad cykling även om det vid den aktuella väg-

sträckan förekommer buller och föroreningshalter över riktvärden och normer. De po-

sitiva hälsoeffekterna från den fysiska aktiviteten vid cykling är tydligt större än de ne-

gativa hälsoeffekterna av luftföroreningar och buller. Ökad cykling kan också bidra till 

lägre nivåer av buller och luftföroreningar och därigenom bidra till bättre folkhälsa bre-

dare i befolkningen.  

Checklista för arbete med folkhälsa och cykel 

Att koppla samman folkhälsa och cykel kan bidra till att nå målen i den regionala cykel-

planen. Samverkan, kunskapsutbyte och nya lösningar för finansiering av åtgärder för 

ökad cykling kan ge goda effekter för cyklingen i länet.  

Den här checklistan har utarbetats av det regionala cykelkansliet i samverkan med 

andra delar av Region Stockholm och länets väghållare. Både trafik/samhällsplanerare 

och strateger inom folkhälsa och social hållbarhet har deltagit i arbetet. Använd de de-

lar av checklistan som är mest relevant för din organisation.   

 
• Ta reda på vem/vilken avdelning i din organisation som arbetar med folk-

hälsa. Ämnet kan förutom folkhälsa benämnas fysisk aktivitet, social håll-
barhet, idrott och hälsa mm.   

• Samarbeta med dem som arbetar med folkhälsa i din organisation, använd 
varandras styrkor, vissa sitter på finansiering medan andra sitter på strate-
gisk kompetens.  

• Förstå och använd den ”andra sidans” argument och språk.  

• Hitta sätt att dra nytta av den andra sektorns finansiering.  

• Engagera trafikplaneringskompetens när organisationens folkhälsopolicy 
arbetas fram och implementeras.  

• Inkludera folkhälsostrategier vid framtagande av cykelplan, trafikplan eller 
motsvarande.  

• Skriv in mobilitetspotter i exploateringsavtal. Kalla det för hälsopott och ta 
fram konceptet tillsammans med kommunikationsavdelningen. Kom ihåg 
att bjuda in kompetenserna tidigt i processen. Viktigt att få in det i avtalen 
så att det blir bindande!  

• Prata med organisationens kommunikationsavdelning, lyfta att man arbetar 
med hälsofrämjande trafikutveckling  

• Bilda en grupp med företrädare för folkhälsa, trafik, social hållbarhet, kom-
munikation för att få ökat genomslag. Det kan vara svårt att få en sådan 
grupp på plats så arbeta utifrån de förutsättningar som finns i din organisat-
ion. Börja med att bjuda in till en idéfika med en extern talare?   

• Inkludera folkhälsa som tema när ni organiserar trafikdagar, mobilitets-
vecka och liknande.  
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• Arrangera en temadag för organisationens politiker i relevanta nämnder, ex-
empelvis hälsa, trafik, socialnämnd mm för att bidra till ökad kunskap och 
engagemang.  

• Ta fram en kort beskrivning av den ekonomiska nyttan som just DIN organi-
sation får av ökad cykling. Exempelvis ökade skatteintäkter, minskade kost-
nader för äldrevård eller bättre skolresultat.  

• Återkoppling om hälsa till cyklister och andra trafikanter. Skyltar med häl-
sobudskap längs de regionala stråken eller annan infrastruktur? Den här åt-
gärden liknar de lappar om hälsoeffekter av att ta trapporna som ibland sit-
ter i trapphus, det finns studier som visar att de har effekt.  

• Låt skolklasser gå på studiebesök hos aktörer som arbetar för ökad folk-
hälsa, exempelvis Region Stockholm, för att öka intresse och förståelse för 
hälsofrämjande planering.   

• Ta hjälp av det regionala cykelkansliet för att öka kunskapen om folkhälsa 
och cykel i din organisation.  
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3. Regional cykelinfrastruktur  

I denna del redovisas det utpekade regionala cykelvägnätet och funkt-

ionen för de rekommenderade utformningsprinciperna. Här belyses även 

vikten av att säkerställa de regionala cykelstråkens funktion i byggs-

kede, samt genom cykelparkering och cykelservice längs stråken. I pla-

neringsunderlaget Vägledning för genomförande ges mer utförliga re-

kommendationer för utformning, drift och underhåll av regionala 

cykelstråk.  

Regionalt cykelvägnät 

Det föreslagna regionala cykelvägnätet utgörs av cirka 800 km cykelstråk. Stråken sam-

manbinder viktiga regionala målpunkter i länet på sträckor där potentialen för pend-

lingscykling är hög4.  

En förutsättning för att det regionala cykelvägnätet ska nå sin fulla potential är att det 

håller den rekommenderade utformningsstandarden och är anpassad för nuvarande 

och framtida flöden. Det är även viktigt att det finns anslutande lokala cykelvägar och 

cykelparkeringar med hög standard vid alla regionala målpunkter. 

Sedan den första regionala cykelplanen lanserades 2014 har stora delar av nätet byggts 

ut, men fortfarande återstår behov av nya cykelkopplingar och standardhöjningar för 

att nå målsättningen om ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. Några av de utpe-

kade cykelstråken är klassade som utredningsstråk i de fall där det finns ett behov av 

att utreda sträckning, genomförbarhet och/eller nytta.  

Befintligt nät  

Nätet består till största del av befintlig cykelinfrastruktur med varierande standard, 

men också nya länkar som behöver tillkomma för att skapa ett sammanhängande nät. 

Eftersom det på många platser finns stora brister i cykelinfrastrukturen, inte minst ka-

pacitets- och standardmässigt, omfattar behoven av ny cykelinfrastruktur såväl det be-

fintliga cykelvägnätet som saknade länkar.  

Figur 3.1 nedan visar det regionala cykelvägnätet, vilka sträckor som har cykelinfra-

struktur5, samt vilka sträckor som är utbyggda enligt regional standard6. Kartan visar 

att 80 procent av det regionala cykelvägnätet har någon form av cykelinfrastruktur, 

cirka 20 procent är utbyggt enligt regional standard (helt eller delvis) och 20 procent 

saknar cykelinfrastruktur.  

 
4 Se Bilaga regionala målpunkter 
5 Våren 2020. Baserat på Nationella vägdatabasen och kompletterande data som inrapporterats av länets väghållare.  
6 Sträckor som helt eller delvis uppfyller utformningsprinciperna för regionala cykelstråk våren 2020. Baserat på region-

alt cykelbokslut 2014-2019 samt kompletterande data som inrapporterats av länets väghållare.  
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Figur 3.1 Status för befintlig infrastruktur i det regionala cykelvägnätet. Sedan den 

första regionala cykelplanen 2014 har delar av nätet byggts ut enligt rekommenderad stan-

dard. 7 

 
7 Våren 2020. Baserat på Nationella vägdatabasen och kompletterande data som inrapporterats av länets väghållare.  
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Övrig cykelinfrastruktur 

Det regionala cykelvägnätet utgör en minoritet av den totala cykelinfrastrukturen i lä-

net och är beroende av den övriga lokala cykelinfrastrukturen. Huvudcykelstråk och lo-

kala cykelstråk har såväl en understödjande funktion för regionala cykelresor som en 

primär funktion för lokal cykling. Den lokala cykelinfrastrukturen kan också vara en 

viktig del i att möjliggöra cykling för en bredare målgrupp och möjliggöra cykling för 

fler ändamål till fler platser. Det är exempelvis en mycket viktig förutsättning för att 

barn och unga ska kunna cykla till skola, vänner och fritidsaktiviteter. 

Finansiering 

Att bygga ut och underhålla det regionala cykelvägnätet kräver insatser från flera olika 

aktörer. Väghållarskapet för det regionala cykelvägnätet är fördelat mellan länets kom-

muner och Trafikverket. Grundprincipen är att väghållaren finansierar infrastrukturen 

inom dess ansvar.  

Investeringsbehov 

Även om stora insatser har gjorts sedan den första regionala cykelplanen 2014 finns det 

mycket kvar att göra för att nå målet om ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. Om-

kring 20 procent av nätet är utbyggt enligt rekommenderad standard och cirka 80 pro-

cent har någon form av cykelinfrastruktur.  

Precis som med all transportinfrastruktur kostar det att bygga bra cykelinfrastruktur. 

Hur mycket det kostar att bygga ut de regionala cykelstråken varierar beroende på plats 

och vad det finns för kostnadsdrivande faktorer. Vissa punkter i nätet kräver stora in-

frastrukturprojekt, exempelvis vid broar eller där omfattande markarbeten kan behöva 

göras på sträckor med svåra markförhållanden. Andra åtgärder är enklare och mindre 

kostsamma. Stadsmiljöer är generellt svårare att bygga i än ytterstads- och landsbygds-

miljöer. Det är viktigt att kostnadsdrivande faktorer kartläggs så tidigt som möjligt i 

planeringsprocessen, då planeringen försvåras av felaktiga kostnadsbedömningar där 

investeringar blir dyrare än kalkylerna.  

Nationell plan och länsplan för transportinfrastruktur 

En stor del av det regionala cykelvägnätet är statlig väg. Det innebär att Trafikverket är 

väghållare och därmed ansvarar för utbyggnad och underhåll av cykelvägar. Trafikver-

kets budget styrs av den nationella planen för transportsystemet med tillhörande läns-

planer. I planerna anges hur regeringens budget ska fördelas mellan olika infrastruk-

turåtgärder i Sverige, där länsplanerna styr fördelningen inom respektive region, i 

Stockholms län av Region Stockholm. Planerna spänner över en 12-årsperiod och revi-

deras (vanligtvis) vart fjärde år genom ett direktiv från regeringen. Länsplanen kan in-

nehålla både namngivna cykelåtgärder på över 25 mkr samt mindre åtgärder genom en 

särskild pott dedikerad till cykelinfrastruktur. De sista åren som planen omfattar inne-

håller ej upptecknade medel som efterhand fördelas mellan åtgärdsområden och namn-

givna objekt. Vid kostnadsökningar i befintliga projekt omfördelas medel härifrån.  

I dagsläget saknas medel i länsplan för att finansiera så kallade steg 1 och 2 åtgärder, 

dvs. mjuka åtgärder för att främja utvecklingen av cykeltrafiken.   

Kommunerna i Stockholms län finansierar huvuddelen av investeringarna i det kom-

munala vägnätet, men länstransportplanen har också varit en viktig finansieringskälla 

tillsammans med potten för statlig medfinansiering (icke namngivna objekt under 25 

mnkr). Mellan 2014 och 2019 beviljades ca 217 miljoner kronor i statlig medfinansie-

ring för cykelåtgärder i länet (inkluderar även cykelåtgärder utanför det regionala 
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cykelvägnätet). Utöver detta kan cykelåtgärder även tilldelas medel inom åtgärdsom-

råde Trafiksäkerhet samt som del i större projekt.  

Den nationella transportplanen kan användas för att finansiera cykelinfrastruktur men 

innehåller inga specifika medel för detta.  

Även om länstransportplanen är en viktig finansieringskälla för utbyggnaden av de reg-

ionala cykelstråken täcker den långt ifrån hela investeringsbehovet. Därför är även 

andra finansieringsformer av stor vikt för att nå målet om ett utbyggt regionalt cy-

kelnät.  

Andra finansieringsformer 

Det finns även andra typer av medfinansieringsformer som kommuner och andra aktö-

rer kan ansöka om. Ett exempel är så kallade stadsmiljöavtal som är ett statligt stöd för 

hållbara stadsmiljöer, där bland annat cykelåtgärder kan beviljas medfinansiering. Det 

finns även andra typer av investeringsstöd där kommuner och andra aktörer kan bevil-

jas stöd för investeringar i cykelinfrastruktur och andra åtgärder. 

För investeringar i cykelparkeringar vid kollektivtrafikpunkter finns det möjlighet att få 

full medfinansiering med stöd från länstransportplanen samt från Region Stockholms 

trafikförvaltning, givet att de uppsatta riktlinjerna uppfylls.  

Utformningsstandard på regionala cykelstråk  

För att uppfylla sitt syfte som ett smidigt, smart och säkert regionalt cykelvägnät behö-

ver de regionala cykelstråken ha en likartad utformning och funktion. Cyklister bör mö-

tas av säkra och framkomliga trafiklösningar oavsett var i regionen de befinner sig. 

Undersökningar visar att cyklister värderar förkortade restider mycket högt, varför 

gena och framkomliga cykellösningar är av stor vikt8. De regionala cykelvägarna ska ut-

göra ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativ, där cykeln på allvar kan konkur-

rera med andra trafikslag i fråga om framkomlighet, trafiksäkerhet och transportkvali-

tet. Det är således viktigt att stråken anpassas med hänsyn till framtida flöden och den 

potentialen som finns. Denna del presenterar principer för utformning. I Vägledning 

för genomförande finns mer utförliga rekommendationer för utformning, drift och un-

derhåll av regionala cykelstråk. 

Den regionala cykelplanen föreslår utformningsprinciper för två standardnivåer. 

Den lägre standardnivån är det föreslagna basutförandet för det regionala cykelväg-

nätet. Standarden är anpassad till grundläggande trafiksäkerhets- och komfortkrav 

men har begränsad kapacitet för höga cykelflöden. 

Den högre standardnivån föreslås för de delar av det regionala cykelvägnätet där cy-

kelflödena är som störst, för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet.  

 

 
8 Börjesson, M. & Eliasson, J. The value of time and external benefits in bicycle appraisal 
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Figur 3.2 Dimensionerande trafiksituationer på regionalt cykelstråk. Standard för basutfö-

rande till vänster och högre standard till höger. 

Bredden på cykelinfrastrukturen är bland de viktigaste utformningsaspekterna och har 
stor betydelse för framkomlighet och trafiksäkerhet. Bredden bör anpassas efter den di-
mensionerade trafiksituationen på de regionala stråken och hänsyn bör också tas till 
framtida förväntade flöden och potential i stråket. De regionala stråken ska tillgodose 
följande funktioner: 

• Cyklisten ska kunna hålla sin önskade hastighet  

• Cyklisten ska kunna möta andra cyklister på ett säkert sätt  

• Cyklisten ska kunna köra om på ett säkert sätt 

Separering mellan cyklister och fotgängare 

På de regionala cykelstråken bör gång- och cykelbanor alltid ha separering mellan fot-
gängare och cyklister. Separering är ett enkelt sätt att minska risken för konflikter mel-
lan dessa trafikantgrupper och förbättra samspelet. Såväl framkomlighet som trafiksä-
kerhet har visat sig vara bättre på gång- och cykelbanor med separering än på dem som 
saknar detta. 

Sidohinder och skiljeremsa 

Det är viktigt att regionala cykelstråk är separerade från motortrafik och utformas därför 
som cykelbana eller cykelväg. Separering mellan gång och cykeltrafik samt skyddszoner 
mot fasta hinder vid sidan av cykelbanan är viktiga framkomlighets- och säkerhetsförut-
sättningar. 

Horisontallinjeföring 

För att framkomlighet och trafiksäkerhet inte ska påverkas av cykelbanans linjeföring 
är det viktigt att tvära kurvor undviks så långt som möjligt.  

Vertikallinjeföring 

För god framkomlighet och trafiksäkerhet bör cykelbanor inte ha en lutning som över-
skrider 2 procent. Ibland är terrängen sådan att lutningen måste vara större än så. 
Planskilda korsningar som är väl utformade ger god framkomlighet utan för stora höjd-
skillnader. 

Hinder 

Fasta hinder i cykelbanan kan utgöra en stor säkerhetsrisk för cyklisten om de inte har 
utformats trafiksäkert. Bommar eller betongsuggor används i vissa fall för att hindra 
motortrafik från att köra på cykelbanan. Ofta går det att förhindra fordonstrafik på cy-
kelbanorna på andra sätt. Hinder för motorfordonstrafik bör utformas så att de medger 
god framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklisterna. 

Beläggning 

Samtliga regionala cykelstråk bör vara asfalterade och släta. Vi nyanläggning av cykel-
banor bör brunnar och betäckningar inte placeras i cykelbanan eftersom de innebär en 
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ökad risk för olyckor. Beläggningen bör vara fri från skador och grus för att undvika 
olyckor. Körkomforten för cyklisterna på de regionala cykelstråken bör hålla hög stan-
dard. 

Belysning 
Bristande belysning medför ett trafiksäkerhetsproblem, eftersom cyklisten då får svårt 
att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen. Tryggheten längs stråken riskerar 
också att försämras, särskilt på sträckor som går långt från bebyggelse. Även framkom-
ligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor. Reg-
ionala cykelstråk bör därför ha god och kontinuerlig belysning. Armaturens placering 
och ljusbild bör vara anpassad för cykelvägen. Det är också viktigt att belysningsstol-
parna inte står placerade inom cykelbanans skyddszon.  

Sikt 
De regionala cykelstråken bör utformas efter gällande siktkrav i VGU (Vägar och gators 
utformning). Det innebär att cyklisten och den korsande trafiken alltid ska ha en god 
siktsträcka. Om cykelbanan av någon anledning inte har kunnat utformas för att medge 
den dimensionerande trafiksituationen (omkörning vid möte) bör sikten vara extra 
god. 

Växtlighet som begränsar sikten är ett enkelt åtgärdat problem. Regelbunden drift av 
cykelbanorna med röjning av växtlighet kan förbättra framkomligheten och trafiksäker-
heten på många platser. Siktproblem som orsakas av andra fysiska hinder kan i undan-
tagsfall avhjälpas med speglar, exempelvis vid tunnelmynningar. 

Buss- eller spårvägshållplats 

Där de regionala cykelstråken passerar busshållplatser är det viktigt att eftersträva en 
god utformning för att undvika konflikter mellan fotgängare och cyklister. I Ribuss9 

anger SL utformningskrav för gång- och cykelbanans passage av busshållplatser som 
överensstämmer med de generella utformningsprinciperna för regionala cykelstråk. 

” Cykelbana ska inte ledas så att påkörningsrisk mellan cyklister och avstigande/vän-
tande passagerare föreligger. Cykelbana placeras med fördel bakom väder-
skydd/räcke alternativt ledas ut i körbanan före hållplatsområdet. Räcke ska place-
ras mellan cykelbana och hållplatsområdet där det är befogat för att undvika 
konflikter samt underlätta samspelet mellan bussresenärer och cyklister.” 

I anslutning till hållplatser bör det finnas cykelparkeringar så att inte räcken, avsedda 
att separera fotgängare och cyklister, används för att låsa fast cyklar. 

Utformningsstandard för korsning  

Hur jämn cyklistens hastighet blir styrs till stor del av hur korsningspunkterna med 
andra trafikslag är utformade. Med korsningar menas allt från korsningar med större 
landsvägar och huvudgator till enstaka in- och utfarter. Varje stopp som en cyklist 
tvingas till motsvarar en förlängning av den upplevda resvägen med ca 100 meter om 
cyklisten färdas i 20 km/h10. Det är därför viktigt att begränsa antalet stopp och stopp-
tiden för att cyklisterna ska kunna bibehålla en så jämn hastighet som möjligt.  
 
Utöver god framkomlighet är också hög trafiksäkerhet vid korsningar centralt eftersom 

det är vid korsningar som farliga situationer med motoriserade trafiken uppstår. Att 

korsningar ska vara säkra och prioriterade för cykeltrafik framför motoriserad trafik är 

grundläggande principer på de regionala stråken. Detta kan skapas genom att utforma 

korsningar som:   

 
9 SLL (2019) Riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik. 
10 Juden C., “Why cyclists won’t stop”, Newsletter no 46 of the Cambridge Cycling Campaign 
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• Cykelöverfarter eller motsvarande utformning vid obevakade korsningar med 

hastighetssäkring 

• Genomgående cykelbanor över tvärgator och in- och utfarter 

• Planskilda passager (bör eftersträvas på de regionala cykelstråken) 

• Detektering och prioritering vid trafiksignaler 

Trafiksignaler 

För att cyklisterna på de regionala cykelstråken ska ges god framkomlighet vid trafik-

signaler är det viktigt att signalregleringen anpassas efter cykeltrafikens behov. Trafik-

signaler används för att reglera stora trafikflöden och för att fördela framkomligheten 

mellan trafikslagen. Om signalregleringen inte är anpassad efter cykeltrafikens behov 

kan den ge upphov till onödigt långa väntetider. Idag finns det nästan 250 trafiksigna-

ler i det regionala cykelnätverket där ungefär hälften bedöms ha väntetid och omlopps-

tider som orsakar dålig framkomlighet för cyklister11.  

Cirkulationsplats  

Cirkulationsplatser brukar generellt framhållas som ett bra alternativ vad gäller trafik-

säkerhet och framkomlighet. Det gäller dock främst för gående och bilister. För cyklis-

ter finns inte lika tydliga trafiksäkerhetsvinster och ur ett framkomlighetsperspektiv 

kan cirkulationsplatser innebära en försämring jämfört med vanliga korsningar ef-

tersom det ofta medför längre resvägar. För bästa möjliga trafiksäkerhet bör cyklisterna 

ledas på en egen bana utanför cirkulationsplatsen.  

Vägmärken och vägvisning 

Vägmärken ska tillsammans med utformning ge trafikanter vägledning, styrning och 

information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken ska vara utformade och place-

rade, samt i sådant skick, att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de 

är avsedda för. Vid placering av vägmärken behöver säkerhet och framkomlighet säker-

ställas. 

Den grundläggande principen för cykelvägvisningen i regionen är att det vid varje val-

bar punkt i cykelvägnätet ska finnas en skylt som talar om var de olika stråken leder. 

Det innebär att alla korsningar och vägskäl i cykelvägnätet bör förses med cykelvägvis-

ning. Skyltningen bör vara kontinuerlig utan avbrott och uppfylla samma höga krav 

som vägvisningen för biltrafik. 

Drift och underhåll 

Det är viktigt för säkerhet och framkomlighet att de regionala cykelvägarna sköts med 

bästa möjliga rutiner för drift och underhåll. Målet är att stråken ska hålla samma höga 

driftstandard som de största transportlederna för motortrafik året runt. Motivet till detta 

är tydligt – drygt 40 procent av cyklisternas singelolyckor beror på bristande drift, och 

singelolyckorna utgör mer än 70 procent av alla cykelolyckor. Välskötta cykelvägar sti-

mulerar dessutom ett ökat cyklande. 

Vintertid är halkbekämpning viktig för cyklisternas säkerhet. Framkomligheten påver-

kas mest av kvaliteten på snöröjningen. Redan vid 3 cm snödjup börjar det bli svårt för 

cyklisterna att ta sig fram. Ett bra sätt att förbättra arbetet är att använda sopsaltning. 

Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan varpå det läggs ut en 

saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt. Sopsaltningen innebär att cykelstrå-

ken hålls fria från snö och is och att det blir barmarksförhållanden. 

 
11 https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckling/cykelkansliet/trafiksignaler-pa-regionala-cykelstrak.pdf 
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Figur 3.3 Sopsaltning av gång- och cykelväg. 

Byggskede 

När det byggs nära, vid eller på en regional cykelbana är det viktigt att tidigt ha ställt 

krav på exploatörer och entreprenörer om att cykeltrafik ska visas hänsyn i byggskede. 

Om specifika åtgärder behövs såsom informationskampanjer eller tillfällig cykelparke-

ring är det viktigt att detta regleras i avtal tidigt så att det blir förutsättningar för ex-

terna aktörers planering. Även cykeltrafikens tillgänglighet och framkomlighet kan i 

vissa fall behöva avtalas om så att cykelinfrastruktur kan hållas öppen under byggtid. 

När en regional cykelbana byggs ska nuvarande cykeltrafik beaktas så att de får en god 

hantering under byggskedet som främjar den framtida cyklingen. Det är också viktigt 

att information om projektet sker före, under och efter genomförandet så att cykeltrafi-

ken kan utnyttja infrastrukturen på ett bra sätt och det skapas intresse för projektet. 

När andra färdmedel påverkas av byggnationer är cykel ofta en kostnadseffektiv, ut-

rymmessnål, flexibel, hälsosam och hållbar form av ersättningstrafik. Därför är det vik-

tigt att vid försämrad kollektivtrafik eller påverkan på bilvägar att marknadsföra och 

stärka upp möjligheterna att cykla. Tillfällig cykelparkering, tidigarelagd investering i 

cykelinfrastruktur, guidade omledningar, prova-på-kampanjer, cykelservice och in-

formation är exempel på möjliga åtgärder. 

En bra utgångspunkt vid planering av projekt på eller invid ett regionalt cykelstråk är 

att sträva efter att uppnå så nära permanent standard som möjligt under byggskedet. 

Cykelparkering 

Cykelparkeringar av god kvalitet är viktigt för att öka andelen resor på cykel. Även ande-

len kollektivtrafikresor kan öka om det finns bra cykelparkeringar vid stationer. God kva-

litet på en cykelparkering kännetecknas av egenskaper som rätt placering, god kapacitet 

och hög säkerhet. 
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Parkeringen behöver placeras nära målpunkten för att den ska användas, då cyklister 

förväntar sig att de kan cykla hela vägen fram till sitt mål. Avstånd till målpunkten bör 

inte överstiga 25 meter. Vid längre parkeringstider (exempelvis en hel dag utanför en 

arbetsplats) kan avståndet vara längre.  

Rädsla för att cykeln ska bli stulen är ofta en barriär för att cykla. Därför är stöldsäkra 

cykelställ med ramlåsingsmöjlighet att föredra. Även aspekter som god belysning är vik-

tigt för den upplevda tryggheten.  

Enligt GCMhandbok bör beläggningsgraden på cykelparkeringar inte överstiga 0,9, 

d.v.s. max 90 procent beläggning. Ett ökat antal lastcyklar ställer även krav på anpassade 

parkeringsmöjligheter, framförallt vid målpunkter som skolor och handel.  

Då många cyklar kan parkeras på en relativt liten yta, finns det möjligheter att omvandla-

bilparkeringar vid arbetsplatser och kollektivtrafikknutpunkter (infartsparkeringar) till 

cykelparkeringar. Detta ökar attraktiviteten för cykelresandet. På en yta motsvarande en 

bilparkeringsplats ryms minst 6 cyklar med motstående snedställda cykelställ. 

Region Stockholm har tagit fram riktlinjer för cykelparkering vid kollektivtrafiken, 

Riktlinjer infartsparkering12. Kommuner som uppfyller riktlinjerna kan ansöka om 

upp till 100 procent medfinansiering för att bygga ut cykelparkeringar vid kollektivtra-

fiken (se Vägledning för genomförande). 

Cykelservice  

För att cykeln ska kunna utgöra ett pålitligt och attraktivt alternativ är cykelservice av 

stor vikt. Enklare service som cykelpump bör finnas tillgängligt i hela länet och kunna 

nås inom ett kort avstånd, medan ett större utbud av service kan samlas på strategiska 

platser där många cyklister passerar.     

Cykelservice som bör tillhandahållas längs de regionala cykelstråken är: 

• Cykelpump  

• Cykelservice med möjlighet att genomföra enklare reparationer på egen hand   

• Större servicestation med tvättmöjlighet på strategiska platser med höga cykel-

trafikflöden. Tankställen för bil kan i vissa fall tillhandahålla tvättmöjligheter 

för cykel och bör övervägas som en den av lösningen.   

En kommun kan också arbeta aktivt för att uppmuntra privata aktörer eller i exploate-

ringssammanhang kravställa att cykelservice planeras. 

 

 
12 Region Stockholm, trafikförvaltningen. Riktlinjer infartsparkering. https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-ut-

veckling/cykelkansliet/riktlinjer-infartsparkering.pdf 
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4. Att främja cykling hos olika målgrupper 

och för olika resor 

Denna del tar upp olika målgruppers förutsättningar att cykla och förut-

sättningarna för olika typer av cykelresor för att kunna främja en kraftigt 

ökad cykling på bred front.  

Cykling för alla 

Andelen som cyklar och förutsättningarna för att cykla ser olika ut i olika grupper i be-

folkningen. Genom att identifiera hur förutsättningar skiljer sig mellan olika grupper, 

kan riktade insatser göras för att låsa upp potentialen.  

Barn och ungas cykling 

Att fler barn och unga väljer att transportera sig med cykel gynnar deras utveckling och 

bidrar till bättre hälsa och självständighet13. Fysisk aktivitet bidrar även till en förbättrad 

psykisk hälsa och har generellt sett en positiv inverkan på inlärningsförmågan. Att barn 

och unga tidigt börjar transportera sig med cykel är också ett sätt att skapa hållbara re-

sebeteenden och hälsovanor bland framtida generationer som väljer att fortsätta cykla 

och vara aktiva i vuxen ålder14. 

Att förbättra tryggheten på skolvägar och på vägar till lek, idrotts-, kultur- och fritidsak-

tiviteter, bör prioriteras högt för att lyckas med att få fler barn och unga att cykla. Även 

följande områden är prioriterade: 

• Samordning av skolvägsplanering över kommungränser  

• Gemensamma underlag till informationskampanjer 

• Regionala kunskapsunderlag kring barns resande 

• Trafikutbildningar och cykelkurser för barn 

Sjunkande cykelandel bland barn och unga i Sverige 

Trenden om barn och ungas cykling visar att andelen som cyklar har minskat kraftigt de 

senaste 20 åren15. En orsak till det är att föräldrar upplever trafikmiljön som osäker och 

därför skjutsar barnen i bil. 

Samtidigt som vi ser en sjunkande cykeltrend bland barn har bilskjutsning och bilresor i 

allmänhet ökat vilket leder till försämrad trafiksäkerhet i miljöer där barn vistas. Den 

försämrade trafiksäkerheten är ett stort hinder för ökad cykling bland barn och leder till 

att ännu fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn vilket försämrar trafiksäkerheten ytter-

ligare. Hindret förstärks av den befintliga cykelinfrastrukturen som oftast har brister och 

inte är tillräckligt säker i relation till barns förmåga att förstå trafiken.  

 
13 Trivector 2014. Olika cyklister på samma vägar – Trafiksäkerhetsaspekter av en växande och mer varierad skara cy-

klister. Rapport 2014:90.  
14 Yang, 2014. Active commuting from youth to adulthood and as a predictor of physical activity in early midlife: The 

Young Finns Study.  
15 Trafikanalys (2015) Cyklandets utveckling i Sverige 1995–2014 – en analys av de nationella resvaneundersökning-

arna. Rapport 2015:14 
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Stor potential för ökad cykling bland barn  

Trots den sjunkande cykelanvändningen bland barn och unga finns det en stor potential 

för att vända trenden och få fler att cykla igen. Potentialen för ökade cykelresor är särskilt 

stor för resor till skolan eftersom en majoritet av alla barn bor nära skolan. I Stockholms-

regionen bor 73 procent av barnen inom 2 kilometer från sin skola och nästan 

hälften inom 1 kilometer. Dock skiljer det sig mellan kommuner, se figur 4.1.   

 

Figur 4.1 Andel barn per kommun som bor inom 2 km avstånd från sin skola.  

En aspekt som skiljer Stockholms län från övriga delar av landet är att eleverna i större 

utsträckning går i en skola utanför sin hemkommun16 vilket betyder att även de regionala 

cykelförbindelserna spelar en viktig roll i att få fler barn att cykla till skola.  

Barns fritidsresor 

En utmaning för ökad fritidscykling bland barn är att skolor och fritidsaktiviteter för 

barn har blivit mer geografiskt spridda. Det kräver fler och längre resor mellan olika mål-

punkter som försvårar användningen av cykel. Dock genomfördes en nationell under-

sökning av barns fritidsvägar av Trafikverket 2014 där 78 procent av föräldrarna uppgav 

att avståndet till deras barns fritidsaktiviteter var mindre än 5 kilometer. Resultatet av 

undersökningen visade också att avståndet är något kortare under sommarhalvåret. Po-

tentialen för fler cykelresor till fritidsaktiviteter inom gruppen barn och unga är således 

stor förutsatt att det finns trygga och säkra cykelvägar till fritidsanläggningar. 

Cykling bland äldre 

Det finns skillnader i andelen cykelresor för olika åldersgrupper i Stockholmsregionen. 

Åldersgruppen 25–39 använder cykeln för 10 procent av vardagsresorna medan ålders-

gruppen 65+ endast använder cykel för 4 procent av de dagliga resorna. 

 
16 Vanligare pendla till friskola, SCB, 2017. https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Vanligare-pendla-till-fris-

kola/ 
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Figur 4.2 Färdmedelsfördelning – skillnader åldersgrupper Källa RVU, Stockholm 201517 

En förutsättning för ökad cykling bland äldre är bättre cykelinfrastruktur, men också 

bättre cyklar. För äldre är cykeln behäftad med många brister när det gäller komfort- 

och manövreringsproblem. Anledningar till att äldre slutar cykla innefattar bland annat 

otrygghet i trafiken och svårigheter att parkera. 18  

Cykling och socioekonomi 

Även socioekonomi påverkar benägenheten att cykla. Data för Stockholmsregionen vi-

sar att inkomst är en relevant faktor när det kommer till val av färdmedel, där cykelan-

delen är lägst bland konsumtionsenheter med lägst inkomst.  

 

Figur 4.3  Inkomst per konsumtionsenhet före skatt bland de som rest med olika färd-

medel. Källa RVU, Stockholm 201519 

 
17Trafikförvaltningen (2016) Resvanor i Stockholms län 2015 
18 Jenny Rosenkvist, Helena Svensson, András Várhelyi, Anders Wretstrand. Äldre som cyklister. Lund, Lunds Universi-

tet, LTH, Institutionen för Teknik och Samhälle. Trafik och Väg 2013, 283 
19Trafikförvaltningen (2016) Resvanor i Stockholms län 2015 
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Cykelandelen är lägre i områden med en hög andel utlandsfödda och socioekonomiskt 

utsatta. Eftersom hindren som dessa grupper upplever sällan begränsas till enbart 

cykelinfrastrukturen bör aspekter såsom normer och attityder samt olika individers be-

hov tas i beaktning.20 Kunskap och färdighet kan även vara ett stort hinder för att välja 

att cykla. En studie som specifikt fokuserar på utlandsfödda i ett trettiotal kommuner i 

Sverige visar att över 90 procent av männen kan cykla medan endast drygt 60 procent 

av kvinnorna kan cykla. Över 20 procent av kvinnorna uppger dock att de skulle vilja 

lära sig, vilket indikerar en god potential.21 Även tillgången till cykel är en avgörande 

faktor.22  

Cykling och funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättning reser generellt mindre än övriga befolkningen. När 

det gäller resor med cykel gör personer med funktionsnedsättning hälften så många re-

sor per dag som personer utan funktionsnedsättning. Antalet resor per dag är lägst för 

personer med nedsatt rörelseförmåga, tätt följt av personer med nedsatt synförmåga. 

Personer med nedsatt hörsel uppvisar överlag mindre skillnader mot befolkningen i öv-

rigt. 23  

Att öka cyklingen bland personer med funktionsnedsättningar kan vara ett sätt att bi-

dra till folkhälsan, genom minskat stillasittande och ökad fysisk aktivitet. 24 

Olika typer av cykelresor 

Cykelandelen skiljer sig mycket mellan olika typer av cykelresor. För att öka andelen 

cykelresor i olika grupper behövs därför kunskap om olika typer av cykelresor så att 

cykelinfrastrukturen kan nyttjas av en bred målgrupp och för olika syften med cykelfär-

den.  

Arbetspendlingsresor 

Cykelandelen är som störst för arbetspendlingsresor. Resor till arbetet utgör ungefär en 
tredjedel av det totala resandet enligt den regionala resvaneundersökningen från 2015. 
En majoritet av dessa arbetsresor görs med kollektivtrafik (43 procent) och 11 procent 
görs med cykel. 25 

Användningen av cykel till arbetet varierar stort mellan olika kommuner i länet. Störst 
är cykelpendlingen i de centrala delarna av regionen. 

 
20 Pedalista (2017) Cykelrevolutionen. Så når vi nya grupper i Hallunda-Norsborg 
21 VTI (2006) Utlandsföddas mobilitet och resvanor i svensk trafikmiljö 
22 Trivector (2018:45) Mobilitet och tillgänglighet hos boende i socialt utsatta områden Delrapport 1 från forskningspro-

jektet Inkluderande MaaS 
23 Trafikanalys (2018:16) Resvanor och funktionsnedsättningar – statistik ur resvaneundersökningen 
24 Ulrich, D. A., Burghardt, A. R., Lloyd, M., Tiernan, C., & Hornyak, J. E. (2011). Physical Activity Benefits of Learning 

to Ride a Two-Wheel Bicycle for Children With Down Syndrome: A Randomized Trial. Physical Therapy. 91, 1463-

1477. 
25Trafikförvaltningen (2016) Resvanor i Stockholms län 2015 
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Figur 4.4  Andel arbetsresor som sker med cykel i de olika kommunerna i länet enligt 

RVU 2015.  

Resultatet av en potentialstudie för arbetspendling med cykel i Stockholms län visar att 
det finns stor potential för ökad cykling och att nästan 70 procent av länets invå-
nare skulle ha mindre än 30 minuter till arbetet om cykling tillåts på alla vägar 26. 
Med befintlig infrastruktur skulle ca 50 procent av länets invånare kunna ta sig till ar-
betet inom 30 minuter med cykel.  

För att få fler att börja cykla till arbetet är den grundläggande åtgärden att förbättra 

cykelinfrastrukturen i hela länet samt att bygga ut det utpekade regionala cykelvägnä-

tet. Eftersom restiden värderas högt, särskilt till och från arbetet, är det viktigt att 

minska stopptiden för cyklister vid korsningar. Även åtgärder vid arbetsplatser såsom 

säker och lättillgänglig cykelparkering och dusch-/omklädningsmöjligheter är viktigt 

för att främja arbetspendling med cykel.  

Fritidsresor  

För fritidsresor ligger cykelandelen på 6 procent medan bil står för 47 procent av re-

sorna. 27 Fritidsresor är alla resor som inte är resor till arbete, skola/utbildning eller 

tjänsteresa. Dessa inkluderar således hushålls-, omsorgs-, samt fritidsaktiviteter. Sam-

manlagt utgör fritidsresor 60 procent av det totala resandet i Stockholms län, dvs 

dubbelt så många resor som arbetsresor28.  

 
26 Region Stockholm, 2018. Potential för arbetspendling med cykel i Stockholms län.  
27Region Stockholm (2016) Resvanor i Stockholms län 2015 
28Region Stockholm (2016) Resvanor i Stockholms län 2015 
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Figur 4.5 Färdmedelsfördelning för olika typer av fritidsresor jämfört med resor till ar-

bete (RVU 2015). 

Många fritidsresor görs för vardagsärenden som ligger inom korta avstånd där överflyt-

ningspotentialen från bil är god. Även om många fritidsresor är korta innebär vissa spe-

cifika aktiviteter så som att besöka släkt och vänner, inköp av sällanvaror och nöjesakti-

viteter ofta längre resor. Långa avstånd till dessa typer av aktiviteter gör det svårare att 

ta cykeln från start till mål. Det finns även andra utmaningar med att få fler att cykla på 

fritiden.  

• Bagage och skrymmande varor: Fritidsresor innebär ofta transport av varor, 

utrustning eller barn som i många fall är svårt att transportera med en vanlig 

cykel.  

• Komplexa resor: Till skillnad från arbetsresor kan fritidsresorna ske mer spon-
tant29 och/eller utgöras av komplexa eller okända resekedjor. I likhet med bilen 

har cykeln fördelen att vara ett flexibelt färdsätt som kan lösa spontana resor. 

Däremot är kedjeresor svårare att lösa med cykel som ofta innebär längre resor 

med behov av förvaringsutrymme mellan olika ärenden på vägen.  

• Saknade cykellänkar och cykelparkering: Fritidsmålpunkter ligger inte alltid 
centralt och i anslutning till cykelnätet vilket kan vara ett stort hinder för att an-

vända cykel för fritidsresor. Om det saknas länkar längs vägen eller om mål-

punkten saknar säker cykelparkering blir det mindre attraktivt att cykla till fri-

tidsaktiviteter. Bilorienterad planering så som externa handelsområden är 

också en barriär för ökad cykling vid inköpsresor. För fritidsaktiviteter har det 

 
29 All work and no play? The role of instrumental and affective factors in work and leisure journeys by different travel 

modes. Anable, J. och Gatersleben, B. 2005. 
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lokala nätet en viktig roll eftersom målpunkter ligger mer utsprida inom kom-

muner och inte i direkt anslutningen till huvudkopplingar.  

• Bilkultur och sociala normer: Att en stor andel av fritidsresorna görs med bil 
beror också på den rådande bilkulturen och en inlåsning i gamla resvanor. 

Motionscykling 

Utöver fritidscyklingen till olika typer av målpunkter är också motionscyklingen i länet 

utbredd. Det finns en stor variation av motionscykling såsom landsvägscykling, 

mountainbikecykling, BMX-cykling, utflyktscykling, touringcykling etc. Gemensamt för 

dessa är att de ofta ligger under andra planeringsstrukturer och organisationer än cy-

keltrafikplaneringen. Ofta använder de dock helt eller delvis den infrastruktur som 

även används för de ändamål som faller in under trafikplaneringens ordinarie ansvar 

såsom arbets-, fritids-, inköps- och skolresor. Detta innebär att det är viktigt att ha 

dessa i åtanke vid trafikplanering i övrigt så att förutsättningarna för motionscyklingen 

värnas och inte byggs bort. Det kan exempelvis vara god idé att samverka med före-

ningsliv och intresseorganisationer när platser för motionscykling berörs av trafik- eller 

samhällsplaneringen. 

Tjänsteresor 

Cykelresor utgör en liten andel av tjänsteresorna, endast 4 procent av tjänsteresorna 

görs med cykel. Tjänsteresor med cykel är vanligare för boende i regioncentrum jämfört 

med boende i inre förort och yttre förort.30 Den genomsnittliga restiden för en resa i 

tjänsten för invånare i länet är 67 minuter och den genomsnittliga reslängden är 35 

kilometer, vilket är en utmaning som kan påverka hur många som väljer cykeln för 

tjänsteresor.   

Att genomföra resor inom arbetet med cykel har många positiva effekter. Potentialen är 

stor då det idag är få arbetsgivare som aktivt uppmuntrar till ökad cykling inom tjäns-

ten.  

 

Figur 4.6  Möjlighet att parkera cykeln31.  

 
30 Region Stockholm (2016) Resvanor i Stockholms län 2015 
31 Region Stockholm (2016) Resvanor i Stockholms län 2015 
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Förutom resornas längd är en utmaning regler för resor i tjänsten, där den som använ-

der egen bil i tjänsten har rätt till reseersättning men inte den som använder egen cy-

kel. Ytterligare utmaningar är tillhandahållandet av cykelfaciliteter, så som cykelparke-

ring, anslutningsvägar, luftpumpar, servicemöjligheter finns och håller hög nivå. 

Godscykling 

En växande kategori av cykling i Sverige och i stockholmsregionen är cykling med syfte 

att transportera gods av något slag. Godstransporter utförs av både privatpersoner och 

av en växande skara cykelåkerier i regionen. Ytterligare en grupp av cyklister med stort 

behov av att transportera gods är hantverkare och andra företagare som transporterar 

gods inom ramen för sin verksamhet. Dessa cykelresor ersätter ofta bilresor eller resor 

med lätta lastbilar. Konsekvensen av minskade lastbilstransporter skulle vara minskade 

problem med dålig luft, minskad klimatpåverkan, buller och att fler ytor frigörs i staden. 

Med färre lastbilar i tätort skulle även trafiksäkerhetsriskerna minska för gående och cy-

klister. 

Stor potential att ersätta lätta lastbilar i stadskärnor 

Den nationella godsstrategin understryker att i innerstäderna kan en fraktcykel ibland 

vara det lämpligaste transportsättet för den sista sträckan till kunden, så kallade ”last 

mile” transporter. Potentialen för överflyttning av gods i tätort bedöms som stor och ut-

gör åtminstone 10–20 procent av godstransporterna, enligt EU-projektet Cyclelogistics 

ända upp till 42 procent av transporterna.  

Utmaningar  

Det som främst kännetecknar godscyklisterna är att de företrädesvis använder last-

cyklar som har större anspråk på cykelinfrastrukturens kvalitet genom lastcyklarnas 

större bredd och längd och större krav på generösa kurvradier. Även cykelparkeringar 

behöver anpassas för lastcyklarna så att de får plats i cykelställen samt går att låsa fast 

säkert i ramen. Lastcyklar har ett större värde än vanliga cyklar vilket gör funktionell 

och säker parkering viktig men det är också viktigt med möjlighet till smidig i och ur-

lastning för cykelåkerierna. 

Turismcykling 

Cykelturismen har traditionellt sett haft en relativt liten utbredning i Sverige. Att satsa 

på Stockholmsregionen som cykeldestination ger dock möjligheter att skapa jobb inom 

näringslivet samtidigt som det bidrar till att stärka den regionala cykelkulturen.  

Utvecklingen av turism- och rekreationscykling bygger på att regionen kan erbjuda 

goda turistcykelleder som kan fungera som en ryggrad for cykelturismen. Dessa leder 

kan även användas av den lokala rekreationscyklingen. För att cykelleder ska locka 

många användare är det många element som har betydelse, exempelvis information 

och tillgänglighet till leder, möjligheter till övernattning och måltidsupplevelser samt 

sevärdheter och landskap. Följande modell illustrerar de element som är viktiga för en 

turismcykelled. 
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Figur 4.7 Modell baserad på Jens Eric Larsens, The Bicycle Tourism Temple Model 

(2009) 

Attraktiva cykelleder  

Trafikverket har tagit fram kvalitetskriterier för turist- och rekreationscykelleder där en 

cykelled beskrivs som ett sammanhängande cykelstråk för rekreation eller turism32. Cy-

kelledsnätet för turist- och rekreationsändamål delas in Nationella leder (ca. 200km 

långa), Regionala leder (mellan 65-200 km) och Lokala leder (under 65 km). För att 

marknadsföras till turister, och således stärka det lokala näringslivet, bör varje led ha 

en huvudman. Ledhuvudmannen som kan vara en region, ett regionalt samverkansor-

gan, en kommun eller annan organisation har det övergripande ansvaret för leden 

och/eller är upphovsman till leden och ska ha en långsiktig plan och budget för förvalt-

ning, kvalitetssäkring av service, utveckling och marknadsföring samt kvalitetssäkring 

av infrastrukturen och av utmärkningen längs cykelleden.  

Leder i stockholmsregion  

Det finns flera utpekade cykelleder i Stockholms län med varierande geografisk täck-

ning (lokala till nationella) och varierande kvalitet. Inga av dessa leder är klassade som 

regional eller nationell cykelturismled enligt Trafikverkets kriterier33. Flertalet ideella 

och privata aktörer är tillsammans med ett antal kommuner drivande aktörer för kom-

munikation och samordning av rekreations- och turismcyklingen i länet.  

 
32 Trafikverket (2014) Cykelleder för rekreation och turism, Klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning 

Publ.nr: 2014:174. 
33 I Sverige finns idag enbart två av Trafikverket godkända nationella cykelleder, Kattegattleden och Sydostle-

den, samt en godkänd regional cykelled, Sjuhäradsrundan.    
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5. Genomförande, uppföljning och utblick 

För att nå målet om kraftigt ökad cykling och 20 procent cykelandel 

krävs olika insatser från en rad olika organisationer. Det finns ett tydligt 

behov av samverkan och samordning mellan olika aktörer, liksom upp-

följning för att tydliggöra om utvecklingen är på rätt spår och sker i till-

räckligt hög takt. Denna del redovisar olika aktörers ansvarsområden för 

genomförandet av den regionala cykelplanen, uppföljning samt en håll-

barhetsavstämning för cykling.   

Ansvar och samordning 

Planen utgör en plattform för samordning mellan regionens olika aktörer inom ramen 

för de strategiska insatsområden som pekats ut i planen. När det gäller konkreta åtgär-

der beslutar varje enskild aktör om åtgärder och finansiering inom sitt ansvarsområde. 

Ansvar kan också delas i gemensamma projekt genom avtal och överenskommelser 

mellan aktörerna. Behov av samverkan finns för samtliga utpekade strategiska insats-

områden. 

Kommunerna 

Länets kommuner är nyckelaktörer för att bygga ut cykelinfrastruktur och få till andra 

cykelfrämjande åtgärder. Kommunerna förfogar dels över den översiktliga markplane-

ringen och dels över detaljplaneringen som styr kommunala cykelvägars precisa lokali-

sering och utformning. Det gäller både för regionala cykelstråk och lokala cykelstråk. 

Kommunen har också möjlighet att till exempel ställa krav på cykelparkeringsplatser 

vid nybyggda fastigheter.  

Trafikverket 

Trafikverket har framförallt ansvar för att bygga ut och underhålla cykelvägar längs 

med det statliga vägnätet. Trafikverket har även en roll som medfinansiär till kommu-

nala cykelvägar och satsningar för säkrare cykeltrafik. Trafikverket ansvarar även för 

systemanalyser av hur länets transportsystem i stort fungerar och kan därigenom se cy-

keltrafiken i ett större sammanhang.  

Region Stockholm 

Cykelkansliet på Region Stockholm utgör en plattform för samverkansarbetet och fun-

gerar som koordinator och bollplank och bidrar med kunskaper inom cykelområdet 

inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret. Cykelkansliet ska underlätta för lä-

nets väghållare i genomförandet av den regionala cykelplanen. För att följa upp genom-

förandet av planen tar cykelkansliet fram ett årligt regionalt cykelbokslut. Cykelkansli-

ets löpande arbete innefattar även att bidra med kunskap och erfarenhet inom 

cykelområdet såsom studier om cykelutveckling, utbyggnad av cykelstråk och cykling-

ens effekter.  
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Region Stockholm ansvarar också för att upprätta länstransportplanen. Trafikförvalt-

ningen ansvarar för kollektivtrafiken i länet och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

ansvarar för framtagandet av den regionala utvecklingsplanen (RUFS) för länet.  

Övriga aktörer 

Utöver ovannämnda aktörer finns flera andra aktörer (såväl offentliga som privata) 

som direkt eller indirekt påverkar utvecklingen av cyklingen på lokal, regional och nat-

ionell nivå.  

Uppföljning 

Målet om en ökad andel cykelresor och arbetet som gör för cykelutvecklingen i länet 

följs upp kontinuerligt. Uppföljningen görs genom trafikmätningar, resvaneundersök-

ningar, brukarundersökningar och ett regionalt cykelbokslut som tas fram årligen.  

Trafikmätningar  

För att följa upp cykeltrafikens utveckling på de regionala stråken bör trafiken mätas 

kontinuerligt. Kontinuerliga cykelflödesmätningar på fasta punkter i nätet möjliggör 

uppföljning av förändringar i cykeltrafiken över tid. Sådana mätningar är också intres-

santa vid planering och uppföljning av specifika åtgärder på enskilda stråk34.   

Fasta mätstationer ger även värdefull information om variation i cykeltrafiken över 

olika årstider och möjliggör exempelvis uppföljning av vintercykling över tid. Mätpunk-

ter bör finnas på samtliga regionala stråk samt vid vissa strategiska punkter där flödena 

koncentreras.  

Resvaneundersökningar 

Region Stockholm genomför regelbundet regionala resvaneundersökningar för att få en 

bild av hur invånarna i länet reser. Genom resvaneundersökningarna kan målet om 

20% cykelandel följas upp och en jämförelse kan göras med tidigare undersökningar för 

att se hur resandet har utvecklats. De regionala resvaneundersökningarna ger även en 

bild av invånarnas resmönster och deras val av färdmedel för olika typer av resor samt 

visar på variationer i olika delar av regionen.  

Cykelbokslutet 

Det regionala cykelbokslutet tas fram årligen och följer upp genomförandet av den reg-

ionala cykelplanen. En viktig del i cykelbokslutet är att följa upp utbyggnadstakten och 

sammanställa de åtgärder som genomförts i det regionala cykelvägnätet under året. 

Förutom de fysiska åtgärderna sammanställs även de mjuka och cykelfrämjande åtgär-

der som genomförs i länet. Cykelbokslutet sammanfattar också cykeltrafikens utveckl-

ing, cykelparkering vid kollektivtrafik, fakta om drift och underhåll samt olycksstatistik 

kopplat till cykling. 

 
34 Trafikverket 2012. Hur mycket cyklas det i din kommun? Rekommendationer för uppföljning av målen om en ökad 

cykeltrafik med hjälp av resvaneundersökningar och cykelräkningar. 
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Brukarundersökningar  

För att främja cykling i länet och genomföra rätt åtgärder är det viktigt att kontinuerligt 

följa upp cyklisternas upplevelser och preferenser. Cykelfrämjandet genomför en nat-

ionell undersökning av cyklisters upplevelse som kan användas för att följa cyklisters 

attityd och värderingar i respektive kommun35.  

Hållbarhetsavstämning 

Cykel som transportmedel har en given plats i en attraktiv och långsiktigt hållbar reg-

ion. En ökad andel cykling bidrar till goda förutsättningar för att nå ett mer hållbart 

samhälle såväl socialt, ekonomiskt och ekologiskt.  

För det sociala hållbarhetsperspektivet är cykeln ett inkluderande färdmedel som bi-

drar till att öka människors rörlighet oavsett ålder och kön. Regelbunden fysisk aktivi-

tet i och med cykling främjar människors hälsa medan stillasittande och fysisk inaktivi-

tet däremot är en riskfaktor för flertalet sjukdomar. Cykeln är också ett 

kostnadseffektivt och enkelt färdmedel med både lägre investerings- och underhålls-

kostnader än exempelvis bilen. Om fler människor ökar sin fysiska aktivitet kommer 

det leda till stora samhällsekonomiska vinster. De potentiella folkhälsoeffekterna i 

Stockholmsregionen om målet om 20 procents cykelandel till år 2030 nås har beräk-

nats och visar att 149 liv skulle sparas per år vilket värderas till omkring 6,2 miljarder 

kronor (med dagens cykelandel sparas 53 liv och 2,2 miljarder)36. Vidare medför ut-

veckling av turismcykling positiva effekter för det lokala näringslivet i form av intäkter 

för boende, mat och inträde till sevärdheter37.  

I och med ökad befolkningstillväxt i städerna kommer mer yteffektiva färdmedel bli allt 

viktigare för att minska trängsel och kapacitetsbrister i transportsystemet. Städer med 

en stor andel cykeltrafik utvecklar ofta en attraktiv och levande stadsmiljö, särskilt i 

centrumområdena, vilket bland annat beror på att mindre ytor krävs för bilgator och 

parkeringar. För det ekologiska hållbarhetsperspektivet har en överflyttning av resor 

till cykel en god potential att minska klimatpåverkande utsläpp av växthusgaser, partik-

lar, andra luftföroreningar samt buller. Anläggandet av cykelinfrastruktur har dock en 

miljö- och klimatpåverkan, likt byggprojekt i allmänhet. 

Utblick 2050 

Att stockholmsregionen utvecklas enligt RUFS 2050 är en viktig förutsättning för ökad 

cykling och att den regionala cykelplaneringen ska nå upp till sin fulla potential. RUFS 

2050 och den regionala cykelplanen går således hand i hand och utvecklingen av de 

regionala cykelstråken är i enlighet med den regionala bebyggelsestrukturen.  

Då länets befolkning väntas växa kraftigt fram till år 2050 är det viktigt att tidigt lägga 

en bra grund för hållbar mobilitet. En stor befolkningsökning ställer också stora krav 

på ny infrastruktur som tillgodoser den ökande befolkningens behov. Då cykel är ett 

 
35 Cykelfrämjandets Cyklistvelometer. https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/  
36 Emilia Sternberg Cykelfrämjandet, Ulf Eriksson Region Stockholm 2019. Cyklingens hälsoeffekter i Stockholms län 

2030. 
37 VTI 2013. Cykelturism och effekter på lokal, regional och nationell nivå – En litteraturgenomgång samt fallstudie på 

cykelturister i Varberg och på Gotland. 
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hållbart och inte speciellt utrymmeskrävande färdmedel kommer den troligen spela en 

större roll både på landsbygden och i tätbebyggda områden än den gör idag. Det är så-

ledes viktigt att tidigt skapa handlingskraft kring den regionala cykelplanen så att infra-

strukturen är på plats i takt med att befolkningen växer.  

Den reviderade regionala cykelplanen fokuserar framförallt på de cykellänkar som pe-

kades ut i den ursprungliga planen då dessa fortfarande är aktuella och bedöms ha 

störst potential. Kontinuitet anses även vara en viktig komponent i en långsiktig cykel-

planering. En del nya förslag på kopplingar har emellertid kommit upp under revide-

ringsprocessen. De länkar som inte har inkluderats med anledning av att de inte be-

dömts ha tillräcklig potential är däremot dokumenterade och skulle kunna bli aktuella i 

framtiden, i ett 2050-perspektiv i och med den förväntade befolkningsökningen. Det är 

således viktigt att fokusera länets resurser på de länkar som har bedömts ha störst pot-

ential i första hand.  
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Bilaga 1. Regionala målpunkter 

Regionala målpunkter 

De regionala cykelstråken har pekats ut för att binda ihop viktiga regionala målpunkter.  

Målpunkterna är utpekade efter ett antal kriterier. Arbetspendling har stått i fokus, lik-

som kombinationsresande med cykel och kollektivtrafik. Nätets utformning täcker även 

in de största fritidsmålpunkterna i regionen samt de största gymnasieskolorna. Ur-

valskriterierna för målpunkterna utgår från den regionala cykelplanen från 2014. Krite-

rierna och målpunkterna har ingen inbördes rangordning. 

De regionala målpunkterna är utpekade efter följande kriterier: 

• Kommuncentra (en per kommun): Koncentration av service, kommunal service, 

arbetsplatser, handel m.m. Sammanfaller ofta med kollektivtrafikknutpunkter. 

• Regionala stadskärnor enligt RUFS 2050: Centrala regionkärnan, Barkarby-Ja-

kobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda, Märsta, Täby- Arninge, Kungens 

kurva-Skärholmen, Flemingsberg, Haninge centrum samt Södertälje. 

• Kollektivtrafikknutpunkter med fler än 8000 på- och avstigande per dygn: Vik-

tigt för hela-resan-perspektivet då länet är stort och kombinationsresor med cy-

kel ska främjas. De regionala stråken ska i möjligaste mån ansluta till de största 

kollektivtrafikknutpunkterna. De lokala cykelkopplingarna utgör dock en viktig 

roll för att utöka kollektivtrafikens upptagningsområde.  

• Arbetsplatser och arbetsplatsområden utanför tätort med fler än 2000 anställda 

• Externhandelsplatser med fler än 1000 anställda  

• Högskolor och universitet 

• Gymnasieskolor med fler än 1000 elever 

Stockholms innerstad består av en kombination av målpunkterna ovan och hanteras 

därför som en samlad målpunkt.   

För att ett regionalt cykelstråk ska pekas ut mellan två utpekade regionala målpunkter 

har avståndet mellan målpunkterna begränsats till 20 km, vilket bedöms vara ett accep-

tabelt cykelavstånd. Samtliga identifierade regionala målpunkter, förutom Norrtälje 

och Nynäshamn, ligger 15 km eller närmare från en annan målpunkt. Ett undantag har 

dock gjorts för sträckan mellan Nynäshamn och Västerhaninge, därför att detta stråk 

sedan tidigare varit utpekat och till större del redan är utbyggt, dock inte till fullgod 

standard. 

De regionala stråken är av regionalt intresse och förbinder flera kommuner och region-

ala målpunkter. Stråk som endast är av lokalt intresse som binder samman lokala mål-

punkter omfattas inte av de regionala stråken, men är viktiga ur andra perspektiv. 
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Figur 1 Karta över regionala målpunkter och de regionala cykelstråken. 
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Detta är ett planeringsstöd framtaget av cykelkansliet på Tillväxt- och regionplaneför-
valtningen, för genomförande av regional cykelplan för Stockholms län. Vägledningen 
bygger vidare på riktlinjer från regional cykelplan från 2014.  

Vägledningen har tagits fram med hjälp av Trivector Traffic i samråd med länets kom-
muner, Trafikverket samt Trafikförvaltningen och Regionledningskontoret, Region 
Stockholm.  

Vägledningen avses aktualitetsprövas och uppdateras löpande och kommer inte att bes-
lutas i Regionfullmäktige.   

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
Box 22550, 104 22 Stockholm  
Besök: Lindhagensgatan 98  
Telefon växel: 08-123 130 00  
E-post: trf@sll.se  
www.sll.se  
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Inledning 

Detta planeringsunderlag är en vägledning för genomförande av den regionala cykel-
planen och riktar sig i första hand till planerare på kommuner och Trafikverket som ar-
betar med cykelutveckling.   

Vägledningen är ett stöd för utformning cykelinfrastruktur samt för andra typer av åt-
gärder för att främja cykelutvecklingen i regionen.   

Utformningsstandard på regionala cykelstråk redovisar riktlinjer för utformning samt 
drift och underhåll av de regionala cykelstråken. Här redovisas även rekommendat-
ioner för andra cykelfaciliteter. Utformningsprinciperna för de regionala cykelstråken 
är ett stöd för kommuner och Trafikverket vid planering och genomförande av region-
ala cykelstråk.   

Cykelparkering är en vägledning för utformning av cykelparkering och främjande av 
smidiga kombinationsresor.  

Trafikinformation redovisar rekommendationer och riktlinjer för arbete med trafikin-
formation. 

Kommunikation är en vägledning för att arbeta med kommunikationsinsatser och 
kampanjer för ökad cykling.  
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Utformningsstandard på regionala cykelstråk  

För att uppfylla sitt syfte som smidigt, smart och säkert regionalt cykelnät behöver de 
regionala cykelstråken ha en likartad utformning. Cyklisten bör mötas av säkra och 
framkomliga trafiklösningar oavsett var i regionen de befinner sig.  Undersökningar vi-
sar att cyklister värderar förkortade restider högt, varför gena och framkomliga cykel-
lösningar är av stor vikt1.  

Den regionala cykelplanen föreslår utformningsprinciper för två standardnivåer. I 
följande del redovisas breddmått för dessa. 

Den lägre standardnivån är det föreslagna basutförandet för det regionala cykelnä-
tet. Standarden är anpassad till grundläggande trafiksäkerhets- och komfortkrav men 
har begränsad kapacitet för höga cykelflöden. 

Den högre standardnivån föreslås för de delar av det regionala cykelnätet där cykel-
flödena är som störst, för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet.  

Breddmått  
Bredden på cykelinfrastrukturen är bland de viktigaste utformningsaspekterna och har 
stor betydelse för framkomlighet och trafiksäkerhet. Bredden behöver anpassas efter 
den dimensionerade trafiksituationen på de regionala stråken och tillgodose följande 
funktioner: 

• Cyklisten ska kunna hålla sin önskade hastighet  
• Cyklisten ska kunna möta andra cyklister på ett säkert sätt  
• Cyklisten ska kunna köra om på ett säkert sätt 

En annan aspekt som behöver beaktas vid dimensionering av cykelbanebredden är den 
ökande användningen av lastcyklar som är bredare än vanliga cyklar och ibland över 1 
meter i bredd (jämfört med en cyklist på en vanlig cykel som tar ca. 75 centimeter i an-
språk). 

Breddmåtten2 på regionala cykelstråk för dubbel- och enkelriktade anges i tabellen ne-
dan och gäller för cykelbanor fria från sidohinder.  

 

 

 
1 Börjesson, M. & Eliasson, J. The value of time and external benefits in bicycle appraisal 
2 Måtten motsvarar breddmått för de prioriterade pendlingsstråken i Stockholm stad som anges i Stockholm stads Cy-

kelplan (2012) 
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Typ  Lägre standard – bas-
utförande 
3 cyklister i bredd 

Högre standard  
4 cyklister i bredd 

Dubbelriktad cykelbana  3,25 m  4,5 m 

Enkelriktad cykelbana 2,25 m  3,25 m  

Cykelfält  1,75 m  1,75 m 

Tabell 1. Breddmått för regionala cykelstråk.  

 

Den lägre standarden om 3,25 meter är tillräckligt brett för att två lastcyklar ska kunna 
mötas men tillåter inte omkörningar vid möte. 

Om cykelbanan anläggs intill en gångbana är det också viktigt att tillräckligt utrymme 
planeras för gångtrafikanter, med minst 1,8 meters bredd enligt Boverkets rekommen-
dationer3. Vid låga gångflöden kan gångbana användas som omkörningsfil vilket inne-
bär att det totala utrymmesbehovet för gång- och cykelbana kan minskas (se följande 
tabell). Detta förutsätter dock att separeringen mellan cykelbana och gångbana tillåter 
en enkel passage, det vill säga att den utgörs av målad linje, gatsten eller ränndal utan 
kanter eller höjdskillnader. Denna typ av utformning bör bara tillämpas där fotgängar-
flöden är låga.  

Typ – vid låga gångflö-
den  

Lägre standard – bas-
utförande 
3 cyklister i bredd 

Högre standard  
4 cyklister i bredd 

Dubbelriktad gång- och 
cykelbana  

4,3 m (cykelbana 2,5 m + 
gångbana 1,8 m) 

5,3 m (cykelbana 3,5 m + 
gångbana 1,8 m) 

Enkelriktad gång- och cy-
kelbana 

3,8 m (cykelbana 2,0 m + 
gångbana 1,8 m) 

4,8 m (cykelbana 3,0 m + 
gångbana 1,8 m) 

Tabell 2. Breddmått för regionala cykelstråk och gångbanor vid låga gångflöden.  

Utöver utrymmesbehoven för att uppfylla de önskade dimensionerande trafiksituat-
ioner på regionala stråken måste även säkerhetsutrymme planeras för skiljeremsor vid 
körbana eller förekommande fasta hinder längs cykelbana (se delen om sidohinder och 
skiljeremsa).  

 
3 https://rinfo.boverket.se/ALM/PDF/BFS2011-5-ALM2.pdf 
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Dimensionerande trafiksituation 
Utformningsprincipen för båda standardnivåer baseras på två olika dimensionerande 
trafiksituationer. Dimensionerande trafiksituation innebär att utformningen anpassas 
efter funktionen, d.v.s. att man ska kunna hålla en viss hastighet, köra om på ett säkert 
sätt och ha god framkomlighet på de regionala stråken.  

För en säker utformning ska det regionala cykelvägnätet dimensioneras för att medge 
en hastighet av 30 km/h. På högtrafikerade cykelvägar uppstår också ständigt situat-
ioner där snabba cyklister hinner ikapp långsammare cyklister.  Hastighetsdifferentie-
ringen på cykelvägarna har också de senaste åren förstärkts genom användningen av 
elcyklar, lastcyklar och även elskotrar. Detta innebär att det behöver finnas ytor som 
tillåter omkörningar för att framkomligheten inte ska begränsas av de långsammare cy-
klisterna. Att alla cykelvägar bör vara tillräckligt breda för att två cyklister ska kunna 
mötas utan att behöva sakta in är en förutsättning för ett säkert och framkomligt reg-
ionalt cykelvägnät. 

Eftersom cykelflöden koncentreras på de regionala stråken och förväntas öka i framti-
den ska den dimensionerande trafiksituation för den lägre standardnivån utgå ifrån att 
upphinnande cyklister inte ska behöva vänta på en mötesfri situation för att genomföra 
en omkörning. Den dimensionerande trafiksituationen för den högre standardnivån in-
nebär att omkörning ska vara möjlig även då den upphinnande cyklisten möter två cy-
klister som cyklar i bredd. 

 

Figur 1. Dimensionerande trafiksituationer på regionalt cykelstråk. Standard för basutförande 
till vänster och högre standard till höger. 
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Potential och cykelflöden  
Cykelpotentialen är störst i de radiella stråken in mot Stockholm city. En potentialstu-
die för arbetspendling med cykel i Stockholms län visar att potentialen är störst i de ra-
diella stråken upp till 20 km från Stockholms city.  

Västerhaningestråket, Södertäljestråket, Hässelbystråket, Solnastråket, Märstastråket, 
Täbystråket och Värmdöstråket är några av de radiella stråken som har potential för ett 
stort flöde av pendlingscyklister.  

Det finns även viktiga tvärgående stråk där det potentiella flödet av cyklister är stort, 
exempelvis visar potentialstudien att Essingestråket, Bällstastråket och Hjulsta-Bergs-
hamrastråket har hög potential.  

 Funktion och behov ställer krav på utformning 

De utformningsprinciper som har tagits fram i denna cykelplan utgår till stora delar från grundläg-
gande dimensioneringsprinciper för en god och säker framkomlighet. Hänsyn har tagits till dagens 
trafikvolymer tillsammans med en ökning av cykeltrafiken under den närmaste framtiden. Eftersom 
planens mål är att en utbyggnad av de regionala stråken ska bidra till en markant ökad cykeltrafik 
fram till år 2030 är det viktigt att man av detta skäl dimensionerar stråken rätt. Allt eftersom ny forsk-
ning tillkommer och nya behov uppstår kan utformningsprinciperna sannolikt också komma att be-
höva bearbetas. 
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Figur 2. Potentiella cykelflöden om alla förvärvsarbetande i länet cyklade närmaste vägen till 
arbetet och cykling var tillåtet på alla vägar.  

 

Prioritering vid målkonflikter mellan trafikslag 
I trånga stadsmiljöer kan det ibland vara svårt att uppnå angivna breddmått utan att 
anpassa utrymmet till andra trafikslag. I dessa fall krävs en noga avvägd prioritering 
mellan trafikslagen, så att de tillgängliga ytorna används på bästa sätt. Exempelvis kan 
det innebära att kantstensparkeringar tas i anspråk eller att körfält för motortrafiken 
smalnas av för att åstadkomma framkomliga och trafiksäkra cykelstråk. 

Detaljutformning 

Separering mellan cyklister och fotgängare 
På de regionala cykelstråken bör gång- och cykelbanor alltid ha separering mellan fot-
gängare och cyklister. Separering är ett enkelt sätt att minska risken för konflikter 
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mellan dessa trafikantgrupper och förbättra samspelet. Såväl framkomlighet som tra-
fiksäkerhet har visat sig vara bättre på gång- och cykelbanor med separering än på dem 
som saknar detta. 

Separeringen kan utformas på olika sätt, men två huvudtyper förekommer genom: 

• målad linje 

• olika beläggning 

Målad linje är den vanligaste separationsformen och förekommer i de flesta miljöer. Se-
parering genom olika beläggning, där exempelvis cykelbanan är asfalterad och gångba-
nan belagd med plattor, förekommer främst i stadsmiljöer. En annan variant är att 
gång- och cykelytorna åtskiljs med tre rader smågatsten eller med så kallad ränndal. 
Vid platser med mycket gångtrafik bör separeringen utföras så att personer med syn-
nedsättning förstår var de ska gå. Separeringen ska då tydliggöras både taktilt och med 
kontrast. Separering med olika beläggning på de olika ytorna ger bäst resultat. Oavsett 
vilken typ av separering som väljs bör den alltid förtydligas med gång- och cykelsymbo-
ler så att trafikanterna vet på vilken yta de ska hålla sig. 

Separering genom nivåskillnader och kantsten rekommenderas inte eftersom det kan 
leda till att cyklister kör omkull och fotgängare snubblar om de kommer för nära kan-
ten. Om kantsten ändå väljs som separeringsform bör cykelbanan utformas med bredd-
måttet för separat cykelbana och dessutom förses med en 0,5 m bred skyddszon för att 
säkerställa att rekommenderat minsta avstånd till längsgående sidohinder uppnås. 

Sidohinder och skiljeremsa 
Regionala cykelstråk bör vara separerade från motortrafik och utformas därför som cy-
kelbana eller cykelväg. Cykelfält bör endast användas i miljöer som hastighetssäkrats till 
30 km/h. 

Mellan cykelbana och körbana bör det alltid finnas en skiljeremsa för att garantera ett 
säkerhetsavstånd till fordonstrafiken. Ju högre den tillåtna hastigheten är på intillig-
gande körbana, desto större krav ställs på skiljeremsan. Skiljeremsan fungerar också som 
snöupplag och ger plats för en plogvall på vintern. Snö från körbanan tenderar ofta att 
hamna på cykelbanan om skiljeremsan är för smal och om cykelbanan röjs före körbanan 
riskerar snön att bli liggande. 

För att cyklisten inte ska riskera att skadas vid en eventuell avkörning från cykelbanan 
är det viktigt att det inte finns några fasta hinder såsom stolpar och träd i området närm-
ast cykelbanan. Förutom den säkerhetsrisk som fasta hinder nära cykelbanan utgör på-
verkar det även framkomligheten. Om cykelbanan kantas av hinder kan dess fulla bredd 
inte utnyttjas, eftersom cyklisten tvingas hålla ett avstånd till hindren för att förhindra 
kollisioner. Cykelbanans breddmått och avstånd till sidohinder är således båda viktiga 
för att en god standard vad gäller trafiksäkerhet och framkomlighet ska uppnås. 
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Tabell 3. Avstånd till sidohinder, körbana och parkering för regionala cykelstråk 

Tabellen visar rekommenderat avstånd till sidohinder samt skiljeremsans bredd. Re-
kommenderat kortaste avstånd till längsgående hinder, som till exempel räcken, har 
satts något mindre än avståndet till fasta sidohinder, eftersom cyklisten inte riskerar att 
köra in i ett längsgående hinder på samma sätt som det går att kollidera med exempelvis 
en stolpe. Ett längsgående hinder är dessutom oftast tydligare än ett enstaka fast sido-
hinder och cyklisten behöver därför inte samma säkerhetsavstånd till räcket som till en 
stolpe. I trånga stadsmiljöer kan det ibland vara svårt att säkerställa ett sidoavstånd om 
minst 1,0 m till alla sidohinder. I de fall där sidohinder står närmare än 1,0 m är det 
viktigt att cyklisten uppmärksammas på hindret exempelvis med kontrast-markering 
och reflexer. 

Sektioner 
Fem typsektioner har tagits fram för att beskriva rekommenderad lägsta standard för 
bredd och avstånd till sidohinder för ett regionalt cykelstråk: 

• Dubbelriktad gång- och cykelbana vid hållplatsområde 
• Enkelriktad gång- och cykelbana intill körbana 
• Dubbelriktad friliggande cykelbana 
• Enkelriktad cykelbana intill körbana 
• Cykelfält 
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Figur 3. Typsektioner som beskriver rekommenderad lägsta standard för bredd och avstånd 
till sidohinder för regionala cykelstråk.  

 

Horisontallinjeföring 
För att framkomlighet och trafiksäkerhet inte ska påverkas av cykelbanans linjeföring 
är det viktigt att tvära kurvor undviks så långt som möjligt. God standard för kurvradie 
vid 30 km/h är 40 meter och kräver ingen hastighetsanpassning inför kurvan. En större 
kurvradie behöver inte innebära att cykelbanan tar mer plats i anspråk. Däremot ger 
det alltid bättre framkomlighet, körkomfort och siktförhållanden. Bilden visar skillna-
den i utrymmesbehov för en gång- och cykelbana med en kurvradie på 10 meter respek-
tive 40 meter. 
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Figur 4. Cykelbanans utbredning vid 10 m, respektive 40 m kurvradie. 

 

Vertikallinjeföring 
För god framkomlighet och trafiksäkerhet bör cykelbanor inte ha en lutning som över-
skrider 2 procent. Ibland är terrängen sådan att lutningen måste vara större än så. Då 
är det extra viktigt att utformningen i övrigt följer gällande standard, eftersom risken 
för olyckor blir större med ökad lutning. Det är också viktigt att cykelbanor som går 
längs bilvägar utformas med lika god vertikallinjeföring som bilvägen, annars kan cy-
klisterna komma att följa bilvägen istället vilket skapar onödiga risker för cyklisterna. 
Vid planfria korsningar, där cykelbanan ansluter till korsande cykelbana, går det att 
undvika onödiga höjdskillnader genom att låta cykelbanan gå på samma bro som med-
löpande väg. Denna typlösning ger förbättrad framkomlighet och även förbättrad tra-
fiksäkerhet, eftersom korsande trafik i tunnelmynningen kan undvikas. 
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Figur 5. Två utformningsalternativ vid planfri korsning. Det övre alternativet ger både för-
bättrad framkomlighet och trafiksäkerhet. 

Hinder 
Fasta hinder i cykelbanan kan vara förenat med livsfara om de inte har utformats tra-
fiksäkert. Bommar eller betongsuggor används i vissa fall för att hindra motortrafik 
från att köra på cykelbanan. Ofta går det att förhindra fordonstrafik på cykelbanorna på 
andra sätt. Cykelbanor som frekvent används som smitvägar av bilförare bör i första 
hand åtgärdas genom att hindra biltrafiken att komma nära cykelbanan. Fungerar inte 
detta och om fysiska hinder på cykelbanan är den enda lösningen ska dessa utformas så 
att de medger god framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklisterna. Ett exempel är pol-
lare som tydliggörs med vägmarkering, kontrastfärg, god belysning och reflexer och 
som placeras mellan motriktade cykelfält och mellan cykelbana och gångbana. 

Ibland används hinder för att begränsa cyklisternas hastighet inför passager av gator 
och vägar. Längs de regionala cykelstråken bör utgångspunkten snarare vara att sträva 
efter att förbättra framkomligheten. Om en passage inte är trafiksäker är det viktigt att 
söka efter en bättre korsningsutformning snarare än att hindra framkomligheten för cy-
klisterna. 

Beläggning 
Samtliga regionala cykelstråk bör vara asfalterade och släta. Upphöjda cykelsymboler 
(cykelmyror) och så kallade rumble strips som sänker komforten bör därför inte använ-
das. Vi nyanläggning av cykelbanor bör brunnar och betäckningar inte placeras i cykel-
banan eftersom de innebär en ökad risk att cyklister halkar och faller. Beläggningen bör 
vara fri från skador och grus för att undvika onödiga olyckor. Uppkomna skador bör 
omedelbart åtgärdas och grus från vinterväghållningen behöver tas om hand så fort det 
blir barmark. Körkomforten för cyklisterna på de regionala cykelstråken bör vara minst 
lika god som den som motortrafiken erbjuds på de största transportlederna. Utförligare 
riktlinjer för drift och underhåll presenteras nedan. 
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Belysning 
Bristande belysning medför ett trafiksäkerhetsproblem, eftersom cyklisten då får svårt 
att upptäcka hinder eller andra trafikanter på vägen. Tryggheten längs stråken riskerar 
också att försämras, särskilt på sträckor som går långt från bebyggelse. Även framkom-
ligheten påverkas då cyklisten tvingas sänka hastigheten för att undvika olyckor.  Reg-
ionala cykelstråk bör därför ha god och kontinuerlig belysning. Armaturens placering 
och ljusbild bör vara anpassad för cykelvägen. Det är också viktigt att belysningsstol-
parna inte står placerade inom cykelbanans skyddszon.  

Sikt 
De regionala cykelstråken bör utformas efter gällande siktkrav i VGU. Det innebär att 
cyklisten alltid ska ha en siktsträcka på minst 35 m i det mest ogynnsamma läget på cy-
kelbanan. Vid en hastighet av 30 km/h har cyklisten då två sekunder på sig att reagera 
vid ett plötsligt hinder, vilket gör det möjligt att bromsa bekvämt. 

Om cykelbanan av någon anledning inte har kunnat utformas för att medge den di-
mensionerande trafiksituationen (omkörning vid möte) behöver sikten motsvara den 
dubbla bromssträckan, det vill säga 70 m. 

Växtlighet som begränsar sikten är ett enkelt åtgärdat problem. Regelbunden drift av 
cykelbanorna med röjning av växtlighet kan förbättra framkomligheten och trafiksäker-
heten på många platser. Siktproblem som orsakas av andra fysiska hinder kan i undan-
tagsfall avhjälpas med speglar, exempelvis vid tunnelmynningar. 

Busshållplats 
Där de regionala cykelstråken passerar busshållplatser är det viktigt att eftersträva en 
god utformning för att undvika konflikter mellan fotgängare och cyklister. I Ribuss4 

anger SL utformningskrav för gång- och cykelbanans passage av busshållplatser som 
överensstämmer med de generella utformningsprinciperna för regionala cykelstråk. 

” Cykelbana ska inte ledas så att påkörningsrisk mellan cyklister och avstigande/vän-
tande passagerare föreligger. Cykelbana placeras med fördel bakom väder-

skydd/räcke alternativt ledas ut i körbanan före hållplatsområdet. Räcke ska place-
ras mellan cykelbana och hållplatsområdet där det är befogat för att undvika 

konflikter samt underlätta samspelet mellan bussresenärer och cyklister.” 

Cykelbana bör alltid ledas bakom hållplatsområdet och minsta avstånd från cykel-
bana till väderskydd bör vara 1,0 meter för att undvika siktproblem och risk för 
påkörning. Vid väderskydd bör det finnas räcken som hindrar fotgängare från att 
plötsligt stiga ut i cykelbanan från en position där de är skymda bakom väderskyd-
det. 

I anslutning till hållplatser bör det finnas cykelparkeringar så att inte räcken, avsedda 
att separera fotgängare och cyklister, används för att låsa fast cyklar. Eventuella kurvor 
i anslutning till busshållplatsen bör ha en radie om minst 40 meter för att cyklisternas 
framkomlighet inte ska begränsas. 

Illustrationerna nedan visar utformningsprinciper för olika typer av busshållplatser. 
Timglashållplats och klackhållplats ger bäst förutsättningar för en gen dragning, medan 

 
4 SLL (2019) Riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik. 
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fickhållplats kräver att det finns gott om utrymme bakom hållplatsområdet för att klara 
utrymmesbehovet för cykelbanan. 

 

Figur 6. Utformningsprinciper för olika typer av busshållplatser. 

 

Utformningsstandard för korsning  
Hur jämn cyklistens hastighet blir styrs till stor del av hur korsningspunkterna med 
andra trafikslag är utformade. Med korsningar menas allt från korsningar med större 
landsvägar och huvudgator till enstaka in- och utfarter.  Varje stopp som en cyklist 
tvingas till motsvarar en förlängning av den upplevda resvägen med ca 100 meter om 
cyklisten färdas i 20 km/h5. Det är därför viktigt att begränsa antalet stopp och stoppti-
den för att cyklisterna ska kunna bibehålla en så jämn hastighet som möjligt.  
 
Utöver god framkomlighet är också hög trafiksäkerhet vid korsningar centralt eftersom 
det är vid korsningar som farliga situationer med motoriserade trafiken uppstår. Enligt 
Trafikverkets metod för klassificering av GCM-passager utifrån trafiksäkerhetsstan-
dard6 uppfyller idag enbart en fjärdedel av samtliga passager på de regionala 

 
5 Juden C., “Why cyclists won’t stop”, Newsletter no 46 of the Cambridge Cycling Campaign 
6 Trafikverket, 2016.Dataproduktspecifikation –Klassificerad GCM-passage.  
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cykelvägnät den önskvärda trafiksäkerhetsstandarden och 45 procent av GCM-passager 
är idag osäkra (gula respektive röda klasser i tabellen nedan).  

Figur 7. Schematisk klassificering av trafiksäkerhet för GCM-passager utifrån skyltad hastig-
het på vägen (Källa: tabellen är framtagen av Trivector baserat på Trafikverkets metod för 
klassificering av GCM-passager7).  

Att korsningar är hastighetsäkrade och prioriterade för cykeltrafik framför motoriserad 
trafik är grundläggande utformningsprinciper på de regionala cykelstråken. Detta kan 
skapas genom att utforma korsningar som:   

• Cykelöverfarter eller motsvarande utformning vid obevakade korsningar 
• Genomgående cykelbanor över tvärgator och in-och utfarter 
• Planskilda passager 
• Detektering och prioritering vid trafiksignaler 

Planskilda passager bör eftersträvas på de regionala stråken eftersom de erbjuder högst 
framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister. Signalreglerade korsningar bör däremot 
undvikas i möjligaste mån eftersom de i högre utsträckning försämrar cyklistens fram-
komlighet. 

Hastighetssäkrad och prioriterad passage  
Där de regionala cykelstråken löper parallellt med gator och vägar är det viktigt att cy-
keltrafiken ges samma förutsättningar till god framkomlighet som motortrafiken. Passa-
ger av anslutande gator och vägar med väjningsplikt bör därför utformas så att även cy-
keltrafiken ges företräde. Detta kan lösas med en genomgående cykelbana som fortsätter 
obrutet förbi passagen och där den korsande gatan istället bryts av en genomgående 
kantsten. 

 
7 Trafikverket, 2016.Dataproduktspecifikation –Klassificerad GCM-passage. 
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Figur 8. Typlösning genomgående gång- och cykelbana.  

Passager av in- och utfarter till parkeringsplatser bör också utformas på samma sätt 
med genomgående cykelbana. För att undvika påkörningsolyckor är det viktigt att sik-
ten inte skyms av växtlighet, fasader, plank eller liknande. Om ett regionalt cykelstråk 
passerar fastigheter med skymda in- och utfarter bör cykelbanan placeras en bit ut från 
fastighetsgräns, alternativt att passagerna hastighetssäkras med vägbulor. 

Bilväg som korsar ett regionalt cykelstråk bör utformas med cykelöverfart som innebär 
att passagen hastighetsäkras till 30km/h med hastighetssäkring i form av upphöjning 
och avsmalning eller busskudde och att den korsandet trafik har väjningsplikt gente-
mot cykeltrafik (se bilden nedan).  Ett alternativ till cykelöverfart är att anlägga en ge-
nomgående cykelbana eller en cykelpassage med väjningsplikt för korsande trafik. Det 
ger liknande väjningsregler som cykelöverfart. 
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Figur 9. Typritning för cykelöverfart. Källa: SKR 

Vid sidbyte bör dessutom passagen utformas med diagonal färdväg istället av vinkelrätt 
för att minska tvära kurvor för cykeltrafiken och förbättra den horisontella linjefö-
ringen (se bilden nedan). 

 

 

Figur 10. Typlösning för gång- och cykelpassage vid sidbyte som är anpassat för att förbättra 
cykeltrafikens framkomlighet med vinklade passager. För ökad trafiksäkerhet kan även bilvä-
gen vinklas till 45 grader vid passagen så att cykelpassagen korsar vägen i vinkelrätt.  
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Planskild passage 
Väl utformade planskilda passager med raka anslutningar och bra sikt ökar både trafik-
säkerhet och framkomlighet för cyklister och bör därför eftersträvas på de regionala 
stråken.  Enligt riktlinjerna i VGU ska en korsning i plan ersättas med planskildhet om 
hastigheten i en korsning är 70 km/tim eller högre. Likaså bör korsningar där antalet 
gående/cyklister överstiger 100 i maxtimmen ersättas med planskildhet.   

Trafiksignaler 
För att cyklisterna på de regionala cykelstråken ska ges god framkomlighet vid trafik-
signaler är det viktigt att signalregleringen anpassas efter cykeltrafikens behov. Trafik-
signaler används för att reglera stora trafikflöden och för att fördela framkomligheten 
mellan trafikslagen. Om signalregleringen inte är anpassad efter cykeltrafikens behov 
kan den ge upphov till onödigt långa väntetider. Idag finns det nästan 250 trafiksigna-
ler i det regionala cykelnätverket med ungefär hälften som bedöms ha för långa vänte-
tid och omloppstider för cyklister8.  

 

Figur 11. Bedömning av väntetid för cyklister för samtliga signalreglerade korsning på det 
regionala stråken. Utvärdering bygger på en nederländsk värderingsmatris som redovisar 
längden på rödtiden och sannolikheten att behöva stanna för rött ljus.  

Utgångspunkten bör vara att cyklister på de regionala cykelstråken aldrig ska behöva 
anmäla sig vid en tryckknapp för att komma förbi en trafiksignal.  

Förutom överanmälan från parallellgående trafik som är ett standardförfarande som 
bör gälla vida samtliga signaler finns det olika åtgärder som förbättrar framkomlig-
heten för cyklisterna vid signalreglerade passager: 

• Detektering för cykeltrafik genom induktiva slingor i marken eller radar-
mätare/videoanordning som placeras cirka 40 till 50 meter framför korsningen 
så att cyklisterna inte behöver sakta in och invänta att signalen slår om.  

• Trimma signalinställningar i fördel för cyklister med införing av två om-
gångar grönt ljus för cyklister per signalomlopp eller förlängda gröntider om en 
cyklist blir anmäld i slutet av gröntiden.   

 
8 Region Stockholm, 2019. Trafiksignaler på regionala cykelstråk.  
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• Om flera signaler i följd är samordnade kan tidssättningen anpassas efter cyklis-
tens hastighet med så kallad grön våg för att undvika återkommande stopp i 
efterföljande korsningar. 

• Införa allgrönt för cykeltrafiken som innebär att gående och cyklister kan 
passera korsningen från fyra håll samtidigt medan övriga trafikslag har röd sig-
nal. 

Vid sidan av trafiksignalerna och deras inställning är det viktigt att utforma väntytan 
vid korsningen på ett bra sätt. En viktig del i detta är att se till att det finns tillräckligt 
med utrymme för cyklisterna Det är också viktigt att det går snabbt att utrymma vänty-
tan så att ingen cyklist blir kvar till nästa omlopp.  

Ofta står stolpar med trafiksignaler placerade så att utrymmet på cykelbanan blir 
mindre just vid passagen. Eftersom utrymmet snarare behöver vara större för att göra 
plats för mötande cyklister bör trafiksignalerna monteras på stolpar som placerats ut-
anför cykelbanan. För att signalen ska hamna på rätt position kan stolparna förses med 
armar 

Viktiga säkerhetsåtgärder vid trafiksignaler är att alla korsningar där cykeltrafik förs i 
blandtrafik eller i cykelfält, kompletteras med cykelbox och att cykeltrafiken ges så kal-
lat förgrönt innan medlöpande högersväng ges grönt. 

Cirkulationsplats  
Cirkulationsplatser brukar generellt framhållas som ett bra alternativ vad gäller trafik-
säkerhet och framkomlighet. Det gäller dock främst för gående och bilister. För cyklis-
ter finns inte lika tydliga trafiksäkerhetsvinster och ur ett framkomlighetsperspektiv 
kan cirkulationsplatser till och med innebära en försämring jämfört med vanliga kors-
ningar eftersom de ofta medför längre resvägar. För bästa möjliga trafiksäkerhet bör 
cyklisterna ledas på en egen bana utanför cirkulationsplatsen, vilket är en lösning som 
ofta används i Nederländerna. En viktig aspekt är att skapa så raka cykelanslutningar 
till passagen som möjligt (se bilden nedan).  
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Figur 12. Typlösning för gång- och cykelöverfart i cirkulation med god horisontell linjeföring.  

Drift och underhåll 
De regionala cykelvägarna bör skötas med bästa möjliga rutiner för drift och underhåll. 
Målet är att stråken ska hålla samma höga driftstandard som de största transportlederna 
för motortrafik året runt. Motivet till detta är tydligt – drygt 40 procent av cyklisternas 
singelolyckor beror på bristande drift och underhåll, och singelolyckorna utgör mer än 
70 procent av alla cykelolyckor. Välskötta cykelvägar stimulerar dessutom till ett ökat 
cyklande. 

Cykelvägarnas beläggning påverkar både körkomfort och trafiksäkerhet. Pendlingsstrå-
kens ytstruktur bör därför regelbundet inspekteras och jämnheten mätas, så att förebyg-
gande underhållsåtgärder kan utföras innan eventuella vägskador uppstår. Under bar-
marksperioden bör cykelstråken hålls fria från grus, löv och glaskross för att undvika 
omkullkörningar. Skador på vägbanan, såsom sprickor och potthål, behöver åtgärdas så 
fort de uppdagas för att undvika olyckor. Vegetation som skymmer sikten bör kontinu-
erligt tas om hand för att undvika kollisioner. 

Belysningen bör inventeras kontinuerligt för att eventuella brister ska upptäckas och 
snabbt kunna åtgärdas. 

Det är viktigt att utrustning och fordon som används vid drift- och underhållsåtgärder är 
anpassade för cykelvägarna. Skador på cykelbanans konstruktion kan då undvikas och 
det ger möjlighet för fordonen att ta sig fram överallt så att åtgärderna blir utförda med 
gott resultat. 
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Vintertid är halkbekämpning viktig för cyklisternas säkerhet, samtidigt som cyklister-
nas framkomlighet mest påverkas av kvaliteten på snöröjningen. Redan vid 3 cm 
snödjup börjar det bli svårt för cyklisterna att ta sig fram. Studier om vintercykling i 
Stockholmsområdet visar att restiden under vintermånaderna ökar med så mycket som 
40–60 procent på grund av stora brister i vinterväghållningen. Ett bra sätt att förbättra 
arbetet är att använda sopsaltning. Sopsaltning innebär att snö och is borstas bort från 
cykelbanan varpå det läggs ut en saltlag som motverkar att snö och is bildas på nytt. 
Sopsaltningen innebär att cykelstråken hålls fria från snö och is och att det blir bar-
marksförhållanden. Det innebär också att cykelstråken hålls rena från grus och skräp 
vilket är en vanlig orsak till cykelolyckor, särskilt på våren. Sopsaltning är på snabb 
framväxt i Stockholm. Vintern 2019/2020 användes sopsaltning i mer än hälften av lä-
nets kommuner samt av Trafikverket och totalt sopsaltades drygt 377 kilometer av det 
regionala cykelnätet9.    

På särskilda kritiska punkter på stråket så som tvära kurvor, broar som underfryses el-
ler branta backar där halkrisken är som störst bör anläggning av markvärme med vär-
meslingor under asfalten övervägas för att säkerställa att cykelbana alltid är fri från is.  

 
 

För det regionala cykelnätet bör driften skötas på ett likvärdigt sätt i hela regionen. Vin-
terväghållning ska ha sådan standard att det går att cykla trafiksäkert hela vintern och 
sopsaltningen ska på de regionala stråken eftersträvas framför traditionell snöröjning 
med plog och grus. Följande riktlinjer för drift och underhåll gäller på de regionala cy-
kelvägarna.  

 

 

 
9 Siffran inkluderar båda riktningarna för stråk som exempelvis löper på respektive sida av en bilväg. 
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Åtgärder Frekvens och utförande  

Vinterväghållning   

Sopsaltning  Är förstahandsval för regionala cykelstråk och ska ut-
föras så att halk- och snöfrihet uppnås. Sopsaltning 
gäller vid temperaturen ned till 8-10 minusgrader. Vid 
kallare temperaturen används traditionell snöröjning 
(se följande två raden). 

Snöröjning/plogning Påbörjas vid 2 cm, 6/8 timmar, högre ambition varda-
gar under pendlingstid 

Halkbekämpning Vid halkrisk, påbörjas omedelbart 

Isrivning Vid behov 

Snöbortforsling Vid behov 

Barmarksväghållning  

Sopning och renhållning  Sopning sker vid behov, dock minst 1 gång/månad. 
Cykelstråken bör sopas oftare än en bilväg, då bilens 
hastighet gör att bl.a. grus studsar åt sidan av körfäl-
tet. 

Sand som används till halkbekämpning under vinter-
säsongen sopas undan om det har varit barmark en 
längre period för att minska risken för fall till följd av 
rullgruset som minskar friktionen. 

Sandupptagning Sandupptagning efter vintersäsong ska vara avslutad 
till den l maj. Extra upptagning av sand görs under 
vintern om långa perioder snöfrihet väntas.  

Lövupptagning Lövsopning ska ske med täta intervall under hösten 
särskild vid de platser som är mest utsatta för fallrisk 
till följd av lövhalka.  

Röjning/Slåtter Fri höjden bör uppgå till minst 3 m och helst 3,5 m 
(höjdröjning). Röjning i längsled ska skötas löpande 
så grenar och kvistar ej inkräktar på cykelbanan. Röj-
ning i korsningar för att öka sikten. Slåtter utföres 
minst 2 ggr/år, sommar och hös 

Beläggning Sprickor med en vidd > 5 mm eller sprickor med före-
komst mer än 10 sprickor/100 meter med vidd> 3 mm 
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åtgärdas helst inom 7 dagar. Vid upptäckt av sådana 
brister i beläggningen bör varning för cykeltrafiken 
anordnas i väntan på lagning. Potthål med större dia-
meter än 50 mm lagas omedelbart efter upptäckt. 

Tabell 4. Riktlinjer för drift och underhåll för regionala cykelstråk.  

 

Utöver riktlinjer för att systematisera drift och underhållsarbetet i regionen bör föl-
jande tas fram: 

• Ansvarsfördelning och samordning för bättre driftrutiner av cykelvägar så att tra-
fiksäkerheten och framkomligheten förbättras. 

• Ta fram ett flerårigt underhållsprogram för det regionala cykelvägnätet och andra 
statliga cykelvägar. 

• Utvecklade rutiner för hur cykelbanor ska återställas efter exempelvis ledningsar-
beten i vägkroppen. 

Cykelservice  
För att cykeln ska kunna utgöra ett pålitligt och attraktivt alternativ är cykelservice av 
stor vikt. Enklare service som cykelpump bör finnas tillgängligt i hela länet och kunna 
nås inom ett kort avstånd, medan ett större utbud av service kan samlas på strategiska 
platser där många cyklister passerar.     

Cykelservice som bör tillhandahållas längs de regionala cykelstråken är: 

• Cykelpump  
• Cykelservice med möjlighet att genomföra enklare reparationer på egen hand   
• Större servicestation med tvättmöjlighet på strategiska platser med höga cykel-

trafikflöden. Tankställen för bil kan i vissa fall tillhandahålla tvättmöjligheter 
för cykel och bör övervägas som en den av lösningen.   

En kommun kan också arbeta aktivt för att uppmuntra privata aktörer eller i exploate-
ringssammanhang kravställa att cykelservice planeras. 
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Cykelparkering 

Cykelparkeringar av god kvalitet är viktigt för att öka andelen resor på cykel.  Även an-
delen kollektivtrafikresor kan öka om det finns bra cykelparkeringar vid stationer. God 
kvalitet på en cykelparkering kännetecknas av egenskaper som rätt placering, god kapa-
citet och hög säkerhet. 

Parkeringen måste placeras nära målpunkten för att den ska användas. Avstånd till mål-
punkten bör inte överstiga 25 meter. Avståndet är dock beroende på hur länge man tän-
ker sig parkera. Vid längre parkeringstider (exempelvis en hel dag utanför en arbetsplats) 
kan avståndet vara längre. Ligger cykelparkeringarna långt bort minskar attraktiviteten 
och det finns en risk att cyklarna istället felparkeras där det finns plats då cyklisterna 
förväntar sig att de kan cykla hela vägen fram till sitt mål. Cyklar kommer att låsas fast i 
träd, staket och lyktstolpar etcetera, vilket kan skapa problem för andra, inte minst för 
synskadade. Därför är det också viktigt att varje parkering har tillräckligt många cykel-
ställ. Det finns inga nationella normer för hur många cykelparkeringar som bör finnas, 
utan det är upp till varje kommun att säkerställa ett tillräckligt antal. Enligt GCM-hand-
boken bör beläggningsgraden på cykelparkeringar inte överstiga 0,9, d.v.s. max 90 pro-
cent beläggning. 

Rädsla för att cykeln ska bli stulen är ofta en barriär för att inte använda cykeln alls. 
Därför är stöldsäkra cykelställ med ramlåsningsmöjlighet att föredra. En säker parkering 
kännetecknas även av att den upplevs som trygg, och därför bör även bra belysning ef-
tersträvas. 

För att uppnå god standard bör en cykelparkering vara minst 2 meters lång och 0,7 me-
ters bredd då får även cyklar med korg eller breda styren plats. Utöver det behövs ett 
manövreringsutrymme på 2 meter bakom cykelparkeringen för att det ska vara bekvämt 
att parkera. Cykelparkeringslängden och manövreringsutrymme kan minskas till 1,5 me-
ter om cykelparkeringar vinklas med 45 grader.  

Figur 13. Utrymmesbehov för cykelparkering. (Källa: Uppsala kommun, Cykelparkeringar 
åt alla!) 
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Parkeringsnormer och cykelställ behöver också anpassas för ett ökat antal lastcyklar på 
alla platser och särskilt vid målpunkter, så som skolor eller handelsmålpunkter, där be-
hovet av att transportera varor eller skjutsa barn är stor.  Åtminstone 15 procent av plat-
serna bör anpassas till lastcyklar. 

Då många cyklar kan parkeras på en relativt liten yta, finns det möjligheter att ta bort 
bilparkeringar vid arbetsplatser och kollektivtrafikknutpunkter (infartsparkeringar) och 
göra om dessa till cykelparkeringar. Detta ökar attraktiviteten för cykelresandet. På en 
yta motsvarande en bilparkeringsplats ryms minst 6 cyklar med motstående snedställda 
cykelställ. 

Vid anläggande av cykelparkeringsplatser vid målpunkter bör följande beaktas: 

• Cykelställen ska placeras i direkt anslutning till målpunkten (kollektivtrafikknut-
punkten) och vid samtliga ingångar för att få en så effektiv resa som möjligt. Av-
ståndet ska vara kortare ju kortare tid man tänker sig parkera. 

• God kapacitet är viktigt. En parkeringsnorm för cykelparkeringar i anslutning till 
olika verksamheter bör tas fram. Även ekipage som lastcyklar och cykelvagnar bör 
få utpekade parkeringsplatser. För en vanlig cykel kan man räkna man med en 
bredd på cirka 0,7 meter och motsvarande mått för en lådcykel är 1,2 meter. 

• Cykelställ som gör det möjligt att låsa fast cykelns ram ökar säkerheten mot stöld 
och ska eftersträvas. 

• Väderskydd över cykelparkeringen ökar konformt för användare samt gör att cy-
kelns mekanik inte påverkas negativ av regn eller snö.  

Smidiga kombinationsresor  
Trafikförvaltningen har tagit fram riktlinjer för cykelparkering vid kollektivtrafiken, 
Riktlinjer infartsparkering10. Kommuner som uppfyller riktlinjerna kan ansöka om 
upp till 100 procent medfinansiering för att bygga ut cykelparkeringar vid kollektivtra-
fiken. 

Riktlinjerna används som stöd inom trafikförvaltningen vid utredningar av åtgärder, 
checklistor vid remissyttranden, trafikupphandlingar, etc. Delar av trafikförvaltningens 
riktlinjer kan även vara ett stöd för kommuner i egenskap av markägare och väghållare 
vid insatser som bidrar till smidiga kombinationsresor. 

Cykelparkering vid kollektivtrafikknutpunkter 
Cykelparkeringar av god kvalitet är viktigt för att öka andelen resor på cykel. God kvali-
tet på en cykelparkering kännetecknas av egenskaper som rätt placering, god kapacitet 
och hög säkerhet.11 Kommuner är ansvariga för att möjliggöra cykelparkering på egen 
mark. Planeringen av cykelparkeringar vid kollektivtrafikknutpunkter bör samordnas 
med Region Stockholms trafikförvaltning. Det är möjligt för kommuner att söka och få 

 
10 Region Stockholm, trafikförvaltningen. Riktlinjer infartsparkering. https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-ut-

veckling/cykelkansliet/riktlinjer-infartsparkering.pdf 
11 Region Stockholms trafikförvaltning Riktlinjer Resenärsmiljö - utformning av fasta resenärsmiljöer (SL-S-419813) 
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full medfinansiering för anläggande av cykelparkeringar vid kollektivtrafikknutpunkter 
om investeringen uppfyller kraven i trafikförvaltningens riktlinjer för infartsparkering. 
Det finansieras med medel från länstransportplanens kollektivtrafikpott12 respektive 
Region Stockholms trafikförvaltning. 

Riktlinjer Infartsparkering13 utgör trafikförvaltningens samlade kravbild och ger väg-
ledning i arbetet med lokalisering, planering och utformning av infartsparkeringar, 
samt underlättar fördelningen av medel mellan de ansökningar som inkommer från 
regionens kommuner. Utöver själva infartsparkeringen är även anknytande cykel- och 
gångväg av betydelse i riktlinjerna. I Riktlinjer Infartsparkering finns processbeskriv-
ning för kommunerna hur de går tillväga när de avser att söka medfinansiering. Nedan 
finns en kort sammanställning av vad som bra att tänka på för kommuner som planerar 
cykelparkeringar vid kollektivtrafiken: 

• Parkeringen ska vara lokaliserad på mark som kommunen har förfoganderätt över 
under hela den period som avtal skrivs för.14 

• Parkeringen ska ligga i direkt anslutning till stationen/hållplatsen och dessutom i 
nära anslutning till cykelvägar och gatunätet. Avståndet bör vara maximalt 25 me-
ter från stationsentré/hållplats. Längre avstånd kan accepteras beroende på för-
hållandena på platsen men kommunen bör i så fall säkerställa att cyklister inte 
kan parkera informellt närmare entrén/hållplatsen.  

 
• Finns fler än en ingång till stationen bör cykelparkering anläggas vid samtliga in-

gångar. 
 
• Cykelparkeringar ska planeras och anläggas i sådant läge att de inte blockerar ut-

rymningsvägar eller hindrar framkomlighet för räddningstjänst.  
 
• Cykelparkeringsplatserna ska vara utformade för att ge möjlighet att låsa fast ra-

men, inte bara framhjulet.  
 
• Cykelparkeringen ska vara belyst och försedd med tak. 
 
• Det bör även planeras för lastcyklar av olika modeller och för mopeder.  
• Cykelparkeringar inomhus bör ha hög säkerhet, vara lättillgängliga, lokaliserade 

nära målpunkten, ljusa och trygga samt bekväma att komma in och ut ur med cykel.  
 

• Cykelparkeringar enligt ovan beskrivna standard ska vara gratis för kollektivtrafik-
resenärer. Parkeringar med övrig service såsom låsta cykelrum, cykelboxar och om-
klädningsrum är möjliga att avgiftsbelägga genom avtal med Regionen. 

 
12 För cykelparkeringar finns inget krav att en kollektivtrafikmyndighet ska vara sökande för att beviljas statlig medfi-

nansiering. Kraven i 4.2 gäller för de cykelparkeringar som söks inom ramen för kollektivtrafikpotten tillsammans 
med övriga infartsparkeringar.  

13 Region Stockholms trafikförvaltning Riktlinjer infartsparkering. https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-utveckl-
ing/cykelkansliet/riktlinjer-infartsparkering.pdf 

14 Med förfoganderätt menas att kommunen ska äga eller på annat sätt ha rätt att nyttja marken för det avsedda ända-
målet under hela avtalsperioden, exempelvis genom servitut eller nyttjanderätt. Kommunen står således som ägare till 
anläggningen medan Regionens bidrag villkoras genom avtal mellan parterna.  
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Behovsbedömning av antal cykelparkeringsplatser 
När det gäller behovsbedömning av antal cykelparkeringsplatser finns parkeringstal 
som stöd. Parkeringstalen tar höjd för ett ökat cyklande till kollektivtrafiken i linje med 
den regionala cykelplanen. Anpassning till aktuella förhållanden vid varje enskild håll-
plats kan behöva göras. Hänsyn behöver även tas till omgivande cykelnät och omgi-
vande bebyggelsestruktur. 

 
Typ av station/hållplats  Antal cykelplatser per 100 påsti-

gande  

Spårtrafikstationer, terminaler och byte-
spunkter  

30 – 40  

Hållplatser i områden med täta hållplats-
lägen (< 400 meter) samt väl utbyggt 
gång- och cykelvägnät  

20 - 30  

Hållplatser i områden med glesare håll-
platslägen (> 400 meter) samt delvis ut-
byggt gång- och cykelvägnät  

10  

Hållplatser på landsbygd med stort håll-
platsavstånd och där gång- och cykelväg-
nät finns utbyggt 

50 

Tabell 5. Behovsbedömning för antal cykelplatser per 100 påstigande per dygn vid hållplat-
ser/stationer utanför centrala Stockholm enligt trafikförvaltningens riktlinjer för infartsparke-
ring. 

I trafikförvaltningens Riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till buss-
trafik anges även att i anslutning till busshållplatser bör det finnas cykelparkeringar så 
att inte räcken, avsedda att separera fotgängare och cyklister, används för att låsa fast 
cyklar, se tidigare rubrik Busshållplats i avsnittet Infrastruktur.  

Vid de största kollektivtrafikknutpunkterna där potentialen för kombinationsresor med 
cykel är stor är anläggning av cykelgarage i flera nivåer ett bra sätt att förvara parke-
rade cyklar på ett yteffektivt sätt.  Vid planeringen och utformning av ett cykelgarage är 
närheten till kollektivtrafikknutpunkten, enkla inpasseringssystem, hög stöldsäkerhet 
och trygghet viktiga aspekter att beakta. Exempel på större utbyggnader är cykelgaraget 
vid Älvsjö station med 370 cykelplatser eller vid Odenplan station med cirka 350 cyklar. 

Gällande cykelparkeringar handlar det inte bara om att anlägga nya, utan även att ge-
nomföra förbättringar på befintliga. En generell standardhöjning av cykelparkering-
arna behöver genomföras kontinuerligt för att bibehålla hög standard och attraktivitet. 
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Trafikinformation  

Trafikinformation till resenärer avser information som gör det enklare för resenärerna 
att resa med cykel. Det kan exempelvis handla om cykelvägvisning, cykelkartor, ruttpla-
nerare eller realtidsinformation till resenären under resan genom intelligenta informat-
ionssystem. Information är viktigt både innan, under och efter resan. Informationsbe-
hovet varierar beroende på när resenären tillgodoses informationen, se figur nedan. 

 

Informationsprocessen kan delas in i 4 delar som beskriver hur överföringen av bud-
skapet går till; sändare, budskap, informationsbärare och mottagare.  

Sändare - Sändaren för trafikinformation om cykling 
kan exempelvis vara kommunen, Trafikverket, Region 
Stockholm, arbetsgivare eller bostadsrättsföreningar. 
För att informationen ska nå fram och påverka resenä-
ren är det viktigt att sändaren upplevs som trovärdig. 

Budskap – Budskapet är själva informationen som vi 
vill förmedla till resenären. Det är viktigt att budskapet 
är korrekt, tillförlitligt och aktuellt. Budskapet kan 
handla om ruter, avstånd, hinder på vägen, vägarbete, 
planerat underhåll, parkeringsmöjligheter, cykelser-
vice, hyrcykelsystem med mera.  

Informationsbärare - Informationsbärare är de kanaler som används för att för-
medla budskapet så att det blir tillgängligt (på rätt plats vid rätt tid) och förståeligt för 
resenären. Informationsbärare kan vara broschyrer, papperskartor, skyltar (sta-
tiska/realtid), hemsidor, appar, radio eller personlig informationsservice genom sam-
tal. 

Mottagare – Fysiska förutsättningar, kunskap och erfarenheter gör att behovet av in-
formation kan se olika ut för olika mottagare. Exempelvis kan målgrupp, ärende, hur 
van resenären är att cykla och typ av cykel påverka mottagarens behov av information. 
Det är viktigt att informationen anpassas så att alla kan nås av budskapet. 
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Vägmärken och vägmarkeringar 
Vägmärken ska tillsammans med utformning ge trafikanter vägledning, styrning och 
information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken ska vara utformade och place-
rade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de 
är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar 
trafikanter. Som standard bör minsta storlek för varningsmärken enligt Trafikverkets 
rekommendation användas.  

Exempel på när och hur vägmärken ska/inte ska användas:  

• Varningsmärken bör användas när utformningsriktlinjerna inte uppnås och det 
finns en trafiksäkerhetsrisk, exempelvis vid skarp kurva, smal passage och 
skymd sikt.  

• Ej upphöjda cykelmyror bör användas på cykelbanor som löper längs med gång-
väg där separering utgörs av vitt streck. 

• Om färg används på cykelbanor ska färgen vara enhetlig i hela länet 

Sammanhängande vägvisning  
Det huvudsakliga syftet med cykelvägvisning är att visa väg och avstånd till lokala och 
regionala målpunkter som ett stöd för både nya och befintliga cyklister. Cykelvägvis-
ningen är även ett sätt att marknadsföra de regionala cykelstråken och visa att det finns 
kontinuerliga cykelstråk som är högt prioriterade  

En beskrivning av regional cykelvägvisning har tagits fram för att skapa en enhetlig och 
sammanhängande cykelvägvisning längs de regionala cykelstråken. Beskrivningen om-
fattar en stamgrenplan med regionala målpunkter, principer för avståndsangivelser, 
och utformningsprinciper för skyltar med typsnitt och bottenfärg.   

Den grundläggande principen för cykelvägvisningen i regionen är att det vid varje val-
bar punkt i cykelnätet ska finnas en skylt som talar om var de olika stråken leder. Det 
innebär att alla korsningar och vägskäl i cykelnätet ska förses med cykelvägvisning. 
Skyltningen ska vara kontinuerlig utan avbrott och uppfylla samma höga krav som väg-
visningen för biltrafik. 

Stamgrenplan 
En stamgrenplan är en geografisk karta med målpunkter för cykelvägvisning. I stam-
grenplanen redovisas vilka stråk som behöver ha vägvisning fram till respektive mål-
punkt. Stamgrenplanen visar regionala målpunkter i form av linjer i olika färger. Varje 
linje börjar i startpunkten för cykelvägvisningen och leder fram till ett bestämt mål där 
den avslutas med ett pilhuvud som definierar nollpunkten. Avståndsangivelse mäts all-
tid till den definierade nollpunkten.  

Principen är att regionala målpunkter inte har vägvisning längre än två mil, med hän-
visning till normala pendlingstider för invånare i regionen. Då regionala målpunkter 
som ligger längre bort än två mil inte vägvisas, används principen att mellanliggande 
större knutpunkter agerar som regionala målpunkter vid resor med längre avstånd.  
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Figur 14. Stamgrenplan för Stockholmsregion (Stamgrenplanen finns att ta del av på 
www.sll.se/cykelkansliet) 
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Utformning av cykelskyltar 
Regional cykelvägvisning ska informera om avstånd och riktning. Det finns två typer av 
skyltar: 

• vägvisare (F34) 
• tabellvägvisare (F35) 

För vägvisning av regionala cykelstråk rekommenderas tabellvägvisare. Tabellvägvisare 
underlättar framkomligheten eftersom de ger information om riktning för respektive 
målpunkt innan själva korsningen. Däremot kräver denna skylttyp att samtliga kors-
ningsinfarter skyltas vilket innebär att fler skyltar och stolpar måste sättas upp jämfört 
med skylttypen vägvisare. Tabellvägvisare ska stå på 20–30 meters avstånd från kors-
ningspunkten. 

Samtidigt som vägvisningen ska vara lätt att upptäcka får den inte utgöra ett hinder.  
Ett avstånd på en meter mellan cykelbana och stolpe rekommenderas därför med 40 
cm som det minimala avståndet. 

På en tabellvägvisare placeras de målpunkter som innebär körriktning rakt fram högst 
upp, sedan körriktning vänster och längst ner körriktning höger. Om flera målpunkter 
anges i samma riktning ska dessa ordnas utifrån avståndet med målpunkten som ligger 
längst bort högst upp. 

Som typsnitt för texten på skyltarna rekommenderas Swis721CnBT eller som alternativ 
kan typsnittet TRATEX användas. För storlek på texten rekommenderas 60/55 mm. 
För bottenfärg på skyltarna rekommenderas standardfärgen mörkblå (Pantone 282C). 
Skyltarna bör förses med en särskild symbol för regionala cykelstråk enligt bilden ne-
dan15 som placeras längst upp på tabellvägvisaren. 

 

Avståndsangivelser 
För avståndsangivelser rekommenderas att avståndet anges med 100 meters noggrann-
het upp till två kilometer och med 500 meters noggrannhet upp till fem kilometer. Av-
stånd över fem kilometer bör skrivas som heltal. Om avståndet är mindre än 100 meter 
markeras detta med ett streck. 

Nedan ges exempel på noggrannhet för olika avstånd: 

 
15 Tryckformat för cykelsymbolen finns att hämta på www.sll.se/cykelkansliet. 
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Tabell 6. Avståndsangivelser vid cykelvägvisning 

Genomtänkt gestaltning av regionala cykelstråk  
En sammanhängande gestaltning av regionala cykelstråk signalerar att det satsas på cy-
klister och hur cykelvägarna är gestaltade påverkar människors beteende. En trygg, at-
traktiv och intressant miljö uppmuntrar till cykling och ökar tillgängligheten till de reg-
ionala cykelstråken.  

Att arbeta med gestaltning för de regionala cykelstråken fyller fler syften än att skapa 
vackra miljöer. Ett gestaltningskoncept för de regionala cykelstråken kan öka cyklingen 
i genom att: 

• Öka förståelse för geografin i det regionala cykelnätet 
• Skapa en tydlig och sammanhängande sträckning som är lätt att följa 
• Förbättra servicen längs stråken  
• Tydliggöra kopplingen mellan regionala cykelstråk och kollektivtrafik 
• Öka orienterbarheten 
• Förbättra tryggheten  
• Minska mentala avstånd i cykelvägnätet 
• Skapa upplevelser längs med de regionala cykelstråken 
• Förmedla att det satsas på cyklister genom att signalera att platser längs med 

cykelstråken tas väl om hand 

Gestaltning som verktyg   
Gestaltning som verktyg bör användas på platser som redan har mycket god standard 
på utformningen, dvs. på platser som kan ses som goda exempel vad gäller belysning, 
linjeföring, beläggning och breddmått. Används det på platser som inte uppfyller detta 
finns en risk att det uppfattas som en felprioritering av cyklisten.  

Det finns flera element i stadsmiljön som är av betydelse för att orientera sig och skapa 
mentala kartor. Några av de viktigaste är stråk, gränser, områden, noder och landmär-
ken16. Det kan därför vara lämpligt att lyfta fram sådana element i gestaltningen och 
med avsikt tydliggöra cykelstråken så att cyklisten kan läsa av deras sträckning i stads-
miljön. Att använda sig av gestaltning signalerar att platsen tas om hand, vilket visar 
omsorg om cyklisten och ökar förutsättningarna att den ska upplevas som trygg. 

 
16 Lynch, Kevin, The image of the city, M.I.T. Press, Cambridge, Mass., 1960 
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Figur 15. Särskilt intressanta platser där det kan vara lämpligt att arbeta med gestaltning. 

Ett tydligt och sammanhängande cykelnät är viktigt för att underlätta orienterbarheten 
för cyklisten. Ett exempel på hur det kan användas är att tydliggöra de regionala cykel-
stråkens sträckning i korsningspunkter med hjälp av färgade räcken och stolpar eller 
kantlinjer.  
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Figur 16. Ett sätt att använda signaturfärg för att tydliggöra de regionala cykelstråkens 
sträckning i korsningspunkter. Signaturfärgen återkommer på båda sidor i korsningen där 
det regionala cykelstråket fortsätter. 

 

Figur 17. Signaturfärg kan användas för att tydliggöra de regionala stråkens sträckning. 
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Konst i det offentliga rummet kan tillsammans med bland annat ljussättning skapa at-
traktiva och trygga miljöer för alla människor17.  

 

Figur 18. Att gestalta regionala cykelstråken med offentlig konst kan vara ett sätt att öka 
tryggheten och förbättra upplevelsen på särskilda platser, till exempel i tunnlar. Offentlig 
konst kan även användas för att lyfta fram betydande platser och skapa landmärken. 

Åtgärder inom gestaltning  
Ett första steg i att arbeta med gestaltning av de regionala cykelstråken kan vara att ge-
mensamt ta fram ett gestaltningsprogram. Gestaltningsprogrammet kan ge vägledning 
för hur stråkens olika typer av miljöer hanteras och vilken gestaltning som är lämplig 
på vilken plats.  

 Gestaltningsprogrammet föreslås innehålla bland annat:  

• En gemensam symbol samt signaturfärg som komplement till samman-
hängande vägvisningen syftar till att underlätta orienterbarheten och stärka 
igenkännbarheten av de regionala stråken.  

• Riktlinjer för konst – Konst, planteringar och annan utsmyckning kan an-
vändas i syfte att öka trivsel för cyklister. Exempelvis kan planteringar utsmyck-
ning i en rondell utökas så att det finns planteringar även invid den intilliggande 
cykelbanan. 

• Riktlinjer för att tydliggöra kopplingen mellan regionala cykelstråk och kollek-
tivtrafik för att främja kombinationsresandet.  

 
17 Plats för trygghet, inspiration för stadsutveckling. Boverket, 2010 
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Kommunikation  

Kommunikation och kampanjer 
Kommunikation för ökad cykling handlar om att skapa motivation för att uppnå ett för-
ändrat resmönster och få människor att börja eller fortsätta cykla i vardagen. Kam-
panjer för ökad cykling kan riktas mot anställda på en arbetsplats, barn och unga, för-
äldrar på en skola, personer som ännu inte lärt sig att cykla, vanebilister eller 
vanecyklister.  

Kommunikation och kampanjer kan användas som ett verktyg för att få till förändrade 
resmönster och beteenden. En stor effekt på resandet kan skapas utan stora investe-
ringar i infrastruktur. En liten förbättring i den fysiska miljön kan förstärkas genom att 
budskapet om de satsningar som görs på cykling förmedlas till invånarna. Kommuni-
kationsinsatser kan ge en stor effekt på resenärernas resmönster och på så sätt bidra till 
målet om ett ökat resande. 

Nedan ges exempel på kommunikationsinsatser och hur de kan riktas till olika grupper. 

Barn och unga 
Skolvägplanering kan i många fall behöva samordnas över kommungränser, då många 
barn går i skolan i en annan kommun än där de bor. Åtgärder i den fysiska miljön för 
att öka tryggheten och säkerheten på vägar till skolor och fritidsaktiviteter kan med för-
del kombineras med beteendepåverkade åtgärder för att ge så stor effekt som möjligt på 
barns resmönster. 

 

 

 

 

Skolresplaner  
I en skolresplan kartläggs barnens skolvägar och eventuella hinder som finns på 
vägen. Skolresplanen bör tas fram i samarbete med skolan och gärna tillsam-
mans med barnen. Ett sätt att kartlägga skolvägarna kan vara att låta barnen rita 
sin väg till skolan på en stor karta. En lista med åtgärder för att öka framkomlig-
heten och säkerheten på skolvägarna tas sedan fram med syfte att tydliggöra vad 
som behöver åtgärdas. Skolresplanen kommuniceras med barn och föräldrar för 
att visa vilka möjliga vägar som kan användas för att ta sig till skolan. Genom att 
ta fram en skolresplan och genomföra de åtgärder som identifieras är målet att 
skapa säkrare skolvägar så att fler barn går och cyklar till skolan. 
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Tävlingar mellan klasser eller 
skolor  
Att cykla till skolan ska vara kul och 
förknippas med något positivt. Akti-
viteter som uppmuntrar till cykling 
är ett sätt att bidra till den upplevel-
sen. Ett exempel på en tävling är att 
tillsammans en klass eller skola först 
gå eller cykla motsvarande sträckan 
till månen. 

Cyklande skolbuss  
En cyklande skolbuss är ett organi-
serat samgående där föräldrar till en 
grupp barn i samma område turas 
om att cykla med barnen till skolan. 
Åtgärden bör rikta sig till föräldrar 
med barn i låg- och mellanstadiet 
samt förskoleklass. 

 

Temadagar med fokus på cyk-
ling eller fysisk aktivitet   
En dag med olika aktiviteter på te-
mat cykling och fysisk aktivitet. 
Temadagen kan inkludera prak-
tiska moment i from av exempelvis 
cykelorientering, öva trafiksituat-
ioner eller cykelverkstad men kan 
även bestå av teoretiska delar om 
fysisk aktivitet påverkar vår hälsa 
eller om vett och etikett i trafiken.  

 

Trafikutbildningar och cykel-
kurser för barn  
Trafikutbildningar och cykelkurser 
vid skolor kan ha stor betydelse för 
barns förutsättningar att använda 
cykel som färdmedel. Syftet med den 
här typen av utbildningar är att lära 
barn grundläggande trafikregler och 
stärka deras förmåga att kunna 
cykla självständigt i trafikmiljön.  

 

Cykellekplatser 
Cykellekplatser kan utvecklas för att 
skapa en plats där barn kan träna 
cykling under säkra förhållanden i 
realistiska trafikmiljöer. Cykellek-
platser förekommer på flera ställen 
och har utvärderats med goda resul-
tat.  

 

Testa på last- och elcyklar för 
föräldrar  
Lån av last- och elcyklar kan öppna 
ögonen för nya sätt att transportera 
last vilket ger potential för över-
flyttning av korta bilresor där barn 
eller last måste transporteras, vil-
ket ofta är just skol- eller fritidsre-
sor. En prova-på verksamhet som 
drivs av kommunen kan ordnas så 
att cyklarna går att låna direkt från 
kommunkontoret eller flytta runt 
mellan olika skolor. 
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Kampanjer riktade mot anställda eller invånare 
För att få fler att cykla till arbete, fritidsaktiviteter eller affären kan cykelkampanjer 
med fördel genomföras tillsammans med externa aktörer så som stora arbetsgivare. I 
dagsläget finns kommunnätverk så som ResSmart och Cykelvänligast som organiserar 
kampanjer kring vintercykling och cykelvänlig arbetsplats.  

Nedan är exempel på kampanjer för att få fler att cykla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hälsotrampare 
En testresenärskampanj som riktar 
sig till vanebilister med syfte att få 
fler att börja cykla regelbundet. 
Kampanjen bör visa på de miljö- 
och hälsofördelar som cykling kan 
bidra till. Testresenärerna förbinder 
sig att cykla minst 3 dagar i veckan 
under kampanjperioden och får i ut-
byte en belöning i form av cykelut-
rustning eller liknande.  

 

Pendela  
En kampanj för att få fler att testa på 
elcykel och se det bredare använd-
ningsområdet. En elcykel kan möjlig-
göra flera typer av resor där bilen ti-
digare varit ett alternativ på grund av 
distans, topografi eller möjligheten 
transportera last. 

Cykelutmaningen  
En tävling som går ut på att göra så 
många resor som möjligt med cykel. 
Framförallt handlar det om resor till 
och från arbetet. Tävlingen kan an-
tingen organiseras på arbetsplatsen 
eller mellan olika arbetsplatser. 

Uppmuntra till cykling 
Flera kampanjer riktar sig till rese-
närer som inte cyklar idag för att få 
en överflyttning men det är även 
viktigt att uppmuntra de som redan 
cyklar. Ett sätt att visa uppskattning 
till de som cyklar är någon typ av 
kampanj eller event. Exempelvis 
dela ut frukost eller goodiebags på 
en sträcka där många cyklister pas-
serar i rusningstid.  
 

Vintercyklist 
En kampanj för att locka fler cyklis-
ter att cykla året om. Genom att in-
formera om vinterunderhåll av 
cykelinfrastrukturen, bra utrust-
ning för att cykla på vintern samt 
vilka miljö- och hälsofördelar cyk-
ling för med sig kan fler resenärer 
lockas att cykla på vintern. I kam-
panjen kan det även ingå service el-
ler någon typ av utrustning som 
underlättar vintercykling i utbyte 
mot att resenären förbinder sig att 
cykla minst 3 dagar i veckan under 
kampanjperioden.  
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2020-11-13 TRN 2019–0125 

Handläggare: 
Agnes Landefjord 

Tillväxt- och 
regionplanenämnden 

Remiss Regional cykelplan för Stockholms län 

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige gav 2019 Tillväxt- och regionplanenämnden i uppdrag 
att uppdatera Regional cykelplan för Stockholms län för att påskynda 
genomförandet av planen. Planen har reviderats under 2019 och 2020 i 
samråd med länets kommuner, Trafikverket, trafikförvaltningen och 
regionledningskontoret.  

Förslaget till regional cykelplan ska sändas på remiss under december-
februari 2020, tillsammans med förvaltningens vägledning för 
genomförande. Efter remissen och eventuella ändringar till följd av 
remissvaren avses den reviderade cykelplanen, men inte förvaltningens 
vägledning, beslutas i tillväxt- och regionplanenämnden och därefter antas i 
regionstyrelsen och regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-11-13  
Förslag till remissversion av Regional cykelplan 
   för Stockholms län, 2020-10-16 
Förvaltningens vägledning för genomförande, 2020-10-16 
Förteckning över remissinstanser, 2020-10-16 

Förslag till beslut 
Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta följande: 

1. Förslag till remissversion av den regionala cykelplanen för
Stockholms län, TRN 2019–0125, godkänns utan eget
ställningstagande och överlämnas till regionstyrelsen.

2. Regionstyrelsen föreslås att skicka remissversionen av den regionala
cykelplanen för Stockholms län, TRN 2019–0125, ut på remiss
tillsammans med tillväxt- och regionplaneförvaltningens vägledning
för genomförande i överenstämmelse med förvaltningens
förteckning över remissinstanser.

RS 2020-0867
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Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2020-11-13 

 
TRN 2019–0125 

 

  
 

Förvaltningens förslag och motivering 
Sammanfattning 
Syftet med en uppdaterad regional cykelplan är att påskynda 
genomförandet av planen och bidra till genomförandet av RUFS 2050. 
Förslaget till ny regional cykelplan lyfter fem strategiska insatsområden för 
att nå målet om ökad cykelandel och ett utbyggt regionalt cykelvägnät till 
2030.  
 
Bakgrund 
Regionfullmäktige gav 2019 tillväxt- och regionplanenämnden i uppdrag att 
uppdatera Regional cykelplan för Stockholms län för att påskynda 
genomförandet av planen. Den ursprungliga cykelplanen är från 2014 och 
var resultatet av projektet SATSA II Regional cykelstrategi. 
 
Uppdateringen har utgått från cykelplanens övergripande mål om att 
cyklingen i regionen ska öka markant, färdmedelsmål samt målsättningen 
om ett fullt utbyggt regionalt cykelvägnät till 2030. 
 
Under framtagandet har förvaltningen genomfört en omfattande 
samverkans- och dialogprocess tillsammans med länets kommuner, 
Trafikverket, trafikförvaltningen och regionledningskontoret.  
 
Överväganden  
Revidering av cykelplanen har skett med utgångspunkt i att påskynda 
genomförandet och bidra till ökad måluppfyllelse av RUFS 2050 och mål 
om ökad cykling i den befintliga regionala cykelplanen.  
 
Sedan den regionala cykelplanen lanserades 2014 har stora investeringar 
gjorts för cykelutvecklingen i länet, men för att nå de uppsatta målen 
behöver arbetet skalas upp. 
 
Som en del i framtagandet har förvaltningen genomfört en omfattande 
samverkans- och dialogprocess tillsammans med länets kommuner, 
Trafikverket, trafikförvaltningen och regionledningskontoret. Under 
vintern 2019 och våren 2020 har en workshopserie genomförts med fokus 
på att bredda perspektiven för att nå det övergripande målet om ökad 
cykling. Workshopserien har även behandlat de regionala cykelstråken och 
utmaningar med att nå målet om ett utbyggt regionalt cykelnät. Projektet 
har haft en arbetsgrupp samt en styrgrupp med representanter från 
förvaltningen, trafikförvaltningen, regionledningskontoret och 
Trafikverket. 
 

127



 
 

3 (3) 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 
2020-11-13 

 
TRN 2019–0125 

 

  
 

Cykelplanen lyfter fem strategiska insatsområden för att nå planens 
övergripande mål om ökad cykling och målen i RUFS 2050: 

• Cykelinfrastruktur 
• Trafikinformation 
• Kommunikation och kampanjer 
• Kombinationsresor 
• Folkhälsa 

 
Planen lyfter även utmaningar för att nå de uppsatta målen, den regionala 
cykelinfrastrukturens funktion, samt frågor kring ansvar, finansiering och 
uppföljning.  
 
Inom ramen för projektet har förvaltningen också tagit fram en vägledning 
för genomförande av cykelplanen. Vägledningen avses uppdateras löpande i 
dialog med länets väghållare och ska inte antas av regionstyrelsen eller 
regionfullmäktige.  
 
Planen föreslås skickas på remiss till länets kommuner, Trafikverket och 
andra organisationer inom cykelområdet för att inhämta synpunkter kring 
innehållet.  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Region 
Stockholm. 

Miljökonsekvenser av beslutet 
I enlighet med Region Stockholms miljöpolitiska program, Miljöprogram 
2017–2021 har hänsyn till miljön beaktats och det bedöms att en särskild 
miljökonsekvensbedömning i detta ärende inte är relevant. 
 
 
 
 
Hanna Wiik 
Förvaltningschef 

Agnes Landefjord 
Cykelsamordnare 
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Tjänsteutlåtande
2021-03-31

Änr KS 2020/93.556
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Informationsärende återkoppling gestaltning av Vaxholms kajer                   

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att;

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
Inom projektet för Vaxholms kajer har gestaltningsförslagen påbörjats. Med utgångspunkt i den 
Landskapsanalys med åtgärdsförslag, som redovisades på KS 2021-03-25, har ett första fullödigt 
gestaltningsförslag påbörjats. Det redovisas här idag. Beslut om omfattning av gestaltning kommer tas 
efter besked om stadsmiljöavtal efter sommaren.

Det färdiga förslaget samt möjlighet till lightvariant kommer redovisas vid KS 6 juni.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie för Vaxholms kajer i två faser där Fas 1 är utredningar 
om nuläge och Fas 2 utgår ifrån att det blir ett byggprojekt. Gestaltningsförslagen ligger inom fas 2.

Ärendebeskrivning
Inom projektet Vaxholms kajer Fas 1 har förutsättningar för gestaltning undersökts och dokumenterats. 
I samband med detta har dialoger med bland annat näringsliv och förskolebarn genomförts. En 
landskapsanalys med åtgärdsförslag för gestaltningen har tagits fram. Åtgärdsförslagen är grunden till 
gestaltningsförslagen i Fas 2. Den övergripande gestaltningsplanen som redovisas idag är ett första steg 
mot ett fullödigt förslag inom ramen för fullt beviljat statligt stöd. Det fullödiga förslaget är sedan 
möjligt att reduceras i omfattning, både beträffande materialval och utbredning i en lightvariant. 
Lightvarianeten tar höjd för att vi inte får något stöd alls. Gestaltningsförslagen kommer vara så pass 
flexibla att det finns möjlighet att anpassa omfattningen efter budget utan att helhetstänket går 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Rhedin
Planarkitekt
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Tjänsteutlåtande
2021-03-31

Änr KS 2020/93.556
2 av 2

förlorat. Beslut om omfattning av gestaltning kommer tas efter besked om stadsmiljöavtal efter 
sommaren.

Samtliga gångstråk och platser är tillgängliga, de har i vissa fall kompletterats med ytterligare passager i 
form av trappor.

Bedömning
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med 
förvaltningens nuvarande arbete. Beslutet innebär att arbetet med utformningen påbörjas och beräknas 
pågå till och med december. Kostnaderna för hela området kan avstanna om medfinansieringen uteblir.

Finansiering
Projektet finansieras inom ramen för KS projekt Vaxholms kajer, ytterligare eventuell medfinansiering 
bidrar till KS ekonomi. I juni får Vaxholms stad beslut om medfinansiering från Trafikverket. I september 
förväntas ett beslut om kommunens egna åtagande.

Förslagets konsekvenser
Information noteras i protokollet som underlag för framtida beslut.

Uppföljning och utvärdering
Projektet Vaxholms kajer kommer under året ha återkommande ärenden till flera nämnder. Detta 
innebär en löpande uppföljning och utvärdering under 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-04-08
Övergripande gestaltningsplan, 2021-04-07

Kopia på beslutet till:
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande och 

Övergripande gestaltningsplan)
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur 
Näringslivsberedningen
Anna Rhedin, sbf
Robert Klingvall, sbf
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2Vaxholms kajer | Övergripande gestaltingsplan

Projektövergripande

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Markmaterial: 

1. Bas av smågatsten
2. Tillgängliga stråk och platser av naturstenshällar
3. Platsbildningar / ”mattor” samt bryggor av trä

Principer för funktionsbelysning: 

4. Master med strålkastare på platsbildningar
2. Stolpar med dubbel- eller enkelriktad armatur längs gator
3. Kajspecifika armaturer vid avgångsplatser Vaxholmsbåtar

1.

2. 3.
4. 5. 6.

1.

3.

2.

4.
6.

5.
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3Vaxholms kajer | Övergripande gestaltingsplan

Österhamnen

1.

2.

3.

4.

5.

Möjlig plats för kajakuthyrning i anslutning till befintlig båtmack. Ny 
brygga med kajakramp och sittmöjligheter med vattenkontakt.

Parkeringsplatser behålls, men organiseras mot en låg mur av träinklädd 
betong eller natursten. Yta markeras i smågatstensbeläggningen.

Platsbildning på kajen med ett golv av trä. Plats för 
soffor, grönska, solstolar och lekskulptur.

Befintliga hamnpollare av järn 
behålls och renoveras.

Ny gångbana på vattensidan av 
Strandgatan. Perenner och nya 
träd planteras i slänten. 

En mur av träinklädd betong eller 
natursten tar upp höjdskillnad 
mot slänten.

Referensbild träbeklädd mur Referensbild granitmur

Referensbild lekskulptur och solmöbler

Referensbilder perennplantering

1.

3.

4.

6.

5.

8.

Strandgatan

Lotsgatan

11.

9.

2.

7.

10.
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Österhamnen

6.

8.

7.

9.

10.

11.

Ny trappa från Strandgatan ner till kajen och vidare mot 
vattnet till en brygga.

Befintligt pumphus.

Linfärja.

Trappsteg tar upp höjdskillnad.

Nya träd i hårdgjord yta.

Långbänkar/-soffor längs med kajen. Träsitsar knyter 
an till det marina materialet i bryggor och i mark, 
samt till Vaxholms träarkitektur.

Referensbild trappa ner till vattnet

Referensbild långbänk /-soffa

Koppling mellan Lotsgatan och vattnet / 
kastellet förstärks

1.

3.

4.

6.

5.

8.

Strandgatan

Lotsgatan

10.

11.

9.

2.

7.
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Söderhamnen

12. 17.

13.

14.

15.

16.

Angöringsplats avlastning till båttrafiken samt 
angöring tömningsfordon för underjordisk sopkassun.

Sitt-trappa av trä tar upp höjdskillnad. Tre planteringsytor 
med samlade grupper av träd lämnar fri sikt ut mot havet  
från hotellet.

Underjordisk sopkassun.

Sista utposten - utsiktspunkt med kikare mot fjärden.

Gångfartsområde utan kantstenar.

Parkeringsplatser behålls. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Referensbild sittrappa av trä Referensbild träyta med planterings-öar

5Vaxholms kajer | Övergripande gestaltingsplan

12.

13.

14.

15

17.

16.

19. 18.

22.

21.

20.

30.

24. 23.

25.

26.

27.

32.

31.

29.

33.

28.
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22.

23.

24.

Angöringsficka behålls. 

Parkeringsplatser samlas och organiseras mot en låg 
mur av träinklädd betong eller natursten. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Gångfartsområde utan kantstenar.

Parkeringsplatser organiseras mot en låg mur av 
träinklädd betong eller natursten. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Kajspecifik belysning och möblering med inte-  
grerade tekniska funktioner till Vaxholmsbåtarna.

Referensbild kajspecifik möblering

Söderhamnen

Väderskyddad väntplats / skärmtak.18.

19.

Väderskyddad cykelparkering.20.

21.

6Vaxholms kajer | Övergripande gestaltingsplan

12.

13.

14.

15

17.

16.

19. 18.

22.

21.

20.

30.

24. 23.

25.

26.

27.

32.

31.

29.

33.

28.
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Söderhamnen

25. 30.

26.

27.

28.

29.

Plats för uteservering samt marknadsstånd på torg. Kajtorg med sittplatser och träd i hårdgjord yta. Plats för 
uteservering i anslutning till restaurang. Lekfullt vattenspel som 
kan stängas av när torgytan behöver användas till annat.Två befintliga hästkastanjer behålls på torget, två tas 

ner för att få in mer ljus på torget.

Väderskyddad cykelparkering.

Befintlig busshållplats.

Trappsteg tar upp höjdskillnad. Tre planteringsöar 
med trädgrupper.

Referensbilder vattenspel
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12.

13.

14.

15

17.

16.

19. 18.

22.

21.

20.

30.

24. 23.

25.

26.

27.

32.

31.

29.

33.

28.
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Söderhamnen

31.

32.

33.

Cykelparkering.

Nedsänkt bryggpromenad för ökad vattenkontakt, nås 
tillgängligt via ramp samt trappor/sittgradänger.

Platsbildning med utblick över vattnet, med plats 
för solstolar och lekskulptur.

8Vaxholms kajer | Övergripande gestaltingsplan

12.

13.

14.

15

17.

16.

19. 18.

22.

21.

20.

30.

24. 23.

25.

26.

27.

32.

31.

29.

33.

28.

138



Referensbild lekskulptur

9Vaxholms kajer | Övergripande gestaltingsplan

Västerhamnen

34.

36.

37.

38.

39.

35.

Ny mur av träinklädd betong eller natursten tar 
upp höjdskillnad och ersätter räcke och slänt längs 
gatan. 

Bänkar och träd placeras mot muren längs 
gångstråket.

Trappa ner till brygga.

Häckomgärdad park med sittplatser, träd, 
perennplanteringar, gräsyta och lekskulptur. Plats 
för en ny kärleksbänk.

Ramp mellan kaj och den nedre brygg-nivån.

Nedsänkt bryggpromenad för ökad vattenkontakt, 
nås tillgängligt via ramp och trappor.

37.

39.

38.

35.

36.
34.

Referensbild perennplantering
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Tjänsteutlåtande
2021-03-18

Änr KS 2021/26.212
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Yttrande över samråd om förslag till översiktsplan för Täby kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Yttrande över samråd om förslag till översiktsplan för Täby kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning
Kommunen har tagit del av en remiss från Täby kommun för samråd om förslag till ny översiktsplan Täby 
2050 – Staden på landet. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala 
intressen i förslaget till översiktsplan. Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala 
intressen berörs av planförslaget: transportinfrastruktur, ekologiska spridningssamband och den 
gemensamma ytvattenförekomsten Stora Värtan. Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men 
har vissa synpunkter på hur regionala ekologiska spridningssamband behandlas i planen, samt hur planen 
bidrar till att miljökvalitetsnormer för ytvatten uppfylls.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-03-18
Yttrande över samråd om förslag till översiktsplan för Täby kommun, 2021-03-31
Inbjudan till samråd Täby Översiktsplan, 2021-02-01
Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet Samrådsförslag, 2021-02-01
Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för Täby kommun Samrådshandling 2020-12-22, 2021-02-01

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande över samråd om förslag till översiktsplan för Täby kommun

Sammanfattning
Kommunen har tagit del av en remiss från Täby kommun för samråd om förslag till ny översiktsplan Täby 
2050 – Staden på landet. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om mellankommunala 
intressen i förslaget till översiktsplan. Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala 
intressen berörs av planförslaget: transportinfrastruktur, ekologiska spridningssamband och den 
gemensamma ytvattenförekomsten Stora Värtan. Överlag ser kommunen positivt på planförslaget men 
har vissa synpunkter på hur regionala ekologiska spridningssamband behandlas i planen, samt hur 
planen bidrar till att miljökvalitetsnormer för ytvatten uppfylls.

Bakgrund
Kommunen har fått en remiss från Täby kommun för samråd om förslag till ny översiktsplan Täby 2050 – 
Staden på landet. Samrådstiden var satt till 1 februari och 7 mars. Förvaltningen har begärt och fått 
beviljat anstånd till och med 6 maj. Remissen syftar till att kommunen ska kunna yttra sig om 
mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan

Bedömning
Mellankommunala intressen

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget till översiktsplan berör tre huvudsakliga 
mellankommunala intressen: 

 Transportinfrastruktur – i synnerhet vad gäller E18 och utvecklingen av Arninge station
 Ekologiska spridningssamband – särskilt för grönkilssamverkan och spridningssambanden mellan 

Angarnskilen och Bogesundskilen
 Gemensamma ytvattenförekomster – specifikt Stora Värtan 

Synpunkter på transportinfrastruktur

För Vaxholms stad är utvecklingen av Arninge-Ullna som kollektivtrafikknutpunkt en viktig och positiv 
del av planerna för förändring av transportinfrastrukturen. Kommunen ser positivt på att lokalisering av 
nya arbetsplatser föreslås i området, liksom planeringen för att underlätta kombinationsresor med hjälp 
av bland annat infartsparkeringar. Kommunen ser även positivt på att behovet av förbättrad regional 
tillgänglighet och framtida transportlösningar för resor västerut lyfts i planförslaget.
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Synpunkter på Spridningssamband och Transportinfrastruktur

För Vaxholms stad är sambandet i gränsen mellan Österåker och Täby kommun särskilt viktig ur ett 
grönkilperspektiv då det är där Bogesundskilen hänger samman med den övergripande grönstrukturen i 
regionen. Kommunen ställer sig positiv till ställningstagandena/vägledningen angående 
spridningssambanden mellan Angarns- och Bogesundskilarna, så som återges nedan.

 Utveckla promenadenstråket längs med Ullnasjöns strand. Stärk det regionalt svaga 
spridningssambandet mellan Bogesundskilen och Angarnkilen. 

 Utveckla Arninge station till en bytespunkt för resor vidare i regionen och i Täby och som en grön 
station med tydliga stråk till omkringliggande natur.

Däremot anser kommunen att detta skulle behöva återges tydligare i plankartan och gärna utvecklas. 

Synpunkter kring miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster

En mycket stor del av Täby kommun ingår i avrinningsområdet för ytvatten för Stora Värtan. För att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten behövs en mellankommunal samverkan kring 
ytvattenförekomster som Stora Värtan.

Figur 1 Urklipp från Vatteninformationssystem Sverige (VISS) Vattenkartan - Vattenförekomst avrinningsområden ytvatten 
(VARO), 2021-03-18

Kommunen ser mycket positivt på att områden för skyfallshantering och dagvatten är så tydligt 
utpekade i plankartan, men vill uppmärksamma att det med hänvisning till miljökvalitetsnormerna kan 
vara lämpligt att göra tydligare avgränsningar mellan syftet att hantera skyfall och dagvatten. Detta med 
anledning av att dagvattenrening inte  ?????

Kommunen är också positiv till den gedigna kartläggning av ekosystemtjänster som har gjorts, men 
saknar tydlig information om hur ytvattenförekomster har hanterats.
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Postadress Besöksadress Telefon Orgnummer E-post handläggare www.taby.se 

Täby Kommun 

18380 Täby 

Esplanaden 3 08-555 590 00 212000-0118 marie.broberg@taby.se

  

 

 

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET Enligt remisslista  

Plan- och exploateringsavdelningen  

Marie Broberg  

Inbjudan till samråd avseende Översiktsplan Täby 2050 – 
Staden på landet  

Täby kommun har upprättat ett förslag till ny översiktsplan för Täby. Kommunstyrelsen 

beslutade 25 januari 2021, § 6, att genomföra samråd om Översiktsplan Täby 2050 - Staden på 

landet.  

Syftet med översiktsplanen är att redovisa kommunens inriktning för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön med sikte på år 2050. Översiktsplanen föreslår nya mål för 

hållbar utveckling som ska gälla för hela kommunens organisation samt utvecklingsinriktning 

och vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och 

bevaras. 

Syftet med samrådet är att ge möjlighet till insyn och påverkan och få fram ett bra 

beslutsunderlag. Översiktsplan Täby 2050- Staden på landet ligger till grund för samrådet. 

Till samrådshandlingarna hör även Miljökonsekvensbeskrivning, som belyser planens 

påverkan på miljö och klimat.  

Samrådstid: 1 februari – 7 mars 2021  

Samrådshandlingarna och information om samrådet finns på kommunens hemsida 

www.taby.se/nyoversiktsplan. Planförslaget kommer under hela samrådsperioden att finnas 

tillgänglig i Täby kommunhus i Täby centrum, Esplanaden 3. Under samrådstiden kommer det 

också att finnas möjlighet att komma i kontakt med kommunens tjänstepersoner via telefon.  

Har ni synpunkter på förslaget ska dessa ha inkommit skriftligt senast den 7 mars 2021 till 

Täby kommun, stadsbyggnadsnämnden, 183 80 Täby eller till sbn@taby.se. Ange Dnr KS 

2018/196-20.  

Upplysningar lämnas av Marie Broberg, översiktsplanerare, tfn 08-55 55 96 89, e-post:  

marie.broberg@taby.se  

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Erik Andersson 

Ordförande  
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Information om behandling av personuppgifter 

De personuppgifter som lämnas i ärendet kommer att behandlas i enlighet med 

datasskyddsförordningen och endast för de ändamål som ärendet avser. Uppgifterna som 

lämnas används för att handlägga ärendet. Vill du läsa mer om de personuppgiftsbehandlingar 

som Täby kommun utför, gå till vår hemsida www.taby.se 

 

Remisslista  

Kommunala nämnder och bolag  

Barn- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

SRMH (Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd)  

Stadsbyggnadsnämnden 

TFAB (Täby Fastighets AB)  

TMAB (Täby Miljövärme AB)   

 

Kommuner 

Danderyds kommun 

Norrtälje kommun 

Sollentuna kommun 

Upplands Väsby kommun 

Vallentuna kommun 

Vaxholms kommun 
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Österåkers kommun 

Regionala och statliga aktörer 

AB Fortum värme  

AB Stokab 

Arriva  

Boverket 

E.ON värme Sverige AB 

Ellevio AB 

Fortifikationsverket 

Försvarsmakten 

Käppalaförbundet 

Lantmäterimyndigheten i Täby kommun 

Luftfartsverket  

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Naturvårdsverket  

Norrvatten AB 

Polismästaren i Täby polisdistrikt 

Posten Sverige AB 

Region Stockholm 

Riksantikvarieämbetet  

Sjöfartsverket 

Stockholms läns museum  

Storstockholms brandförsvar  
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Swedavia AB Stockholm - Arlanda Airport 

Svenska Kraftnät 

SÖRAB 

TeliaSonera Skanova Acess AB 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

 

Övriga (föreningar, fastighetsägare, organisationer, mm) 

Arninge företagarförening 

Cykelfrämjandet Stockholm Nordost  

Ett hållbart Täby 

Friluftsfrämjandet i Södra Roslagen/Täby, Vallentuna och Vaxholm 

Företagarna Täby  

HSO Täby kommun 

Hyresgästföreningen i Storstockholm 

LRF:s kommungrupp 

Nyföretagarcentrum 

PRO Täby 

Rodamco (centrumledningen)  

Rotary 

SPF Seniorerna, Jarlabanke 

SPF Seniorerna, Tibble Täby 

Stiftelsen Stockholms studentbostäder 

Stockholms handelskammare 
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Stockholms ornitologiska förening 

Svensk handel  

Svenska Turistföreningen 

Täby föreningsråd 

Täby församling 

Täby hembygdsförening 

Täby naturskyddsförening 

Täby orienteringsklubb 

Täby Park AB 

Täby villaägareförening 

YIMBY 
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Förord 

Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Täby 2050 – Staden på 

landet, som du nu har framför dig, visar hur kommunen kan utvecklas. Var 

nya bostäder kan byggas, var det behövs nya trafiklösningar och hur olika 

markområden ska användas. På så sätt är översiktsplanen en vägvisare för den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i vår kommun. 

Planen har sin utgångspunkt i att Täby ska utvecklas med kvalitet och genom 

omsorgsfull planering, för attraktiva och trygga miljöer för såväl boende, 

företagare som besökare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. 

Därför skriver vi i denna plan att stads- och bostadsutveckling huvudsakligen 

ska ske i närheten av Roslagsbanan. Övrig bebyggelsestruktur ska inte 

genomgå några större förändringar utan behålla sin befintliga karaktär. Täbys 

många grönområden ska bevaras och är viktiga för rekreation och friluftsliv.  

I översiktsplanen poängteras också att trafik och infrastruktur ska fungera. Vi 

vill till exempel att Roslagsbanan förlängs till Arlanda och att Täby centrum-

Arninge utvecklas som ett nav i kollektivtrafiken för bättre tvärförbindelser. 

Framkomligheten för biltrafiken är också högt prioriterad med bland annat 

förstärkt framkomlighet på Norrortsleden, Arningevägen och E18. 

För att Täby fortsatt ska vara en attraktiv kommun att bo och leva i måste 

näringsliv, serviceutbud samt kultur- och fritidsaktiviteter gå hand i hand. Vi 

ska värna välfärdens kärna och vill ständigt förbättra kvalitet som effektivitet. 

Täby ska utvecklas varsamt på ett samhällsekonomiskt sätt. På så vis blir en 

fantastisk kommun ännu bättre i framtiden.  

Erik Andersson (M) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Välkommen till översiktsplanen! 

Nedan presenteras de kapitel som översiktsplanen består av.  

Inledning och utgångspunkter 

Det inledande kapitlet beskriver översiktsplanens formella och lagstadgade ramar. Det innehåller 

också förutsättningar för översiktsplanens innehåll och ställningstaganden samt en beskrivning 

av regionala utgångspunkter och intressen.  

Fem mål för ett hållbart Täby 2050 

Kapitlet innehåller fem nya mål för hållbar utveckling i Täby. Målen beskrivs övergripande 

avseende målbild och koppling till Agenda 2030 samt Sveriges nationella miljökvalitetsmål. 

Kapitlet redogör även övergripande för implementering i verksamhetsplanering och budget.  

Utvecklingsinriktning 

Kapitlet redovisar Täbys utvecklingsinriktning och ställningstaganden kring de förhållanden som 

har betydelse för en lämplig mark- och vattenanvändning och resurshushållning och som 

vägleder arbetet mot de fem målen för ett hållbart Täby.   

Plankarta och vägledning   

Kapitlet redovisar hur kommunen avser att använda mark- och vattenområden i Täby samt hur 

kommunen avser att bevara och utveckla den bebyggda miljön. Det redovisas i översiktsplanens 

plankarta och genom en vägledning. Vägledningen ges generellt för de olika typerna av mark- och 

vattenanvändning samt områdesvis för olika delområden i kommunen.  

Riksintressen och andra värden  

Kapitlet redovisar Täbys förhållningssätt till riksintressen, skyddade områden och platser samt 

andra värden som efterföljande planering och utveckling bör ta hänsyn till.  

Genomförande 

Kapitlet beskriver hur översiktsplanen ska genomföras och följas upp, förutsättningar för den 

efterföljande fysiska planeringen samt en övergripande utbyggnadsstrategi.  

Konsekvenser  

Kapitlet sammanfattar i en samlad bedömning de miljökonsekvenser som samrådsförslaget 

medför.  

Bilagor  

Bilagan till översiktsplanen består under samrådsskedet av en miljökonsekvensbeskrivning. Till 

utställning och antagande kommer översiktsplanen att kompletteras med fler bilagor.   
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Inledning och utgångspunkter  

Det här är översiktsplanen  

När Täby utvecklas ska det ske med kvalitet och genom omsorgsfull utveckling av attraktiva och 

trygga miljöer för boende, företagare och besökare. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby ska 

vara hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. 

Översiktsplanen visar hur detta ska ske och med en målbild för år 2050.  

Översiktsplanen regleras genom plan- och bygglagen och miljöbalken 

Alla kommuner ska ha en aktuell kommunövergripande översiktsplan som anger inriktningen för 

den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska vägleda beslut om hur mark- och 

vattenområden och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Av 

översiktsplanen ska det framgå hur riksintressen tillgodoses, hur gällande miljökvalitetsnormer 

följs och hur förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt beaktas. 

Kommunen ska samråda om förslaget med allmänheten, intresseorganisationer, länsstyrelsen 

samt berörda kommuner och myndigheter. Synpunkter från samrådet sammanställs och 

kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet revideras förslaget och presenteras under 

en granskning. Granskningen ska pågå i minst åtta veckor. Därefter antar kommunfullmäktige 

översiktsplanen.  

Översiktsplanen är inte bindande. Den ger inga rättigheter eller skyldigheter till vare sig 

myndigheter eller enskilda. I planen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra.  

Översiktsplanens funktion  

Översiktsplanen vägleder och möjliggör utveckling på en övergripande nivå. Den innehåller även 

nya kommunala mål som ska vägleda arbetet för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 

utveckling. Det fortsatta arbetet med att uppnå målen och bidra till relevanta delar av de globala 

hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 genomförs inom verksamhetsplaneringen.  

En mer specifik inriktning för mark- och vattenanvändning arbetas fram i samband med den 

efterföljande planeringen och i beslut om exempelvis planprogram, detaljplaner och bygglov eller 

genom framtagande av olika typer av handlingsplaner. Översiktsplanen fungerar också som en 

plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen och 

som bedömningsunderlag av handläggare på exempelvis Länsstyrelsen och domstolar. Den kan 

också användas av företag som söker plats för sin verksamhet.  

Översiktsplanens avgränsning  

Översiktsplanen gäller för hela kommunens geografiska område och för hela 

kommunorganisationen, men tillämpas på olika sätt inom kommunens olika nämnder och 

verksamhetsområden. Tidsperspektivet är 2050.  

För Täbys centrala delar, Arninge Ullna och Täby stadskärna, finns fördjupningar av den än så 

länge gällande kommunövergripande översiktsplanen, Det nya Täby 2010-2030, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-12-14. Fördjupningarna för Arninge-Ullna och Täby stadskärna är 

antagna av kommunfullmäktige 2009-09-28 respektive 2019-11-04. Fördjupningen av 
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översiktsplanen för Täby stadskärna har arbetats in i detta förslag till ny översiktsplan och de två 

planerna ska läsas tillsammans. Fördjupningen av översiktsplanen för Arninge-Ullna kommer att 

ersättas av inriktningen för området i denna nya översiktsplan. En mer detaljerad inriktning för 

Arninge-Ullna arbetas fram inom en strukturplan. 

 
Avgränsningen för översiktsplanen (hela kommunen) samt fördjupningar av översiktsplanen för Täby 
stadskärna (1) och Arninge-Ullna (2) 

Förutsättningar för Täbys översiktsplan  

Utgångspunkten för detta samrådsförslag är överenskommelsen om finansiering av en utbyggnad 

av Roslagsbanan samt bostadsåtagande inom Sverigeförhandlingen, som Täby har undertecknat 

med staten och Region Stockholm. En förutsättning för att Täby ska utvecklas i föreslagen takt är 

att den tillväxt som bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen innebär inte sker på bekostnad 

av sämre ekonomi för kommunen eller försämrad kvalitet i den verksamhet som Täby kommun 

finansierar. 

1 

2 
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Utgångspunkter för mark- och vattenanvändningen i Täby är att:  

 Stadsutveckling och mer omfattande bebyggelseutveckling i första hand sker för att stärka 

regional och lokal service och koncentreras till redan bebyggda områden: den regionala 

stadskärnan Täby centrum-Arninge och kommundelscentrum. Bostadsutveckling i 

närheten till Roslagsbanan ska prioriteras samt utveckling av området Gripsvall. Övrig 

bebyggelsestruktur ska inte genomgå någon omfattande förändring utan ska behålla 

befintliga karaktärer och värden.  

 Den övergripande grönstrukturen bevaras och utvecklas med fokus på biologisk mångfald, 

funktionella spridningssamband och Täbybornas närhet till naturen.  

 Områden med god tillgänglighet i det regionala vägnätet utreds för utveckling av nya 

verksamhetsområden, platser för logistik och omlastning, tekniska 

försörjningsanläggningar och/eller som bytespunkter för kommunikationer.  

 Samverkan fortsätter kring utpekade utvecklingsstråk för väg-, spår- och 

båtkommunikationer till och från övriga regionen för att öka den regionala 

tillgängligheten för invånare och verksamma.   

 

Övergripande utvecklingskarta 
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Regionala utgångspunkter och intressen  

Många planeringsfrågor behöver samordnas på regional nivå och mellan kommuner. Nedan 

presenteras utgångspunkter och frågor som är viktiga för Täby att samverka kring.  

Stockholm Nordost  

Stockholm Nordost, det kommungemensamma arbetet mellan Danderyd, Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåker, är ett uttryck för samarbete i regionala och 

mellankommunala frågor. Samarbetet syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i 

regiondelen med stark tillväxt och förbättrade kommunikationer i ett sammanhållet spårsystem. 

Den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge ska utvecklas som ett nav i kollektivtrafiken 

med förbättrade tvärförbindelser till och från övriga regionen. Inom Stockholm Nordost pågår 

arbete med att fullfölja den fördjupade förstudien för Roslagsbanan till Arlanda. Prioriteringar 

för samarbetet är:  

 Förbättrad regional tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiksystemet genom utveckling 

av Roslagsbanan med dubbelspår, förlängning till Stockholm city via Odenplan och till 

Arlanda samt utveckling av Arninge station 

 Utveckling av den regionala stadskärnan för arbete, service och resande samt förbättrade 

tvärförbindelser till andra regionala stadskärnor 

 Förstärkt framkomlighet på Norrortsleden, Arningevägen och E18  

 Utveckling av regionala cykelstråk 

Samarbetet är också en viktig förutsättning vid framtagande av nationell infrastrukturplan, 

länsplan för regional transportinfrastruktur och andra beslut på nationell och regional nivå som 

nordostsektorn gemensamt påverkas av.  

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, ger vägledning och långsiktig riktning för 

översiktsplaneringen och andra regionala utvecklingsfrågor. RUFS 2050 pekar ut utveckling av 

flera så kallade regionala stadskärnor som ska komplettera centrala Stockholm och avlasta 

transportsystemet. Inriktningen innebär bland annat stadsutveckling i de bästa 

kollektivtrafiklägena, sammanlänkade regionala stadskärnor och sammanhängande grönstruktur 

och robust vattenmiljö.  

Översiktsplanen redovisar hur Täby centrum-Arninge ska utvecklas till en regional stadskärna 

genom planering för fler bostäder och arbetstillfällen och utvecklad service i robusta och täta 

miljöer med ett stort regionalt upptagningsområde.  

Behovet av regional kapacitetsstark kollektivtrafik mellan Täby centrum-Arninge och andra yttre 

regionala stadskärnor behöver utredas förutsättningslöst på regional nivå, i enlighet med RUFS 

2050. För Täby är det viktigt att kommunikationerna mellan den regionala stadskärnan och 

Kista-Sollentuna-Häggvik och vidare till Barkarby-Jakobsberg samt Arlanda-Märsta utvecklas 

med attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Det ger regional nytta och tillgänglighet, 

genom att avlasta förbindelserna in mot de mest centrala delarna av regionen och stärka 

kopplingarna mellan delregionerna inom länet. Översiktsplanen redovisar kommunikationsstråk 

och bytespunkter inom kommunen samt målpunkter utanför kommunen.  
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Utanför tätortsområdena består Täby till stor del av grönområden som är en del av den regionala 

grönstrukturen i länet och för Täby ett viktigt regionalt och mellankommunalt intresse. Täby 

kommun ska fortsätta att ta ansvar för att kvaliteten i den regionala grönstrukturen bibehålls och 

utvecklas. Ett aktivt deltagande i pågående grönkilssamverkan är ett led i detta.  

 

Utsnitt ur plankarta – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 

Övriga regionala och mellankommunala frågor 

Framtida energiförsörjning behöver hanteras gemensamt i regionen, men även andra tekniska 

försörjningsystem såsom avfallshantering förutsätter samverkan över kommungränserna. Idag 

samarbetar Täby med Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, 

Upplands Väsby och Vallentuna om avfallsfrågorna inom det gemensamma regionala 

avfallsbolaget SÖRAB. En ny gemensam avfallsplan har tagits fram inom samarbetet.  

Även dricksvattenförsörjning, spill- och dagvattenfrågor samt vattenvård bygger på regional 

samverkan. Täby ingår i Oxundaåns vattensamverkan, Norrvatten och Käppalaförbundet samt 

Svealands Kustvattenvårdsförbund. Exempel på övriga regionala och mellankommunala 

samverkansfora är Runriket, räddningstjänsten Stockholms brandförsvar samt miljö- och 

tillsynsmyndigheten Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor, SRMH. Täby kommun är 

också medlem i Östra Sveriges luftvårdsförbund, där 60 medlemsorganisationer samverkar i 

arbetet för en bättre luftmiljö.  

Masshantering och täktverksamhet tar stora ytor i anspråk. Dessutom genererar de transporter 

och påverkar flera kommuner och de större trafiklederna. Lämpliga platser som kan reserveras 

för detta behöver utredas vidare och samordnas inom Stockholm Nordost och med andra berörda 

kommuner.  
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Fem mål för ett hållbart Täby 2050 

Täby och omvärlden  

Kommunens organisation med verksamheter och bolag är en viktig aktör på en lokal marknad, 

med påverkan även utanför kommunens gränser. Världen är i ständig förändring och 

förändringarna sker i en allt snabbare takt. Med siktet på år 2050 påverkas Täbys utveckling av 

globala trender som till exempel urbanisering, hållbart ansvar och digitalisering.  

Kommunen har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för Täbys invånare, näringslivet och 

besökare. Genom att kommunen utvecklar effektiva arbetsmetoder, utför ett professionellt arbete 

och fattar väl avvägda beslut ska god service och livsmiljö även i framtiden kunna erbjudas 

invånarna i Täby.  

Implementering av FN:s globala mål för hållbar utveckling - Agenda 2030  

Täby är en föregångskommun på många områden och har som målsättning att vara det även 

inom hållbarhetsområdet. Ett av Täbys inriktningsmål är att vara en ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt hållbar kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att kommunens kommande 

översiktsplan och hållbarhetsarbete ska bidra till att nå de av FN:s medlemsländer antagna 

globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.  

Agenda 2030 innefattar alla aspekter av hållbarhet: sociala, miljömässiga och ekonomiska. I den 

formuleras 17 mål och 169 delmål för en hållbar utveckling. Målen är alla lika viktiga för att 

uppnå hållbar utveckling på lokal och global nivå och många av dem är beroende av varandra. 

Det innebär att framgång för ett mål ger positiva effekter på ett annat. Agendan utgår från 

definitionen av hållbar utveckling som ”utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov”. 

För flera av de 17 globala målen har Täby redan idag en tydlig inriktning och arbete som styr mot 

mål- och delmålsuppfyllelse. 

 

FN:s globala mål för hållbar utveckling 
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Fem övergripande mål  

Inom arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Täby har fem målområden identifierats som 

viktiga för kommunens identitet, attraktionskraft och utveckling. Globala mål och delmål 

relevanta för kommunen har kopplats till respektive målområde och en målbeskrivning har tagits 

fram. Målområden för Täby är:  Attraktivt och tryggt, Framkomligt och sammanlänkat, Artrikt 

och hälsosamt, Innovativt och näringslivsvänligt samt Robust och klimatsmart. 

Målen täcker in flera möjligheter och utmaningar för Täby. Målbeskrivningarna har relevans för 

flera nämnder och bolag, men även invånare och verksamhetsutövare är viktiga att samverka 

med för att lyckas med Täbys vision. Täbys vision är:  

”Täby utvecklas med trygghet och frihet för en hållbar framtid” 

Kommunens inriktningsmål för innevarande mandatperiod är: 

1. Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby 

2. Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar kommun 

3. Verksamhet finansierad av Täby kommun håller hög kvalitet oavsett utförare 

 

De fem målen för ett hållbart Täby ska bidra till att nå måluppfyllelser och ska under innevarande 

mandatperiod följas upp inom inriktningsmål 2; Täby är en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbar kommun.  

Översiktsplanen har siktet på att, genom att implementera Agenda 2030 i mål, 

utvecklingsinriktningar samt vägledning för den fortsatta planeringen, skapa goda 

förutsättningar för invånarna i Täby till ett väl fungerande vardagsliv i ett robust, tryggt och 

attraktivt Täby även i framtiden.  Nedan presenteras Täbys fem övergripande mål för en 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.  

 

Täbys mål samt de globala hållbarhetsmål och nationella miljökvalitetsmål de syftar till att bidra till. 
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Attraktivt och tryggt 

 

Täbys invånare har frihet att själva kunna välja från ett rikt utbud av tjänster. Med stor omsorg 

skapas attraktiva och trygga offentliga platser, skola, omsorg och bostäder i levande och varierade 

bostads- och stadsmiljöer, tillsammans med välfärdstjänster som håller hög kvalitet.  

Goda exempel från andra organisationer används i utvecklingsarbetet och kommunen tar stöd 

från forskningen för till exempel skolutveckling, utveckling av vård- och omsorg, kultur- och 

fritid, stadsutveckling, miljö- och klimatarbete. 

Kommunikation, dialog, service och bemötande är en nyckel för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Genom dialogen med invånare, aktörer och företag i Täby, utvecklas kommunen i en ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbar riktning.  

Framkomligt och sammanlänkat 

 

I Täby är det lätt att ta sig fram, med bil, kollektivtrafik eller som gående och cyklist. 

Transportsystemet är tryggt och tillgängligt och bidrar till en mer sammanlänkad kommun. 

Framkomligheten ökar genom stadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen, hållbara och 

kostnadseffektiva åtgärder för framtiden och genom regional samverkan som tillsammans gör det 

enklare att förflytta sig i vardagen. 
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Artrikt och hälsosamt 

 

 

Halva Täby är grönt och hela Täby är hållbart. Naturen i Täby - skogar, våtmarker, sjöar och 

vattendrag värnas för att skydda Täbybornas närhet till rekreativa och hälsosamma 

grönområden, den biologiska mångfalden och viktiga ekosystemtjänster.  

Skog, jordbruksmark, parker och kvartersmark förvaltas hållbart och resurseffektivt för en hög 

biologisk mångfald, stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och minskat läckage av 

förorenat dagvatten till Täbys sjöar, vattendrag och kust. 

Innovativt och näringslivsvänligt 

 

En viktig målsättning är att Täby har ett av landets bästa företagsklimat och en väl fungerande 

integration. Det är viktigt att Täbybornas kompetens och utbildningsnivå matchar det 

arbetsmarknaden efterfrågar och bidrar till kompetensförsörjning, nyetablering och utveckling av 

företag i kommunen.  

Genom kommunens samverkan med det lokala och regionala näringslivet, samhällsaktörer, 

kommuner och forskning skapas innovationer och ett stärkt och hållbart näringsliv. 

Kommunen är fortsatt en attraktiv arbetsgivare där man trivs, utvecklas och stannar kvar. 
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Robust och klimatsmart 

 

Täby är robust och klimatsmart och kommunen bidrar till att nå de nationella klimat- och 

miljömålen genom strategiskt arbete. 

Viktiga samhällsfunktioner i den tekniska infrastrukturen, transportsystemet och bebyggelsen 

ska klara klimatförändringarnas effekter. Riskreducerande åtgärder är en del i kommunens 

verksamhetsplan. 

I Täby ska det vara lätt för boende, aktörer och företag att göra hållbara val och bidra till 

återbruk, återvinning och minskad nedskräpning.  

Avgränsning, styrning och uppföljning 

För att utvecklas i en hållbar riktning tar kommunen stöd av globala, nationella och regionala 

mål. Förutom att implementera Agenda 2030, ska kommunens mål för hållbar utveckling även 

vägleda i arbetet med att uppnå bland annat Sveriges klimat- och miljömål, Folkhälsomål och 

Regionala utvecklingsmål. Kommunens mål ska vägleda kommunens verksamheter samtidigt 

som de ska underlätta, och inspirera invånare och aktörer verksamma i Täby, till att göra hållbara 

val och bidra till uppfyllelsen av Agenda 2030.  

Översiktsplanen med mål för en hållbar utveckling ska ersätta kommunens Miljöprogram 2016-

2020 som styrdokument. Översiktsplanen blir därmed kommunens hållbarhetsprogram och de 

övergripande målen ska ingå i kommunens ordinarie styrmodell och modell för uppföljning. 

Verksamhetsplanen blir då med stöd av målen och översiktsplanen kommunens handlingsplan 

för hållbar utveckling.  

Kommunen har valt att arbeta med alla 17 globala mål och de delmål som är relevanta för Täby 

och kommunens arbete och rådighet. De fem målen för ett hållbart Täby ska hjälpa nämnder och 

verksamheter att inom verksamhetsplaneringen säkerställa att hållbarhet ingår som en självklar 

del i det dagliga arbetet och att relevanta delmål i Agendan har beaktats. Då målen har en 

övergripande vägledande funktion, kan mätbara nämndspecifika mål komma att behöva tas fram 

inom det fortsatta verksamhetsplaneringsarbetet.  

Genom tidsatta aktiviteter, projekt och uppdrag på verksamhets- och enhetsnivå kommer arbetet 

att kunna styras och följas upp systematiskt inom verksamhetsplaneringen och i riktning mot 

uppfyllelsen av målen i Agendan. Uppföljningen sker genom nyckeltal och indikatorer och 
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rapporteras två gånger per år inom den ordinarie styrningen. De övergripande målens relevans 

ses över inför varje ny mandatperiod, med utgångspunkt i den politiska inriktningen för 

perioden. Mål på nämnd- och verksamhetsnivå ses årligen över inom ramen för 

verksamhetsplaneringen. 

Roller och ansvar 

Inom kommunens organisation ansvarar ytterst verksamhets- och bolagschefer för uppfyllelsen 

av målen. Arbetet stödjs genom olika styrdokument (program, planer och policys), som 

konkretiserar arbetet med strategier, vägledningar och mätbara mål, och arbetet genomförs 

genom tids- och ansvarsbestämda aktiviteter, projekt och uppdrag inom verksamheterna. 

Nämnders och bolags målansvar hanteras inom den ordinarie styrningen.  

Nämnder och bolag ska löpande göra analyser och identifiera möjligheter till och behov av 

utveckling och kommunikativa åtgärder inom ramen för verksamhetsarbetet och de egna 

målansvarsområdena. Ämneskunskaper och kunskaper om omvärld, analyser och goda exempel 

behöver kommuniceras för att inspirera till ständig förbättring för Täbys invånare och företagare 

i en hållbar riktning. 
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Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningen redovisas utifrån de fem målen för ett hållbart Täby och vägleder arbetet 

i den fysiska planeringen.  

 

Täbys mål och översiktsplanens utvecklingsinriktning. 

 

Attraktivt och tryggt  

 

Täby ska vara en attraktiv kommun att bo i, där vardagslivet ska fungera i levande och varierade 

bostads- och stadsmiljöer, med möjlighet att jobba nära hemmet, med stor valfrihet och med 

samhällsservice som håller hög kvalitet. Täby ska erbjuda en säker och trygg livsmiljö. 

Utvecklingen ska ske med människan i centrum och ta fasta på de befintliga kvaliteter och värden 

som finns idag och som kännetecknar Täby.  

Befolkningsutveckling, bostadsförsörjning och välfärdstjänster  

 Bostäder ska planeras för en jämn utbyggnadstakt och behovet av välfärdstjänster ska 

tillgodoses. Bostadsutvecklingen ska ske främst i den regionala stadskärnan inom större 
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stadsutvecklingsprojekt, i kommundelscentrumen och i närhet till kollektivtrafiken. 

Försörjnings- och investeringsplaner ska hållas aktuella, tillförlitliga och ekonomiskt 

genomförbara.  

Befolkning och bostäder  

Befolkningen förväntas öka med i genomsnitt cirka 1,5 procent årligen fram till år 2050. 

Befolkningsmängden kan då komma att uppgå till cirka 100 000.  

Bostadsutvecklingen ska ske under ordnade former genom en jämn utbyggnadstakt om i 

genomsnitt mellan 600 – 650 bostäder per år till år 2050. En jämn utbyggnadstakt möjliggör för 

en samordnad utveckling av förskola, skola och omsorg och bibehållen kvalitet i kommunens 

verksamheter, samtidigt som god planberedskap och tydlig inriktning för kommande planering 

och markanvändning skapar förutsägbarhet för marknadens aktörer.  

Med nya Roslags-Näsby, Täby park och Arninge-Ullna säkras kommunens långsiktiga tillväxt och 

skapar fler bostäder med närhet till kollektivtrafik. Ambitionerna ska vara höga avseende 

attraktivitet och trivsamhet. Det ska vara lätt att kunna välja det boende som passar en själv bäst. 

Nya bostäder ska finnas i en variation av bostadsstorlekar, boendeformer och upplåtelseformer. 

Mellan 10 – 15 procent av bostadstillskottet ska upplåtas med hyresrätt.  

Bostäder planeras till största delen som flerbostadshus i en blandad bebyggelse. Visst 

bostadstillskott planeras som komplement i befintliga bebyggda områden främst i den regionala 

stadskärnan Täby centrum-Arninge, i anslutning till kommundelscentrum i Skarpäng, Täby 

kyrkby, Gribbylund, Näsbypark och Hägernäs samt i Gripsvall och i Täby kyrkby invid Jarla 

Bankes väg.  

Fakta: Befolkning och bostäder   

Den 31 december 2019 hade Täby kommun 71 874 invånare. Sedan 2010 har befolkningen ökat med 

drygt 8 000 invånare. Ökningstakten har varit mellan 1,2 till 1,6 procent årligen. Under 2019 var 

ökningen betydligt svagare. De tre största åldersgrupperna hos befolkningen är de som är födda på 

1940-, 1960- och 1990-talen.  

Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning är högre än snittet i såväl länet som riket. 

Förvärvsfrekvensen ligger på ca 85 procent, vilket också är högre än snittet i länet och riket.  

I Täby kommun finns nästan 27 000 bostäder (2019). 52 procent av dessa finns i småhus och 48 procent 

i flerbostadshus. Av samtliga bostäder är ca 8 procent hyresrätter, 46 procent bostadsrätter och 46 

procent äganderätter.  

Välfärdstjänster inom social omsorg och utbildning  

I Täby finns ett varierat utbud av välfärdstjänster som förskola, skola, omsorg, friluftsliv, kultur 

och idrott med många olika utövare som håller hög kvalitet i sin verksamhet. Mångfalden och 

valfriheten ska upprätthållas och utvecklas genom samverkan med privata aktörer då nya lokaler 

planeras och verksamheter etableras.  

Eftersom de kommunala verksamheternas behov av lokaler, anläggningar och bostäder varierar 

över tid är det angeläget att ständigt anpassa utbudet efter aktuellt behov. Lokalförsörjningen ska 
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ha en tydlig koppling till kommunens ekonomiska förutsättningar samt mål- och budgetarbete. 

Befolkningsprognoser och behovsbedömningar tas fram kontinuerligt för att hålla 

försörjningsplaner och investeringsplaner för välfärdstjänster aktuella och tillförlitliga. Under- 

och överkapacitet ska undvikas. Lokaler ska i så stor utsträckning som möjligt samnyttjas för 

olika verksamheter och med kommersiell service där det finns efterfrågan. Nya detaljplaner ska 

vara flexibla så att lokalerna kan anpassas för annan användning i framtiden.  

Närhet till ett kommersiellt utbud, kommunikationer och primärvård behöver tillgodoses när nya 

bostadsetableringar planeras. Kostnadseffektiva lösningar och behovet av tillgänglighet och 

gemensamma ytor behöver säkerställas.  

Bra utemiljö och tillgång till dagsljus ska eftersträvas och tillräckliga ytor och trafiksäkra miljöer 

ska reserveras i tidiga planeringsskeden för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.  

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv 

 Behovet av kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar ska utgå från långsiktiga 

investeringsplaner. Alla reinvesteringar och investeringar ska vara kostnadseffektiva och 

ekonomiskt hållbara. Anläggningar och lokaler ska kunna samnyttjas för olika typer av 

aktiviteter.  

Ett rikt kultur- idrotts- och fritidsliv ger möjlighet till rekreation, motion och gemenskap. 

Tillgången till föreningsliv, konst och kultur, idrottsaktiviteter och större friluftsområden samt 

att kunna gå och cykla till olika aktiviteter skapar förutsättningar för detta.  

Täby är välförsörjt med idrottsanläggningar inom många idrotter. Kontinuerliga 

befolkningsprognoser och behovsbedömningar, tillsammans med utbudet i det befintliga 

beståndet, ska vara utgångspunkt för nya investeringar. Innovativa lösningar i samverkan med 

privata aktörer och närliggande kommuner ska eftersträvas. Alla reinvesteringar och 

investeringar ska vara kostnadseffektiva. Barn och ungdomars behov, omfattning för offentlig 

konst och grundläggande ekonomiska förutsättningar ska tas upp för diskussion tidigt i 

planprocesser 

Idrottsanläggningar tar ofta stora markytor i anspråk och kan med fördel samlokaliseras med 

utbyggnad av skolor. Nya anläggningar ska kunna användas effektivt och samutnyttjas av flera 

verksamheter. Bostadsnära parker och grönområden kan användas och ge utrymme för 

spontanidrott, motion och friluftsliv på egen hand.  

God arkitektur och gestaltning  

 Täby ska planera för trygga och estetiskt tilltalande miljöer, med höga vistelsevärden och 

ambitioner om kvalitet i stadsbyggnad och arkitektur. Varje stadsbyggnadsprojekt ska ha 

en bärande arkitektonisk idé utifrån platsen, funktionen och befintliga kvaliteter. 

Arkitektonisk kvalitet ska säkerställas genom nyskapande, omsorgsfullhet, detaljrikedom, 

materialval och växtlighet. 

Kommunens olika områden präglas av varierande arkitektoniska ideal och byggnadsmetoder. Det 

är en tillgång som bidrar till en varierad miljö och som ökar valfriheten. Nya planeringsprojekt 

ska utformas medvetet för att skapa tydlig karaktär och en sammanhållen helhetsmiljö avseende 
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exempelvis höjdskala, material- eller färgval. Olika områden kan med fördel utvecklas med en 

lokal identitet utifrån områdets förutsättningar vad gäller topografi, naturvärden, kulturhistoria 

och användning. 

Omsorgsfull planering ska ske i samverkan mellan olika intressenter. Genom att tidigt formulera 

en arkitektonisk idé och målsättningar kan projektets värde och särart lättare kommuniceras. På 

så sätt kan en hög kvalitet bibehållas genom planeringens och byggandets alla skeden. 

Ambitionen är att hitta arkitektoniska kvaliteter som går bortom stilyttringar och trender. 

Ett ökat fokus på arkitektur i Täby tydliggörs bland annat genom Arkitekturprogram för Täbys 

regionala stadskärna från 2019.  

Kulturmiljö som resurs  

 Kulturmiljön ska ses som en resurs i samhällsutvecklingen. Planering och utveckling ska 

utgå från platsens förutsättningar och bygga vidare på kvaliteter och kunskap om tidigare 

markanvändning, identitet och historia.  

Kulturarvet och kulturmiljön ska finnas för kommande generationer. De historiska spåren är 

viktiga att bevara, utveckla och synliggöra för att öka förståelsen för platsens identitet. 

Kulturmiljön ska ses som en värdefull resurs i samhällsutvecklingen så att viktiga värden kan 

upplevas av boende, verksamma och besökare.  

I samband med att Täby fortsätter att utvecklas bör förståelsen för hur landskapets olika 

karaktärsdrag och historia uppmärksammas och vara utgångspunkt.  

Täbys landskap kan delas in i tre olika karaktärer som bär spår av människans användning; det 

småbrutna odlingslandskapet, det skogsdominerade sprickdalslandskapet och tätortslandskapet. 

Odlingslandskapet innehåller spår av äldre jordbruksverksamhet. Skogslandskapet innehåller 

bronsålderslämningar och det är möjligt att uppleva småskaliga torplandskap. Odlingsmarkens 

och skogens värden och utbredning redovisas även i kapitel Riksintressen och andra värden.  

Tätortslandskapet vittnar om olika utbyggnadsepoker, från den tidiga bebyggelseutvecklingen 

under 1900-talets början, utbyggnaden av villa- och stationssamhällen intill Roslagsbanan till 

modernismens mer storskaliga planering och fram till idag. På samma sätt som varje tidsepok 

gjort sina avtryck kommer dagens tillägg att spegla nutidens stadsliv och byggande. Det som 

byggs idag blir en del av det framtida kulturarvet. Tätortslandskapets utveckling och 

kulturhistoriska uttryck beskrivs även i kapitel Plankarta och vägledning.  
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En trygg och säker kommun  

 Trygghet och säkerhet ska i enlighet med kommunens trygghets- och säkerhetsprogram 

beaktas genom hela samhällsutvecklingsprocessen. I planering ska ny bebyggelse 

lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.  

Trygghet  

Täby ska vara och uppfattas som en trygg och säker plats att bo, arbeta och vistas i. Ett 

trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv ska genomsyra utvecklingen av befintliga 

miljöer och i planeringen av nya områden, genom samordning, dialog och genomförande utifrån 

gällande regelverk, aktuell forskning och beprövade metoder. Utvecklingen ska ha ambitioner om 

gestaltning, konst och delaktighet i den offentliga miljön, för att öka det lokala engagemanget, 

verka brottsförebyggande och bidra till minskad skadegörelse. 

I den fysiska planeringen är ambitionen att utveckla väl gestaltade offentliga miljöer och en 

blandning av bostäder, arbetsplatser, service och anläggningar som kan bidra till ökad närvaro av 
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människor under olika tider på dygnet. Gång- och cykelstråk, bilvägar samt offentliga platser 

behöver utvecklas så att de är trafiksäkra, överblickbara och rätt belysta.  

Risk och säkerhet 

Inom Täby finns miljö- och hälsostörande verksamheter, farligt gods som transporteras på vissa 

vägar samt spårtrafik, vilka innebär risk för olyckor och skador för människor samt på miljö och 

egendom. Skador riskerar också att uppstå i samband med kraftiga skyfall, höga havsnivåer, 

torka och värmeböljor, idag och i framtiden. Risker till följd av klimatförändringar beskrivs inom 

kapitel Robust och klimatsmart.  

Miljö- och hälsostörande verksamheter finns i huvudsak i verksamhetsområden. Vissa är 

målpunkter för farligt gods. De kan begränsa kommunens planer på bebyggelse, men också ge 

upphov till störningar. De behöver särskilt beaktas i samband med planering. Generellt bör inga 

nya bostäder planeras inom 100 meter från drivmedelsstationer. I samband med detaljplanering 

kan riskanalyser dock visa på att avstånden kan bli såväl större som mindre. 

E18, Norrortsleden och delar av Arningevägen är primära rekommenderade transportleder för 

farligt gods. Arningevägen övergår i att vara sekundär transportled norr om Norrortsleden och 

trafikplats Mossen. Rekommenderade sekundära transportleder för farligt gods är 

Bergtorpsvägen, delar av Vikingavägen samt delar av Centralvägen och Enhagsvägen. Ny 

bebyggelse intill transportleder för farligt gods ska förhålla sig till det rekommenderade 

säkerhetsavståndet. På sikt är målbilden att vissa sekundärleder i mycket centrala lägen, främst 

Enhagsvägen, avklassificeras som transportleder för farligt gods. Det förutsätter att 

drivmedelsstationer inte längre finns kvar som målpunkt.   

Roslagsbanan innebär en risk för olyckor genom urspårning och förutsätter en bebyggelsefri zon 

på minst 25 meter från järnvägens spårmitt. Det kan i vissa fall vara möjligt att minska 

skyddsavståndet om riskutredningar visar på låg risknivå, alternativt att Roslagsbanan lokalt 

förses med riskreducerande åtgärder. 

 

 

Fakta: Miljö- och hälsostörande verksamheter  

Miljö- och hälsostörande verksamheter delas in i olika klasser enligt miljöbalken:  

 A-klassade verksamheter är omfattande och har stor hantering av miljöfarliga ämnen, 

exempelvis kärnkraftverk eller cementanläggningar. 

 B-klassade verksamheter är mindre miljöstörande än A-verksamheter, exempelvis större 

avloppsreningsverk eller fjärrvärmeanläggningar.  

 U-klassade verksamheter är miljöstörande verksamheter med mindre risk för påverkan på hälsa 

och miljö, exempelvis bilvårdsanläggningar.  
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Fakta: Rekommenderade transportleder för farligt gods  

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö 

eller egendom om de inte hanteras korrekt. Farligt gods ska transporteras på vägar som är klassificerade 

som primära eller sekundära rekommenderade transportleder för farligt gods. 

På primära rekommenderade transportleder kan alla typer av farligt gods transporteras. 

Rekommenderat säkerhetsavstånd mellan bebyggelse och primär transportled är 40 meter från vägkant. 

Sekundära rekommenderade transportleder för farligt gods används för transporter av drivmedel och 

bränsle till bland annat lokala drivmedelsstationer och panncentraler. Rekommenderat skyddsavstånd 

mellan bebyggelse och sekundär transportled är 25 meter från vägkanten. 
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Förbättrade livsmiljöer  

 Planering ska ske så att buller och luftföroreningar begränsas. Extra omtanke ska ges vid 

planering av barns miljöer. Ett systematiskt och långsiktigt arbete ska ske utifrån en 

handlingsplan för god luftkvalitet och ett nytt bullerskyddsprogram. Markens lämplighet 

för ny bebyggelse, geologiska förhållanden och potentiell förekomst av markföroreningar 

ska utredas i tidiga planeringsskeden.  

Luft  

Täby ska klara kraven inom luftkvalitetsförordningen, miljökvalitetsnormen för luft och god 

luftkvalitetstatus. God luftkvalitet ska eftersträvas i enlighet med det nationella 

miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” och åtgärder ska tillämpas för förbättrad luftkvalitet.  

I Täby är luftkvaliteten generellt god. Den största källan till luftföroreningar är vägtrafiken. 

Områden i direkt närhet till E18, Stora Marknadsvägen och delar av Arningevägen uppvisar 

halter som ligger över miljökvalitetsmålen för både partiklar och kvävedioxid (avser data från år 

2015). Miljökvalitetsnormerna för partiklar överskrids längs med E18 mellan Lahäll och Roslags-

Näsby trafikplatser. Lokalt kan förhöjda halter förekomma i områden med tillfälligt höga 

trafikflöden eller med specifika förutsättningar som inte fångats i mätningar.  

När Täby växer kommer det att behövas åtgärder för att klara miljökvalitetsmålet och normer för 

luft. Ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete behöver påbörjas inom ramen för en 

handlingsplan för god luftkvalitet. När nya stadsutvecklingsområden planeras och växer fram 

behövs åtgärder i närtid. Människors hälsa och miljö ska skyddas genom till exempel fossilfria 

transporter, i utformningen av bebyggelsestrukturen och genom att nyttja ekosystemtjänster och 

stadsgrönska. Särskilt ska detta beaktas vid placering och planering av barns miljöer.  

Fakta: Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer för luft 

För att bidra till hållbara städer och samhällen med minskad negativ påverkan på luftkvalitet och för att 

skydda miljön och människors hälsa finns det nationella miljökvalitetsmålet för luft ”Frisk luft” och 

miljökvalitetsnormer (MKN).  

Miljökvalitetsnormerna är halter som inte får överskridas utan att utredas och vidta åtgärder. De 

representerar en lägsta godtagbar nivå. Miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” ska följas och utsläppen minska.   
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Buller  

I kommunen finns områden som är utsatta för höga ljudnivåer. Vägtrafiken är den största källan 

till buller, främst från E18, Norrortsleden, Arningevägen, Stockholmsvägen, Bergtorpsvägen, 

Turebergsvägen, Täbyvägen och Vikingavägen. Olika verksamheter och den trafik de alstrar samt 

spårtrafiken längs med Roslagsbanan bidrar också. I områden nära både spår och större vägar 

finns utmaningar med att erbjuda goda ljudnivåer. Det ställer särskilda krav vid 

bostadsbyggande, då ambitionen samtidigt är att bostäder ska lokaliseras i kollektivtrafiknära 

lägen. Det finns också ett antal områden som är relativt opåverkade av buller och som är viktiga 

för återhämtning och för att uppleva tystnad. Hagby-Mörtsjöområdet och vissa strandområden 

vid Vallentunasjön är exempel på detta. I de mer tätbebyggda områdena förekommer nästan 

alltid ett visst bakgrundsbuller.  

Kommunen ska inom ramen för ett bullerskyddsprogram definiera åtgärder för att minska 

vägtrafikbullret. I såväl befintliga miljöer som vid planering av nya områden finns goda 

möjligheter att skapa hälsosamma ljudmiljöer. Ökad stadsgrönska, grönskande bullerplank och 

tyst asfalt är exempel på åtgärder för att skapa bättre ljudmiljöer.  

Fakta: Miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och riktvärden för omgivningsbuller 

För att undvika skadliga effekter av omgivningsbuller finns det nationella miljökvalitetsmålet ”God 

bebyggd miljö” och miljökvalitetsnormer (MKN).  

Miljökvalitetsnormen är en målsättningsnorm som följs när strävan är att undvika skadliga effekter på 

människors hälsa av omgivningsbuller. Det är kommuner och myndigheter som ansvarar för att 

miljökvalitetsnormen följs. Miljöbalken och tillhörande förordningar och riktlinjer om buller reglerar 

ansvar och specificerar riktvärden för olika typer av buller. För att följa miljökvalitetsnormen bör 

riktvärdena inte överskridas. För trafikbuller utomhus finns riktvärden för spår och vägar för både 

befintlig bebyggelse och vid nybyggnation. 
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Geologi, förorenad mark och strålning  

Markens egenskaper och kvalitet påverkar hur den kan bebyggas och användas. Nästan all mark 

som planeras för ny bebyggelse är på något sätt påverkad av mänsklig aktivitet och kan innehålla 

förhöjda föroreningshalter. Geologiska förhållanden och risker för föroreningar ska utredas tidigt 

i planprocesser. Utöver påverkan från historisk mänsklig aktivitet förekommer på vissa platser i 

Täby även naturligt förhöjda halter av arsenik och kobolt från berggrunden. Även sulfidrik jord, 

som felhanterad medför stor negativ miljöpåverkan, har påträffats i Täby och ska hanteras på 

särskilt sätt.  

Marken i Täby kommun bedöms som ”normalstrålande” ur radonrisksynpunkt. Det finns inget 

behov av generella restriktioner som begränsar bebyggelseutveckling. Alla byggnader ska 

grundläggas radonsäkert för att hindra inträngande av markradon. 
  

Fakta: Geologiska förutsättningar 

Täbys berggrund består huvudsakligen av granit, granodiorit, vissa gnejser samt lokala inslag av basiska 

djupbergarter. Det finns ett antal större sprickor och sprickzoner och skjuvzoner i den annars stabila 

berggrunden. Ungefär hälften av Täbys yta består av berg i dagen eller berg med ett tunt jordtäcke. I 

lågpartier har sedimentjordarter bildats, främst postglacial- och glacial lera. I höjdpartier förekommer 

berg i dagen och morän. Grus och sand förekommer, men inte i några större sammanhängande 

områden.  
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Framkomligt och sammanlänkat  

 

Täby ska erbjuda möjligheten till tillförlitliga och effektiva resor med olika transportslag. Den 

enskilde individen ska fritt kunna välja det transportslag som passar bäst. Transportsystemet ska 

bidra till att knyta samman Täby med resten av regionen och också bidra till en mer 

sammanlänkad kommun genom utvecklad väg- och kollektivtrafik samt ett utbyggt gång- och 

cykelvägnät. Ny teknik och nya digitala lösningar ska implementeras i stadsbyggnadsprocessen 

för att tillgodose förändrade behov.  

Ökad framkomlighet  

 Framkomlighet i huvudvägnätet ska öka genom mätning och uppföljning av 

trafikutvecklingen, identifiering av behov och brister samt prioritering av åtgärder utifrån 

fyrstegsprincipen i enlighet med kommunens framkomlighetsstrategi.  

Det behöver vara effektivt att ta sig fram i det kommunala huvudvägnätet. Kapaciteten behöver 

öka totalt sett med åtgärder som ökar framkomligheten för så många som möjligt. Vägtrafikens 

förutsättningar förändras dock kontinuerligt till följd av exempelvis vägarbeten och olyckor samt 

bestående förändringar såsom nya bostäder och arbetsplatser. Genom att årligen och 

systematiskt följa upp och mäta trafiken i hela kommunen, med avseende på bland annat flöden 

och hastigheter vid strategiska platser, ska brister och behov av åtgärder för att tillgodose 

fordonstrafikens framkomlighet identifieras. Resvaneundersökningar är ett ytterligare verktyg 

för att utvärdera och följa upp trafikutvecklingen i kommunen.  

För att effektivisera användningen av det kommunala vägnätet och för att säkerställa god 

resurshushållning bör den så kallade fyrstegsprincipen användas vid val av åtgärder. Denna 

arbetsmetod säkerställer ett effektivt arbetssätt och hushållning med kommunens resurser. 

I centrala delar av Täby, där många människor bor och verkar, behöver flera olika funktioner 

samsas om ytorna. Det begränsade gaturummet behöver användas effektivt, samtidigt som det 

ska vara attraktivt och tryggt att vistas där. I dessa centrala områden kan gatumiljön behöva 

utformas på ett sätt så att den ger plats för fotgängare samt cykel- och kollektivtrafik. Olika typer 

av reglering av parkering kan där vara motiverat.  
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Effektiva och säkra resor inom kommunen 

 Täbyborna ska kunna lita på att det är enkelt att ta sig fram i kommunen för olika 

ärenden. Vägtrafiken behöver fungera varje dag så störningsfritt som möjligt. Den lokala 

kollektivtrafiken behöver förbättras och knyta samman målpunkter och bytespunkter i 

kommunen i enlighet med kommunens aktuella kollektivtrafikplan. Gång- och 

cykelvägnätet behöver byggas ut i enlighet med aktuell cykelplan och genom ett 

systematiskt trafiksäkerhetsarbete.   

Det ska vara lätt, säkert och tryggt att ta sig fram inom kommunen mellan bostad, arbete, skola 

och fritidsaktiviteter, oavsett transportbehov.  

Bilen är och kommer att vara en självklarhet i vardagen för många. Vägtrafiken behöver därför 

fungera varje dag så störningsfritt som möjligt, genom åtgärder för ökad framkomlighet. Den 

lokala busstrafiken behöver erbjuda mer direkta och attraktiva linjer. Trafiken behöver förbättras 

både vad gäller linjedragning, turtäthet och framkomlighet. Det är särskilt viktigt att den lokala 

kollektivtrafiken fungerar väl för resor till och från skolor, idrottsplatser, Roslagsbanans stationer 

och centrumområden. Plankartans utpekade bytespunkter vägleder vilka av Roslagsbanans 

stationer lokal busstrafik främst bör angöra. Täbys arbete ska ske i enlighet med kommunens 

aktuella kollektivtrafikplan och genom kontinuerlig dialog med Region Stockholm.  

Gång- och cykelvägnätet behöver fortsatt utvecklas, med särskilt fokus på att förbättra barns 

möjligheter att röra sig tryggt och säkert, både i vuxens sällskap och på egen hand. Genom ett 

systematiskt arbete med trafiksäkerhet och vägvisning samt fortsatt arbete med säkra skolvägar 

förbättras möjligheten till trygga och säkra resor. Utbyggnad och utveckling av huvudcykelnätet i 

enlighet med kommunens cykelplan redovisas i plankartan och ska genomföras.  

I stadsutvecklingsområden, där handel, service och andra viktiga målpunkter ofta är 

koncentrerade, kan gator i stadsmiljö utvecklas, med goda möjligheter för alla trafikanter att ta 

sig fram på ett snabbt och säkert sätt.   

Behovet av nya och förbättrade passager över och under E18, Norrortsleden och andra större 

vägar behöver studeras för alla trafikslag. Med fler och förbättrade passager ökar tillgängligheten 

inom kommunen och mellan olika kommundelar. Åtgärder kan med fördel studeras och 

genomföras i samband med större stadsutvecklingsprojekt. 

Fakta: Fyrstegsprincipen   

Fyrstegsprincipen är en metod för att hushålla med investeringsmedel och samtidigt förbättra 

framkomlighet och miljö. Tänkbara åtgärder ska analyseras och genomföras i fyra steg: 

1. Tänk om. Överväg åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt val av 

transportsätt. 

2. Optimera. Genomför åtgärder som medför ett effektivt utnyttjande av den befintliga 

infrastrukturen. 

3. Bygg om. Genomför begränsade ombyggnationer. 

4. Bygg nytt. Genomför nyinvesteringar och/eller större ombyggnationsåtgärder.  
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Planering och lösningar för dagens och framtidens resbehov  

 Nya tekniska och digitala lösningar ska implementeras i samhällsutvecklingen. Bostäder 

och arbetsplatser ska planeras i närheten till Roslagsbanans stationer och 

förutsättningarna för effektiva byten mellan till exempel bil-, kollektiv- och cykeltrafik ska 

förbättras.   

Fordon, liksom tekniska och digitala lösningar, utvecklas hela tiden och kan komma att påverka 

vardagsliv och transportsätt. Det är idag svårt att förutse vilka tekniska lösningar eller andra 

förändringar som kan komma att ske. Täby kommun ska följa utvecklingen när det gäller ny 

teknik, nya transportslag och digitala möjligheter för att kunna implementera de bästa 

lösningarna i samhällsutvecklingen. En viktig del i detta är att planera för flexibla lösningar som 

kan anpassas efter nya eller förändrade behov.  

Lokalisering av nya bostäder och arbetsplatser till områden i närheten till Roslagsbanans 

stationer kan bidra till att fler ges möjligheten att välja kollektivtrafiken för sina arbetsresor. Det 

skapar också förutsättningar för utveckling av olika funktioner och mer service vid stationerna. 

Det ska vara möjligt att göra så kallade kombinationsresor, med enkla byten mellan olika 

trafikslag, även för dem som bor i områden där bilen behövs under en del av resan. 

Roslagsbanans stationer behöver förses med cykelparkering. Där det är lämpligt och möjligt ska 

även pendlarparkering för bil tillkomma. Vid de bytespunkter som pekas ut i plankartan samt vid 

Täby park ska parkeringsmöjligheter säkerställas. Samverkan med olika aktörer i exempelvis 

centrumområden ska initieras.  

Förbättrad regional tillgänglighet 

 Kommunikationerna till och från kommunen och den regionala stadskärnan behöver 

förbättras, genom ökad framkomlighet på de större infarterna till Stockholm, utveckling 

av Roslagsbanan och framtida transportlösningar västerut.  

Från Täby och övriga kommuner i nordostsektorn arbetspendlar många med bil. Det bidrar till 

hög belastning under rusningstid i både kommunens vägnät, på de större infarterna till 

Stockholm och i kollektivtrafiken. För att säkerställa den regionala tillgängligheten behöver 

kommunen fortsatt verka för förbättrad framkomlighet på E18, Norrortsleden och Arningevägen. 

Det relativt korta avståndet motiverar även en utveckling av det regionala cykelvägnätet till 

övriga regionala stadskärnor och den centrala regionkärnan.  

Täby ska verka för en förlängning av Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan samt till 

Arlanda. En utvecklad transportinfrastruktur mellan dessa målpunkter behövs för att möjliggöra 

för det regionala målet om en flerkärnig struktur. Utvecklingen är en förutsättning för förbättrad 

regional tillgänglighet, ökad robusthet och redundans i transportsystemet samt möjliggör för en 

växande gemensam regional bostads- och arbetsmarknad. Sträckan mellan Viggbyholms och 

Hägernäs stationer bör utvecklas med dubbelspår för att maximera nyttan med Roslagsbanans 

kapacitetsförstärkning. I samband med förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda har Såsta-

Karby, där Norrortsleden och Roslagsbanan korsas, potential att utvecklas med nya 

företagsetableringar och till en ny bytespunkt för kollektivtrafikresor och för byten mellan bil och 

kollektivtrafik. Såsta-Karby som bytespunkt kan även skapa ökad tillgänglighet med 

kollektivtrafiken till omkringliggande strövområden.  
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Möjligheterna till tvärgående resor med kollektivtrafik mellan Täby centrum-Arninge och Kista-

Sollentuna-Häggvik, Barkarby-Jakobsberg och Solna behöver utvecklas. Täby ska verka för att 

behov och nytta av olika framtida transportlösningar utreds på regional nivå och med en 

ekonomisk medvetenhet.  

Kollektivtrafik på vatten har goda förutsättningar att utvecklas genom båtpendling mellan Täby 

och bland annat Stockholms innerstad.  
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Artrikt och hälsosamt  

 

Täbys natur - grönområden, våtmarker, kust, sjöar och vattendrag – är en betydande kvalitet som 

bidrar till kommunens attraktivitet. Naturen bildar en grön infrastruktur, som genom 

funktionella samband ska säkerställa förutsättningarna för viktiga ekosystemtjänster, såsom 

exempelvis biologisk mångfald, matproduktion, vattenrening och reglering samt närhet till 

naturupplevelser och vattenkontakt.  

Stärkt biologisk mångfald 

 Halva Täby ska vara grönt. Sammanhängande naturområden och spridningssamband ska 

bevaras och utvecklas. Ianspråktagande av naturmark ska i möjligaste mån undvikas. 

Ekologisk kompensation ska tillämpas vid nybyggnation. 

Parker, alléer, villaträdgårdar, stadsgrönska, odlingsmark, skogar, vattendrag, sjöar och hav 

utgör den gröna infrastrukturen, ett sammanhängande och komplext nätverk där djur och växter 

kan leva och sprida sig. Den ger förutsättningar för biologisk mångfald och är nödvändig för att 

upprätthålla viktiga ekosystemtjänster.  

Sammanhängande naturområden med höga naturvärden med betydelse för den biologiska 

mångfalden, så kallade värdekärnor, och ekologiska spridningssamband ska särskilt beaktas och 

skyddas. Invasiva arter och föroreningar bör bekämpas. Kommunerna i Stockholms län har enligt 

den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ett särskilt ansvar för tall- och ekmiljöer. I 

Täby finns dessutom värdefulla odlingslandskap med ängs- och hagmarker samt strandmiljöer, 

grunda havsvikar och våtmarker som är livsmiljöer för rovfiskar. 

Intrång i, och ianspråktagande av, grönområden och natur ska undvikas i möjligaste mån. I 

samband med nybyggnation som tar grönområden och natur i anspråk ska ekologisk 

kompensation tillämpas av exploatören. Kompensationsåtgärder bör planeras och lokaliseras så 

att den gröna infrastrukturen stärks och kan bidra till biologisk mångfald.  

Eftersom grön infrastruktur inte följer administrativa gränser är samarbete och samverkan med 

andra kommuner viktigt. Täby deltar i det etablerade mellankommunala samarbetet 

Grönkilssamverkan.  
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Fakta: Grön infrastruktur  

Grön infrastruktur innebär ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, 

naturområden, vattenområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så 

att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. 

Begreppet har tagits fram för att bidra till en bättre planering och förståelse av landskapets naturliga 

funktioner. 

Naturvårdsverket koordinerar arbetet med grön infrastruktur på nationell nivå. På regional nivå har 

Länsstyrelsen i Stockholm tagit fram en handlingsplan för grön infrastruktur.  

Fakta: Regional grönstruktur  

Rösjökilen har ett varierat utbud av upplevelsevärden, från Mörtsjöskogens ”vildmark” till Runriket i 

Täby och Vallentuna. Kilen omfattar många kulturhistoriska miljöer med bland annat fornlämningar och 

Sveriges runtätaste område. Här finns flera sjöar med rikt fågelliv. Södra delen är viktig för tätortsnära 

rekreation och har många spår och leder samt flera tysta områden. Rösjökilen är i likhet med Järvakilen 

en av de kilar som har störst betydelse för artrikedomen i Stockholms innersta delar. Här finns viktiga 

spridningssamband för barrskogs- och ädellövskogslevande arter, bland annat med stor betydelse för 

Nationalstadsparkens artrikedom.  

Angarnkilen har de mest omfattande kulturmiljöerna av länets tio kilar. Kilen bär ett långt, historiskt 

arv med bland annat en stor mängd runristningar, Långhundraleden till Uppsala och ett levande 

kulturlandskap. Angarnsjöängen är länets främsta fågellokal. Kilen innehåller flera stora, tysta områden. 

Kilen innehåller Täbys stadsskog Stolpaskogen samt naturreservaten Täby prästgård och Rönninge by-

Skavlöten. Sambandet mellan Angarnkilen och Bogesundskilen är svagt och påverkas av E18 och 

Roslagsbanan.  

Bogesundskilen har en viktig funktion för det rörliga friluftslivet. Här finns stora, sammanhängande 

skogsområden, ett rikt kulturhistoriskt landskap samt ett flertal långa spår och leder. Kilens tysta 

områden ligger relativt nära Stockholms city och en lång kustremsa. Det gröna sambandet till 

Angarnkilen är ett svagt parti i anslutning till Arninge Ullna. 
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Hälsofrämjande närhet till naturen  

 Tillgängligheten till den hälsofrämjande närnaturen ska vara god. Utveckling av gröna 

stråk och riktvärden vid utveckling av parker och naturområden och i efterföljande 

planprocesser ska vara utgångspunkt i arbetet.  

Närnatur omfattas av de park- och naturområden och stråk som finns i närheten av och inom 

Täbys tätortsområden och de större natur- och kulturlandskapen och strövområdena. Det 

sammanlänkande nätverket av grönytor inom och utanför tätorten är nödvändigt för att 

upprätthålla ekologiska och rekreativa funktioner och uppfylla målsättningen att halva Täby ska 

vara grönt.  

En tillgänglig och väl förvaltad närnatur skapar förutsättningar för bland annat hälsofrämjande 

utevistelse, fysisk aktivitet och återhämtning. För att det ska vara enkelt för den som vill gå eller 

cykla inom och mellan tätortsområdena och ut till de större strövområdena behöver tydliga, 

trygga och sammanhängande gröna stråk stärkas och utvecklas. Utpekade samband i den gröna 

infrastrukturen i plankartan vägleder arbetet. Förbättrad tillgänglighet till natur- och 

strövområden kan också ske genom utveckling av gröna entréer till de större strövområdena. 

Vissa stationer på Roslagsbanan och hållplatslägen för buss kan också utvecklas som så kallade 

gröna stationer, från vilka det ska vara enkelt att ta sig ut i naturen och där det finns vägvisning 

och information om promenadvägar och stråk. 
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För att säkerställa tillräcklig storlek och nåbarhet till den hälsofrämjande närnaturen ska 

riktvärden i enlighet med den kommunomfattande grönplanen vara utgångspunkt i förvaltning 

och utveckling av parker och naturområden samt i efterföljande planprocesser.  

Ekosystemtjänster  

 Ekosystemtjänster ska integreras i stadsutvecklingen och mångfunktionell grönstruktur 

ska i möjligaste mån bevaras.  

Ekosystemtjänster ska vara en integrerad del och tillämpas i planering, byggande och förvaltning. 

Metoder och verktyg för att kartlägga och analysera ekosystemtjänster ska användas. 

Efterföljande planprocesser behöver säkerställa att ny bebyggelse anpassas till befintliga grönytor 

och att nya mångfunktionella grönområden tillskapas. En yta kan exempelvis användas för att 

hantera dagvatten, vara rekreationsområde och innehålla livsmiljöer som stärker den biologiska 

mångfalden. Naturområden, parker och stadsgrönska behöver också finnas i tillräcklig 

omfattning avseende storlek, innehåll och placering för att ekosystemtjänsterna ska uppfylla 

önskad funktion och kvalitet, inte minst inom klimatanpassningsarbetet.  

I Täby finns också områden som har många ekosystemtjänster på samma plats. Dessa områden, 

främst de större sammanhängande naturområdena, områden med höga naturvärden och 

grönområden inom tätorten, behöver uppmärksammas och hanteras varsamt i avvägningen 

mellan olika typer av intressen när markens användning ska beslutas.  

 

Fakta: Kartläggning av ekosystemtjänster i Täby 

Ekosystemtjänster beskriver hur naturen levererar sådant som är värdefullt för oss människor genom att 

direkt eller indirekt bidra till välfärd och välbefinnande. Det är ett människocentrerat begrepp 

(antropocentriskt) som betonar nyttoperspektivet. Ekosystemtjänster delas ofta upp i fyra kategorier:  

 Försörjande. Ger oss mat, dricksvatten, trävirke och bioenergi. 

 Reglerande. Hjälper oss att rena luft och vatten, reglerar temperatur och luftfuktighet, verkar 

bullerdämpande och fördröjer dagvatten. 

 Kulturella. Ger oss upplevelsevärden, friluftsliv, reducerar stress och ger återhämtning, verkar som 

pedagogiskt instrument och turism. 

 Stödjande. Alla underliggande processer som fotosyntes, biokemiska kretslopp, bildning av 

jordmån och upprätthållande av biologisk mångfald. 
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Rent vatten  

 Ytvattenförekomster ska ha god kvalitet. Åtgärder ska genomföras i enlighet med 

kommunens handlingsplan för god ytvattenstatus, lokala åtgärdsprogram och 

dagvattenstrategin. Arbetet ska samordnas med klimatanpassningsåtgärder. 

Kommunsamverkan kring gemensamma recipienter ska utvecklas för att uppnå 

kostnadseffektiva åtgärder.   

I Täby finns åar, sjöar och hav samt grundvattenförekomsten Täby-Danderyd. Vattenkvaliteten är 

i olika grad påverkad av övergödning och olika föroreningar. Kvaliteten påverkas av uppströms 

liggande vattenförekomsters kvalitet, av tillkommande dagvatten från vägar och tätort eller 

avrinning och dränering från jordbruksmark, djurhållning samt enskilda avlopp. Intern 

belastning från sjöbottnen i bland annat Vallentunasjön orsakar fortfarande 

övergödningsproblem. Också för Ullnasjön finns behov av att hantera problem med övergödning. 

För båda sjöar bygger arbetet på samverkan med grannkommuner.  

Täby ska verka för att statusen i vattenförekomsterna förbättras och bibehålls, så att 

miljökvalitetsnormer för dessa inte överskrids. Åtgärdsarbetet samordnas mellan kommunens 

verksamheter i kommunens handlingsplan för god ytvattenstatus med lokala åtgärdsprogram 

som underlag. För att uppnå en kostnadseffektiv dagvattenhantering och rening av ytvatten ska 

kommunsamverkan kring gemensamma recipienter utvecklas. Täby deltar i det 

mellankommunala samarbetet Oxunda vattensamverkan som gör vissa gemensamma 

vattenvårdande insatser inom det gemensamma avrinningsområdet.  

Stadsutveckling får inte försämra recipienternas vattenstatus eller medföra risk att god 

vattenstatus inte kan uppnås. Inom detaljplaneringen ska säkerställas att dagvattnet fördröjs och 

renas inom planområdet genom åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten. Kommunens 

dagvattenstrategi vägleder arbetet. Behovet av ytor för klimatanpassning kommer också att 

behöva beaktas och reserveras inom planarbetet. Det kan exempelvis handla om 

mångfunktionella ytor för skyfallshantering. Plankartan vägleder det fortsatta arbetet.  

Fakta: Miljökvalitetsnormer för vatten, god vattenkvalitet samt ekologisk och kemisk 
vattenstatus   

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är fastställda nivåer på den kemiska och fysikaliska kvaliteten på 

miljön i en vattenförekomst. Normerna syftar till att yt- och grundvattenförekomster ska uppnå minst 

god status vid en fastställd tidpunkt. EU:s vattendirektiv, Vattenmyndighetens åtgärdsprogram samt 

miljökvalitetsnormer styr och vägleder kommuner och myndigheter i arbetet med att bevara eller uppnå 

en god ekologisk och kemisk vattenkvalitet.  
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Innovativt och näringslivsvänligt  

 

Täby kommun har som målsättning att ha ett av landets bästa företagsklimat och förutsättningar 

som attraherar nya företag samtidigt som de befintliga företagen kan växa. Ett växande och 

diversifierat näringsliv bidrar till att stärka kommunens boendekvaliteter, samtidigt som 

befolkningens kompetens och utbildningsnivå matchar näringslivets inriktning.  

Digitalisering och smarta lösningar  

 Förutsättningar för tekniska och innovativa lösningar ska inarbetas så tidigt som möjligt i 

kommunens olika processer och i samhällsutvecklingen. Arbetet ska ske med 

utgångspunkt i kommunens aktuella digitaliseringsprogram.  

En smart och innovativ kommun innebär att det finns både fysiska och digitala miljöer för 

samverkan mellan människor, företag och samhällsfunktioner. Den digitala utvecklingen pågår 

ständigt. Det ställer krav på stadsmiljöer, transportsystem och teknisk infrastruktur. Internet of 

things, sakernas internet, innebär att exempelvis transporter och föremål i stadsrummet och 

hemmen får tekniska egenskaper och kan samla in data och interagera med användare.  

Genom digitalisering och smart teknik ges Täbyborna bättre möjligheter att till exempel planera 

effektiva färdvägar, hitta lediga parkeringsplatser, följa snöröjningen i realtid och mycket mer 

utifrån behov och önskemål. Syftet är att underlätta vardagen för alla som bor, arbetar och driver 

företag i Täby. För kommunens arbete kan tekniken innebära att exempelvis smart gatubelysning 

kan anpassas utifrån trygghetsaspekter. Realtidsdata kan visa hur användningen av olika 

offentliga platser ser ut i kombination med bullernivåer och luftföroreningar för att underlätta 

vid exempelvis tillståndsgivning, bygglov eller vägomläggningar. Det kan också handla om 

distansstyrning, larm och säkerhetsövervakning.  

För att ta höjd för det ökade behovet av datakommunikation och kunna använda tekniken på rätt 

sätt behöver möjligheterna utredas tidigt i planprocesser för att undvika att bygga in 

begränsningar för framtiden. En robust digital infrastruktur och fiberförsörjning ska säkerställas.  

Entreprenörskap och företagande  

 Näringslivets behov ska lyftas och prioriteras i all planering. Företags- och 

industriområden ska utvecklas utifrån näringslivets behov och nya områden ska planeras.  

Många av Täbys företag finns i företags- och industriområdena, avskilda från bostadsbebyggelse 

och med god tillgänglighet till huvudvägnätet och i många fall även till kollektivtrafik. Det största 

området finns i Arninge-Ullna, med många företag i kluster inom handel, tillverkning och även 

kontor. Mindre kluster av verksamheter finns också i kommundelscentrumen. En del 

verksamheter finns insprängda i bostadsområden och där finns även många av enmansföretagen 
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och större arbetsställen som skolor, förskolor och vård- och omsorgsanläggningar. Det finns även 

en koncentration av arbetstillfällen inom handel, vård och omsorg samt kontor i och kring Täby 

centrum.  

Identiteten som entreprenörskommun ska stärkas. Täby ska fortsätta att utveckla 

kommunikation, dialog och service till befintliga och nya företag. Fler företag ska ges möjlighet 

att etablera sig och de som finns i kommunen ska kunna utvecklas. Många företag växer och vill 

stanna kvar i Täby. Företags- och industriområden ska tas tillvara och kan utvecklas genom ökad 

effektivitet i markanvändningen i samband med planering. Nya ytor för verksamheter ska 

planeras för att säkerställa beredskap inför kommande behov hos företagen. Plankartan vägleder 

den långsiktiga planeringen för nya verksamhetsområden.  

Många olika verksamheter behövs för att en variation i såväl serviceutbud som arbetsplatser ska 

finnas för invånare och verksamma lokalt och regionalt. Komplettering med bostäder inom eller i 

anslutning till kommunens företags- och industriområden ska inte begränsa företagens möjlighet 

att fortsätta bedriva verksamhet. Verksamhetsfastigheter som kan finnas kvar i samband med 

förnyelse säkrar tillgången till kostnadseffektiva lokaler. Det är viktigt för att bibehålla bredden i 

näringslivet och för att möjliggöra för exempelvis nystartade företag att etablera sig. Vid 

utveckling av befintliga eller nya bostadsområden ska detaljplaner utformas med byggrätter som 

underlättar för utveckling av näringslivsetableringar som kan blandas med bostadsbebyggelse. 

Utveckling av näringslivet 

 Täbys näringsliv ska utvecklas med fler företag inom många olika typer av branscher, 

genom utvecklad samverkan, profilering, marknadsföring och fortsatt stadsutveckling i 

Täbys centrala delar.   

Täby har ett strategiskt läge i nordostsektorn med närhet till Arlanda samt universitet och 

högskolor, goda kommunikationer, attraktiva boendekvaliteter med höga rekreationsvärden, ett 

brett serviceutbud, populära skolor med hög kvalitet och företag med framstående positioner. 

Dessa kvaliteter ger goda förutsättningar för att kunna locka fler företag och branscher, även 

aktörer inom det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet.  

En utveckling av det kunskaps- och tjänsteintensiva näringslivet kan bidra till en bättre 

matchning mellan företagens behov av kompetens och yrkes- och utbildningsprofilen hos Täbys 

och omkringliggande kommuners invånare. Det kan också öka möjligheterna för Täbyborna att 

arbeta i hemkommunen.  

Ett kontinuerligt arbete för utvecklad samverkan mellan skola och akademiska funktioner, 

näringsliv och samhällsservice är viktigt för att öka förutsättningarna för företagsetableringar. 

Arbetet med att profilera ett kunskaps- och tjänsteintensivt näringsliv kan också stärkas genom 

aktivt deltagande i regionala sammanhang och utökade kommunikations- och 

marknadsföringsinsatser.  

Planeringen för ett utvecklat näringsliv behöver riktas till den regionala stadskärnan i centrala 

Täby. Där pågår stadsutveckling som kan efterfrågas av branscher som behöver 

kontorsbebyggelse med många anställda men med behov av mindre yta per anställd. Närhet till 

spårburen kollektivtrafik och ett brett utbud av service i en levande stadsmiljö är viktiga 

lokaliseringsfaktorer. Stadsplaneringen ska bidra till att utveckla miljöer som attraherar 
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kunskapsintensiva företag och mark ska reserveras i stationsnära lägen för framtida 

företagsetableringar. Förutsättningarna ska beaktas tidigt i planprocessen.  

Fakta: Näringslivet i Täby  

I Täby finns ca 25 000 arbetstillfällen och omkring 10 000 arbetsställen. Majoriteten är små företag med 

få anställda, men det finns också några större arbetsplatser. Nyföretagandet är högt.  

Utpendlingen är stor, i huvudsak till arbetsplatser i Stockholms stad. Täbyborna arbetar främst inom 

branscherna företagstjänster, handel och information-kommunikation. Bland arbetsställena i Täby 

sysselsätts flest personer inom handel, följt av vård och omsorg samt utbildning.  
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Robust och klimatsmart 

 

Täby ska utvecklas på ett miljövänligt, ekonomiskt hållbart och klimatneutralt sätt så att 

energianvändningen effektiviseras och utsläpp av växthusgaser är nära noll. Förnybara 

energikällor, nya tekniska lösningar och en effektiv användning av mark och resurser, teknisk 

infrastruktur och transportinfrastruktur ska prioriteras för att begränsa Täbys miljö- och 

klimatpåverkan. Täby ska begränsa klimatförändringarnas effekter och vidta 

klimatanpassningsåtgärder för ett robust samhälle. 

Klimatpåverkan från transporter och byggskede 

 Fordon och transporter med förnybara bränslen och byggnader med låg miljö- och 

klimatpåverkan eftersträvas i samband med upphandlingar, avtal, entreprenader och 

inom kommunfinansierade verksamheter.  

Den största andelen av klimatutsläppen inom Täbys geografiska område kommer från 

transporter. Teknikutvecklingen inom fordonsindustrin bidrar till minskad klimatpåverkan och 

bättre luftkvalitet, främst genom elektrifiering. Täby kan bidra i utvecklingen genom att i 

upphandlingar och inom kommunfinansierade verksamheter ställa krav på fordon med eldrift 

och förnyelsebara bränslen samt verka för att fler invånare och verksamma ska kunna använda 

elbilar genom en utbyggd laddinfrastruktur. En minskning av miljö- och klimatpåverkan från 

transporter kan också ske genom en kombination av utbyggda gång- och cykelvägar, olika 

mobilitetslösningar och bostadsplanering i goda kollektivtrafiklägen.  

Byggandet i Täby orsakar en stor andel av kommunens klimatrelaterade utsläpp. 

Energieffektiviseringen inom byggsektorn har bidragit till att de största utsläppen av 

växthusgaser istället sker under produktionen av en byggnad. Produktionen står för ungefär 

hälften av de klimatrelaterade utsläppen under en byggnads livstid. De miljö- och 

klimatpåverkande utsläppen från en byggnad kan minska genom att kommunen vid 

markanvisning eller när kommunen bygger själva efterfrågar återbrukade material samt material 

och byggnader med låg miljö- och klimatpåverkan. Möjligheten att undvika rivning av byggnader 

bör efterfrågas och studeras i tidiga skeden för att minska transporterna och 

resursförbrukningen.  

Energiförsörjning  

 Energiförsörjningen ska säkerställas genom samverkan med marknadens aktörer och 

utbyggnad av fjärrvärme med förnyelsebara energikällor. Behovet av el och värme ska 

hanteras tidigt i planprocessen. 
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En grundläggande förutsättning för robust och hållbar energiförsörjning är att produktion och 

distribution har tillräcklig kapacitet och god miljöprestanda till en rimlig kostnad. Samverkan 

och kontinuerlig dialog mellan marknadens aktörer och kommunen är avgörande. Frågor som rör 

el- och värmeförsörjning ska hanteras tidigt i planprocessen avseende behov av kapacitet, platser 

för anläggningar och för att säkerställa hur systemen ska säkras vid klimatförändringar. Behovet 

av el och värme behöver också minska. Kommunen ger information om hur det kan ske i Täby 

inom bland annat Energi- och klimatrådgivningen.  

Fjärrvärme ska erbjudas i centrala Täby. Det är också främst där ny bebyggelse planeras. För att 

klara efterfrågan de kommande åren behövs ökad produktion i befintliga anläggningar och 

troligen genom en ny mindre anläggning för spetsvärme. På lång sikt kan en sammankoppling av 

det lokala nätet till ett annat inom regionen, med importerad värme, vara ekonomiskt lönsamt. 

Eventuell överskottsvärme eller spillvärme behöver i framtiden tillföras fjärrvärmenätet för att ta 

tillvara på energin som annars går förlorad. Ett varmare framtida klimat kan också skapa 

incitament för fjärrkyla.  

För att klara elförsörjningen i utvecklingsområden och för att höja kapaciteten generellt höjs 

spänningsnivån i delar av nätet. Kapacitetsförstärkning behövs också till följd av ökad 

elektrifiering, utbyggd laddinfrastruktur och behovet av avbrottsfri datakommunikation. 

Överskottet av lokalt producerad el behöver tas tillvara i framtiden. Ett elnät som kan hantera en 

flexibel förbrukning och lokalproduktion kan behöva utvecklas genom samarbete mellan 

kommunen, elmarknadens aktörer och verksamheter med behov av stor eleffekt. 

 
Mass- och avfallshantering  

 En resurseffektiv avfallshantering, med ökat återbruk och återvinning ska eftersträvas. 

Effektiva och samordnade lösningar för kommunalt avfall, producentansvar, bygg- och 

rivningsavfall samt schaktmassor ska hanteras tidigt i stadsutvecklingsprojekt.  

En infrastruktur som stödjer cirkulära system ska bidra till att begränsa och minimera avfallets 

negativa miljö- och klimatpåverkan, minska avfallsmängderna och skapa förutsättningar för att 

Fakta: Energiförsörjning i Täby 

Fjärrvärme är den primära energiförsörjningen vid uppvärmning av flerbostadshus i centrala Täby. 

Produktionen av förnybara energikällor inom kommunens fjärrvärmeanläggningar motsvarar 96 

procent (2019). Många hushåll i övriga kommunen har enskilda lösningar i form av främst 

värmepumpar. Men även uppvärmning med värmepannor (olja och pellets) och direktverkande el 

förekommer i enstaka fall. Inga småhus är idag anslutna till fjärrvärmen i Täby.  

Fjärrvärmen erbjuds från två fjärrvärmenät. Det ena har byggts upp de senaste 10 åren genom det 

kommunala bolaget TMAB (Täby Miljövärme AB), där värmedistributionen idag drivs av E.ON Värme. 

Det andra nätet ägs av Stockholm Exergi och är ett äldre fjärrvärmenät. Näten är inte sammankopplade 

med andra nät i regionen. Värmeproduktionen sker idag i flera mindre värmeverk och panncentraler på 

olika platser i kommunen.  

Elförsörjningen sker genom elkraft från Vattenfalls regionnät och det lokala elnätet, som ägs och drivs av 

Ellevio. 
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avfallet sorteras rätt. En resurseffektiv avfallshantering förutsätter insatser i både tidiga skeden 

och i de efterföljande planprocesserna. Täbys arbete samordnas inom den kommungemensamma 

avfallsplanen. 

Upphandling, markanvisning, avfallstaxa och utveckling av digitala tjänster är exempel på 

instrument som kan användas för att underlätta för ökat återbruk och återvinning. 

Fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper samt möjligheten att sortera ut 

matavfall från hushållen ska säkerställas i alla områden. I samband med stadsutveckling finns 

möjligheter att planera för effektiva och cirkulära system. Behov av utrymme och 

systemlösningar såsom sopsug och maskinella system för insamling samt möjligheten att ansluta 

till större och mer storskaligt system ska utredas tidigt i planprocessen.  

Transporter och hantering av massor såsom grus, sand, jord och sprängsten vid byggnationer 

behöver hanteras både regionalt och lokalt. Materialhanteringen behöver vara en integrerad del i 

exploateringsprojekt. Hanteringen behöver också koordineras på regional och mellankommunal 

nivå, inte minst för att säkra mellanlagring av schaktmassor.  

Fakta: SÖRAB och avfallshantering  

SÖRAB är ett regionalt miljö- och returbolag som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, 

Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Kommunerna, 

förutom Stockholm, har valt att ta fram en gemensam avfallsplan.  

Avfallshanteringen i Täby kommun regleras i kommunens avfallsföreskrifter och vägleds genom 

avfallsplanen. Kommunen ansvarar för att samla in hushållens matavfall, restavfall, grovavfall, farligt 

avfall samt annat avfall i enlighet med definitionen för kommunalt avfall i miljöbalken. Avfallet lämnas 

över till SÖRAB för sortering, återvinning, behandling och deponering. Förpackningar och vissa 

produkter omfattas av producentansvar (bland annat kartonger, plast, metall, bilar, läkemedel, batterier 

och glas) och samlas in genom producenternas egna insamlingssystem. Bygg- och rivningsavfall samt 

schaktmassor ska hanteras av avfallsinnehavaren enligt gällande lagstiftning i Avfallsförordningen och 

Miljöprövningsförordningen.  

Dricksvattenförsörjning 

 En långsiktig dricksvattenförsörjning ska säkras genom regional samordning och 

kommunal samverkan, med utgångspunkt i den regionala vattenförsörjningsplanen.  

För Täby är regional samverkan och gemensam dricksvattenproduktion en viktig förutsättning. 

Dricksvattenförsörjningen är sårbar i dagsläget och påverkas ytterligare av en växande befolkning 

och ett förändrat klimat. Täbys dricksvatten produceras i Norrvattenförbundets vattenverk i 

Görväln i Järfälla kommun. Råvattnet tas från Mälaren. På grund av befolkningsökningen i 

regionen behöver  produktionskapaciteten i Görvälnverket öka.  

Den regionala vattenförsörjningsplanen ska följas och integreras i kommunala handlingsplaner. 

Utredningar ska ligga till grund för kapacitetsökningar inom det lokala och regionala nätet. Inom 

kommunen är försörjningen av dricksvatten god. För att säkerställa försörjningen och en effektiv 

användning av dricksvatten arbetar Täby för att minska dricksvattenförbrukningen i kommunen, 

främst genom kommunikationsinsatser samt genom åtgärder för att möjliggöra uttag av sjövatten 
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för bevattningsändamål. En plan för nödvattenförsörjning är under framtagande, där även 

enskilda brunnar för dricksvattenuttag ska ingå.   

I Täby finns grundvattenförekomsten Täby-Danderyd. Grundvattenförekomsten är inte regionalt 

prioriterad som dricksvattentäkt. Förekomstens potential som nödvattentäkt för dricksvatten är 

inte helt utredd, men ett provtagningsprogram för att mäta grundvattenförekomstens kapacitet 

och kvalitet har tagits fram av kommunen och ska genomföras inom kommande år.  

Spill- och dagvatten  

 Åtgärder i spill- och dagvattenanläggningar behövs för att möjliggöra planerad utbyggnad 

och ska ske i enlighet med aktuell kommunal VA-plan. Förorening av dagvatten ska 

minska genom lokal hantering och rening inom stadsbyggnadsprojekten samt genom 

åtgärder i enlighet med kommunens handlingsplan för god ytvattenstatus.  

Regional samverkan och gemensam avloppsrening är en viktig förutsättning för Täby. 

Kapacitetsförstärkningar i spillvattenanläggningar krävs för att möjliggöra och säkra fortsatt 

stadsutveckling. Spillvattnet från kommunen avleds via en tunnel med hög kapacitet till 

Käppalaverket på Lidingö för rening. Kapaciteten i övriga spillvattenssystem i kommunen är dock 

i stora delar fullt utnyttjad. För att öka kapaciteten behöver stora investeringar göras. En ny 

ledning runt centrala Täby planeras och ska bidra till ökad kapacitet för både större 

stadsbyggnadsprojekt och för andra projekt i närliggande områden. Även utbyggnad av magasin 

kan bli aktuellt framöver.  

Kapaciteten i stora delar av Täbys dagvattensystem är idag fullt utnyttjad och stora investeringar 

behöver göras. Bland annat behöver fler eller större rörledningar anläggas i vissa sträckor, men 

företrädesvis ska öppna eller underjordiska fördröjningsmagasin anläggas för att skapa större 

kapacitet i ledningsnätet. Lösningar som lokalt omhändertagande av dagvatten spelar stor roll för 

ett överbelastat ledningsnät. 

Dagvatten från bebyggda delar behöver fördröjas och renas i dagvattendammar eller andra typer 

av reningsanläggningar. För att minska utsläppen av förorenat dagvatten till recipienterna 

behöver ett flertal nya dagvattendammar anläggas. Flera av Täbys befintliga dammar behöver 

dessutom utökas eller kompletteras för att uppnå en tillräckligt god reningseffekt. I samband 

med renovering av befintliga dammar och anläggning av nya ska hänsyn tas till 

dagvattendammens möjlighet att även hantera större skyfall. Arbetet med att uppnå god 

vattenstatus i sjöar, vattendrag och kustvatten vägleds genom lokala åtgärdsprogram för Täbys 

vattenförekomster och framtagen handlingsplan för god ytvattenstatus. Inriktning för att klara 

miljökvalitetsnormer för vatten, god vattenkvalitet och ekologisk och kemisk vattenstatus 

redovisas även under kapitel Artrikt och hälsosamt.  

Anpassning till ett förändrat klimat  

 Den fysiska planeringen ska bidra till åtgärder för att förhindra, minimera och begränsa 

risker kopplade till ett förändrat klimat. Det kommunövergripande arbetet behöver 

planeras på kort och lång sikt och genomföras samordnat mellan kommunens 

verksamheter och bolag, myndigheter och civilsamhället.  
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Klimatförändringar väntas påverka Täby, främst genom ökad nederbörd och höjda temperaturer. 

För Täby, liksom för stora delar av Mellansverige, är ökad nederbörd och skyfall den stora 

utmaningen. Kommunen kan rusta sig genom att åtgärda och informera om klimatrelaterade 

risker, anpassa bebyggelse och infrastruktur samt behålla tätortsnära grönstruktur som verkar 

temperatur- och vattenreglerande. Genom samordning med dagvattenåtgärder och i samband 

med stadsutveckling kan en effektiv och ekonomisk hållbar klimatanpassning ske inom 

kommunen.  

En kommunövergripande utredning för att identifiera och bedöma risker kopplat till ett 

förändrat klimat ska vägleda i det fortsatta arbetet med anpassning och riskreducerande 

åtgärder. Arbetet behöver planeras och genomföras samordnat inom kommunen och mellan 

kommun, verksamhetsutövare och berörda myndigheter för att säkerställa god beredskap. 

Fakta: Underlag för klimatanpassning   

En kommunövergripande kartering av riskområden för översvämning till följd av skyfall, ökade 

havsnivåer, erosion-, ras- och skredkänsliga områden samt värmeöar har genomförts för Täby (DHI, 

2019, Calluna, 2019). Det har även tagits fram en strukturplan för hantering av skyfallsvatten i samband 

med översvämningar (DHI 2019). I strukturplanen riktas åtgärder till platser för att hantera höga flöden 

och vattennivåer samt höjda havsnivåer. Arbetet med strukturplanen har skett med utgångspunkt från 

dimensionerande händelser för skyfall med 100 års återkomsttid (klimatfaktor 1,25), samt 100-årsnivå i 

havet år 2100.  

Skyfall och översvämning 

Skyfall och översvämningar kan leda till risker för människor och miljö. Anläggningar för teknisk 

försörjning kan slås ut och vägar svämmas över med risk för att räddningstjänstens 

framkomlighet hindras. Förorenade områden kan läcka miljö- och hälsofarliga ämnen om flöden 

ökar och vattennivåer förändras.  

I Täby finns flera områden som riskerar att översvämmas vid skyfall. För att hantera stora 

mängder nederbörd behöver lågpunkter reserveras. Tillräckligt stora ytor behöver reserveras och 

arbetet bör samordnas med behovet av rening och hantering av dagvatten. Reserverade 

lågpunkter, så kallade skyfallsytor, kan med fördel samutnyttjas med andra funktioner inom 

tätortsområden. Dessa ytor, tillsammans med behov av dagvattendammar, redovisas i 

plankartan. Strukturplanen för skyfallsvatten och kommunens handlingsplan för god 

vattenstatus vägleder samordningen i det fortsatta arbetet.  

Ökade nederbördsmängder och förändrade temperaturer riskerar också att orsaka höjda vatten- 

och flödesnivåer i sjöar och vattendrag. Även höjda havsnivåer kan i framtiden bidra till att 

strandlinjen kan komma att förskjutas upp mot land, vilket påverkar bebyggda områden. I 

samband med att nya områden och bebyggelse planeras ska hänsyn tas till Länsstyrelsen i 

Stockholms läns rekommendationer för placering av bebyggelse längs med Östersjökusten. 
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Ras, skred och erosion 

Historiskt har Täby inte haft några händelser med ras eller skred, men det finns områden som 

utifrån jordart och lutning identifierats som potentiell risk för skred redan idag och som behöver 

studeras vidare i samband med eventuell utveckling. I och med ett förändrat klimat, med 

förändrade flöden och vattennivåer i mark, sjöar och vattendrag, kan områden som idag inte 

innebär en potentiell risk komma att göra det i framtiden.  

En viss stranderosion förekommer redan idag och kan komma att öka i och med höjda havs- och 

vattennivåer och förändrade flöden i vattendrag. Vissa områden har hög potential för 

stranderosion, bland annat längs med Stora Värtan. Områden med potentiellt hög risk redan idag 

bör utredas för att undvika olyckor och höga kostnader. Även läckage av närsalter, farliga ämnen 

och partiklar kan riskera att läcka ut och försämra ytvattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och 

kustområde vid extrema vattentillstånd.   

I samband med planering för bebyggelse och ny infrastruktur ska potentiella riskområden samt 

geotekniska förutsättningar utredas och hanteras. Behov av stabilitetsförstärkande åtgärder, 

naturligt erosions- och rasskydd i form av markvegetation och träd samt andra skyddsåtgärder 

ska identifieras. Påverkan på grundvattennivåer och risk för spridning av markföroreningar 

mellan jordlager och till grundvattnet kan också behöva utredas.  
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Värmeöar 

Mycket varma platser, så kallade värmeöar, kan komma att uppstå allt oftare i stadsmiljöer till 

följd av ett varmare klimat i kombination med en stor andel hårdgjord yta, mindre vegetation och 

Fakta: Ras, skred och erosion  

Skred är en jordmassa som kommer i rörelse och som under rörelsen till en början är sammanhängande. 

Ytlagrets torra lera, torrskorpan, bryts sönder i stora flak. Jordskred förekommer i finkorniga silt- och 

lerjordar, men även i andra jordar med inslag av lera och silt, exempelvis finkornig morän.  

Ett ras är en massa av sand, grus, sten eller block eller en del av en bergsslänt, som kommer i rörelse. De 

enskilda delarna rör sig fritt i förhållande till varandra. Berg innehåller större och mindre sprickor som 

kan leda till att stora block lossgörs och faller ned. 

Erosion vid hav innebär att 1 meters höjning av havets nivå har påverkan 100 m upp på stranden. Vid en 

ökning av havsnivån med ca 0,3 - 0,5 meter till 2100 innebär att 30-50 meter av stränderna längs med 

Östersjön kan påverkas av ökad erosion. Den sammanlagda risken vid till exempel stormar, 

översvämningar och tillfälliga högvatten innebär en ökad risk för erosion med 40-65 meter inåt land vid 

seklets slut jämfört med pågående erosion. 
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tät bebyggelse. Det är framförallt för riskgrupper (till exempel barn, sjuka och äldre) som det kan 

innebära en fara.  

Värmeöar riskerar att uppstå i centrala Täby samt i områden i Arninge, där det finns få 

reglerande ekosystemtjänster och liten möjlighet till temperaturutjämning under varma 

sommardagar. De flesta bostadsområden i Täby skyddas dock, tack vare mycket natur och 

trädgårdar. I samband med planering behöver tillräckliga ytor för vegetation och 

trädplanteringar bevaras eller tillkomma för att bidra till att sänka temperaturen. 
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Plankarta och vägledning 

I plankartan redovisas hur kommunen vill bevara, utveckla och använda den fysiska miljön i 

Täby. Kartan kompletteras med en fördjupad vägledning för respektive mark- och 

vattenanvändningskategori, samt en vägledning för kommunens olika delområden.  

Plankarta med vägledning för mark- och vattenanvändning  

Plankartan redovisar grunddragen för användningen av kommunens mark- och vattenområden. 

Gränserna i plankartan är ungefärliga och är varken juridiskt bindande eller exakta. Gränser och 

preciserad utveckling studeras mer detaljerat i efterföljande planering. 

Plankartan presenterar mark- och vattenanvändningskategorierna Tätortsområden, 

Grönområden och vatten samt Vägar och spår. Förändringsområden redovisar områden som 

ska utvecklas genom ny bebyggelse och anläggningar samt genom nya naturreservat och genom 

reservation av mark för dagvattendammar och skyfallsytor. Till förändringsområden hör även 

Utredningsområde där utveckling och framtida markanvändning behöver utredas vidare. 

I tätortsområden som inte pekas ut som förändringsområden kan ny bebyggelse prövas i enlighet 

med angiven användning.  

I plankartan redovisas också Noder, vilka är olika typer av målpunkter för främst service och 

resor, samt Samband och stråk, vilka pekar ut behov av att stärka eller upprätthålla gröna 

rekreationsstråk och ekologiska spridningssamband samt koppling mellan olika noder och 

områden.  

Vägledning för kommunens delområden 

Vägledning för kommunens delområde redogör för en övergripande ambition om kommande 

utveckling och användning. Kapitlet beskriver även det kulturhistoriska tätortslandskapet samt 

hur värden i befintlig bebyggelse ska beaktas.  
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Plankarta med vägledning för mark- och vattenanvändning  

 

Tätortsområden  

 

Avser en stadsmiljö med hög täthet och stor blandning av funktioner och innehåll. Här ryms 

bostäder i flerbostadshus, arbetsplatser, service och handel samt lokaler och anläggningar för 

utbildning, omsorg, kultur och idrott. Här finns även offentliga platser som torg, små parker och 

stadsgator men också mindre anläggningar för teknisk försörjning samt ytor för hantering av 

dagvatten och skyfall. Den blandade stadsbebyggelsen återfinns i Täby centrum – Roslags-Näsby 

och Arninge-Ullna.  
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Stadsbebyggelse med blandad karaktär motsvaras i fördjupningen av översiktsplanen för Täby 

stadskärna 2050 av Blandad stadsbebyggelse, Offentlig service och Centrumanvändning.  

 Nya byggnader och offentliga miljöer ska vara värdeskapande och bidra till en attraktiv 

och trygg stadsmiljö, genom hög arkitektonisk kvalitet, väl avvägd täthet, skala och 

variation, omsorg om detaljer och materialval samt gröna stadsrum. Gator ska utformas 

så att de länkar samman stadsbebyggelsen och förbättrar möjligheten att gå och cykla 

tryggt och trafiksäkert.  

 Befintlig karaktär, värden och skala ska vara utgångspunkt för utvecklingen av 

stadsbebyggelsen, med en grundskala om 5-6 våningar för nya byggnader. Lägre 

bebyggelse ska användas för att möta omgivande småhusområden. Enstaka högre 

byggnader bör bedömas utifrån påverkan på lokalklimat och kan övervägas om det kan 

motiveras utifrån läge, siktlinjer och funktion.  

 Utveckling av stadsbebyggelse ska ske med utpräglad funktionsblandning. För varje 

planerad bostad ska ett nytt arbetstillfälle åstadkommas. Möjliga lägen för etableringar av 

företag inom kunskaps- och tjänsteintensiva branscher ska prioriteras i bra 

kommunikationslägen och beaktas tidigt i planprocessen. Bebyggelsens bottenvåningar 

ska i attraktiva lägen innehålla verksamheter. 

 Vid förändringar till blandad stadsbebyggelse inom befintliga företags- och 

industriområden ska företagens möjligheter att fortsatt bedriva verksamhet eftersträvas, 

med syfte att säkerställa tillgången till kostnadseffektiva lokaler och möjliggöra fortsatt 

bredd i näringslivet.   

 Tillgång till närnatur för invånare och besökare ska eftersträvas genom planering för 

sammanhängande gröna stadsstråk och utveckling av parker. Ny bebyggelse ska anpassas 

till den befintliga grönstrukturens möjligheter att hantera dagvatten och skyfall. 

Tillräckligt stora ytor ska reserveras tidigt i planprocessen.  

 Lösningar för återbruk, återvinning och delande av tjänster och varor ska beaktas tidigt i 

planeringen.  

 

Avser tätortsområden som i huvudsak innehåller bostäder i flerbostadshus, men där även viss 

inblandning av villor eller radhus förekommer. I områdena finns även mindre 

centrumanläggningar och anläggningar för samhällsservice samt mindre parker och 

naturområden. Stadsbebyggelse med främst bostäder återfinns främst inom Täby centrum – 

Roslags-Näsby, Arninge-Ullna samt i kommundelscentrum.  
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Stadsbebyggelse med främst bostäder motsvaras i fördjupningen av översiktsplanen för Täby 

stadskärna 2050 av Bostadsbebyggelse.  

 Nya byggnader och offentliga miljöer ska vara värdeskapande och bidra positivt till en 

attraktiv och trygg stadsmiljö, genom hög arkitektonisk kvalitet, väl avvägd täthet, skala 

och variation, omsorg om detaljer och materialval samt gröna stadsrum. 

 Befintlig karaktär, värden och skala ska vara utgångspunkt för utvecklingen av 

stadsbebyggelsen. Ny bebyggelse ska anpassa sig till mötet med omgivande 

småhusområden och landskapsrum. 

 Möjliga företagsetableringar ska övervägas i centrumnära lägen och beaktas tidigt i 

planprocessen. 

 En trygg och levande miljö ska eftersträvas genom planering för attraktiva stråk och inslag 

av lokaler i bottenvåningarna i centrala lägen.  

 Tillgång till närnatur för invånare och besökare ska eftersträvas genom planering för 

sammanhängande gröna stadsstråk och utveckling av parker. Ny bebyggelse ska anpassas 

till den befintliga grönstrukturens möjligheter att hantera dagvatten och skyfall. 

Tillräckligt stora ytor ska reserveras tidigt i planprocessen.  

 Lösningar för återbruk, återvinning och delande av tjänster och varor ska beaktas tidigt i 

planeringen.  

 

Avser kommunens villa-, radhus- och kedjehusområden. Viss flerbostadshusbebyggelse som inte 

är sammanhängande och avskild från stadsbebyggelse ingår också, liksom idrottsytor, förskolor 

och skolor samt enskilda och mindre verksamhetsfastigheter. Här finns även mindre parker och 

naturområden.  

Småhusbebyggelsens miljöer är ofta anpassade till naturen och terrängen, med bebyggelse från 

en successiv utbyggnad. Här finns även radhus- och kedjehusbebyggelse med tidstypisk 

utformning som vittnar om olika tidsepoker, med uppvuxna trädgårdar och slingrande vägnät.  

 Villa-, radhus- och kedjehusområden ska värnas och behålla sin karaktär och identitet. 

Offentliga miljöer ska förvaltas för att upprätthålla trygghet och vistelsekvaliteter. 

 Kompletterande bebyggelse kan utvecklas i syfte att stärka befintlig karaktär och för att 

förbättra utbudet av kommersiell service och skapa större valfrihet gällande 

samhällsservice i området.   
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 Villaområdenas större gator kan utvecklas för att öka vistelsevärden och stärka 

sambanden mellan målpunkter samt genom utveckling av trygga och säkra gång- och 

cykelvägar.  

 Tillgång till närnatur för invånare och besökare ska säkerställas genom att värna om 

tomtstorlekar och trädgårdarnas ekosystemtjänster samt planering och förvaltning av 

parker och naturparker. Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga grönstrukturens 

möjligheter att hantera dagvatten och skyfall. Tillräckligt stora ytor ska reserveras tidigt i 

planprocessen.  

 Möjligheten att gå och cykla tryggt och trafiksäkert inom småhusbebyggelsen samt till och 

från omkringliggande områden ska förbättras.  

 Lösningar för återbruk, återvinning och delande av tjänster och varor ska beaktas tidigt i 

planeringen.  

 

Avser kommunens verksamhetsområden, med främst industri, kontor och handel. Områdena 

rymmer många företag och arbetstillfällen och finns lokaliserade intill huvudvägnätet. Vissa 

områden rymmer även skolor och vård- och omsorgsboenden. Flera av företags- och 

industriområdena innehåller störande verksamheter som inte bör blandas med bostäder.  

 Företags- och industriområden ska bevaras för sitt ändamål i så stor utsträckning som 

möjligt. De ska vara orienterbara, trygga och trafiksäkra och ha ett gatunät som rymmer 

de fordonsslag som verksamheterna är beroende av. De ska ha god tillgänglighet till 

huvudvägnätet och till kollektivtrafik. 

 Utveckling av företags- och industriområden ska utgå från näringslivets behov och 

samtidigt främja en effektivare användning av marken samt ett bredare serviceutbud.  

 Vid planläggning ska flexibla användningsbestämmelser tillämpas och byggrätter vara 

generösa och flexibla. I exponerade lägen intill huvudvägnätet ställs särskilda krav på 

arkitektonisk gestaltning. 

 Nya eller utvidgade företags- och industriområden ska planeras i utpekade 

förändringsområden. Dessa områden kan också fungera som alternativ för lokalisering av 

störande verksamheter. Ny bebyggelse ska då anpassas till den befintliga grönstrukturens 

möjligheter att hantera dagvatten och skyfall. Tillräckligt stora ytor ska reserveras tidigt i 

planprocessen.  

 Lösningar för återbruk, återvinning och delande av tjänster och varor ska beaktas tidigt i 

planeringen.  
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Avser områden som innehåller olika typer av tekniska anläggningar för energiförsörjning och 

avfallshantering. Till användningen hör även områden för båtuppställning samt övriga ytor som 

är svåra att utveckla, exempelvis inom och i anslutning till trafikplatser.  

 Nya energiproduktionsanläggningar eller andra tekniska anläggningar ska vid behov 

lokaliseras till utpekade förändringsområden. 

 Båtuppställningsplatser ska utredas för effektivare markutnyttjande och eventuell annan 

användning på lång sikt, med syfte att levandegöra kuststräckan, stärka 

strandpromenader och allmänhetens tillgång till kustområdet.  

 

Grönområden och vatten  

 

Avser kommunens övergripande grönstruktur där skogslandskap, odlingslandskap och större 

park- och naturområden ingår. Här ingår även större fritidsanläggningar såsom ridanläggningar 

och golfbanor. Här finns flera utpekade områden med särskilda värden, som odlingsmark och 

skog, Natura 2000-områden, riksintresseområden för kulturmiljövården, det rörliga friluftslivet 

och för naturvård. Dessa redovisas i kapitel Riksintressen och andra värden.  

 Natur- och parkområden ska bevaras och utvecklas. Områden med höga naturvärden ska 

skyddas. Naturvärden ska inventeras inför all nybyggnation. En skadelindringshierarki 

ska vägleda beslut för att hantera negativa effekter av nybyggnation och 

kompensationsåtgärder ska tillämpas.  

 Vid mindre utveckling inom natur- och grönområden ska hänsyn tas till 

ekosystemtjänster och landskapets historiska strukturer och avtryck. Värdefulla 

kulturmiljöer bör skyddas från förändring. Kompletteringar i befintlig bebyggelse kan ske, 
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men med syfte att utveckla landsbygdsverksamheter. Gårdar med djurhållning behöver 

särskilt beaktas genom skyddsavstånd.  

 

Avser det statliga naturreservatet Täby prästgårds naturreservat och det kommunala 

naturreservatet Rönninge by-Skavlöten. Täby prästgårds naturreservat består av ett gammalt 

odlingslandskap från äldre järnålder. Stora delar av området är naturbetesmarker vilket gett 

upphov till en artrik flora. I Rönninge by-Skavlöten finns viktiga områden för odlingslandskapet 

såväl som skogslandskapet. Här finns också en friluftsgård vid Skavlöten och ett visningsjordbruk 

vid Rönninge by.  

 Naturreservat ska skötas i enlighet med gällande föreskrifter.  

 Andelen skyddad natur ska öka i områden som pekas ut som Förändringsområden 

utveckling naturreservat i plankartan.  

 

Avser kuststräckan mot Östersjön längs Stora Värtan samt sjöarna Fjäturen, Mörtsjön, 

Käringsjön, Vallentunasjön, Gullsjön, Rönningesjön och Ullnasjön. Sjöar och kust binds samman 

av vattendragen Mörtsjöbäcken, Hagbyån, Karbyån, Rönningebäcken och Ullnaån. Sjöarna är 

produktiva ekosystem och bidrar till höga rekreativa värden, översvämningsskydd och bidrar till 

lokalklimatet genom att de verkar utjämnande vid temperaturförändringar. Inriktning för att 

klara miljökvalitetsnormer för vatten, god vattenkvalitet och ekologisk och kemisk vattenstatus 

redovisas även under kapitel Utvecklingsinriktning, Artrikt och hälsosamt. Strandskydd beskrivs 

i kapitel Riksintressen och andra värden.  

 Värdefulla livsmiljöer i och i anslutning till hav, sjöar och vattendrag ska skyddas för att 

säkra biologisk mångfald.  

 Strandpromenader, rekreations- och motionsstråk till och längs med kust, sjöar och 

badplatser ska utvecklas för att ge allmänheten tillgång till vattenområdena, med hänsyn 

till viktiga ekologiska livsmiljöer.  
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Avser områden som i översiktsplanen pekas ut som förändringsområden inom grönområden och 

vatten. De bör reserveras för utveckling av större dagvattendammar och/eller  som större 

skyfallsytor. Ytorna ska kunna hantera kraftiga regn och översvämningar som annars kan 

påverka bebyggelse och viktig infrastruktur och/eller möjliggör fördröjning och rening av 

normala dagvattenflöden så att sjöar och vattendrag tar emot jämnare flöden av vatten med 

mindre föroreningar.  

 Områden som riskerar att översvämmas vid större regn och avledningsvägar för större 

vattenvolymer ska reserveras för skyfalls- och dagvattenhantering samt 

översvämningsskydd.  

 Vid planering av dagvattenanläggningar ska hänsyn tas till påverkan på omkringliggande 

områden och effekter av ett förändrat klimat, exempelvis höjda havsnivåer.  

 Skyfallsytor, leder och dagvattendammar ska om möjligt planeras att inrymma flera 

ekosystemtjänster. Förutom att verka reglerande avseende skyfalls- och 

dagvattenhantering samt temperatur, kan de tjäna ett rekreativt och biologiskt syfte. 
 
 

Vägar och spår  

 

Avser Roslagsbanan, som utgör stomlinjenätet för den spårburna kollektivtrafiken i Täby och den 

huvudsakliga kapacitetsstarka kollektivtrafikförbindelsen till Stockholm, Danderyd, Vallentuna 

och Österåker. Roslagsbanan utgör riksintresse för kommunikationer. Banan har dubbelspår på 

hela sträckan genom kommunen, förutom mellan Viggbyholm och Hägernäs.  

 I samband med planering och byggande i anslutning till Roslagsbanan ska hänsyn tas till 

gällande skyddsavstånd, med syfte att upprätthålla järnvägens funktion och minska risken 

för, och konsekvenser av, olyckor.  
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 Roslagsbanan ska utvecklas genom utbyggnad till Stockholm city via Odenplan samt till 

Arlanda. Dubbelspår mellan Viggbyholm och Hägernäs bör byggas ut. Utbyggnaden bör 

ske i samband med att Roslagsbanan förlängs till Stockholms city. 

 

Avser huvudstråken i det kommunala vägnätet samt det statliga vägnätet med E18, Norrortsleden 

och Arningevägen och trafikplatserna. Huvudvägnätet är viktigt för framkomligheten för 

personbilstrafik, näringslivets transporter, räddningstjänsten och busstrafik. E18 och 

Norrortsleden, inklusive trafikplatserna, utgör riksintresse för kommunikationer. E18, 

Norrortsleden och delar av Arningevägen är rekommenderade primära transportleder för farligt 

gods medan Bergtorpsvägen samt delar av Centralvägen, Enhagsvägen och Vikingavägen är 

sekundära transportleder. 

 I samband med planering i anslutning till huvudvägnätet ska hänsyn tas till 

rekommenderade säkerhetsavstånd till vägen och trafikplatsernas på- och avfartsramper, 

med syfte att upprätthålla huvudvägnätets funktion och minska risken för, och 

konsekvenser av, olyckor.  

 Framkomligheten, kapaciteten och trafiksäkerheten i det statliga vägnätet och dess 

trafikplatser behöver förbättras. Täby ska verka genom regionala samarbeten.  

 Framkomligheten i det kommunala huvudvägnätet ska säkerställas även när nya områden 

byggs ut. Åtgärder ska ske i enlighet med aktuell framkomlighetsstrategi.   

 I samband med exempelvis åtgärdsvalsstudier eller kapacitetsförstärkande åtgärder som 

rör huvudvägnätet ska ekologiska och rekreativa samband som bryts av vägen 

uppmärksammas. Möjliga åtgärder för att stärka sambandet ska utredas och finansieras 

inom projektet.  

 

Avser det regionala cykelnätet och det kommunala huvudcykelnätet samt utveckling av dessa. Det 

regionala cykelnätet binder samman länets kommuner och används i huvudsak av 
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pendlingscyklister. Huvudcykelnätet möjliggör resor mellan stadsdelar och fungerar även som 

matarstråk till de regionala stråken. I användningen ingår även en framtida statlig 

snabbcykelväg, så kallad cykelstradan, för regional cykelpendling med höga flöden.  

 Det regionala cykelnätet ska separeras från övriga trafikslag och prioriteras fram i 

korsningspunkter.  

 Huvudcykelnätet ska utvecklas med stärkt standard i utpekade svaga avsnitt och med nya 

cykelbanor där sådana saknas.  

 Täby ska genom regionala samarbeten verka för utbyggnad av ett snabbcykelstråk, 

cykelstradan.  

 

Noder  

 

Avser den regionala stadskärnans huvudsakliga centrumområden; Täby centrum och Arninge-

Ullna. Här finns ett omfattande utbud av arbete, service och handel som lockar verksamma, 

kunder och besökare även från andra delar av regionen.  

 Centrumområden ska, genom bebyggelseutveckling, bidra till utvecklingen av den 

regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge som nod för boende, arbete, resor, service, 

nöje och möten i Täby och i regionen.  

 

Avser de lokala centrumområdena som finns i Skarpäng, Vallatorp, Täby kyrkby, Gribbylund, 

Hägernäs och Näsbypark. Kommundelscentrum innehåller handel och service som i olika 

omfattning tillgodoser ett lokalt behov framförallt inom kommundelen.  

 Centrumområden ska, genom bebyggelseutveckling, bidra till utvecklingen av 

kommundelscentrum som lokala noder för handel och samhällsservice och stärkt 

kollektivtrafikförsörjning.  
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Avser järnvägsstationerna längs med Roslagsbanan.  

 Roslagsbanans stationer ska, där det är möjligt, angöras från huvudvägnätet och även 

med buss. Samtliga stationer ska kunna erbjuda cykelparkering.  

 

Avser järnvägsstationer som pekas ut som lämpliga att utveckla för effektiva byten mellan 

regional och lokal kollektivtrafik och för att göra kombinerade resor med olika färdmedelssätt. 

Fungerande bytespunkter förenklar arbetspendling inom regionen och ger förbättrad regional 

tillgänglighet.  

 Parkeringsmöjligheter för cykel och bil ska, där det är lämpligt, planeras i anslutning till 

bytespunkter. Samlokalisering av ytterligare funktioner som handel och service ska 

eftersträvas.  

 

Avser befintliga stationer på Roslagsbanan som har närhet till ett större strövområde och/eller 

regional grönkil. Gröna stationer fungerar som attraktiva besöksmål och ger ökad tillgång till 

naturområdena med kollektivtrafik.  

 Utpekade gröna stationer ska förses med information om mål, promenadvägar och stråk. 

Befintliga tydliga och trygga stråk ska upprätthållas. 
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Avser utveckling av befintliga brygglägen som hållplatser för ny pendelbåtstrafik mellan Täby och 

centrala Stockholm via Danderyd och Lidingö. Pendeltrafik med båt kan avlasta 

transportsystemet och bidra till nya typer av kombinationsresor.  

 Utpekade brygglägen ska studeras som möjliga hållplatser för båttrafik. Möjlighet till 

parkering vid, och bra gång- och cykelvägar till, hållplatslägena ska säkerställas.  

 

Samband och stråk  

 

Avser stråk som är i behov av att utvecklas, stärkas eller upprätthållas för att uppnå en 

sammanlänkad kommun och göra det enkelt, tryggt och säkert att röra sig inom olika delar av 

kommunen; inom ett bostadsområde, mellan olika bostadsområden eller mellan olika 

målpunkter som exempelvis centrumområden, skolor och stationer.  

 Större gator och entrélägen in i bostadsområdena bör utvecklas så att de blir trygga och 

säkra att vistas vid. Inom tätortssamband i den regionala stadskärnan kan vägar 

omvandlas till stadsgator för att möjliggöra en sammanhängande, trygg och grön 

stadsmiljö. 

 

Avser samband i naturen som behöver stärkas för ökade ekologiska spridningsmöjligheter, så att 

växter och djur får tillgång till goda livsmiljöer och kan röra sig mellan dem. Fungerande 

samband bidrar till att upprätthålla ekosystemtjänster och stärka den biologiska mångfalden.  
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 Ny bebyggelse och infrastruktur som bryter samband i den gröna infrastrukturen ska 

undvikas i möjligaste mån.  

 

Avser befintliga och önskvärda stråk som underlättar för människor att röra sig mellan olika 

målpunkter i natur- och parkområden. Tydliga och fungerande stråk bidrar till ökad 

tillgänglighet till naturen, en mer sammanlänkad kommun och förutsättningar för hälsa, rörelse 

och välbefinnande.  

 I samband med bebyggelseutveckling och förändring ska rekreationsstråken upprätthållas 

och förstärkas. 
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Vägledning för kommunens delområden  

Täby centrum - Roslags-Näsby 

Täby centrum – Roslags-Näsby igår och idag  

Täby centrum – Roslags-Näsby utgör kommunens mest centrala delar. Det tidiga villasamhället i 

Roslags-Näsby byggdes på mark som tidigare tillhörde Näsby slott och började växa fram i samband 

med att Roslagsbanan byggdes ut. Området utformades enligt det tidiga 1900-talets 

trädgårdsinspirerade planeringsideal med ett terränganpassat slingrande vägnät som kantas av 

grönskande tomter med individuellt utformade villor. I och med Täbys omvandling till köping 1948 

intog Roslags-Näsby en ny roll som kommuncentrum med nytt kommunhus och en mer uttalad 

centrumbildning kring punkthusområdet Höstfibblan. Under mitten av 1900-talet och i samband med 

utbyggnaden av motorvägen på 1950-talet omvandlades landskapet kring Täby centrum från öppen 

odlingsmark till förortsbebyggelse. Flera skulpturalt utformade höghusområden satte en modernistisk 

prägel på bebyggelsen i Täby Centrum. Grindtorp, Näsbydal, Storstugan och Åkerbyområdet präglas av 

industriellt byggande, trafikseparering och har stora samhällsbyggnadshistoriska och arkitektoniska 

kvaliteter. Täby Centrum stod färdigt 1968 och var då Europas första inglasade butikscentrum.  

Idag utvecklas området som den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninges ena tyngdpunkt. Här 

finns centrum för handel, service och arbete och flera företags- och industriområden samt nya 

stadskvarter. Här finns också goda kommunikationer till och från övriga regionen med fyra stationer på 

Roslagsbanan och bussterminal. Attundafältets parkeringsytor har omvandlats till stadskvarter och det 

nya kommunhuset i Täby centrum invigdes 2017. Söder om Täby centrum pågår utbyggnaden av en ny 

stadsdel i Roslags-Näsby och på det tidigare galoppfältet uppförs stadsdelen Täby park.  

 Utveckla Täby centrum – Roslags-Näsby som en del av den regionala stadskärnan i 

enlighet med Fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna 2050. Planera och bygg ut 

de större stadsutvecklingsområdena Täby park och Roslags-Näsby till omsorgsfullt 

utformade, trivsamma, trygga och hållbara stadsdelar, med god tillgång till service, natur 

och kommunikationer.  

 Planera på lång sikt för en successiv komplettering längs med utpekade stadsstråk och i de 

nuvarande företags- och industriområdena Pentavägen och Åkerby. Utnyttja det centrala 

läget och reservera mark i goda kommunikationslägen för möjliga företagsetableringar 

inom kunskaps- och tjänsteintensiva branscher.  

 Stärk attraktiviteten i företags- och industriområdena Enhagen, Bergtorp och 

Viggbyholm, genom att tillåta kompletteringar och ökad yteffektivitet för företag som vill 

växa och för nya etableringar. Säkerställ omsorgsfull gestaltning av bebyggelse som vetter 

mot gaturummet samt överblickbarhet och trygghetsskapande åtgärder inne i områdena.  

 Beakta värden i Roslags Näsbys befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna tomtstrukturen, den topografiska variationen, växtlighetens variation med 

äldre träd och den gröna förgårdsmarken vid eventuella nytillskott.  

o Bygga vidare på den terränganpassade markanvändningen genom att tillvarata 

nivåskillnader i topografin och anpassa nytillskott till naturliga terrängformer.  
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o Värna bebyggelsens tidstypiska uttryck och karaktärsdrag så att den historiska 

läsbarheten av områdets gradvisa utveckling förblir tydlig.   

 Planera för en ny stadspark i Täby park som länkar samman Centralparken i Näsbypark 

med Stolpaskogen.  

 Verka för ökad kapacitet, ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet för busstrafik i 

Viggbyholms trafikplats, vid Bergtorpsvägens infart till Täby centrum samt på sikt längs 

med Centralvägen. Utred och åtgärda Stora Marknadsvägen för bättre framkomlighet för 

buss. Säkerställ tillräcklig kapacitet och tillgänglighet till Täby centrums bussterminal.  

 Verka för att Roslags-Näsby station utvecklas till en bytespunkt. Planeringen bör ske 

samordnat med förlängningen av Roslagsbanan till Stockholm city och Odenplan. Verka 

för att Roslags-Näsby trafikplats fortsatt utvecklas som bytespunkt. 

 En mer detaljerad vägledning för området finns i Fördjupning av översiktsplanen för Täby 

stadskärna 2050.   

Arninge – Ullna 

Arninge-Ullna igår och idag  

Arninge-Ullna har sedan 1970-talet fungerat som ett handels- och verksamhetsområde med 

väletablerade företag, småindustri, kontor, lager och handel. Området utgör tillsammans med 

intilliggande stadsbebyggelse i Hägerneholm och Ullna strand den regionala stadskärnans andra 

tyngdpunkt, utöver Täby centrum. Intill ligger naturreservatet Rönninge by-Skavlöten och större natur- 

och strövområden i Angarn-Bogesundskilen.  

 Utveckla området som en del av den regionala stadskärnan och i enlighet med 

Strukturplan Arninge-Ullna (ej ännu beslutad). Planera och bygg ut området intill 

Arninge station för fler arbetsplatser, bostäder och service. Utred även 

bebyggelseutveckling på nuvarande obebyggd mark på andra sidan av stationen. Utveckla 

ett rekreationsområde på den före detta tippverksamheten och planera för nya 

bostadskvarter vid Ullnasjön och längs med Ullnavägen. Nya områden ska omsorgsfullt 

planeras för att skapa ökad trivsamhet och väl fungerande miljöer för boende och 

företagare. Säkerställ möjligheten att ta sig fram med bil och förbättra möjligheten att gå 

och cykla mellan Arninge-Ullnas olika områden.  

 Stärk attraktiviteten i företags- och industriområdet och tillåt nya etableringar med 

yteffektiva företag samt kompletteringar för befintliga företag som vill växa. Säkerställ 

omsorgsfull gestaltning av bebyggelsen som vetter mot gaturum samt överblickbarhet och 

trygghetsskapande åtgärder inne i området.  

 Utred området vid Antennvägen för nya företagsetableringar samt behov och möjlighet 

för lokalisering av en teknisk försörjningsanläggning i anslutning till befintlig 

fjärrvärmeanläggning vid Ullnavägen.  

 Utveckla promenadenstråket längs med Ullnasjöns strand. Stärk det regionalt svaga 

spridningssambandet mellan Bogesundskilen och Angarnkilen.  
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 Reservera mark för en ny dagvattenanläggning i våtmarksområdet vid Hägernäsviken för 

att rena dagvattnet som avrinner från Arninge centrum, Arninge företags- och 

industriområde samt omkringliggande områden. Reservera en lågzon i naturreservatet 

Rönninge by-Skavlöten för att hantera skyfall som rinner från Arninge företags- och 

industriområde, Hägerneholm och omkringliggande skogsmark.   

 Utveckla Arninge station till en bytespunkt för resor vidare i regionen och i Täby och som 

en grön station med tydliga stråk till omkringliggande natur.  

Täby kyrkby 

Täby kyrkby igår och idag  

Täby kyrkby ligger i kommunens norra delar och är lantligt inramat av omgivande odlingslandskap och 

rika kulturhistoriska miljöer, naturreservatet i Täby prästgårdsmarker, värdefulla hagmarker vid 

Skålhamra kvighage och Vallentunasjön. Det är kommunens äldsta villasamhälle och har varit boplats 

sedan lång tid, med anor från innan 1000-talet. Kyrkan har spelat en viktig roll i hur bebyggelse har 

vuxit fram och de tidigaste bosättningarna finns i området nära prästgården. När Roslagsbanan byggdes 

förbättrades kommunikationerna med Stockholm och området har med tiden förtätats och har idag en 

blandning av villor som stilmässigt representerar alla 1900-talets decennier och stilepoker. 

Centrumområdet och flerbostadshusen började byggas i mitten av 1950-talet. Under 1970-talet tillkom 

de närliggande radhusområdena. Under 1980-talet skedde en intensiv förtätning av villaområdena och 

den senaste utbyggnaden har skett genom villabebyggelse i Byle. 

I området finns också SÖRAB:s återvinningscentral i Hagby, idrottsplatsen Vikingavallen samt företags- 

och industriområdet Södra Midgård, med i huvudsak verksamheter inom handel, byggverksamhet och 

tillverkning.  

 Utveckla och stärk centrumområdet som stationssamhälle för ökad trivsamhet, trygghet 

och mer service. Komplettera bebyggelsen med bostäder, centrumfunktioner, ett nytt 

hållplatsläge för busstrafik, väl gestaltade och trafiksäkra offentliga miljöer och 

förbättrade möjligheter att ta sig över eller under Roslagsbanan.   

 Utred området kring Såsta-Karby och trafikplats Täby kyrkby för en långsiktig utveckling 

med fler verksamheter och som bytespunkt för regionala resor. Verka för att en ny 

tågstation utreds i samband med fortsatta studier av Roslagsbanans framtida förlängning 

till Arlanda. Såsta-Karby ligger inom riksintresseområdet för rörligt friluftsliv samt intill 

riksintresseområdet för kulturmiljövården och riksintresse för kommunikationer. Ta i 

planeringen hänsyn till intilliggande kulturmiljöer, möjligheter att röra sig i 

naturlandskapet samt skyddsavstånd till Norrortsleden. Förhållningssätt till 

riksintressena redovisas i kapitel Riksintressen och andra värden.   

 Utred skogsområdet söder om Jarla Bankes väg för ett mindre tillskott av 

småhusbebyggelse. Säkerställ trygga och säkra sätt att röra sig mellan området och Täby 

kyrkby centrum och station och utforma bebyggelsen för ökad tillgänglighet till 

skogsområdena söder om Byle.  

 Beakta värden i Täby Kyrkbys befintliga bebyggelse genom att:  
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o Värna om tomtstrukturen, växtlighetens variation med äldre träd och den gröna 

förgårdsmarken vid eventuella nytillskott. 

o Anpassa eventuell ny bebyggelse till naturliga terrängformer och undvik stora 

markingrepp som schaktning, utfyllning och terrasseringar.   

o Anpassa nya byggnader till omgivningen så att stadsbilden inte påverkas negativt, 

samtidigt som de kan ges ett självständigt uttryck.  

o Värna bebyggelsens tidstypiska uttryck och karaktärsdrag så att den historiska 

läsbarheten av områdets gradvisa utveckling förblir tydlig.   

o Ta särskild hänsyn till helhetsverkan vid förändringar i sammanhållna 

grupphusområden som Karlslund. 

 Utveckla Täby kyrkby station som grön station med tydliga stråk till omkringliggande 

natur och Vikingavallen, med syfte att möjliggöra säkra och trygga rörelser för gående och 

cyklister. Även den föreslagna nya stationen vid Såsta-Karby har potential att fungera som 

en grön station med anslutning till Roslagsleden.  

 Stärk det regionalt svaga sambandet som idag påverkas negativt av barriäreffekter från 

Vikingavägen, Norrortsleden och Roslagsbanan. Utveckla rekreationsstråket och 

strandpromenaden utmed Vallentunasjön.  

 Skydda och bevara de höga naturvärdena och gamla betesmarkerna vid Skålhamra 

kvighage, genom att fullfölja naturreservatsbildning.  

 Utveckla Täby prästgårdsdamm för att rena dagvatten från Täby kyrkby och för att jämna 

ut flöden i den nedströms liggande Karbyån.  

 Återskapa Prästsjön för att främja naturvärden i området och för att jämna ut effekten på 

flödet i Karbyån.  

 Studera Vikingavägen för förbättrade vistelsekvaliteter och ökad trygghet och säkerhet. 

Utred och åtgärda Vikingavägen och trafikplats Täby kyrkby för bättre framkomlighet och 

ökad kapacitet för vägtrafiken. Sträva efter att öka möjligheterna till cykelpendling över 

kommungränsen mot Sollentuna längs med Frestavägen.  
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Ella gård, Ella park, Ensta och Skarpäng  

Ella gård  

Ella gård igår och idag  

Ella gård ligger centralt i Täby med närhet till både Täby centrum och Roslagsbanan. Området har vuxit 

fram på odlingsmark som tidigare tillhörde Ella by och byggdes ut på 1950-talet utifrån dåtidens 

planeringsideal och rationella struktur. I början på 1970-talet byggdes området ut i väster med 

tidstypiska radhus och kedjehus. Den täta kvartersstrukturen inpassades i områdets karaktär genom 

inramande partier av naturmark. Strukturen och arkitekturen i området är unik i Täby och ett uttryck 

för folkhemmets grannskapsideal med småskaliga, stuginspirerade och prefabricerade kedjehus i trä, 

ordnade i grupper längs ett organiskt slingrande vägnät. Grönstrukturen var en viktig utgångspunkt och 

området är planerat med generösa grönytor där både gatunätet och enskilda tomter ligger i nära 

anslutning eller i direkt förbindelse till parkmark och skog.  

 Undvik större förändringar. Vid kompletteringar bör stor hänsyn tas till Ella gårds 

tidstypiska struktur och arkitektur inom områden med grupphusbebyggelse.  

 Beakta värden i Ella gårds befintliga bebyggelse genom att:  

o Ta stor hänsyn till husens ursprungliga utförande vid renovering.  

o Utforma eventuella mindre tillbyggnader med stor omsorg och med hänsyn till 

gatubilden och byggnadstraditionen.   

o Låta den ursprungliga färgsättningen vara vägledande för all bebyggelse i området.   

 Upprätthåll och stärk de parker och gröna rekreationsstråk som finns i de generösa 

grönområdena inom tätortsstrukturen och i Enhagsparken. Reservera mark för en 

dagvattendamm i Enhagsparken.  

 Studera Turebergsvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad trygghet och säkerhet 

samt bättre framkomlighet och ökad kapacitet för vägtrafiken. 
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Ella park 

Ella park igår och idag  

Norr om Ella gård och öster om Skarpäng ligger Ella park. Områdets utveckling från 

sommarstugeområde reglerades i en styckningsplan från 1929 med väl tilltagna tomter utmed ett 

terränganpassat vägnät, med ett flertal sparade gemensamma parkytor. Tomterna har successivt 

styckats av och bebyggelsetätheten har ökat. Villaområdet präglas av det kuperade landskapet, det 

ursprungliga vägnätet och en successiv framväxt med villor från 1930-talet och framåt. Särskilt 

tongivande är inslaget av 1950- och 60-talens tidstypiska varierade tegel- och putsarkitektur. Uppvuxna 

trädgårdar och äldre trädgårdsväxter vittnar om områdets tidiga utbyggnad. I området finns flera 

grupphusområden och radhus med en sammanhållen karaktär. Stora delar av området har setts över och 

regleras av en ny detaljplan som bekräftar befintlig bebyggelse samtidigt som det ska vara möjligt att 

effektivisera markanvändningen.  

 Undvik större förändringar. Vid kompletteringar bör stor hänsyn tas till Ella parks 

tidstypiska struktur och arkitektur inom områden med grupphusbebyggelse.  

 Beakta värden i Ella parks befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna områdets bebyggelsestruktur med omfattande gröna inslag, uppvuxna 

trädgårdar, indragna hus och låga häckar och staket som inramar gaturummet.  

o Värna bebyggelsens anpassning till den naturliga topografin och undvika stora 

markingrepp som schaktning, utfyllning och terrasseringar. 

 Upprätthåll och stärk parker, gröna stråk och kilar inom tätortsstrukturen och mot 

omgivande naturområden.  

 Studera Turebergsvägen och Täbyvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad trygghet 

och säkerhet samt bättre framkomlighet och ökad kapacitet för vägtrafiken. 
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Ensta  

Ensta igår och idag  

Ensta ligger norr om Ella gård och öster om Ella park. Området är framvuxet på bägge sidor om 

järnvägen kring stationen, vilken tillkom 1911. Inledningsvis var utbyggnaden sparsam, men med 1930-

talets styckningsplan för Ensta Villastad tog villabyggandet fart och var särskilt intensiv under 1940-60-

talen. I samband med kommunens förnyelseplanering på 1970-talet möjliggjordes att befintliga 

villatomter kunde styckas till flera tomter. Trafiken planerades kring bredare huvudgator och entrégator 

med mindre kvartersgator. Förnyelseplaneringen märks både i form av förtätningar inom kvarteren och 

genom nya enhetliga kvarter i det tidigare skogsområdet i norr. Området präglas dessutom fortfarande i 

hög grad av den naturanpassade planeringen, med ett slingrande vägnät och lummiga, kuperade tomter. 

Den gradvisa utbyggnaden har gett området ett skiftande villabestånd, med både äldre villor och 

moderna typhus. Trots en gradvis förtätning domineras intrycket ännu av de talrika tidstypiska 

varianterna av efterkrigstidens varierade och gedigna tegel- och putsarkitektur. Delar av området har 

setts över och regleras av en ny detaljplan som bekräftar befintlig bebyggelse samtidigt som det ska vara 

möjligt att effektivisera markanvändningen genom större byggrätter och mindre tomter.  

 Beakta värden i Enstas befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna tomtstrukturen, den topografiska variationen, växtlighetens variation med 

äldre träd och den gröna förgårdsmarken vid eventuella nytillskott. 

o Bygga vidare på det terränganpassade planmönstret och tillvarata nivåskillnader i 

topografin och anpassa nytillskott till naturliga terrängformer.  

o Värna de tidstypiska uttrycken och detaljerna i den varierade tegel- och 

putsarkitekturen från företrädesvis 1940- och 60-talen   

o Värna allmän naturmark inom och mellan kvarter för att upprätthålla områdets 

gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor. 

o Verka för att komplettering i bebyggelsen sker på villaområdets villkor med syfte 

att förstärka vistelsekvaliteterna. 

 Upprätthåll och utveckla gröna rekreationsstråk mellan Ensta och Stolpaskogen och 

andra omgivande park- och naturområden.  

 Bevara Stolpaskogen och säkerställ den som central stadsskog, med höga rekreations- och 

friluftsvärden samt höga naturvärden, genom att utreda förutsättningarna för att inrätta 

naturreservat.  

 Studera Turebergsvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad trygghet och säkerhet 

samt bättre framkomlighet och ökad kapacitet för vägtrafiken. 
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Skarpäng  

Skarpäng igår och idag  

Skarpäng ligger i Täbys sydvästra del och har vuxit fram på skogs- och betesmark som tidigare tillhörde 

Ella by. Skarpäng är ett kuperat område som började bebyggas på 1920-talet med sommarstugor och 

mindre villor. Under 1970- och 1980- talen förtätades området och den äldre, glesa bebyggelsen fick ge 

plats åt nya typhus på mindre tomter. De terränganpassade villorna har tidstypisk karaktär både i 

utformning och i material som speglar det moderna villabyggandet under sin tid. I likhet med andra 

kommundelar som växte fram under denna tid har stadsdelen en centrummiljö i entrén till området och 

centralt belägna skolor. På senare tid har nya grupphusområden tillkommit som inslag i kommundelen. 

Kompletteringar planeras/utreds kring Skarpängs centrum, Blockhusvägen och Gripsvallsområdet norr 

om Skarpäng.  

Skarpäng är idag bristfälligt försörjt med kapacitetsstark kollektivtrafik och har långt till Roslagsbanans 

stationer. Området har friidrottsanläggning, fotbollsplan och idrottshall samt god tillgång till omgivande 

skogsområden, och några inslag av inflikad naturmark mellan kvarteren. Populära rekreationsområden 

koncentreras kring Skarpängsparken norr om Skarpängs Centrum, samt kring Mörtsjön och Rösjöbadet 

i områdets västra utkant. Våtmarkerna vid Mörtsjön – Käringsjön är värdefulla livsmiljöer för både 

växter och djur och är Täbys största tysta område. Här finns också ett av kommunens två Natura 

2000områden.  

 Utveckla Skarpängs centrum till ett trivsamt och tryggt lokalt centrum med fler 

servicefunktioner, attraktiva offentliga miljöer, bostäder i småskaliga flerbostadshus och 

förbättrad kollektivtrafikförsörjning. 

 Utveckla Gripsvallområdet med småhusbebyggelse, med varierad karaktär och 

omsorgsfullt gestaltad bebyggelse utmed Täbyvägen och med stor hänsyn till befintliga 

natur- och rekreationsvärden. Utforma bebyggelsen för att stärka entrén till 

Mörtsjöskogen.  

 Beakta värden i Skarpängs befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna områdets bebyggelsestruktur och stadsbild med omfattande gröna inslag, 

uppvuxna trädgårdar, indragna hus och låga häckar och staket som inramar 

gaturummet. 

o Värna områdets kuperade skogskaraktär med lummiga trädgårdar och 

grönkantade gaturum.  

o Ta särskild hänsyn till områdets helhetsverkan vid förändringar i sammanhållna 

grupphusområden.  

o Värna allmän naturmark inom och mellan kvarter för att upprätthålla stadsdelens 

gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor. 

o Verka för att komplettering i bebyggelsen sker på villaområdets villkor med syfte 

att förstärka vistelsekvaliteterna. 

 Reservera mark för en dagvattendamm i Skarpängsparken för att rena dagvatten från 

främst Skarpäng och Ella park och för att minska risken för översvämningar.  
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 Studera Täbyvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad trygghet och säkerhet samt 

bättre framkomlighet och ökad kapacitet för vägtrafiken. Sträva efter att öka 

möjligheterna till cykelpendling över kommungränsen genom Skarpäng mot Sollentuna.  

Erikslund, Lövbrunna, Vallabrink, Vallatorp och Visinge 

Erikslund  

Erikslund igår och idag  

Mellan Täbyvägen och Erikslundsvägen ligger Erikslund, ett enhetligt grupphusområde med radhus som 

byggdes i början på 1970-talet i ett äldre torplandskap. Området är tidstypiskt planerat som en 

grannskapsenhet med småskaliga hus med intima bilfria gaturum och lekvänliga gårdsmiljöer. Området 

är ett exempel på tät och låg bebyggelse som tilldrog sig internationell uppmärksamhet då det byggdes. 

Bebyggelsen ligger som en mosaik av räta kvarter inordnade efter den kuperade terrängen. Parhusen 

bildar tillsammans med plankomgärdade trädgårdar kvadratiska enheter som i sin tur bildar fem större 

kvarter. Mellan husen löper smala gränder som ger området en intim karaktär trots sin storlek. Infarter 

med parkeringsytor och garage ligger samlade i områdets yttre delar. Gröna parkstråk kopplar samman 

kvarteren med den tidigare skolmiljön som låg centralt i området. Skolan är numera riven och flyttade 

till nya lokaler i Brinkskolan men kvar finns bollplaner och idrottshallar.  

  

 Beakta värden i Erikslunds befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna om grupphusområdets tidstypiska uttryck och karaktärsdrag så att den 

sammanhållna miljön förblir enhetlig både avseende arkitektur och planmönster. 

o Värna allmän naturmark inom och mellan kvarter för att upprätthålla 

kommundelens gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor.  

o Ta stor hänsyn till den inramande grönstrukturen som är en viktig kontrast till 

områdets i övrigt rätvinkliga karaktär.   

o Verka för att komplettering i bebyggelsen sker på villaområdets villkor med syfte 

att förstärka vistelsekvaliteterna. 

 Stärk det gröna rekreationsstråket mellan Stolpaskogen och Hagbyområdet samt mellan 

Stolpaskogen och Mörtsjöskogen.  

 Studera Täbyvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad trygghet och säkerhet samt 

bättre framkomlighet och ökad kapacitet för vägtrafiken.  
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Lövbrunna  

Lövbrunna igår och idag  

Norr om Erikslund ligger Lövbrunna. Området har tidigare varit en äldre gårdsmiljö kring vilken gles 

villabebyggelse vuxit fram under 2000-talets första decennium. Spår finns från den äldre gårdsmiljön, 

exempelvis den gamla trädkantade infarten till gården som idag är ett gång- och cykelstråk. Nyare 

bebyggelse har tillkommit i form av villor, parhus och mindre flerfamiljshus. Den senare bebyggelsen 

har en generell samstämmighet genom tegeltak och färgsättning med inspiration från den gamla 

gårdsmiljön. Nordost om villaområdet, intill Bergtorpsvägen, finns ett företags- och verksamhetsområde 

med småskaliga verksamheter inom partihandel och byggverksamheter.  

 Studera möjligheten att utveckla Lövbrunna företags- och industriområde och låta det 

växa norrut mot Norrortsleden. Området ligger inom riksintresseområde för 

kulturmiljövården och i anslutning till riksintresse för kommunikationer. Ta i planeringen 

hänsyn till befintlig intilliggande bebyggelse samt skyddsavstånd till Norrortsleden. 

Förhållningssätt till riksintresset för kulturmiljövården redovisas i kapitel Riksintressen 

och andra värden.   

 Beakta värden i Lövbrunnas befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna och upprätthålla kommundelens gröna karaktär och närheten till rekreativa 

grönytor.  

o Ta stor hänsyn till de inramande grönområdena som är en del av en övergripande 

grönstruktur och knyter samman Stolpaskogen med Mörtsjöskogen. 

Vallabrink  

Vallabrink igår och idag  

Vallabrink har vuxit fram på kuperad skogsmark som tidigare tillhörde gården Valla i norr, och ligger på 

båda sidorna om Täbyvägen. På 1930-talet inleddes en avstyckning av tomter, men den stora 

utbyggnaden skedde efter de stadsplaner som togs fram på 1960-talet. I området öster om Täbyvägen 

byggdes på 1960-talet kedjehus och villor bland enstaka äldre hus. På västra sidan om Täbyvägen växte 

på 1970-talet ett område med samstämmiga typhus fram bland enstaka äldre hus. I början av 2000-talet 

har området Lovisedal söder om Hagbyvägen förtätats med nya villor. Ett kuperat skogsparti har sparats 

i områdets östra del. I Vallabrink uppfördes 2014 den nya Brinkskolan.  

 Beakta värden i Vallabrinks befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna områdets bebyggelsestruktur med omfattande gröna inslag, uppvuxna 

trädgårdar, indragna hus och låga häckar eller staket som inramar gaturummet.  

o Värna bebyggelsens anpassning till den naturliga topografin och undvika stora 

markingrepp som schaktning, utfyllning och terrasseringar.  

o Värna allmän naturmark inom och mellan kvarter för att upprätthålla 

kommundelens gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor. 
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o Verka för att komplettering i bebyggelsen sker på villaområdets villkor med syfte 

att förstärka vistelsekvaliteterna. 

 Stärk det gröna rekreationsstråket mellan Stolpaskogen och Mörtsjöskogen.  

 Studera Turebergsvägen och Täbyvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad trygghet 

och säkerhet samt bättre framkomlighet och ökad kapacitet för vägtrafiken. 

Vallatorp  

Vallatorp igår och idag 

Vallatorp är byggt i slutet av 1970-talet. Området är tidstypiskt planerat som grannskapsenheter med en 

småskalig centrummiljö, bostadskvarter, återvändsgator och bilfria, inramade gårdsmiljöer. I området 

finns en variation av boendeformer; flerfamiljshus, radhus, parhus och kedjehus. Helhetsmiljön präglas 

av ett samstämmigt formspråk med en genomtänkt trafikplanering.  

 Utveckla centrummiljön genom att utreda och möjliggöra för fler centrumfunktioner i 

entréläget vid Vallatorpsvägen-Täbyvägen. Eventuell kompletterande bebyggelse bör syfta 

till att skapa ökad attraktivitet och trivsamhet i området och gestaltas med omsorg och 

bidra till goda vistelsevärden. Stor hänsyn ska tas till intilliggande bebyggelse.  

 Beakta värden i Vallatorps befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna bebyggelsens tidstypiska uttryck och karaktärsdrag så att de sammanhållna 

grupphusmiljöerna förblir enhetliga både avseende arkitektur och planmönster. 

o Värna allmän naturmark inom och mellan kvarter för att upprätthålla 

kommundelarnas gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor.  

 Stärk tillgängligheten till Stolpaskogen och Mörtsjöskogen genom att utveckla de gröna 

rekreationsstråken genom området.  

 Studera Täbyvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad trygghet och säkerhet samt 

förbättrad framkomlighet för vägtrafiken. Utveckla trygga gång- och cykelvägar mellan 

Vallatorps centrum och Visinge station.  

Visinge  

Visinge igår och idag  

Visinge har vuxit fram sedan 1950-talet. Till en början var området ett sommarstugeområde som med 

tiden har förtätats och omvandlats till ett område med permanentbostäder. I samband med att området 

fick en hållplats på Roslagsbanan på 1980-talet började grupphusområden byggas och det är denna 

bebyggelse som främst präglar området idag. Bebyggelsen är småskalig med sammanhållen 

trähusbebyggelse i samstämmig färgskala och inflikad naturmark. I samband med 

dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan 2017 har stationen kompletterats med en ny gång- och 

cykelbro mellan Visinge och Stolpaskogen.  

 Beakta värden i Visinges befintliga bebyggelse genom att:  
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o Eventuell ny bebyggelse anpassas till närmiljön, men kan ges ett självständigt 

uttryck utan att stadsbilden påverkas negativt.   

o Värna om områdets bebyggelsestruktur med omfattande gröna inslag, uppvuxna 

trädgårdar, indragna hus och låga häckar och staket som inramar gaturummet. 

o Värna om bebyggelsens tidstypiska uttryck och karaktärsdrag så att de 

sammanhållna grupphusmiljöerna förblir enhetliga både avseende arkitektur och 

planmönster. 

o Värna om allmän naturmark inom och mellan kvarter för att upprätthålla 

kommundelarnas gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor.  

 Säkra befintlig dagvattendamm i lågzonen intill Bergtorpsvägen för att kunna ta hand om 

och rena dagvatten från Visinge, Vallabrink och Ensta samt delar av Gribbylund, men 

också för att kunna hantera skyfall.  

 Reservera mark längs med Roslagsbanan för att hantera skyfall.  

 Utveckla Visinge station till en grön station genom att säkerställa tillgängliga entréer in i 

Stolpaskogen och vidare ut i den regionala grönstrukturen. Ta stor hänsyn till den 

inramande grönstrukturen som utgör viktiga kopplingar till det östvästliga gröna stråket 

som ger förbindelser med Stolpaskogen och Mörtsjöskogen. 

 Tillgängliggör Visinge station genom att utveckla trygga stråk mot Vallatorp centrum och 

Gribbylund. Komplettera stationen med cykelparkering.  
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Näsbypark och Lahäll 

Näsbypark och Lahäll igår och idag  

Näsbypark och Lahäll i kommunens södra delar har vuxit fram på mark som tidigare tillhört Näsby slott 

och i samband med att Roslagsbanan byggdes ut. Inledningsvis byggdes sommarstugor med inslag av 

villor i området. Under 1910-20- talen intensifierades byggandet genom planläggning av de strandnära 

områdena omkring slottet och i nuvarande Lahäll. Planeringen av Lahäll var inriktad på att erbjuda 

stadsbor tomter för sportstugor med ett intilliggande sportfält som rekreativ nod. Dagens villaområde 

präglas ännu av områdets ursprungliga naturmarkskänsla även om småhusen redan tidigt ersattes av 

större åretruntvillor. Även sportfältet med intilliggande småbåtshamn vittnar om den tidiga 

friluftsplaneringen. Under efterkrigstiden utvecklades Näsbypark till ett kommundelscentrum med mer 

storskaliga flerfamiljshus. Utbyggnaden skedde kring den långsträckta dalgången, numera 

Centralparken, enligt tidsandans ”hus i park”-tankar med storskaliga huskroppar på höjdpartier 

inbäddade i skogsmark och med gårdsmiljöer med sparad naturmark, träd och berghällar.  

Det tidiga 1900-talets naturorienterade stadsplaneringsideal präglar ännu i hög grad dagens villakvarter 

med slingrande vägnät, stora tomter med uppvuxna träd och sparad naturmark samt varierad 

villabebyggelse från olika epoker. Näsby slott är med sin slottspark och långa infartsallé fortsatt en 

tongivande rest av det tidigare herrgårdslandskapet. Senare kompletteringar har skett med mindre 

grupphusområden som Näsby gård och nya bostadskvarter i delar av Nytorps företags- och 

verksamhetsområde. Nytorp har i övrigt verksamheter inom huvudsakligen kontor, partihandel, 

byggverksamhet och tillverkning samt utbildning, vård och omsorg. Vid Näsby slott byggs nu den 

senaste årsringen i Näsbyparks och Lahälls historia, med utbyggnad av bostäder och samhällsservice så 

att fler får tillgång till slotts- och strandområdena. 

 Utveckla Näsbyparks centrum för ökad trivsamhet, mer service och fler arbetsplatser. 

Utforma och placera ny bebyggelse så att tätortssambandet längs med Centralvägen 

stärks, med ökade vistelsekvaliteter i gaturummet. Säkerställ att centrumutvecklingen 

bidrar till att stärka det gröna sambandet från kustområdet, genom Centralparken, Täby 

park och upp till Stolpaskogen.  

 Studera området längs med Djursholmsvägen mellan stationerna Lahäll och Näsby allé 

för komplettering av bebyggelse med inslag av verksamheter.  

 Utnyttja det vattennära läget och öka tillgängligheten till kusten. Uppmärksamma och 

visa hänsyn till områdets identitet som finns knuten till Täby som seglar- och 

skärgårdskommun i samband med planerings- och utvecklingsprojekt. 

Båtuppställningsplatser kan ses över för alternativt nyttjande med syfte att stärka 

allmänhetens tillgång till kustområdet och stärka strandpromenader. Möjliga lägen för 

bostäder på vatten kan utredas i enstaka fall, exempelvis inom vattenområden som idag 

tas i anspråk av småbåtshamnar.  

 Vidta åtgärder för att hantera höga havsnivåer. Följ Länsstyrelsens rekommendationer för 

lägsta grundläggningsnivå på 2,7 meter över havet. 

 Beakta värden i Näsbyparks och Lahälls befintliga bebyggelse genom att:  
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o Värna villaområdenas tomtstruktur, den topografiska variationen, växtlighetens 

variation med äldre träd och den gröna förgårdsmarken vid eventuella nytillskott.  

o Värna den allmänna naturmarken inom och mellan kvarteren för att upprätthålla 

områdets gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor.  

o Anpassa eventuell ny bebyggelse till naturliga terrängformer och undvik stora 

markingrepp som schaktning, utfyllning och terrasseringar.   

o Värna bebyggelsens tidstypiska uttryck och karaktärsdrag så att den historiska 

läsbarheten av områdets gradvisa utveckling förblir tydlig. Tillbyggnader anpassas 

till varje enskilt hus avseende form, skala och uttryck.  

 Öka tillgängligheten till strandområdena, utveckla strandpromenaden och stärk 

rekreationsstråket mot Danderyd och norrut mot Viggbyholm och Hägernäs. Utveckla 

Näsby allé som en grön station genom att stärka och tillgängliggöra befintliga stråk till 

slottsparken, kustområdet och vidare till Altorpsskogen i Danderyd.  

 Reservera mark för nya dagvattendammar i Centralparken respektive vid Näsaängsbadet 

för att ta hand om och rena dagvatten från kringliggande delar av Näsbypark.  

 Utred befintligt bryggläge vid Bastuholmsvägen som möjlig hållplats för båttrafik. Se över 

behovet av förbättrade möjligheter att ta sig enkelt, tryggt och säkert till Näsby Allé 

station.  

 Stärk gång- och cykelförbindelserna mellan kusten i Näsbypark och Lahäll och Täby 

centrum och Täby park, via Centralparken och via Bergtorps verksamhetsområde. 

Möjliggör för tunnelkoppling under E18 som binder ihop Centralparken med en framtida 

stadspark i Täby park. Förbättra cykelstråket längs med Djurholmsvägen för bättre 

förbindelser till och från Danderyds kommun.  

 Studera Djursholmsvägen och Lahällsvägen för förbättrade vistelsekvaliteter, ökad 

trygghet och säkerhet samt bättre framkomlighet och ökad kapacitet för vägtrafiken.  
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Hägernäs  

Hägernäs igår och idag  

Området kring Hägernäsviken sydost om E18 huserade fram till 1970-talet sjöflygflottiljen F2 och ännu 

idag används området för sjöflyg i mindre skala. Sedan 1950-talet och fram till idag har en successiv 

komplettering av bebyggelse skett, med flerbostadshus placerade med hänsyn till flottiljens 

inflygningsstråk. I början på 2000-talet växte Hägernäs Strand fram med hangarer och kanslihus 

integrerade i bebyggelsen. Här finns idag sjönära miljöer och ett visst utbud av arbetsplatser och lokaler.  

Hägernäs präglas av en bebyggelse med flerbostadshus och verksamheter organiserade kring öppna 

landskapsrum med tongivande höjdlägen och närhet till vattnet. Hägernäs genomskärs av E18, som 

utgör en fysisk och visuell barriär som förstärks av de stora höjdskillnaderna. Det finns ett flertal 

passager över och under E18, men området upplevs som två tydligt åtskilda områden. På höjden 

nordväst om E18 uppfördes under 1950 och 60-talet Hägernässtaden med tidstypiska punkt- och 

skivhus anpassade till topografin. I området finns idag skola och ett mindre centrum med lokal service.  

Vid Flygkårsvägen, intill trafikplatsen, och längs med Sjöflygsvägen i höjd med järnvägen finns företags- 

och verksamhetsområden som är integrerade med bostadsbebyggelsen. Verksamheterna består främst 

av kontor och handel, men även till viss del inom byggverksamhet och tillverkning. En strandpromenad 

med bryggor och badstrand kopplar söderut mot Viggbyholm och Näsbypark.  

 Utveckla området kring Hägernäs centrum för att öka trivsamheten och attraktiviteten 

och stärka centrumområdets underlag för handel och service. Sträva efter omsorgsfull 

gestaltning och ökad trygghet. Ta stor hänsyn till omgivande bebyggelse, topografi och 

grönstruktur.  

 Utveckla Södra Hägernäs med fler bostäder, arbetsplatser och service så att tillkommande 

bebyggelse blir attraktiva komplement i kommundelen. Värna befintliga företag i de goda 

lägena intill E18 och möjliggör för handel och fler företag som kan etableras tillsammans 

med bostäder. Studera möjligheten till förbättrad tillgänglighet mellan Södra Hägernäs 

och Hägernäs station.  

 Utnyttja det vattennära läget och öka tillgängligheten både till Rönningesjön och till 

kusten vid Hägernäsviken. Studera möjligheten att öka tillgängligheten till Tornön. 

Uppmärksamma och visa hänsyn till områdets identitet som finns knuten till sjöflyget, 

den tidigare flottiljverksamheten och till Täby som seglar- och skärgårdskommun i 

samband med planerings- och utvecklingsprojekt. Möjliga lägen för bostäder på vatten 

kan utredas i enstaka fall.  

 Vidta åtgärder för att hantera höga havsnivåer. Följ Länsstyrelsens rekommendationer för 

lägsta grundläggningsnivå på 2,7 meter över havet. 

 Utveckla rekreationsstråket mellan Rönningesjön och Hägernäsviken samt längs med 

kuststräckan vidare mot Bogesund och mellan Södra Hägernäs och Hägernäs. Upprätthåll 

de tydliga stråken till naturreservatet Rönninge by-Skavlöten för att stärka Hägernäs som 

en grön station.  

 Reservera områdena kring befintliga dammar vid Viggbygärdet och i Hägernäs för fler 

dammar som kan hantera och rena tillrinnande dagvatten från Viggbyholm, Hägernäs och 
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delar av Täby centrum. Fler dammar vid Viggbygärdet behövs också för att hantera 

skyfall.  

 Utred befintligt bryggläge vid Catalinavägen som möjlig hållplats för båttrafik. 

 Utveckla trygga och säkra gång- och cykelvägar mellan Hägernäs och Arninge samt ett 

regionalt snabbcykelstråk genom Hägernäs. 

Viggbyholm  

Viggbyholm igår och idag  

Viggbyholm har vuxit fram på skogsmark som tidigare tillhört Viggbyholms gård. Gården finns kvar och 

nyttjas för hästverksamhet och rekreation. Det kustnära stråket utmed Stora Värtan med kuperade 

skogsslänter har sedan ångbåtstrafikens dagar varit attraktivt för villabyggande och fritidshus. 

Villaområdena började växa fram i början av 1900-talet, i samband med Roslagsbanans utbyggnad. 

Först ut var villasamhället norr om Viggbyholms station som än idag har en stor andel äldre villor 

bevarade. Under 1910- och 1920- talen intensifierades utbyggnaden av de strandnära sluttningarna ner 

mot Stora Värtan. Det tidiga 1900-talets naturorienterande stadsplaneringsideal präglar i hög grad 

stadsdelen med slingrande vägnät, stora tomter med uppvuxna träd och sparad naturmark.  I området 

finns en blandning av villor som stilmässigt representerar alla 1900-talets decennier och stilepoker. En 

viss förtätning med minskad tomtstorlek som följd har skett i områdena norr om motorvägen. I 

kommundelens södra områden har det sedan 1970-talet tillkommit grupper av typhus och radhus utmed 

vattnet och i kanten av den ännu bevarade odlingsmarken. Utmed strandlinjen och mellan kvarteren 

finns rekreativa stråk som är tillgängliga för alla.  

 Utnyttja det vattennära läget och öka tillgängligheten både till Rönningesjön och till 

kusten vid Hägernäsviken. Uppmärksamma och visa hänsyn till områdets identitet som 

finns knuten till Täby som seglar- och skärgårdskommun i samband med planerings- och 

utvecklingsprojekt. Båtuppställningsplatsen kan ses över för effektivare markutnyttjande, 

med syfte att stärka allmänhetens tillgång till kustområdet och stärka strandpromenader. 

Möjliga lägen för bostäder på vatten kan utredas i enstaka fall, exempelvis inom 

vattenområden i anslutning till småbåtshamnar. 

 Vidta åtgärder för att hantera höga havsnivåer. Följ Länsstyrelsens rekommendationer för 

lägsta grundläggningsnivå på 2,7 meter över havet. 

 Beakta värden i Viggbyholms befintliga bebyggelse genom att:  

o Värna villaområdenas tomtstruktur, den topografiska variationen, växtlighetens 

variation med äldre träd och den gröna förgårdsmarken vid eventuella nytillskott.  

o Bygga vidare på den terränganpassade markanvändningen genom att tillvarata 

nivåskillnader i topografin och anpassa nytillskott till naturliga terrängformer. 

o Värna bebyggelsens tidstypiska uttryck och karaktärsdrag så att den historiska 

läsbarheten av områdenas gradvisa utveckling förblir tydlig.  

o Värna allmän naturmark inom och mellan kvarter för att upprätthålla områdets 

gröna karaktär och närheten till rekreativa grönytor.  
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 Stärk rekreationsstråket mellan Rönningesjön, Viggbyholms station och kust- och 

strandområdet. Utveckla strandpromenaden längs Rönningesjön för ett sammanhållet 

rekreationsstråk från Rönningesjön till Hägernäsviken. 

 Verka för att begränsa Roslagsbanans och E18:s barriärverkan genom utvecklad 

gatustruktur i nordsydlig riktning och förbättrade cykelstråk över E18.  
 

Gribbylund och Löttingelund  

Gribbylund och Löttingelund igår och idag  

Gribbylund växte fram i och med att jordbruksmark och gårdsmiljöer styckades av för egna hem och 

sommarstugor i början av 1920-talet. Den glesa småhusbebyggelsen präglade området fram till 1970-

talets förnyelseplanering, då flera stadsplaner togs fram för en tätare villabebyggelse. På 1980-talet 

planerades centrumbebyggelsen med omgivande flerfamiljshus och flera grupphusområden i småskaliga 

grannskapsenheter. Gribbylunds centrum präglas av 1980-talets tegelarkitektur i varierande höjder och 

vänder sig mot en bilfri torgmiljö längs ett gångstråk i en gammal allé mellan Gribbylunds kapell och 

Rönningesjön. Löttingelund växte fram på 1970- och 1980-talet genom omvandling av sommarstugor 

och senare genom avstyckning av de stora tomterna. Parkstråket längs Rönningesjön har goda 

rekreationsmöjligheter med bland annat Ängsholmsbadet, koloniträdgårdar och stora sammanhängande 

grönytor som flikar in i småhusbebyggelsen och kopplar till Ängsholmsparken, Libbyängen och 

Hästängen.  

 Utveckla Gribbylunds centrum för ökad trivsel, med omsorgsfullt gestaltad offentlig miljö 

och bebyggelse. Möjliggör en begränsad komplettering av bebyggelse med service och 

bostäder för att stärka centrumområdet och öka tryggheten. Entrélägena bör gestaltas 

med särskild omsorg. Förbindelser till omgivande bebyggelse och ökad genomströmning 

av människor i det offentliga rummet bör studeras för att möjliggöra ett levande centrum.  

 Utred behov och möjlighet för lokalisering av en teknisk försörjningsanläggning i 

anslutning till befintlig elnätsstation vid Bergtorpsvägen-Löttingelundsvägen.  

 Beakta värden i Gribbylunds och Löttingelunds befintliga bebyggelse genom att:  

o Låta eventuell begränsad komplettering av villabebyggelse utgå från och stärka 

villakaraktären och boendekvaliteterna. 

o Anpassa nya eventuella byggnader till omgivning, samtidigt som de kan ges ett 

självständigt uttryck utan att stadsbilden påverkas negativt. 

o Värna om bebyggelsens tidstypiska uttryck och karaktärsdrag, så att de 

sammanhållna grupphusmiljöerna förblir tydliga.  

o Värna och förstärka historiska gårdsmiljöer, Gribbylunds kapell, fornlämningar 

och alléer.   

 Stärk rekreationsstråket mellan Täby centrum och Rönningesjön, genom fortsatt satsning 

på hälsostråk och rekreation vid Libbyängen. Värna allmänhetens tillgänglighet till 

strandområdet vid Rönningesjön samt park- och naturmark inom bebyggelsen. Stärk 
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möjligheten att gå och cykla mellan centrum och Rönningesjön, genom 

Ängsholmsparken.  

 Reservera mark i Löttingelund för hantering av skyfall samt för att tillgodose behov av 

rening av vatten från Löttingelund och naturområdena norr om området. Reservera även 

lågzonen i Libbyängen för att hantera skyfall.  

 Stärk sambandet mellan Gribbylund och Täby centrum – Roslags-Näsby genom att 

utveckla trygga och säkra övergångar vid Bergtopsvägen och utreda nya stråk för buss 

mellan Gribbylund och Roslagsbanans stationer. Stärk sambandet mellan Gribbylund och 

Visinge genom att utveckla befintliga gång- och cykelstråk i Stolpaskogen.  
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Riksintressen och andra värden  

Kapitlet redovisar riksintressen, skyddade områden, byggnader och objekt samt andra värden 

som planering och utveckling behöver förhålla sig och ta hänsyn till.  

Riksintressen är geografiska områden som har pekats ut av statliga myndigheter med stöd av 3 

kap miljöbalken eller angivits direkt i 4 kap miljöbalken eftersom de innehåller nationellt viktiga 

värden och kvaliteter. Kommunens utgångspunkt är att ett riksintresse är tillgodosett så länge det 

inte finns anspråk på förändringar i eller i närheten av området. Enligt Plan- och bygglagen ska 

riksintressen alltid redovisas i översiktsplanen och det ska framgå hur kommunen ska tillgodose 

dem. Det är främst vid förslag till ändrad markanvändning som riksintresset får praktisk 

betydelse och dess fysiska avgränsning behöver diskuteras. Skyddet för riksintressena blir 

aktualiserat vid ett anspråk på förändrad markanvändning genom till exempel prövning enligt 

plan- och bygglagen, miljöbalken eller övrig speciallagstiftning.  

Skyddade områden, byggnader och objekt är skyddade av lag, enligt EU:s Art- och habitatdirektiv 

eller pekas ut av länsstyrelsen eller kommunen. Många skyddade områden ligger inom 

riksintresseområden. Andra värden avser befintliga markanvändningar för odlad mark och skog 

som inte syns i översiktsplanens plankarta, men som Täby kommun bedömer vara viktiga att 

värna om och som ska väga tungt i efterföljande beslut som rör markens användning.  
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Riksintressen 

 

Riksintresse för kulturmiljövården  

Riksintressen för kulturmiljövården avser sammanhängande kulturmiljöer av nationell betydelse. 

De värden som ligger till grund för anspråken är knutna till såväl enskilda objekt och delområden 

som till miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Områdena innehåller även värdefulla 

delar av Täbys historia och är viktiga för den övergripande förståelsen för grönstrukturen och 

dess funktion.  

Öster om Täby kyrkby finns Täby prästgårdsmark. Inom området finns ett flertal lämningar, 

fossila åkrar och gravar från äldre tider. Väster och söder om Vallentunasjön sträcker sig 

Skålhamravägen som även berör Sollentuna, Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna 

kommuner. Inom Täbys del av Skålhamravägen finns öppna odlingslandskap, äldre 

vägsträckningar, runstenar och andra fornlämningar i anslutning till byar och gårdar. I båda 

riksintresseområden är landskapet känsligt för tillägg som saknar samband med jordbruk eller 

som förändrar eller bryter mot platsens specifika förutsättningar och egenskaper i form av äldre 
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vägsträckningar och fornlämningsmiljöer. Utveckling inom och i närheten av riksintressen för 

kulturmiljövården ska ta stor hänsyn till att läsbarhet och förståelse av uttrycken för intresset 

inte påverkas negativt.  

Riksintresset Täby prästgårdsmark bedöms inte påverkas av översiktsplanen då någon ny 

bebyggelseutveckling inte föreslås inom området. Mindre förändringar inom eller intill 

riksintresseområdet hanteras inom efterföljande planprocesser.  

Område där riksintresse för kulturmiljövården kan komma att påverkas av bebyggelseutveckling - 
Skålhamravägen 

Inom riksintresset föreslås ett mindre område utredas för utvidgning av det befintliga företags- 

och industriområdet i Lövbrunna. Syftet är att möjliggöra för växande företag att stanna i 

kommunen och för fler företagsetableringar i bra kommunikationsläge.  

I anslutning till riksintresseområdet föreslås en utveckling kring Såsta-Karby och utvidgning av 

det befintliga verksamhetsområdet Södra Midgård. Syftet med utvecklingen är att möjliggöra för 

fler företag att växa inom kommunen och för framtida samlokalisering av flera funktioner i ett 

centralt läge med närhet till befintlig service, kollektivtrafik och huvudvägnät. I området finns 

även förutsättningar för utveckling av en bytespunkt i samband med förbättrad framkomlighet på 

Norrortsleden, utveckling av befintlig järnväg och på lång sikt förlängning av Roslagsbanan till 

Arlanda. En ny bytespunkt i området kan även bidra till att tillgängligheten med kollektivtrafik ut 

i större ströv- och naturområden förbättras.  

Bedömning av skada på riksintresset  

Riksintresset är generellt känsligt för ytterligare förändring då det redan är påverkat av 

Norrortsleden.  

Utvecklingen kring Såsta-Karby och utvidgningen av Södra Midgård kan komma att påverka 

riksintresset. Intilliggande Karby och Lilla Karby är gamla gårdar och en del av 

jordbruksstrukturen. Väster om utvecklingsområdet finns en äldre vägsträcka från Visinge till 

Täby kyrka. Öster om utvecklingsområdet finns ett stort landskapsrum, som är en del av det 

öppna odlingslandskapet och värdekärna inom riksintresset. Upplevelsen och siktlinjer i 

omgivningen kan påverkas av utvecklingen. Utveckling intill Lövbrunna bedöms vara mindre 

känsligt, då området är mindre exponerat mot riksintressets landskapsrum och dessutom 

avskärmat av omgivande vegetation.  

Kommunen bedömer att riksintresset kan skadas av förändring, men att påtaglig skada kan 

undvikas genom genomtänkt placering och utformning av bebyggelse i den efterföljande 

planeringen. Påverkan på både kulturmiljö och naturvärden samt de kumulativa effekterna av att 

båda områden utvecklas bör detaljstuderas och utredas. Förändringar inom riksintresset ska 

prövas med hänsyn till platsernas fortsatta läsbarhet. Specifika karaktärer i området ska avgöra 

förutsättningarna för utveckling, både inom och i anslutning till riksintresset.  

Riksintresse för naturvård  

Naturvårdens riksintresseområden representerar huvuddragen i den svenska naturen och är de 

mest värdefulla områdena i nationellt perspektiv enligt de kriterier som Naturvårdsverket satt 

upp. 
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Täby Prästgård – Skogsberga öster om Täby kyrkby är ett av regionens största områden med 

värdefulla betesmarker. En förutsättning för områdets bevarande är fortsatt jordbruk med 

åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel. Intresset skulle påverkas negativt av 

vägdragningar och bebyggelse. Riksintresset bedöms inte påverkas av översiktsplanen då någon 

ny bebyggelseutveckling inte föreslås inom området.  

I östra delarna av Arninge-Ullna finns Ullnasjöns De Geermoräner. De Geer-moränerna har stor 

betydelse för studier om inlandsisens avsmältning. Inom riksintresset finns ett område som 

pekas ut som utredningsområde i plankartan, utan ställningstagande om framtida 

markanvändning. Eventuell utveckling ska förhålla sig till De Geer-moränerna samt förhållandet 

mellan ryggarna så att helheten och specifik karaktär samt läsbarhet säkras för framtiden. I 

nuläget bedömer kommunen att riksintresset tillgodoses.  

Riksintresse för rörligt friluftsliv  

Riksintressen för friluftslivet ska ha stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv på 

grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för 

allmänheten. Naturvårdens och friluftslivets områden av riksintresse sammanfaller ofta.  

Riksintresset Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by omfattar delar av norra Täby kommun liksom 

delar av Danderyd, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner. Riksintressets 

kärnområden är Runriket, Rösjöskogen och Hagby-Mörtsjön, Täby prästgård, Stolpaskogen samt 

Rönninge by-Skavlöten. För att bevara och utveckla riksintresset behövs bland annat fortsatt 

jordbruksdrift, kontinuerlig fornvård, skogsskötsel med hänsyn till friluftslivet samt underhåll av 

stigar, leder och rastplatser.  

Områdets värden kan påtagligt skadas av nybyggnation och anläggningar som inte främjar 

friluftslivet inom oexploaterade delar, bullerstörande verksamheter samt omfattande 

kalavverkning. Även upphörd jordbruksdrift kan påtagligt skada områdets värden. 

Område där riksintresse för det rörliga friluftslivet kan komma att påverkas av 
bebyggelseutveckling – Rösjön-Vallentunasjön-Rönninge by 

Inom riksintresset föreslås en utveckling kring Såsta-Karby och utvidgning av det befintliga 

verksamhetsområdet Södra Midgård. Syftet med utvecklingen är att möjliggöra för fler företag att 

växa inom kommunen och för framtida samlokalisering av flera funktioner i ett centralt läge med 

närhet till befintlig service, kollektivtrafik och huvudvägnät. I området finns även förutsättningar 

för utveckling av en bytespunkt i samband med förbättrad framkomlighet på Norrortsleden, 

utveckling av befintlig järnväg och på lång sikt förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. En ny 

bytespunkt i området kan även bidra till att tillgängligheten med kollektivtrafik ut i större ströv- 

och naturområden förbättras.  

Bedömning av skada på riksintresset  

Inom området finns ett svagt regionalt spridningssamband, som även pekas ut i den regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Befintliga stråk och passager under 

Roslagsbanan finns idag emellertid söder om riksintresseområdet. 

Området utgör en svag koppling mellan Runriket-Vallentunasjön och Täby prästgård-Rönninge 

by. Området har en varierad natur med odlingslandskap och skogar, värden och 
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upplevelsekvaliteter (som även är uttryck inom riksintresse för kulturmiljövård) med en levande 

landsbygd, aktivt jordbruk och lång historisk kontinuitet. Utveckling av Såsta-Karby med en 

utvidgning av Södra Midgårds verksamhetsområde kan innebära upphört jordbruk och nya 

anläggningar som inte främjar friluftslivet.  

Kommunen bedömer att riksintresset kan skadas, men att påtaglig skada kan undvikas genom 

genomtänkt placering och utformning av bebyggelse i den efterföljande planeringen. Åtgärder 

ska genomföras så att de stärker det rörliga friluftslivet och bidrar till stärkta samband och 

utvecklade rekreationsstråk.  

Riksintresse för totalförsvarets militära del  

Hela Täby berörs av påverkansområde för väderradar. Riksintresset väderradar riskerar 

framförallt att skadas av vindkraftsetableringar nära väderradaranläggningarna. 

Vindkraftsetableringar är inte aktuellt i Täby. All planering som innebär höga objekt ska 

samrådas med Försvarsmakten i tidiga skeden.  

Riksintresse för kommunikationer  

Roslagsbanan går genom kommunen med Kårsta-, Österskärs-, och Näsbyparklinjerna. Inom 

kommunen finns 13 av Roslagsbanans stationer, inklusive den planerade Arninge station. 

Roslagsbanans funktion och kapacitet är en förutsättning för kommunens framtida 

befolkningstillväxt. Utvecklingen behöver ta hänsyn till Roslagsbanans markanspråk för 

dubbelspår, bullerskydd och plankorsningar. Ett generellt skyddsavstånd på 25 meter från 

spårmitt ska tillämpas utmed Roslagsbanan. Markanvändning som innebär att människor inte 

vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen mellan 10 och 25 m från närmaste spår. 

Om bebyggelse planeras närmare järnvägen kan särskilda åtgärder vidtas för att minska risken 

vid en eventuell urspårning.  

E18 är Nordostsektorns infartsled till Stockholm och Norrortsleden (väg 265) är en yttre tvärled 

som förbinder E18 med E4. I planering behöver hänsyn tas till trafikledernas markanspråk, 

inklusive trafikplatser med på- och avfartsramper, och skyddszoner. Rekommenderade 

skyddsavstånd för E18 och Norrortsleden, som också är primära transportleder för farligt gods, 

ska följas.  

Riksintresset Arlanda berör en mindre del av kommunens norra del väster om Vallentunasjön 

avseende influensområde för buller. Inom detta riksintresseområde, som är till för att säkerställa 

Arlanda flygplats verksamhet, finns restriktioner mot ny bostadsbebyggelse på grund av 

bullerproblematiken. Utöver influensområdet för buller ligger hela Täby inom flygplatsens 

skyddsområde (MSA-yta). Skyddsområdet ska säkerställa hindersfrihet för att flygtrafiken inte 

ska påverkas. Höga byggnader ska undvikas inom området.  
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Andra skydd och värden  

 

Strandskydd 

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv både på land och i vatten. I 

Täby gäller utökat strandskydd om 300 meter på land. Strandskyddet är också ett generellt skydd 

som gäller vid alla oexploaterade kuster, sjöar och vattendrag. Det generella skyddet är 100 meter 

från strandkanten, både på land och i vattenområdet.  

Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra byggnader, hindra allmänhetens 

rörlighet i strandområdet eller genomföra åtgärder som kan skada växt- och djurliv. Inom 

planlagda områden är strandskyddet på många platser upphävt på land. Strandskyddet 

återinträder automatiskt då en detaljplan ändras, även om det sedan tidigare är upphävt. 

Lagstiftningen kräver att särskilda skäl ska redovisas för upphävande av eller dispens från 

strandskyddet. 
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Naturreservat  

I Täby finns två naturreservat. Täby prästgård är ett statligt naturreservat och består av ett 

gammalt odlingslandskap sedan äldre järnålder. Stora delar av området är naturbetesmarker, 

med en artrik flora. I det kommunala naturreservatet Rönninge by-Skavlöten finns värdekärnor 

för odlingslandskapet såväl som för skogslandskapet. Här finns också en friluftsgård och ett 

visningsjordbruk. Nya naturreservat föreslås vid Skålhamra kvighage och i Stolpaskogen. Möjliga 

utbredningar pekas ut i plankartan.  

Natura 2000  

Natura 2000-områden enligt EU:s Art- och habitatdirektiv innehåller arter eller naturtyper som 

är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv som tillsammans ska bilda ett ekologiskt 

sammanhängande nätverk. Målet med direktivet är att den biologiska mångfalden bibehålls, 

genom bevarande och förbättring av naturmiljön. Stora delar av riksintresset för 

kulturmiljövården Täby prästgårdsmark är Natura 2000-område. Även Mörtsjön och 

Käringsjön samt de låglänta våtmarksområdena mellan sjöarna är Natura 2000-områden.  

Fornlämningar 

Täby kommun rymmer ett stort antal nu kända fornlämningar. Fornlämningar är spår av 

mänsklig verksamhet och är ofta boplatser eller gravfält. Flertalet av dessa finns i sitt 

kulturhistoriska sammanhang i ett till stora delar bevarat kulturlandskap. Fornlämningar 

skyddas av kulturmiljölagen KML (1988:950). Det är enligt lag förbjudet att utan tillstånd från 

Länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på 

annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Fornlämningar visas i kartan som objekt, områden 

och stensträngar. I kartan visas även de fornminnesområden som kommunen sköter om.  

Byggnadsminne  

Syftet med ett byggnadsminne är att bevara spår av historien som har stor betydelse för 

förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig 

del av kulturarvet. Det finns två typer av byggnadsminnen – byggnadsminnen enligt 

kulturmiljölagen (enskilda) och statliga byggnadsminnen. I Täby omfattas Näsby slott av 

Byggnadsminne enligt 3 kap. 1 § lagen om kulturminnen m.m. KML (1988:950). Slottet utgör ett 

representativt exempel från den tid då den svenska adeln skaffade sig stora gods i 

Stockholmstrakten och är därför ett viktigt samhällshistoriskt dokument.   

Naturminne  

Ett naturminne är ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt. 

Naturminnen kan i många fall ha mycket stor betydelse för bevarandet av den biologiska 

mångfalden. I Täby finns ett naturminne i form av en floralokal för sumpviol intill Mörtsjön.  

Fågelskyddsområde  

För att skydda sällsynta eller störningskänsliga djur- eller växtarter kan länsstyrelsen eller 

kommunen inrätta djur- och växtskyddsområden. I Täby finns ett fågelskyddsområde kring ön 

Råholmen i Stora Värtan och delas mellan kommunerna Täby, Vaxholm och Österåker. Området 

har tillträdesförbud från första april till och med sista juli. 
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Odlad mark  

Den odlade marken är produktiv jordbruks- och åkermark med biologiska och kulturella värden. 

På vissa platser utgörs den av äldre åkermark som idag inte aktivt brukas. Marken är värdefull 

även för lokal matproduktion. Den är en resurs som är svår att återställa om den väl bebyggts. 

Värdefulla områden inom odlingslandskapet, så kallade värdekärnor, finns i de låglänta 

områdena runt Täby prästgård, Såstaholm, Skålhamra kvighage, Torslunda, Fällbro, Hagby och 

Rönninge. Här finns åkrar, äldre lövträd, lövrika bryn, hag- och ängsmarker med en örtrik flora. 

Det är ett småbrutet odlingslandskap som brukats och betats under en lång tid, där många av 

jordbrukslandskapets äldre strukturer fortfarande kan upplevas i form av stensträngar, 

odlingsrösen, åkerholmar, fägator, bryn, diken och rationellt utformade ägor.  

Skogsmark  

Skogsmark har biologiska och rekreativa värden, men är även viktig som kulturmiljö, med bland 

annat bronsålderslämningar. Sammanhållna skogar som är tillgängliga för allmänheten och där 

det går att ta sig fram är viktiga för det storstadsnära friluftslivet. Skogsområden kring 

Käringsjön och Mörtsjön, med omgivande kärr, tallmossar och sumpskog ingår i ett Natura 

2000-område. I den djupa långsmala sprickdalen mellan sjöarna finns sällsynta skogs- och 

våtmarksarter. Kring sjöarna Fjäturen, Kärringsjön och Mörtsjön samt vid Täbyberg finns 

kommunens minst bullerstörda områden, med möjlighet till rofyllda naturupplevelser. I 

Gullsjöskogen, Stolpaskogen och i anslutning till Skogberga-Löttinge-Vågsjö, Rönninge by och 

Arninge finns många äldre skogsbestånd med höga naturvärden. Fågelsångsmossen, en av 

Stockholmstraktens bäst utvecklade högmossar, är ett värdefullt område i skogslandskapet. 
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Genomförande 

Översiktsplanen utgår från ett långsiktigt perspektiv, med utveckling till år 2050. Genomförande 

av översiktsplanen bygger på en kontinuerlig översiktsplanering som samordnar strategiska 

uppdrag och utbyggnads- och investeringsplaner kopplade till budgetarbete och 

verksamhetsplanering.  

En kontinuerlig översiktsplanering   

Att ta fram en översiktsplan och att arbeta med översiktsplanering är en process som behöver 

vara kontinuerlig och hållas aktuell.  

För att hålla översiktsplaneringen kontinuerlig kan översiktsplanen kompletteras genom 

fördjupningar av olika geografiska områden, tematiska tillägg för olika sektorsfrågor eller genom 

framtagande av kommunövergripande strategier, program och handlingsplaner. Ibland finns 

också befintliga beslut som översiktsplanen hänvisar till. Det finns också beslut fattade på 

nämndnivå för olika typer av strategier och planer som fungerar som fördjupad kunskap och 

vägledning inom olika tematiska frågor. Dessa nämns löpande i översiktsplanens 

utvecklingsinriktning och i plankartans vägledning för mark- och vattenanvändning.  

Översiktsplanen och dess fördjupningar och/eller tillägg ska i enlighet med Plan- och bygglagen 

följas upp varje mandatperiod. Inom 24 månader efter ordinarie val ska kommunfullmäktige ta 

ställning till en så kallad planeringsstrategi. I den ska det bland annat framgå hur kommunen 

avser att arbeta med översiktsplanen under mandatperioden och om det finns ändrade 

förutsättningar för planens mark- och vattenanvändning. Den ska också innehålla en uppföljning 

och utvärdering av planens effekter. Planeringsstrategin blir på så vis en handlingsplan för 

översiktsplanen för varje mandatperiod, där systematiska förbättringsarbetet kan föreslås och 

beslutas.  

Översiktsplanens mål och utvecklingsinriktning för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbart Täby ska vägleda det fortsatta arbetet genom implementering i budget och 

verksamhetsplanering.  

Genomförande i efterföljande planering  

För att lyckas med genomförandet av översiktsplanen i den efterföljande planeringen krävs 

långsiktighet och god planberedskap. Planerings- och genomförandeprocesser är komplexa med 

flera parter. Kommunen kan genom tydlighet underlätta samarbetet. Ett framgångsrikt 

genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden och ökar platsers 

attraktivitet genom medveten lokalisering av bostäder, kommersiell och offentlig service i 

enlighet med en utbyggnadsstrategi. En annan viktig förutsättning är samverkan och delaktighet 

hos involverade aktörer.  

Verktyg för att genomföra översiktsplanen 

Kommunens verktyg för att genomföra översiktsplanen är till stor del de efterföljande 

planprocesserna såsom planprogram och detaljplaner. Även markägandet och 

investeringsplaneringen har stor betydelse för översiktsplanens genomförande. Investeringarna 
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kan avse utbyggnad av allmän platsmark, som vägar och parker samt behovet av offentlig service 

som utbildning, social omsorg och kultur. 

 

Detaljplaner och initiativ till planläggning 

Den juridiskt bindande regleringen av markens användning sker genom detaljplaneprocessen. 

Den behöver ske i nära dialog med invånarna och med de aktörer som ska bygga och förverkliga 

planens innehåll.  

På privatägd mark är det markägaren och branschens aktörer som tillsammans med kommunen 

avgör när ett genomförande kommer till stånd. Initiativet till planändring tas av en enskild 

fastighetsägare eller flera fastighetsägare tillsammans. Kommuner har så kallat planmonopol och 

enskilda fastighetsägare har rätt att få frågan om planändring prövad genom att ansöka om 

planbesked. Översiktsplanen är en av flera underlag i samband med beslut om planbesked. För 

mark som kommunen äger avgör kommunen vad marken kan användas till och när planläggning 

och utbyggnad ska starta. 

Markanvisning - försäljning av kommunägd mark 

Genom markanvisningar kan en kommun påverka vad som byggs på kommunägd mark som ska 

säljas, men också ställa krav på att den som bygger lever upp till en viss kvalitet eller olika former 

av åtaganden. En markanvisning är en option att under en viss tid och på vissa villkor ensam få 
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förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av ny bebyggelse eller annan 

exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. 

Kommunen använder huvudsakligen två metoder vid markanvisning; markanvisningstävling och 

direktanvisning. I kommunens aktuella Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

beskrivs villkoren vid markanvisningar närmare. 

Markanvisningstävling – markanvisning genom anbudsförfarande  

Täby kommun äger mark som regelbundet planläggs och bjuds ut till försäljning på den öppna 

marknaden genom tävlingsförfarande, så kallad markanvisningstävling. Det är ett förfarande där 

försäljningen utsätts för konkurrens. Syftet är att skapa en tydlighet om de förutsättningar som 

gäller försäljningen av kommunens, eller det kommunägda bolaget Täby fastighets aktiebolags, 

mark.  

Vid en markanvisningstävling upprättar kommunen ett förfrågningsunderlag som beskriver 

markområdet. I förfrågningsunderlaget anges markområdets förutsättningar samt vilka kriterier 

som kommer att användas vid val av exploatör. Urvalskriterierna kan variera för olika 

markområden. Köpeskillingens storlek är alltid ett viktigt urvalskriterium. Viktningen av 

urvalskriterierna avgörs från fall till fall och redovisas i förfrågningsunderlaget. Ett 

anbudsförfarande kan efterföljas av budgivning mellan två eller flera exploatörer som lämnat in 

de bästa anbudsförslagen, om detta angetts i förfrågningsunderlaget. Ett anbudsförfarande kan 

även föregås av ett prekvalificeringsförfarande.  

Direktanvisning  

Vid direktanvisning tecknas marköverlåtelseavtal mellan kommun och exploatör utan föregående 

anbudsförfarande, det vill säga utan att fastigheten bjuds ut på den öppna marknaden. 

Direktanvisning ska endast ske i de fall det finns särskilda motiv att välja en viss exploatör. 

Försäljning ska då ske till marknadspris, utifrån opartisk värdering. 

Kommunalekonomiskt perspektiv vid exploatering 

Markexploatering avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för att 

kunna bygga exempelvis bostäder, verksamheter, kontor eller industrier. I exploaterings-

verksamheten ingår även att bygga ut allmänplats som gator, parker, va-anläggningar med mera. 

För att nyttja kommunens markreserver på bästa sätt är en inventering och analys av den 

kommunägda marken väsentlig. Ibland resulterar analysen i att en försäljning av mark är mest 

fördelaktigt, ibland i att förvaltning av marken är mer strategiskt fördelaktigt. Hyra, arrende eller 

annan nyttjanderätt tillämpas också då kommunen långsiktigt vill behålla viss kontroll över 

marken.  

Kommunalekonomiska effekter som är direkt kopplade till exploateringsprojekt är utgifter som 

är nödvändiga för att genomföra en detaljplan, som till exempel utbyggnad av gator samt vatten 

och avlopp. Utgifterna påförs i de flesta fall exploatören genom exploateringsavtal. Utöver de 

direkta investeringarna kan följdinvesteringar i teknisk infrastruktur som betjänar större 

områden än själva exploateringen komma i fråga. Finansiering av dessa faller på kommunen. I 

vissa fall kan intäkter från markförsäljning täcka utgifterna helt eller delvis. Utöver detta kan 

behov av investeringar i exempelvis förskolor, skolor och omsorg tillkomma.  

237



Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet Samrådsförslag  

91 
 

I exploateringsprojekt där kommunen inte äger marken, men är huvudman för allmänplats, tar 

kommunen betalt för de åtgärder som utförs, genom bland annat gatukostnadsersättning i 

exploateringsavtalet. Avgiften fastställs genom de faktiska kostnaderna när anläggningarna är 

klara. Kostnaderna faktureras exploatören löpande.  

I exploateringsprojekt där kommunen äger marken, sker en markanvisning som genererar 

intäkter för kommunen vid tidpunkten för försäljningen. Kommunen iordningsställer marken för 

att möjliggöra exploatering och har inledningsvis utgifter för planer, projektering och utbyggnad 

av allmänplats. Försäljningsintäkten täcker i regel kommunens utgifter samt ger ett överskott. 

Gatukostnadsersättning regleras vanligtvis i försäljningen.  

Övergripande principer  

Kommunen ska arbeta efter följande övergripande principer som utgångspunkt vid allt 

samhällsbyggande:  

 All ny bebyggelseplanering i Täby kommun ska utgå från översiktsplanens intentioner i 

plankartan och vägledning för markanvändning och områden. 

 Planläggning ska ske så att kommunalekonomiskt goda förutsättningar för investeringar i 

kommunalteknisk infrastruktur och kommunalt finansierade välfärdstjänster kan skapas.  

 Stadsbyggnadsprojekt ska bära sig själva genom att kostnader för planläggning och 

genomförande ska täckas av markförsäljningsintäkter och/eller ersättningar från 

exploatören.  

 Kommunen tillämpar medfinansieringsersättning till följd av kommunala investeringar i 

statlig eller regional transportinfrastruktur. 

 Försäljning av mark ska ske till marknadspris. 

Utbyggnadsstrategi  

För att kommunen ska växa på ett långsiktigt ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbart sätt 

behövs en idé om i vilken ordning olika projekt ska genomföras. I vissa projekt kan intäkter 

skapas, till exempel genom att ny byggbar mark frigörs, medan andra projekt kan generera 

investeringsbehov och därmed stora kostnader. Det behövs en balans mellan de delar som ger 

intäkter och de som genererar investeringsbehov. Det förutsätter också kunskap om de olika 

systemens tröskelnivåer, det vill säga när exempelvis ytterligare bostäder ger upphov till 

investeringar i vatten-, avlopps-, och energiinfrastruktur eller i förskolor, skolor samt idrotts- och 

fritidsanläggningar. Kommunen arbetar därför kontinuerligt med att uppdatera 

bostadsprognoser och utbyggnadsordning.  

Utbyggnadstakt och prioriteringsgrunder  

Grunderna för prioritering av projekt bygger bland annat på att kommunens åtaganden enligt 

Sverigeförhandlingen ska uppnås och att tillväxten kan ske i en jämn takt. Efterfrågan på 

bostäder och lokaler samt lämplig mark för byggande vid olika tidpunkter påverkar 

utbyggnadstakt och utbyggnadsordning. Det förutsätter ett kontinuerligt och strategiskt 

prioriteringsarbete. Utbyggnadsordningen utgår från ett antal kriterier som stödjer det. Exempel 

på prioriteringsgrundande faktorer är om ett projekt:   
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 innebär ett bostadstillskott, nya arbetsplatser och utvecklad service som sker inom 

Sverigeförhandlingens influensområde 

 kan genomföras med befintlig kapacitet avseende teknisk och social infrastruktur 

 tillgodoser behovet av offentlig service som utbildning, social omsorg och kultur utifrån 

aktuella prognoser 

 tillgodoser ny teknisk infrastruktur som skapar förutsättningar för annan bebyggelse 

 bidrar till att bredda utbudet av bostäder och lokaler med hänsyn till gällande 

marknadsförutsättningar 

Större stadsutvecklingsprojekt 

Den mest omfattande utbyggnaden i Täby ska genomföras inom de tre stora 

stadsutvecklingsprojekten inom den regionala stadskärnan; Roslags-Näsby, Täby park och 

Arninge-Ullna.  

Roslags-Näsby  

Detaljplanen för Roslags Näsby vann laga kraft 2018 och utbyggnad pågår. Det gäller både 

kommunens infrastruktur med exempelvis park, gata och ledningar och också privata 

byggherrars uppförande av bostäder. De första bostäderna ska stå klara under 2021 och 

utbyggnaden pågår fram till år 2030. Utbyggnadstakten är begränsad med anledning av försenad 

elkapacitetsutbyggnad. Kommunens mark har markanvisats till privata aktörer via 

markanvisningstävlingar. När området är klart ska det inrymma cirka 1 500 bostäder med 

möjlighet till kontor och andra verksamheter i bottenvåningarna närmast stationen. Området 

innehåller även park, torg och skola. Några av områdets befintliga byggnader bevaras och fylls 

med nya funktioner. 

Täby park  

I Täby park planeras för cirka 6 000 bostäder och mellan 4 000 – 5 000 arbetsplatser samt flera 

skolor och idrottslokaler. Centralt i stadsdelen planeras för en stor park. Färdiga detaljplaner, 

som skapar förutsättningar för uppförande av cirka 2 400 bostäder, finns redan och den första 

inflyttningen i området påbörjades år 2020. Utbyggnaden av området planeras pågå fram till 

2050. Cirka 20 procent av den byggbara marken är kommunal, resten är privatägd. Den 

kommunägda marken säljs kontinuerligt genom markanvisningstävlingar.   

Arninge-Ullna 

I området Hägerneholm i Arninge har de senaste åren omkring 2 000 bostäder, en skola och en 

förskola vuxit fram. Kommunen är stor markägare i Arninge genom det kommunalägda bolaget 

Täby fastighets aktiebolag. Bostadsmarken har sålts via markanvisningstävlingar. Ett helt nytt 

stationsområde beräknas stå klart i december 2021 och i anslutning till det ses en utveckling med 

handel, bostäder och arbetsplatser. En strukturplan som omfattar hela Arninge-Ullna ska ge 

riktlinjer för den fortsatta planeringen av stadsdelen. Strukturplanen beräknas vara klar i slutet 

av 2021 och därefter tar detaljplaneläggning vid. I Arninge-Ullna planeras för ytterligare 2 500 

bostäder. 
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Konsekvenser  

Detta avsnitt sammanfattar miljökonsekvensbeskrivningen av samrådsförslaget.  

Bakgrund  

För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en sådan 

bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Som en del i 

miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. I 

miljökonsekvensbeskrivningen ska den betydande miljöpåverkan som kan antas uppstå av 

planens genomförande beskrivas och bedömas.  

Samlad bedömning av planförslaget 

Planförslaget  

I den nya översiktsplanen uttrycker kommunen höga förväntningar och ambitioner. Täby ska 

utvecklas med kvalitet och genom omsorgsfull utveckling av attraktiva och trygga miljöer för 

boende, företagare och besökare. Markanvändningen ska styras av principen ”Halva Täby grönt” 

och hela Täby ska vara hållbart. Planeringen ska bidra till att trafik och infrastruktur fungerar i 

vardagen och utvecklas för framtiden.  

Dessa förhållningssätt präglar planförslagets inriktningar och ställningstaganden, samt förslag på 

markanvändning. Åtagandet om byggande av nya bostäder i enlighet med Sverigeförhandlingen 

koncentreras till den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge. Viss övrig bebyggelse 

tillkommer i närheten av Roslagsbanans stationer som kompletteringar i redan existerande 

bostadsområden, och genom varsamma tillägg i och omkring centrum i de olika kommundelarna. 

Lokala rekreationsmöjligheter och gröna samband värnas i de olika delområdena. Nybyggnation 

på orörd mark föreslås i Arninge-Ullna, Gripsvall, söder om Jarlabankes väg i Täby kyrkby, samt i 

Såsta-Karby i anslutning till trafikplats Täby kyrkby. Utvecklingen av Täby stadskärna har 

hanterats i en fördjupning av översiktsplanen (antagen 2019), då även 

hållbarhetskonsekvenserna analyserades.  

Planförslaget ska vägleda och möjliggöra utveckling på en övergripande nivå. Planförslaget 

föreslår nya mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar kommun. Det fortsatta 

arbetet med att uppnå målen och bidra till relevanta delar av de globala hållbarhetsmålen enligt 

Agenda 2030 genomförs inom verksamhetsplaneringen, där bland annat översiktsplanens 

inriktningar och vägledningar utgör ett viktigt stöd i efterföljande planprocesser.  

Miljökonsekvenser 

Översiktsplanförslagets relativt försiktiga markanvändningsstrategi resulterar på övergripande 

skala i att relativt få negativa miljökonsekvenser uppstår av planen i sig.  

Ökad täthet i bebyggelsen, tillsammans med en växande befolkning och insatser för att öka 

framkomligheten på genomfartsvägar, innebär en risk för att människors hälsa lokalt påverkas, 

genom bullerstörning eller försämrad luftkvalitet. Föreslagna bullerskyddsprogram och 
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handlingsplan för luftkvalitet blir viktiga instrument framåt. Två nya naturreservat (Skålhamra 

kvighage och Stolpaskogen) ger positiva effekter både för skydd av naturmiljö och för de framtida 

möjligheterna till tätortsnära rekreation. Det senare gäller i första hand Stolpaskogen som genom 

sin centrala placering i kommunen erbjuder värdefulla rekreationsmöjligheter inom gång- och 

cykelavstånd för många invånare.  

Även för naturmiljö och ekosystemtjänster blir de negativa konsekvenserna av själva planen 

begränsade, i första hand eftersom bebyggelseutveckling koncentreras till redan bebyggda 

områden, samtidigt som lokala stråk och grönytor värnas. Värnandet av de svaga kilsambanden i 

den norra kommunhalvan är långsiktiga utmaningar, vilket ställer stora krav på att kommande 

detaljplanering inom områdena inte avviker från översiktsplanens intentioner och 

markanvändningskarta. Det finns annars stor risk för negativa konsekvenser för de redan svaga 

ekologiska spridningssambanden. 

Kommunen har stora kulturmiljövärden, såväl lokalt som på landskapsskala. Två 

riksintresseområden finns i norra kommunhalvan. Planförslaget uppmärksammar de värden som 

finns och tar ställning för att de ska värnas och stärkas i planeringen. Synergieffekter med 

värnandet av grönstrukturen ska uppmärksammas. Riskerna för negativa konsekvenser bedöms 

som små, men noggranna analyser behöver göras i enskilda fall i kommande planering när 

byggnader och småskaliga miljöer påverkas. Den föreslagna utvecklingen kring Såsta-Karby och 

av Södra Midgård berör riksintresset Skålhamravägen. Landskaps- och kulturmiljöutredningar 

och anpassningar av bebyggelsen kan reducera risken för negativa konsekvenser för kulturmiljön 

och skada på riksintresset. 

Planförslaget bedöms inte ge några betydande konsekvenser vad gäller vatten. Vattenfrågorna är 

generellt omhändertagna i planhandlingen, men kräver fortsatt fokus. Brister i VA-kapaciteten är 

en utmaning, och bebyggelseutvecklingen ökar utmaningar med dagvattenhantering mot 

bakgrund av klimatförändringens effekter. En långsiktig VA-planering, Handlingsplan för god 

vattenstatus, Dagvattenstrategi och kommande detaljplanering blir viktiga instrument för att 

säkerställa att vattenkvaliteten i nedströms liggande recipienter kan förbättras och inte försämras 

ytterligare. Inga vattenförekomster uppnår idag god vattenstatus inom kommunen. 

För minskad klimatpåverkan lyfts övergripande mål, inriktning och vägledning fram, men det 

saknas konkreta och uppföljningsbara mål. Dessa finns i andra styrande dokument och tas fram i  

efterföljande processer.  Konsekvenserna av planförslaget i termer av minskad klimatpåverkan 

bedöms sammantaget som varken negativa eller positiva. Möjligheter till styrning och 

målsättning utnyttjas inte fullt ut.  

Utsläpp av växthusgaser ska vara netto noll 2045 och negativa 2050 för att följa de nationella 

klimatmålen. Planförslaget pekar ut transporter och nybyggnation som de områden som 

kommunen tydligast kan verka inom. Förslaget bedöms inte i sig motverka klimatomställningen, 

men inte heller bidra med tydlig vägledning eller konkreta målsättningar utöver de nationella 

målen. Gång, cykel och elektrifierade transporter lyfts inte fram trots bredden i positiva effekter 

som en övergång från fossila fordon ger. Energieffektivisering samt en utfasning av uppvärmning 

med olja bör betonas mer.  

241



Översiktsplan Täby 2050 – Staden på landet Samrådsförslag  

95 
 

Att miljöpåverkan av byggskedet och potentialen i återbruk lyfts fram kan på sikt bidra till 

miljöeffektivare byggande i kommunen. Det finns positiva kopplingar till inriktningar under 

målet ”Innovativt och näringslivsvänligt” som bör utnyttjas. 

Planförslaget bedöms ha små eller inga negativa konsekvenser när det gäller långsiktig 

hushållning med mark och resurser. Den huvudsakliga inriktningen är nyttjande av redan 

bebyggd mark. Potentialen i resurseffektivitet och återbruk betonas. Brukningsvärd 

jordbruksmark kan riskera att ianspråktas vid exploatering kring Södra Midgård, vilket bara är 

möjligt om väsentliga samhällsintressen samtidigt tillgodoses. Kommunen behöver i den fortsatta 

planeringen formulera vilka dessa intressen är, väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift och 

samtidigt pröva alternativa lokaliseringar. 

Planförslagets hantering av risker bedöms inte ge upphov till några negativa konsekvenser. 

Klimatförändringen uppmärksammas och den föreslagna markanvändningen tar hänsyn till 

risken för skyfall och översvämning, bl.a. genom utpekandet av samutnyttjade skyfallsytor. 

Områden för bildning av värmeöar nämns, liksom vattenförsörjning vid långvarig torka. 

Resonemang kring enskilda verksamheters utsatthet och känslighet saknas, men föreslås 

hanteras i kommande klimatanpassningsarbete. Planförslaget hanterar risker förknippade med 

farligt gods och betonar hur riskavstånd från huvudvägar och järnvägsanläggningar ska beaktas i 

all planering. 

I tabellen på nästa sida sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser. 
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Sammanfattning av planförslagets konsekvenser  

 Miljöaspekt Samlad 

bedömning 

Kommentar 

1. Befolkning, hälsa 

och livsmiljö  

Förtätning och ökad framkomlighet för vägtrafiken bidrar till risk för 

försämrad luftkvalitet- och bullersituation i enskilda områden. 

Vidmakthållande och utveckling av lokala rekreationsmöjligheter 

verkar i andra riktningen. 

2. Naturmiljö och 

grönstruktur  

Relativt lite naturmark tas i anspråk, två naturreservat bildas. Tydligt 

fokus på att uppmärksamma och integrera ekosystemtjänster i 

planering och byggande. Begränsad negativ påverkan på ekologiska 

samband.  

3. Landskap och 

kulturmiljö  

Kommunens kulturhistoriska värden bevaras och förstärks. Viss 

bebyggelseutveckling föreslås i känsliga områden. Om skada på 

riksintresset för kulturmiljövården undviks bedöms planförslaget 

sammantaget medföra positiva konsekvenser för kulturmiljövärden. 

4. Vattenkvalitet och 

blåstruktur   

Planförslaget speglar och anpassas till ett systematiskt och väl 

förankrat arbete med vattenfrågor. Positiv utveckling för ytvatten kan 

förväntas. Ingen eller minskad påverkan på grundvatten.  

5. Klimatpåverkan 

 

Planförslaget motverkar i sig inte omställningen till ett mindre 

klimatpåverkande samhälle. Förslaget pekar övergripande på hur 

kommunen kan styra i upphandling, avtal och hur kommunen kan 

underlätta i samarbeten med andra aktörer samt planera för mer 

hållbara transporter. Konkreta och uppföljningsbara mål finns i andra 

styrdokument och ska tas fram i efterföljande processer. 

6. Hushållning med 

mark och resurser  

Varsam bebyggelseutveckling i redan bebyggda områden. Viss 

brukningsvärd jordbruksmark pekas ut för exploatering, vilket kan 

motverka hushållningen med resurser. Sammantaget liten påverkan. 

7. Risker 

 

Systematisk hantering av risker. Behovet av klimatanpassning 

uppmärksammas. Genomförs planförslagets åtgärder kan riskerna 

hanteras, trots en ökad förekomst av extrema vädersituationer.  

 

Teckenförklaring: 

  Planen bedöms ha stora positiva miljökonsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga positiva miljökonsekvenser 

   Planen bedöms varken ha positiva eller negativa miljökonsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga negativa miljökonsekvenser 

 Planen bedöms ha stora negativa miljökonsekvenser   
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SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET  

Bakgrund 

För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en sådan 

bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Som en del i 

miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Med begreppet MKB avses 

själva dokumentet. I MKB:n ska den betydande miljöpåverkan som kan antas uppstå av planens 

genomförande beskrivas och bedömas.  

Detta avsnitt sammanfattar MKB:n för Täby kommuns nya översiktsplan så här långt, inför samråd. 

Texten utgör en icke-teknisk sammanfattning av arbetet. 

 

Planförslaget  

I den nya översiktsplanen uttrycker kommunen höga förväntningar och ambitioner. Täby ska utvecklas 

med kvalitet och genom omsorgsfull utveckling av attraktiva och trygga miljöer för boende, företagare 

och besökare. Markanvändningen ska styras av principen ”Halva Täby grönt” och hela Täby ska vara 

hållbart. Planeringen ska bidra till att trafik och infrastruktur fungerar i vardagen och utvecklas för 

framtiden.  

Dessa förhållningssätt präglar planförslagets inriktningar och ställningstaganden, samt förslag på 

markanvändning. Åtagandet om byggande av nya bostäder i enlighet med Sverigeförhandlingen 

koncentreras till den regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge. Viss övrig bebyggelse tillkommer 

i närheten av Roslagsbanans stationer som kompletteringar i redan existerande bostadsområden, och 

genom varsamma tillägg i och omkring centrum i de olika kommundelarna. Lokala 

rekreationsmöjligheter och gröna samband värnas i de olika delområdena. Nybyggnation på orörd 

mark föreslås i Arninge-Ullna, Gripsvall, söder om Jarlabankes väg i Täby kyrkby, samt i Såsta-Karby i 

anslutning till trafikplats Täby kyrkby. Utvecklingen av Täby stadskärna har hanterats i en fördjupning 

av översiktsplanen (antagen 2019), då även hållbarhetskonsekvenserna analyserades.  

Planförslaget ska vägleda och möjliggöra utveckling på en övergripande nivå. Planförslaget föreslår 

nya mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar kommun. Det fortsatta arbetet med att 

uppnå målen och bidra till relevanta delar av de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 

genomförs inom verksamhetsplaneringen, där bland annat översiktsplanens inriktningar och 

vägledningar utgör ett viktigt stöd i efterföljande planprocesser.  

 

Miljökonsekvenser 

Översiktsplanförslagets relativt försiktiga markanvändningsstrategi resulterar på övergripande skala i 

att relativt få negativa miljökonsekvenser uppstår av planen i sig.  

Ökad täthet i bebyggelsen, tillsammans med en växande befolkning och insatser för att öka 

framkomligheten på genomfartsvägar, innebär en risk för att människors hälsa lokalt påverkas, genom 

bullerstörning eller försämrad luftkvalitet. Föreslagna bullerskyddsprogram och handlingsplan för 

luftkvalitet blir viktiga instrument framåt. Två nya naturreservat (Skålhamra kvighage och 

Stolpaskogen) ger positiva effekter både för skydd av naturmiljö och för de framtida möjligheterna till 

tätortsnära rekreation. Det senare gäller i första hand Stolpaskogen som genom sin centrala placering 
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i kommunen erbjuder värdefulla rekreationsmöjligheter inom gång- och cykelavstånd för många 

invånare.  

Även för naturmiljö och ekosystemtjänster blir de negativa konsekvenserna av själva planen 

begränsade, i första hand eftersom bebyggelseutveckling koncentreras till redan bebyggda områden, 

samtidigt som lokala stråk och grönytor värnas. Värnandet av de svaga kilsambanden i den norra 

kommunhalvan är långsiktiga utmaningar, vilket ställer stora krav på att kommande detaljplanering 

inom områdena inte avviker från översiktsplanens intentioner och markanvändningskarta. Det finns 

annars stor risk för negativa konsekvenser för de redan svaga ekologiska spridningssambanden. 

Kommunen har stora kulturmiljövärden, såväl lokalt som på landskapsskala. Två riksintresseområden 

finns i norra kommunhalvan. Planförslaget uppmärksammar de värden som finns och tar ställning för 

att de ska värnas och stärkas i planeringen. Synergieffekter med värnandet av grönstrukturen ska 

uppmärksammas. Riskerna för negativa konsekvenser bedöms som små, men noggranna analyser 

behöver göras i enskilda fall i kommande planering när byggnader och småskaliga miljöer påverkas. 

Den föreslagna utvecklingen kring Såsta-Karby och av Södra Midgård berör riksintresset 

Skålhamravägen. Landskaps- och kulturmiljöutredningar och anpassningar av bebyggelsen kan 

reducera risken för negativa konsekvenser för kulturmiljön och skada på riksintresset. 

Planförslaget bedöms inte ge några betydande konsekvenser vad gäller vatten. Vattenfrågorna är 

generellt omhändertagna i planhandlingen, men kräver fortsatt fokus. Brister i VA-kapaciteten är en 

utmaning, och bebyggelseutvecklingen ökar utmaningar med dagvattenhantering mot bakgrund av 

klimatförändringens effekter. En långsiktig VA-planering, Handlingsplan för god vattenstatus, 

Dagvattenstrategi och kommande detaljplanering blir viktiga instrument för att säkerställa att 

vattenkvaliteten i nedströms liggande recipienter kan förbättras och inte försämras ytterligare. Inga 

vattenförekomster uppnår idag god vattenstatus inom kommunen. 

För minskad klimatpåverkan lyfts övergripande mål, inriktning och vägledning fram, men det saknas 

konkreta och uppföljningsbara mål. Dessa finns i andra styrande dokument och tas fram i  

efterföljande processer.  Konsekvenserna av planförslaget i termer av minskad klimatpåverkan 

bedöms sammantaget som varken negativa eller positiva. Möjligheter till styrning och målsättning 

utnyttjas inte fullt ut.  

Utsläpp av växthusgaser ska vara netto noll 2045 och negativa 2050 för att följa de nationella 

klimatmålen. Planförslaget pekar ut transporter och nybyggnation som de områden som kommunen 

tydligast kan verka inom. Förslaget bedöms inte i sig motverka klimatomställningen, men inte heller 

bidra med tydlig vägledning eller konkreta målsättningar utöver de nationella målen. Gång, cykel och 

elektrifierade transporter lyfts inte fram trots bredden i positiva effekter som en övergång från fossila 

fordon ger. Energieffektivisering samt en utfasning av uppvärmning med olja bör betonas mer.  

Att miljöpåverkan av byggskedet och potentialen i återbruk lyfts fram kan på sikt bidra till 

miljöeffektivare byggande i kommunen. Det finns positiva kopplingar till inriktningar under målet 

”Innovativt och näringslivsvänligt” som bör utnyttjas. 

Planförslaget bedöms ha små eller inga negativa konsekvenser när det gäller långsiktig hushållning 

med mark och resurser. Den huvudsakliga inriktningen är nyttjande av redan bebyggd mark. 

Potentialen i resurseffektivitet och återbruk betonas. Brukningsvärd jordbruksmark kan riskera att 

ianspråktas vid exploatering kring Södra Midgård, vilket bara är möjligt om väsentliga 

samhällsintressen samtidigt tillgodoses. Kommunen behöver i den fortsatta planeringen formulera 

vilka dessa intressen är, väga dessa mot fortsatt jordbruksdrift och samtidigt pröva alternativa 

lokaliseringar. 

Planförslagets hantering av risker bedöms inte ge upphov till några negativa konsekvenser. 

Klimatförändringen uppmärksammas och den föreslagna markanvändningen tar hänsyn till risken för 

skyfall och översvämning, bl.a. genom utpekandet av samutnyttjade skyfallsytor. Områden för bildning 
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av värmeöar nämns, liksom vattenförsörjning vid långvarig torka. Resonemang kring enskilda 

verksamheters utsatthet och känslighet saknas, men föreslås hanteras i kommande 

klimatanpassningsarbete. Planförslaget hanterar risker förknippade med farligt gods och betonar hur 

riskavstånd från huvudvägar och järnvägsanläggningar ska beaktas i all planering. 

I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser. 

 

 Miljöaspekt Samlad 

bedömning 

Kommentar 

1. Befolkning, hälsa 

och livsmiljö  

Förtätning och ökad framkomlighet för vägtrafiken bidrar till risk för 

försämrad luftkvalitet- och bullersituation i enskilda områden. 

Vidmakthållande och utveckling av lokala rekreationsmöjligheter 

verkar i andra riktningen. 

2. Naturmiljö och 

grönstruktur  

Relativt lite naturmark tas i anspråk, två naturreservat bildas. Tydligt 

fokus på att uppmärksamma och integrera ekosystemtjänster i 

planering och byggande. Begränsad negativ påverkan på ekologiska 

samband.  

3. Landskap och 

kulturmiljö  

Kommunens kulturhistoriska värden bevaras och förstärks. Viss 

bebyggelseutveckling föreslås i känsliga områden. Om skada på 

riksintresset för kulturmiljövården undviks bedöms planförslaget 

sammantaget medföra positiva konsekvenser för kulturmiljövärden. 

4. Vattenkvalitet och 

blåstruktur   

Planförslaget speglar och anpassas till ett systematiskt och väl 

förankrat arbete med vattenfrågor. Positiv utveckling för ytvatten kan 

förväntas. Ingen eller minskad påverkan på grundvatten.  

5. Klimatpåverkan 

 

Planförslaget motverkar i sig inte omställningen till ett mindre 

klimatpåverkande samhälle. Förslaget pekar övergripande på hur 

kommunen kan styra i upphandling, avtal och hur kommunen kan 

underlätta i samarbeten med andra aktörer samt planera för mer 

hållbara transporter. Konkreta och uppföljningsbara mål finns i andra 

styrdokument och ska tas fram i efterföljande processer. 

6. Hushållning med 

mark och resurser  

Varsam bebyggelseutveckling i redan bebyggda områden. Viss 

brukningsvärd jordbruksmark pekas ut för exploatering, vilket kan 

motverka hushållningen med resurser. Sammantaget liten påverkan. 

7. Risker 

 

Systematisk hantering av risker. Behovet av klimatanpassning 

uppmärksammas. Genomförs planförslagets åtgärder kan riskerna 

hanteras, trots en ökad förekomst av extrema vädersituationer.  

 

Teckenförklaring: 

  Planen bedöms ha stora positiva miljökonsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga positiva miljökonsekvenser 

   Planen bedöms varken ha positiva eller negativa miljökonsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga negativa miljökonsekvenser 

 Planen bedöms ha stora negativa miljökonsekvenser 
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1 INLEDNING 

Täby kommuns kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 att arbete med en ny översiktsplan skulle 

påbörjas. För att få ett helhetsgrepp kring hållbarhet och den fysiska planeringen har kommunen valt 

att låta översiktsplanen utgå från målsättningar för hållbar utveckling som tagits fram i en 

verksamhetsövergripande process. 

Nya hållbarhetsmål ska vägleda kommunens bolag och verksamheter, och inspirera kommunens 

invånare och aktörer till att bidra i uppfyllandet av de globala målen (Agenda 2030). Genom att 

integrera sådana mål i den översiktliga fysiska planeringen ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt 

arbete med hållbar utveckling i alla delar av kommunens verksamheter och beslutsfattande.  

För alla planer och program som krävs i lag och som upprättas eller fastställs av en myndighet eller 

kommun ska en strategisk miljöbedömning göras om ett genomförande av planen eller programmet 

kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner anses som huvudregel alltid medföra 

betydande miljöpåverkan och ska därmed miljöbedömas. Genomförandet av Täbys nya översiktsplan 

bedöms således medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken (MB). 

En strategisk miljöbedömning genomförs därför parallellt med, och integrerat i, planprocessen. 

Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar 

utveckling främjas. Vidare syftar processen till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och 

andra intressenter möjlighet att påverka planen. Som en del i en sådan miljöbedömning ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Med begreppet MKB avses själva dokumentet. I MKB:n 

ska den betydande miljöpåverkan som kan antas uppstå av planens genomförande beskrivas och 

bedömas.  

Detta dokument utgör miljökonsekvensbeskrivning och innehåller en redovisning av resultaten från 

den strategiska miljöbedömningen så här långt, inför samråd. 

Arbetet med miljöbedömningen har letts av konsulter från WSP Sverige AB och genomförts i nära 

samarbete med kommunen. 

2 PLANFÖRSLAGET  

Förslaget till ny översiktsplan syftar primärt till att vägleda beslut för den framtida mark- och 

vattenanvändningen i kommande planering. Planen ska också utgöra kommunens hållbarhetsprogram 

och samtidigt bidra till uppfyllandet av de nationella miljökvalitetsmålen och de globala 

hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.  

Kommunens övergripande ambition är att utvecklas med kvalitet och vara en attraktiv och trygg 

kommun för alla. Hela kommunen ska vara hållbar och halva kommunen ska vara grön. Planförslagets 

horisontår är 2050.  

Som utgångspunkt för den nya översiktsplanens samrådsförslag ligger överenskommelsen om 

finansiering av utbyggnad av Roslagsbanan samt bostadsåtagande inom Sverigeförhandlingen som 

Täby undertecknat med staten och Region Stockholm. En förutsättning för att Täby utvecklas i den 

föreslagna takten är att förhandlingens åtagande inte sker på bekostnad av den kommunala ekonomin 

eller en försämrad kvalitet i den verksamhet som kommunen finansierar.  

Fördjupningen av Täbys stadskärna (2019) har arbetats in i det nya översiktsplaneförslaget och 

fördjupningen för Arninge-Ullna (2009) kommer ersättas av den inriktning som pekas ut i den nya 

översiktsplanen.  
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Planförslagets utgångspunkter för mark- och vattenanvändning är att  

i) fokusera på en stärkt regional och lokal service som koncentreras till redan bebyggda 

områden,  

ii) bevara den grönstruktur som finns och utveckla ny med fokus på biologisk mångfald, 

funktionella spridningssamband och boendes närhet till naturen,  

iii) utreda möjligheten till att utveckla nya verksamhetsområden vid platser som har god 

tillgänglighet till det regionala vägnätet samt  

iv) samverka kring utveckling av väg-, spår- och båtkommunikationer för att öka den 

regionala tillgängligheten för både invånare och verksamma inom kommunen.  

Planförslaget innehåller fem målområden (nya mål för kommunen) som täcker flera av kommunens 

möjligheter och utmaningar och är viktiga för kommunens fortsatta hållbara utveckling. Målen är: 

Attraktivt och tryggt, Framkomligt och sammanlänkat, Artrikt och hälsosamt, Innovativt och 

näringslivsvänligt samt Robust och klimatsmart.  

Utgångspunkt för mark- och vattenanvändning är att stadsutveckling och mer omfattande 

bebyggelseutveckling i första hand sker i den regionala stadskärnan Täby centrum-Arninge, i centrum 

i de olika kommundelarna, och i närheten till Roslagsbanans stationer. Övriga områden ska inte 

genomgå någon omfattande förändring. Befintliga verksamhetsområden ska värnas och ges möjlighet 

att utvecklas och nya områden ska utvecklas i strategiskt goda och kollektivtrafiknära lägen. Den 

övergripande grönstrukturen ska bevaras och utvecklas med fokus på biologisk mångfald och 

Täbybornas närhet till naturen. Trafik och intrastuktur ska fungera i vardagen och utvecklas för 

framtiden.  

Plankartan finns i Figur 1 på nästa sida. 

 

3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH NULÄGE  

3.1  PLANER OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER  

3.1.1 Översiktsplan Det nya Täby 2010-2030  

I gällande översiktsplan Det nya Täby 2010-2030 (2009) är horisontåret 2030. Denna översiktsplan är 

baserad på en vision om att Täby ska växa till 80 000 invånare. Befolkningen är år 2020 ca 72 000 

invånare. Fokus i Översiktsplan 2010 är att ha en långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär bland 

annat att bygga med ökad stadsmässighet, öka tillgängligheten och förbättra kollektivtrafiken, erbjuda 

fler arbetsplatser, bevara halva Täby grönt, och erbjuda ett bra lokalt serviceutbud.  

3.1.2 Fördjupningar av översiktsplanen  

Kopplat till den gällande översiktsplanen finns en fördjupad översiktsplan för Arninge-Ullna som 

redovisar möjligheten att bygga cirka 3000 bostäder tillsammans med arbetsplatser och handel.  

För Täbys centrala delar finns en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna (2019), Täby 

stadskärna 2050, vars syfte är att möjliggöra en hållbar utveckling med förbättrad kollektivtrafik, fler 

bostäder, arbetstillfällen och service i närheten av Roslagsbanans stationer samtidigt som halva Täbys 

grönska bevaras.  
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Figur 1. Plankarta med föreslagen mark- och vattenanvändning.  

 

3.1.3 Vägledande dokument  

Regionala och mellankommunala planer och strategier som ska komplettera den nya översiktsplanen 

är bland andra:  

 RUFS 20501 med tillhörande strategier (för mellankommunala och regionala frågor) 

 Kommande regional kollektivtrafikplan  

 Avfallsplan inom SÖRAB-kommunerna 2021-2032  

 Vision Stockholm Nordost  

3.2 RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000 

Inom kommunen finns flera riksintressen för kulturmiljövården, naturvården, det rörliga friluftslivet, 

kommunikationer, samt totalförsvarets militära del utpekade. Samtliga riksintressen finns redovisade i 

en separat karta i planförslaget. Inom kommunen finns även två Natura-2000 områden.  

                                                      
1 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050  
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3.2.1 Riksintresse för naturvård 

Två områden utpekade som riksintresse för naturvården finns i kommunen. Sydost om Täby kyrkby 

ligger riksintresset Täby prästgård – Skogberga som är utpekat som ett område med representativ 

naturbetesmark med lång kontinuitet. Området är även utpekat som riksintresse för kulturmiljövården 

och ingår i Länsstyrelsen program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden samt i nationell 

bevarandeplan för odlingslandskapet.  

Inom kommunens östra del vid Ullnasjön finns ett område med De Geermoräner, utpekat som 

riksintresseområde för naturvården. Området sträcker sig över kommungränsen och större delen av 

det ligger inom grannkommunen Österåker.  

3.2.2 Riksintressen för kulturmiljövården 

I kommunens nordvästra samt norra delar finns två områden som är av riksintresse för 

kulturmiljövården; Skålhamravägen samt Täby prästgårdsmark. Riksintresset Skålhamravägen är 

beläget inom Täby kommuns nordvästra del och löper över kommungränsen till Upplands Väsby, 

Sollentuna och Vallentuna. Riksintresset Täby prästgårdsmark är beläget sydost om Täby kyrkby. 

Delar av området utgörs även av riksintresse för naturmiljövården.    

3.2.3 Riksintresse för rörligt friluftsliv 

Inom Täby kommun finns ett område av riksintresse för friluftslivet som omfattar Rösjön-

Vallentunasjön-Rönninge by. Området är beläget inom den norra delen av kommunen och löper från 

öst till väst. I sydväst löper området över kommungränsen till Sollentuna och i norr över 

kommungränsen till Vallentuna.  

3.2.4 Riksintresse för totalförsvaret 

Inom kommunen norr om Norrortsleden finns ett område som är utpekat som riksintresse för 

totalförsvaret, som en del av influensområdet för väderradarstationen på Arlanda.  

3.2.5 Riksintresse för kommunikationer 

Vägarna E18 och Norrortsleden (väg 265) är båda riksintressen för kommunikationer, liksom 

Roslagsbanan. E18 skär genom den sydöstra delen av kommunen och utgör en viktig infart till den 

centrala regionkärnan. Norrortsleden (väg 265) förbinder E18 med E4 och är en yttre tvärled inom 

norra Stockholmsregionen. Roslagsbanan är järnväg som löper från Östra station, med grenar till 

Kårsta, Österskär och Näsbypark.  

3.2.6 Natura 2000 

Inom Täby kommun finns två natura 2000-områden enligt EU:s art- och habitatdirektiv; Kärringsjön-

Mörtsjön och Prästgården-Skogberga.  

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer (MKN) ska beaktas bl.a. vid tillståndsprövningar och planering. 

Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som syftar till att komma till rätta med 

miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. En miljökvalitetsnorm kan 

anges som en halt eller ett värde, exempelvis högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten. 

En miljökvalitetsnorm kan även beskrivas i ord.  
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3.3.1 Ytvatten 

Ytvattenförekomster inom kommunen är Hagbyån, Vallentunasjön, Rönningesjön, Ullnasjön, Ullnaån 

och Stora Värtan2. Inom kommunen finns även mindre sjöar och vattendrag men dessa är för små för 

att klassas som vattenförekomster och omfattas därav inte av MKN för ytvatten. I kommunens arbete 

med att utreda och bedöma vattenkvalitet inkluderas dock även de mindre ytvattensamlingarna som 

om de vore vattenförekomster. 

3.3.2 Grundvatten 

Kommunen har en grundvattenförekomst, Täby-Danderyd. 

3.3.3 Luftkvalitet 

Kommunen genomskärs av E18 och väg 265 som vid en översiktlig analys ser ut att klara 

gränsvärden för MKN luft. Den beräknade befolkningsökningen samt en identifiering av nya 

utvecklingsområden i ÖP:n kan dock innebära en ökning av biltrafik på dessa, och andra, vägar. En 

kommande trafikökning kan försvåra att MKN för luft uppnås i framtiden (se vidare avsnitt 5.1. nedan). 

3.4 ÖVRIGA SKYDD 

3.4.1 Kommunala naturreservat 

Mellan Rönningesjön och Arninge handelsområde ligger naturreservatet Rönninge by-Skavlöten som 

har en totalyta om ca 180 hektar.  

3.4.2 Statliga naturreservat 

Området runt Täby prästgård utgörs av ett statligt naturreservat. Området innefattar en av 

Stockholmsregionens största och mest värdefulla naturbetesmarker. Inom detta område återfinns 

även riksintresse för naturvård, riksintresse för kulturmiljövård och ett Natura-2000 område. 

3.4.3 Strandskydd 

Kommunen har strandskyddsområde längs kusten mot Stora Värtan, samt runt Rönningesjön, 

Mörtsjön, Fjäturen, delar av Rösjön, Vallentunasjön och Ullnasjön. Länsstyrelsen i Stockholm 

beslutade den 19 september 2018 om utvidgat strandskydd för Täby kommun.  

  

                                                      
2 Handlingsplan för god ytvattenstatus, Täby kommun 
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4 METOD 

4.1 ARBETSSÄTT 

I arbetet med strategiska miljöbedömningar ingår att avgränsa innehållet, beskriva och bedöma 

värden och känslighet samt beskriva planens effekter och konsekvenser. Vidare redovisas förslag till 

åtgärder och utredningar för det fortsatta planarbetet. Arbetet dokumenteras i en 

miljökonsekvensbeskrivning.  

Beskrivningar och bedömningar har gjorts av WSP:s konsultgrupp med särskild kunskap om 

konsekvensbedömningar. Arbetet har utförts med stöd av allmänt tillgängligt material (från exempelvis 

myndigheter och kommunen själv) och samt utredningar som tagits fram i arbetet med planförslaget. 

4.2 VÄRDERING AV KONSEKVENSER 

För att beskriva ett planförslags konsekvenser används ofta begreppen påverkan, effekt och 

konsekvens.  

 Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens 

genomförande medför.  

 Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av 

värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar. 

 Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till 

exempel människors hälsa eller biologisk mångfald. 

För att beskriva konsekvenserna används följande skala: 

 Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser 

 Varken positiv eller negativ konsekvens 

 Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser 

Ett värde kan vara olika stort, vilket får betydelse för hur stor konsekvensen blir. Vid bedömning av 

konsekvenser vägs ingreppets omfattning och det berörda objektets värde alternativt känslighet in. 

Om ett område med högt värde/hög känslighet störs i stor omfattning innebär det stora negativa 

konsekvenser medan små störningar i ett område med högt värde innebär måttliga negativa 

konsekvenser.  

Bedömningen av påverkan och konsekvens görs i förhållande till nuläget om inget annat anges.  

En översiktsplan är ett planeringssteg som ligger tidigt i planprocessen och det är inte alltid möjligt att 

bedöma konsekvenserna av de ställningstaganden som görs. För vissa aspekter har därför 

bedömningarna delvis karaktären av riktningsanalyser som visar på en trolig utveckling.  

Effekter och konsekvenser av planförslaget kan i vissa fall påverkas av ett omgivande områdes nuläge 

eller förändring, som i samspel kan leda till så kallade kumulativa effekter. Det är framför allt planerad 

utveckling i kringliggande kommuner samt i regionen som helhet som kan medföra kumulativa 

effekter.  

Med kumulativa effekter menas de samlade effekter som uppstår när många var för sig små bidrag 

samverkar och förstärker eller motverkar varandra över tid. De individuella bidragen kan ge olika 

samlade effekter, i värsta fall så att enskilda förändringar som var för sig uppfattas som ”små” 

samverkar och tillsammans ger stora konsekvenser. Sådana effekter är svåra, men viktiga, att 

uppmärksamma i konsekvensbeskrivningen.  
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4.3 AVGRÄNSNING 

Avgränsningen syftar till att koncentrera miljöbedömningen till de frågor som är väsentliga för de val 

och beslut som behöver fattas för den aktuella planeringsnivån. Miljöbedömningens avgränsning 

redovisas nedan. Ett samråd om avgränsning genomfördes med länsstyrelsen 2019-09-23. 

Kommunen har också samrått avgränsningen med regionens Tillväxt- och regionplaneförvaltning samt 

med grannkommuner och kommuner inom samarbetet för Stockholm Nordost.  

4.3.1 Avgränsning i tid  

Bedömningen av planförslagets miljöpåverkan görs med samma horisontår som översiktsplanen, dvs. 

2050.  

4.3.2 Avgränsning i rum 

Den rumsliga avgränsningen utgörs i första hand av kommungränsen. För vissa miljöaspekter kan 

påverkan uppstå även utanför själva kommunen, vilket innebär att influensområdet är större än 

planområdet. Det geografiska område som påverkas varierar alltså beroende på vilken aspekt som 

studeras. Exempel på aspekter som på sikt och genom efterföljande planering kan resultera i 

påverkan utanför kommunens gränser är:  

 ökad andel transporter med bil med ökade utsläpp av växthusgaser som påverkar lokalt, 

regionalt och globalt; 

 fragmentering av eller stärkta samband i den regionala grönstrukturen; samt 

 sämre eller bättre rening av dagvatten och annan påverkan på ytvatten.  

Dessa konsekvenser diskuteras vidare i kap. 5. Mellankommunala frågor av dessa och liknande slag 

ska hanteras i dialog med berörd kommun eller berörda kommuner.  

4.3.3 Avgränsning i sak 

Den nya översiktsplanen har konsekvensbedömts utifrån de ställningstaganden och de inriktningar för 

mark- och vattenområden som anges i planförslaget. Dessa har analyserats och konsekvensbedömts 

på en övergripande nivå. Utformning och lokalisering av byggnader samt prövning av andra 

verksamheter som kan antas vara miljöstörande prövas och bedöms i senare planeringsskeden.  

Följande områden har identifierats och lyfts fram som betydande miljöaspekter inom ramen för 

miljöbedömningen: 

 Befolkning, hälsa och livsmiljö 

 Naturmiljö och grönstruktur  

 Landskap och kulturmiljö 

 Vattenkvalitet och blåstruktur 

 Klimatpåverkan 

 Hushållning med mark och resurser 

 Risker (inkl. anpassning till klimatförändringen) 

Frågor rörande strålning (elektromagnetiska fält, markradon) bedöms inte vara relevanta för 

miljöbedömningen av översiktsplanen då detta är aspekter som mer ändamålsenligt hanteras i 

kommande detaljplanering.  

Vid omvandling av tidigare bebyggd mark kan markföroreningar utgöra risker och förhindra 

nybyggnation. Planförslaget konstaterar att sådana frågor ska utredas i tidiga planeringsskeden. 

Översiktsplanens markanvändningskarta medger inte identifiering av enskilda riskområden i detta 

avseende, och frågan bedöms inte ytterligare i konsekvensbeskrivningen. 
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5 PLANFÖRSLAGETS MILJÖKONSEKVENSER  

Planförslagets miljökonsekvenser har bedömts utifrån sju olika perspektiv, som vart och ett redovisas i 

ett eget avsnitt nedan. Avgränsningen av analysen har justerats löpande under arbetet, och stämts av 

med länsstyrelsen vid avgränsningssamråd under hösten 2019. 

 

5.1 BEFOLKNING, HÄLSA OCH LIVSMILJÖ 

Den fysiska miljön påverkar i första hand hälsa och välbefinnande genom den negativa påverkan som 

buller och dålig luftkvalitet bidrar med. Vägtrafik, verksamhetsbuller och -utsläpp samt  bebyggelsens 

utformning påverkar hur befolkningsgrupper och enskilda invånare påverkas. Planeringen kan skapa 

förutsättningar för förbättrad hälsa genom att säkerställa att invånare och besökare har tillgång till 

attraktiva och lättillgängliga anläggningar och områden för rekreation och fysisk aktivitet. Om 

utformningen av gång- och cykelinfrastruktur gör dessa alternativ attraktiva kan folkhälsan påverkas 

positivt.   

Analysen nedan beskriver planförslagets konsekvenser i termer av påverkan på luftkvalitet, buller 

samt invånarnas tillgång till områden för rekreation. 

 

5.1.1 Luftkvalitet 

Nuläge och förutsättningar  

Planförslaget konstaterar att luftkvaliteten i kommunen generellt är god. Den största källan till 

luftföroreningar är vägtrafiken. Områden i direkt närhet till E18, Stora Marknadsvägen och delar av 

Arningevägen uppvisade 2015 halter som ligger över miljökvalitetsnormer för både partiklar och 

kvävedioxid. Nya resultat ska redovisas i slutet av 2020. För partiklar överskrids 

miljökvalitetsnormerna också längs med E18 mellan Lahäll och Roslags-Näsby trafikplatser. På vissa 

andra platser förekommer vid enskilda tillfällen förhöjda halter, exempelvis på grund av tillfälligt höga 

trafikflöden eller ofördelaktiga meteorologiska förhållanden. 

Täbys befolkningstillväxt gör att det kommer att behövas åtgärder för att klara miljökvalitetsnormer för 

luft. Därför föreslås i planförslaget att ett arbete med en handlingsplan för god luftkvalitet påbörjas, 

inriktat på ett ”långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete”. Möjliga inriktningar i en sådan plan är till 

exempel ökad andel fossilfria transporter, anpassning av bebyggelsestrukturen och ökad yta 

stadsgrönska. Planeringen av barns miljöer ska ägnas särskild omsorg. 

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Miljökvalitetsnormer, MKN, för luft är antingen så kallade gränsvärdesnormer för föroreningsnivåer i 

utomhusluft som inte får överskridas, eller så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. De 

flesta miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet är gränsvärden som ska följas och som inte får 

överskridas. Detta gäller till exempel partiklar och kväveoxider. I gatumiljö ska normen vara uppfylld 

vid trottoarerna.  

 

Planförslagets konsekvenser 

Planförslagets markanvändning bedöms i sig inte påverka luftkvaliteten negativt, men planering av ny 

bebyggelse i områden som nu och i framtiden ofta drabbas av dålig luft bör undvikas, eller göras med 

sådan omsorg så att hälsan hos de som bor och vistas i området inte äventyras. Såväl luft- som 
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bullerförhållanden behöver vara styrande för var och hur ny bebyggelse föreslås planeras och 

utformas. 

Planförslaget har en grundläggande inställning att framkomligheten för biltrafik på det regionala och 

kommunala vägnätet behöver öka. Med en ökad biltrafik i och genom kommunen så ökar den negativa 

påverkan på luftkvaliteten. En minskad andel förbränningsmotorer och en gradvis övergång till 

elektrifierade fordon kommer på lång sikt att delvis bidra positivt, samtidigt som partikelbelastningen 

från däck och vägbaneslitage kvarstår och till viss del kan förväntas öka med ökad trafik.  

Sammantaget bedöms planförslagets inriktning på ökad täthet i bebyggelsen samt insatser för att öka 

framkomligheten på genomfartsvägar medföra risk för försämrad luftkvalitet lokalt, med måttliga 

negativa konsekvenser för människors hälsa som följd. En ökad regional trafik till, från och igenom 

kommunen kan förväntas. Ohälsa orsakad av dålig luftkvalitet är ett relativt stort samhällsproblem. Det 

föreslagna handlingsprogrammet för kommunen är motiverat och angeläget.  

 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Planförslaget har inriktningar för ökad framkomlighet för vägtrafik för såväl kommunala 

genomfartsvägar som för E18, Arningevägen och Norrortsleden. Fler fordon och ökade 

hastigheter kan försvåra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för luft, både i ny och 

befintlig bebyggelse. Översiktsplanen behöver tydligare lyfta fram att ökad framkomlighet kan 

stå i konflikt med möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för luft.  

 

5.1.2 Buller 

Nuläge och förutsättningar  

Omgivningsbuller är den störning i miljön som berör flest människor i Sverige. Vägtrafik är en av de 

vanligaste orsakerna till bullerstörningar. Buller påverkar människans hälsa och välbefinnande och kan 

både orsaka sömnstörningar och öka risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Att skapa 

boende- och vistelsemiljöer med bra ljudmiljö är därför en viktig del i samhällsplaneringen. 

I Täby utgör de statliga vägarna E18, Norrortsleden och Arningevägen tillsammans med de större 

kommunala vägarna Stockholmsvägen, Bergtorpsvägen, Turebergsvägen, Täbyvägen, Vikingavägen, 

och Djursholmsvägen de främsta källorna till trafikbuller. Verksamhetsbuller utgör generellt inget 

problem i kommunen, men kan lokalt uppfattas som mycket störande. Detsamma kan gälla 

leveranstrafik samt bussar. Roslagsbanan har i etapper byggts ut till dubbelspår och i samband med 

det har bullerskyddsåtgärder genomförts.  

Det är väghållaren (kommunen respektive Trafikverket) som ansvarar för att genomföra åtgärder mot 

bullerstörningar. Åtgärder för ökad framkomlighet på både kommunala och statliga vägar kan innebära 

bullerökningar som i sin tur medför kostnader för kommunen i form av utökat bullerskydd för befintliga 

bostäder. 

Kommunen har också områden som är relativt opåverkade av buller, t.ex. Hagby-Mörtsjöområdet och 

vissa strandområden vid Vallentunasjön. Sådana platser ger möjlighet till återhämtning och upplevelse 

av tystnad. 

Byggande för god ljudmiljö ställer särskilda krav i programarbete och detaljplanering, både vad gäller 

byggnaders placering, utformning och tekniska standard. Speciellt utomhusmiljön bör 

uppmärksammas, eftersom det idag saknas riktvärden för buller i parker, på gångvägar eller på 

lekplatser.  

260



 

 
16 | 10284560 • Miljöbedömning av ÖP Täby kommun  

En elektrifiering av fordonsflottan minskar trafikbullret vid låga hastigheter. Problemet kvarstår dock vid 

hastigheter från ca 50 km/h och uppåt då bullret från däck och vägbana får betydelse.  

I ett kommande bullerskyddsprogram ska kommunen identifiera åtgärder för att minska vägtrafikbullret 

i befintlig bebyggelse. Ökad stadsgrönska, grönskande bullerplank, ändrade hastighetsgränser, 

omledning av trafik och beläggning med tyst asfalt är exempel på åtgärder som planförslaget nämner. 

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Enligt rådande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller från spårtrafik 

och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 

anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter är riktvärdet för 

ekvivalentnivån vid fasad istället 65 dBA. Reglerna tillämpas vid ny bebyggelse, nya detaljplaner och 

bygglov. För äldre och befintlig bebyggelse kan andra riktvärden gälla utifrån de regler som gällde vid 

tidpunkten för byggande. 

Det gällande kommunala bullerskyddsprogrammet säger att boende med >60 dBA ekvivalent ljudnivå 

på fasad kan vara berättigade till bullerskyddsbidrag för bullerdämpande åtgärder om bullret orsakas 

av trafik på det kommunala vägnätet. 

 

Planförslagets konsekvenser 

Planförslaget konstaterar att det i områden nära både spår och större vägar i kommunen kan vara 

svårt att skapa goda ljudnivåer. Både den regionala och den kommunala planeringen är av flera skäl 

inriktade på att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen. Dessa miljöer har ofta höga bullernivåer. 

Planförslaget menar dock att det i såväl befintliga miljöer som vid planering av nya områden finns 

”goda möjligheter att skapa hälsosamma ljudmiljöer” (se avsnitt Buller i utvecklingsinriktningen En 

trygg och säker kommun). Situationen längs i första hand E18 bedöms som mycket utmanande 

avseende buller. Planförslagets inriktning på att öka framkomligheten med bil kommer öka trafikbullret.  

Sammantaget bedöms planförslagets inriktning på tätare bebyggelse och ökad framkomlighet för 

vägtrafiken lokalt kunna öka risken för bullerstörning och medföra måttliga negativa 

hälsokonsekvenser.  

 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Tydliggör att kommande planering av kompletterande bebyggelse kan nyttjas för att begränsa 

bullerspridning från redan existerande trafik genom utformning och placering av nya 

byggnader. 

 Uppmärksamma att kommande åtgärder för ökad framkomlighet för vägtrafik (för såväl 

kommunala genomfartsvägar som E18, Arningevägen och Norrortsleden) bör ta hänsyn till 

behov av förbättrad ljudmiljö för boende. Kostnader för nya bullerskydd för existerande 

bebyggelse behöver vägas in i dessa beslut.  

 Tysta områden bör ges extra uppmärksamhet och bevaras inför framtiden, och också göras 

tillgängliga med försiktighet. 
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5.1.3 Rekreation 

Nuläge och förutsättningar  

Täby kommun är rik på rekreationsmöjligheter. Målsättningen Halva Täby grönt har brett stöd. Tre av 

regionens gröna kilar – Bogesunds-, Rösjö- och Angarnkilen – berör kommunen. Naturreservaten 

Täby prästgård och Rönninge by-Skavlöten har långsiktigt skydd. Friluftsgården vid Skavlöten och 

visningsjordbruket vid Rönninge by ökar områdets attraktivitet och utbud.  

Stora områden utgör riksintressen för såväl kulturmiljövården, friluftslivet och naturvården och finns i 

kommunens norra delar . Riksintressena ger skydd som kan motverka fragmentering av 

grönstrukturen och negativ påverkan till följd av bebyggelse och infrastruktur. 

Tillgång och närhet till naturen varierar för invånarna i kommunen. Variationen beror i första hand på 

infrastrukturbarriärer och lokala brister på rekreationsutbud i närheten av bebyggelse.  

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Boverket har tagit fram följande rekommendationer för tillgänglighet till bostadsnära natur: 

 Närparker, bör helst ligga inom 50 m från bostaden. 

 Lokalparker bör kunna nås inom 200 m från bostaden och utan att man behöver korsa 

trafikerade vägar. 

 Stadsdelsparker bör ligga inom 500 m från bostaden, dock inte längre bort än 800 m.  

 Friarealer, områden som känns orörda, bör ha en täckningsgrad om minst 300 till 400 m2 

per invånare. 

 

Planförslagets konsekvenser 

Planförslaget bekräftar inriktningen om att halva Täby ska vara grönt. Sammanhängande 

naturområden och spridningssamband ska bevaras och utvecklas och ianspråktagande av naturmark 

ska i möjligaste mån undvikas. Plankartan pekar ut gröna rekreationsstråk som ska upprätthållas och 

förstärkas.  

Planförslaget förordar att nya naturreservat bildas i områdena Skålhamra kvighage och Stolpaskogen. 

Stolpaskogen är mycket centralt belägen och omgiven av relativt tät bebyggelse. Att området föreslås 

som naturreservat är positivt och ger en stor mängd invånare långsiktigt säkrade möjligheter till 

rekreation i närområdet. 

För större delen av kommunens delområden är utvecklingen av bebyggelsen i planförslaget inriktad på 

varsamma kompletteringar (främst i centrumlägen) och ett bevarande av de parker, naturområden och 

rekreationsstråk som finns i och mellan områdena. Detta är gynnsamt för alla invånares rekreation, 

men speciellt för äldre och barn, som tenderar att vara mer beroende av lokala ytor inom 

promenadavstånd än andra grupper med högre rörlighet eller tillgång till bil.  

Planförslagets inriktning på stärkta vistelsekvaliteter och trygghet i gaturummet kan bidra positivt till 

områdenas attraktivitet för löpning, promenad och annan fysisk aktivitet.  

Sammantaget bedöms planförslagets föreslagna åtgärder höja tillgången till rekreationsytor på flera 

platser och därför medföra stora positiva konsekvenser för hälsan ur ett rekreationsperspektiv.  
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Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Rapporten Sociala värden i Täbys grönområden (2019) innehåller en systematisk analys av 

de värden som Täbyborna själva finner i sin närnatur. Rapporten bör i översiktsplanen lyftas 

fram som viktigt underlag för fortsatt planering. Utnyttja på samma sätt den 

kommunövergripande naturvärdesinventeringen som stöd till diskussioner om enskilda 

områdens utveckling, liksom den nya grönplan som planeras att bli klar 2021.  

 Säkerställ att stadsparken i Täby park utformas och ges kvaliteter som gör den attraktiv och 

tillgänglig för alla de närboende som den ska betjäna. 

 Lyft fram och utveckla de rekommendationer för rekreation och närnatur i centrala Täby som 

finns i MKBn för Fördjupning av överisktsplanen för Täby stadskärna 2050.  

 Säkerställ att kommunens parkpolicy tillämpas fullt ut i drift, underhåll och utveckling av 

kommunens parker, med speciell vikt fäst vid barns och äldres behov.  

 Viktiga målgrupper att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen är barn och riskgrupper, och 

deras livsmiljöer. Det rör t.ex. placering och storlek på förskole- och skolgårdar eller kvaliteter i 

vårdinrättningars närområden. 

 

5.2 NATURMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR 

Inom kommunen finns flera gröna kilar3 som bidrar till att framför allt norra delen av kommunen är rik 

på grönområden. I stadskärnan finns få grönstråk eller grönstråk som behöver utvecklas. 

Roslagsbanan och flera stora vägar utgör barriärer och fragmenterar grönstrukturen. Andelen natur 

med formellt skydd enligt miljöbalken är låg men kommer i och med planförslagets genomförande att 

öka med två nya naturreservat. 

Analysen nedan beskriver planförslagets påverkan på naturvärden och skyddade arter, 

ekosystemtjänster samt ekologiska samband. 

5.2.1 Naturvärden och skyddade arter  

Nuläge och förutsättningar  

Täby kommun har olika typer av naturmiljöer. Det finns produktiv jordbruks- och åkermark med stora 

ekologiska och kulturella värden, skogsmark med bland annat kärr, tallmossar och sumpskog, äldre 

betesmarker samt skyddade strandområden. Inom kommunen finns idag flera skyddade områden. 

Täby Prästgård-Skogsberga och Ullnasjöns De Geermoräner är riksintressen för naturvården. De 

förstnämnda utgör även till stor del Natura 2000-område. Det kommunala naturreservat Rönninge by-

Skavlöten har bland annat värdekärnor för odlings- och skogslandskap. Ön Råholmen utgör 

fågelskyddsområde med tillträdesförbud delar av året. Intill Mörtsjön som även är del av Natura 2000-

område finns ett naturminne som är floralokal för sumpviol.  

Andelen skyddad natur inom kommunen är 3.8%. Andelen skyddad natur bland Stockholms 

kommuner varierar mellan 1% som lägst och 53% som högst (SCB, 2020).  

 
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

I plan- och bygglagen anges bland annat att man i planeringen ska ta hänsyn till naturvärden. I 3 och 4 

kap. Miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. I 7 och 8 

kap. i samma lag finns bestämmelser om skydd av områden och djur- och växtarter.  

                                                      
3 Stora sammanhängande grönområden i anslutning till bebyggelse som har flera sammanfallande 
värden (se vidare http://www.rufs.se/sakomraden/gronstruktur/grona-kilar/).   
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Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för arter 

som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. Dispens från förbuden i 

förordningen söks hos Länsstyrelsen.  

 

Planförslagets konsekvenser  

Planförslaget föreslår att andelen skyddad natur inom kommunen på sikt bör öka. Två nya 

naturreservat, Stolpaskogen och Skålhamra Kvighage, föreslås. Överlag formulerar planförslaget en 

ambitionsnivå som innebär att intrång i, och ianspråktagande av, grönområden och natur ska undvikas 

i möjligaste mån. Stadsutveckling och bebyggelseutveckling ska koncentreras till redan bebyggda 

områden.  

Planförslaget föreslår i ett fåtal områden nya bostäder på oexploaterad mark. I Gripsvallsområdet norr 

om Skarpäng föreslås utveckling av bostadsbebyggelse samtidigt som områdets övriga naturmark 

värnas och entrén till Mörtsjöskogen stärks.  

Planförslaget anger att beslut ska fattas med vägledning från en skadelindringshierarki och att 

ekologisk kompensation ska vara en åtgärd som ska tillämpas när byggnation leder till ett 

ianspråktagande av naturmark.  

Vid Såsta-Karby föreslår planen att man ska utreda möjligheterna att expandera verksamheterna 

norrut från Lövbrunna verksamhetsområde och söderut från Södra Midgårds verksamhetsområde  för 

att närma sig Norrortsleden. De gröna samband som förbinder Angarnkilen med Rösjökilen är svagt 

och alla former av förtätning riskerar att medföra ytterligare försvagning. I området finns även 

produktiv jordbruksmark.  

Att andelen skyddad natur ska öka är positivt ur ett naturvärdesperspektiv. Planförslaget föreslår 

samtidigt viss bebyggelse på naturmark. Sammantaget bedöms planförslaget leda till små negativa 

konsekvenser för naturvärden och skyddade arter.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Planförslaget bör tydligare redogöra för utmaningarna med ekologisk kompensation och de 

svårigheter som finns med att ersätta förlusten av enskilda naturvärden med 

kompensationsåtgärder.  

  

5.2.2 Ekosystemtjänster  

Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för de funktioner hos naturen som ger människan nyttor 

som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar bland annat om förmågan att rena vatten, reglera 

vattenflöden, rena luft och bilda bördiga jordar som ger oss nyttor som exempelvis vatten att dricka, 

mat att äta och ren luft att andas. Ekosystemtjänster är beroende av levande organismer och 

fungerande ekosystem. Tjänsterna delar vanligtvis in i kategorierna försörjande, reglerande, kulturella 

och stödjande.  

Ekosystemtjänster är något som berör de flesta andra miljöaspekter på olika sätt men anses likväl 

viktiga att lyfta fram enskilt.  

 
Nuläge och förutsättningar  

Kommunens ekosystemtjänster är, till stor del men inte uteslutande, koncentrerade till de gröna kilarna 

samt till övriga skyddade områden som finns inom kommunen. Skogsområden möjliggör stödjande 

ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, biogeokemiska processer och upprätthållande av 

habitat och livsmiljöer. Kommunens odlingsmark erbjuder försörjande ekosystemtjänster som skapar 
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möjlighet till livsmedelsproduktion. De stora hårdgjorda ytorna i kommunens centrala delar saknar idag 

viktiga ekosystemtjänster, bland annat naturlig infiltration av dagvatten och temperaturreglering.  

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. 

Särskilda regleringar med ekosystemtjänster som begrepp saknas i lagstiftningen. Inom 

miljömålsarbetet finns två etappmål som rör stadsgrönska. Boverket har tagit fram en metod för 

kommuners integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster som senast 2025 ska vara 

implementerad i planering, byggande och förvaltning. 

 

Planförslagets konsekvenser  

Planförslaget betonar att ekosystemtjänster ska integreras i stadsutvecklingen och att mångfunktionell 

grönstruktur i möjligaste mån ska bevaras. Flera nya skyfallsytor och dagvattendammar som syftar till 

att hantera och fördröja skyfall samt rena och fördröja dagvatten pekas ut i plankartan. Att kommunen 

avsätter ytor för dagvatten- och skyfallshantering vid lämpliga lågpunkter skapar förutsättning för 

reglerande ekosystemtjänster. Planförslagets intentioner är även att dessa ytor kan tjäna ett rekreativt 

värde vilket bedöms som positivt 

Om bostadsbebyggelse med ett högt inslag av gröna ytor och växtlighet tillkommer i Arninge-Ullna, 

som idag är ett mycket hårdgjort område, skulle andelen av framför allt reglerande ekosystemtjänster, 

kunna öka. 

Kommunen uttrycker att nya verktyg och metoder för att kartlägga och analysera ekosystemtjänster 

ska användas.  

I planförslaget föreslås att ytor med god infiltrationskapacitet bevaras och inte hårdgörs. Detta kan 

upprätthålla lokala grundvattennivåer, bidra till markstabilitet och fuktighet och öka möjligheterna för 

vattenuttag i framtiden. Genom att skydda skogsmark i form av reservatsbildning säkerställs även 

framtida grundvattenbildning och reglering.  

Det bedöms som positivt att ekosystemtjänster ska vara en integrerad del och tillämpas i både 

planering, byggande och förvaltning. Det bedöms också som positivt att planförslaget pekar ut 

efterföljande planprocesser som viktiga för att säkerställa att ny bebyggelse säkerställer en tillräcklig 

andel mångfunktionella grön- och blåytor.  

Sammantaget bedöms planförslagets genomförande medföra måttliga positiva konsekvenser för 

ekosystemtjänster.  

 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Planförslaget kan peka på de rekreativa mervärden som uppstår för kulturella 

ekosystemtjänster om ytor som föreslås för dagvatten- och skyfallshantering utformas med 

öppen vattenspegel och attraktiv utformning i övrigt.  

 Planförslaget bör peka på kvartersgårdars möjligheter att i stadsstrukturen öka 

infiltrationskapaciteten, fördröjnings- och reningsförmågan samt hanteringen av större 

nederbördsvolymer lokalt, när förhållandena i övrigt så tillåter.  
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5.2.3 Ekologiska samband  

Nuläge och förutsättningar  

Täby är en kommun med stora grönområden där tre av Stockholms gröna kilar, Rösjökilen, 

Angarnkilen och Bogesundskilen, sträcker sig innanför kommungränsen. Två svaga 

spridningssamband finns, det öst-västliga sambandet mellan Rösjökilen och Angarnkilen och även ett 

nordsydligt samband mellan Angarnkilen och Bogesundskilen, strax söder om Arninge-Ullna.  

Roslagsbanan och flera genomfartsvägar skapar barriäreffekter. E18 löper genom kommunens 

centrala delar, Norrortsleden skär genom kommunen i öst-västlig riktning. I östvästlig riktning i höjd 

med E18 samt nordsydlig riktning via stadskärnan löper även Roslagsbanan. Grönstrukturen i 

kommunens mest centrala delar är bristfällig och viktiga gröna länkar genom stadskärnan saknas.  

Kommunens har en hög andel villa- och småhusbebyggelse och dess trädgårdar är en möjlig resurs 

som gröna spridningsvägar.  

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. 

Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Särskilda skrivningar om just ekologiska spridningssamband 

saknas.  

 

Planförslagets konsekvenser  

Planförslagets intentioner är att den utveckling som sker i Näsbypark bidrar till att stärka 

grönstrukturen från kustområdet, genom Centralparken, Täby park och upp till Stolpaskogen. Dessa 

intentioner är positiva då grönstrukturen i Centrala delar av kommunen idag har brister. För att bidra till 

en förstärkning av Angarnkilen söderut är en utveckling av grönstrukturen genom stadskärnan positiv.  

Planförslaget trycker på att kommunen aktivt bör delta i den mellankommunala grönkilssamverkan 

som pågår i regionen och uttrycker att bebyggelse vid regionalt svaga spridningssamband i möjligaste 

mån ska undvikas. Vidare ska sambandet mellan Angarnkilen och Bogesundskilen längs Ullnasjöns 

strand förstärkas, vilket positivt stärker de ekologiska sambanden.  

Den planerade bebyggelsen vid Arninge-Ullna riskerar dock att försvaga sambandet mellan 

Angarnkilen och Bogesundskilen, vilket kan innebära en negativ påverkan på olika arters 

spridningsmöjligheter. Frågan bör utredas i efterföljande planering av den bebyggelse som påverkar. 

Planförslaget föreslår en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet Södra Midgård kring Såsta-

Karby. Den föreslagna utvecklingen påverkar det svaga gröna spridningssambandet som binder ihop 

Rösjökilen med Angarnkilen och riskerar att ytterligare fragmentera det svaga samband som är 

utpekat.  

Enligt planförslaget ska kommunen verka för att begränsa barriäreffekten från de stora vägarna E18, 

Norrortsleden och även Roslagsbanan, vilket bedöms positivt. Däremot lämnas inte några förslag på 

hur detta kan gå till i fortsatt planering. Översiktsplanens styrning i detta avseende bedöms som svag, 

även om utvecklade resonemang förs kring riskerna för påverkan på riksintressena.  

Sammantaget bedöms planförslagets genomförande medföra risk för måttligt negativa konsekvenser 

för ekologiska samband.  
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Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Planförslaget bör inte föreslå bebyggelse i områden med svaga gröna spridningssamband.  

 Planförslaget bör peka ut möjligheten att utveckla ett östvästligt grönstråk genom stadskärnan, 

som komplement till de ambitioner som föreslås för att öka sambanden i nordsydlig riktning.  

 Mot bakgrund av de kraftiga infrastrukturbarriärerna i kommunen borde ett planförslag med så 

lång tidshorisont som 2050 på principiell nivå peka ut områden där ekodukter eller andra 

barriärbrytande åtgärder (t.ex. överdäckning) skulle kunna övervägas.  

 

5.3 LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ 

Nuläge och förutsättningar  

Täby kommun är rik på historia och har mycket höga kulturmiljövärden. Många olika historiska lager 

finns idag fortfarande synliga inom kommunen. Det finns flera platser med höga kulturhistoriska 

värden, och en stor mängd fornlämningar, även i centrala delar. 

Områdena Täby Prästgårdsmark och Skålhamravägen utgör riksintressen för kulturmiljövården. I Täby 

Prästgårdsmark finns ett flertal lämningar, fossila åkrar och gravar. Skålhamravägen innefattas av 

öppna odlingslandskap, vägsträckningar, runstenar och andra fornlämningar.  

Angarnkilen ingår i den regionala grönstrukturen och är den kil i länet med störst mängd kulturmiljöer 

och ett stort antal runristningar.  

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer 

Miljöbalken 3 kap 6§ säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse 

från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 

så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  

I Plan- och bygglagen beaktas särskilt värdefull kulturmiljö i den kommunala planeringen. I 2 kap 3§ 

anges att planering enligt PBL ska ske med hänsyn till bland annat kulturvärden. Om en väsentlig 

egenskap går förlorad eller om områdets särart eller karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning. 

För att undvika en förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter 

identifieras och pekas ut. Som ett allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central och ibland 

avgörande aspekt för lämpligheten i att bebygga ett markområde. Särskild hänsyn ska alltid tas till 

kulturvärdena på platsen. Centralt i den kommunala planeringen är begreppet Särskilt värdefull, som 

kan gälla enskilda byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser. Råd för definition av särskilt 

värdefull/byggnad/bebyggelse finns angivet Boverkets föreskrifter och råd (BFS 2016:6).  

Planförslagets konsekvenser  

Planförslagets mark- och vattenanvändning visar till största del på att kommunen avser att värna 

befintliga värden och även förstärka dem där så är möjligt. Kulturmiljön ska ses som en resurs i 

samhällsutvecklingen och planering ska utgå från platsens förutsättningar och bygga vidare på 

kvaliteter och kunskap om tidigare markanvändning.  

Stora områden med höga kulturhistoriska värden återfinns i den norra delen av kommunen där det inte 

föreslås någon omfattande bebyggelseutveckling.  

Föreslagen utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet norr om Lövbrunna ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövården och är en del av Angarnkilen. Ytan som är föreslagen är känslig för 

förändring då den redan är påverkad av Norrortsleden, kraftledningar, modern bebyggelse och 

infrastruktur samt har ett funktionellt och ett visuellt samband med Karby gård. Förslaget kan innebära 

att ekonomibyggnader rivs och att en del av resterande andel av gårdens åkermark öster om vägen 

och gårdscentrum bebyggs med industribebyggelse.  
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I marken som föreslås för att utvidga verksamhetsområdet söder om Såsta-Karby kommer befintlig 

fornlämning i form av stensträng behövas tas bort.  

I Arninge-Ullna återfinns ett relativt högt antal fornlämningar och förslaget om att utveckla området 

med bostäder och service behöver ta hänsyn till dessa.  

Planförslaget innebär att en stor del av kommunens kulturhistoriska värden bevaras och förstärks, 

men innebär även viss bebyggelseutveckling i känsliga områden. Förutsatt att ett grundläggande 

utredningsarbete kan fastställa att påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården uteblir bedöms 

planförslaget sammantaget medföra positiva konsekvenser för kulturmiljövärden.  

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Utnyttja kunskapsunderlag från kommande grönplan i detaljplane- och programarbete för 

vägledning i hur landskapet kan bevaras, förvaltas och förändras med hänsyn till dess viktiga 

funktioner, karaktärer och värden. 

 

5.4 VATTENKVALITET OCH BLÅSTRUKTUR  

5.4.1 Sjöar och vattendrag  

Nuläge och förutsättningar  

Täby kommun är rik på vatten både i form av sjöar och vattendrag. Kommunen har också en 

kuststräcka längs norra delen av Stora Värtan. I kommunen finns ett antal vattenförekomster som 

omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Vallentunasjön i kommunens nordvästra del avvattnas 

genom Hagbyån som rinner vidare ut i Norrviken i Upplands-Väsby och Sollentuna kommun. Öster om 

Täbys centrala delar ligger Rönningesjön och i kommunens nordöstra del ligger Ullnasjön med 

Ullnaån som rinner vidare ut till Stora Värtan. Inom kommunen finns även mindre sjöar och 

vattendrag. Dessa är för små för att klassas som vattenförekomster och omfattas därför inte av 

miljökvalitetsnormer för ytvatten. I kommunens arbete med att utreda och bedöma ytvatten inkluderas 

dock även de mindre ytvattensamlingarna som om de vore vattenförekomster. Vattenförekomsterna i 

kommunen är i olika utsträckning övergödda. Det finns både externa påverkanskällor såsom 

dagvatten och jordbruksmark men också större intern belastning i vissa sjöar. Ingen av kommunens 

vattenförekomster har god status. I tabell 1 redovisas ekologisk och kemisk status för respektive 

statusklassad ytvattenförekomst.  

Tabell 1, Ekologisk och kemisk status på Täby kommuns ytvattenförekomster (VISS, 2020-11-26).  

Ytvattenförekomst Ekologisk status Kemisk status MKN Ekologisk 

status  

MKN Kemisk 

status  

Hagbyån 

WA62738784 

Måttlig Ej god God 2027  God  

Vallentunasjön 

WA93805689 

Dålig Ej god  God 2027  God  

Rönningesjön 

WA68379026 

Dålig Ej god God 2027  God  

Ullnasjön 

WA12893899 

Otillfredsställande Ej god  God 2027  God  

Ullnaån Måttlig Ej god God 2027  God  
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WA75290743 

Stora Värtan 

WA23043276 

Måttlig Ej god  God 2027  God  

 

De främsta anledningarna till att god kemisk status inte uppnås är förekomsten av Polybromerade 

difenyletrar (PBDE), PFOS, Tributyltenn (TBT) och kvicksilver. Denna situation liknar den i de flesta av 

Sveriges vattenförekomster. För samtliga förekomster finns kvalitetskravet att god kemisk 

ytvattenstatus ska vara uppnådd och att god ekologisk status ska uppnås till 2027, med undantag för 

halterna av PBDE och kvicksilver. Tidsfristen för flera av kommunens vattenförekomster förväntas 

förlängas till 2033. 

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) för landets vattenförekomster är juridiskt bindande (5 kap. MB) och anger 

den kvalitet som en vattenförekomst ska ha till ett visst år.  

Tillstånd till ett projekt eller en verksamhet eller godkännande av detaljplan får inte ges om åtgärden, 

verksamheten eller planen riskerar att orsaka en försämring av status eller äventyrar möjligheten att 

en miljökvalitetsnorm uppfylls. Vattenförekomsterna omfattas även av ett icke-försämringskrav, vilket 

innebär att mänskliga verksamheter inte får försämra statusen för en förekomst. I och med en 

vägledande dom från EU-domstolen ska icke-försämringskravet gälla på kvalitetsfaktornivå. För 

kvalitetsfaktorer som redan befinner sig i sämsta statusklass innebär all ytterligare belastning 

försämring av status oberoende om den sammanlagda bedömningen inte riskerar att försämras.  

Enligt vattendirektivet ska medlemsstaterna även skydda, förbättra och återställa alla 

ytvattenförekomster. Mot bakgrund av denna skrivelse, och 2 kap. 2 och 3 § miljöbalken, finns det 

även en skyldighet att bidra till en förbättring av recipientens status (förbättringskravet).  

Vid alla planer eller projekt ska det redovisas om möjligheten att uppnå MKN äventyras eller om det 

finns risk för statusförsämring. 

 

Planförslagets konsekvenser  

Planförslaget redovisar som utgångspunkt att en förutsättning för god hantering av vattenförekomster 

bygger på regional samverkan. Kommunen ingår i Oxunda vattensamverkan, Norrvatten och 

Käppalaförbundet samt Svealands Kustvattenvårdsförbund.  

Fler nya dagvattendammar som syftar till att rena dagvatten pekas ut i plankartan, vilket kan hjälpa till 

att komma åt den kapacitetsbrist i dagvattensystemet som idag råder. Kommunen har sedan 2019 en 

antagen handlingsplan för god ytvattenstatus som fördelar ansvar och prioriterar åtgärder som är 

nödvändiga för att nå en god status. Det finns en kommunal dagvattenstrategi och det pågår en 

långsiktig VA-planering. Detta bör sammantaget resultera i att arbetet för att förbättra statusen för 

kommunens vattenförekomster stärks. 

Mot bakgrund av fortsatt mellankommunal och regional samverkan, kombinerad med att befintliga och 

kommande strategier, planer och program genomförs, bedöms planförslaget sammantaget kunna leda 

till positiva konsekvenser för sjöar och vattendrag.  

 

 

269



 
 

  
10284560 • Miljöbedömning av ÖP Täby kommun  | 25   

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Miljöbedömningen har inte resulterat i några rekommendationer eller förbättringsförslag 

 

5.4.2 Grundvatten och hydrogeologi 

Nuläge och förutsättningar 

Kommunen har en grundvattenförekomst, Täby-Danderyd, som bedöms ha god kvantitativ och kemisk 

status. Utvecklingstrenden är dock negativ och förekomsten riskerar att i framtiden inte nå god kemisk 

status på grund av användning av bland annat PFAS11 och bekämpningsmedel från påverkanskällor 

såsom brandövningsplatser, kemtvättar och plantskolor.  

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Se avsnitt 5.4.1. 

 

Planförslagets konsekvenser  

Grundvattenförekomsten Täby-Danderyd är inte regionalt prioriterad som dricksvattentäkt och 

potentialen som reservvattentäkt är inte utredd. Ett provtagningsprogram för att mäta 

grundvattenförekomstens kapacitet och kvalitet är framtaget av kommunen och ska genomföras. Att 

utreda kapaciteten i grundvattenförekomsten kan vara ett steg för att långsiktigt minska sårbarheten i 

dricksvattenförsörjning, t.ex. mot bakgrund av klimatförändringens effekter.  

Sammantaget bedöms planförslaget varken medföra positiva eller negativa konsekvenser på 

grundvatten.  

 

Rekommendationer och förbättringsförslag 

 Planförslaget bör se över möjligheten att peka ut Täby-Danderyds som reservvattentäkt för att 

minska sårbarheten mot en generellt försämrad dricksvattenförsörjning i regionen.  

5.5 KLIMATPÅVERKAN 

Nuläge och förutsättningar  

Den övervägande källan till växthusgasutsläpp i Täby, 82%, är transporter, medan en mindre del, sju 

respektive sex procent, är från byggnation (arbetsmaskiner) respektive uppvärmning. Tre procent är 

från industri och två procent sker genom emissioner från jordbruket (Kolada). I denna redovisning 

ingår dock inte den klimatpåverkan som elproduktionen bidrar till.  

Enligt data från nationella emissionsdatabasen har växthusgasutsläppen i kommunen (2018) nästan 

halverats sedan 1990.4  

Kommunens bebyggelsestruktur, särskilt i de många och större småhusområdena, är relativt svår att 

kollektivtrafikförsörja. Bilen har en relativt stark ställning som transportmedel inom kommunen samt 

mellan kommunen och resten av regionen. Ett stort antal avgiftsfria parkeringar i centrala lägen kan 

dessutom uppmuntra bilanvändning.  

                                                      
4 Utsläppen för Sverige fördelas i RUS över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker 

med hjälp av relevant statistik och geografiska data, till exempel vägnät, betesmark, avverkad skog, 
befolkningsuppgifter.  
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Täby har under åren 2014–2019 byggt ut cykelvägnätet med cirka fem kilometer ny cykelväg och cirka 

elva kilometer breddning av det befintliga cykelvägnätet. Det regionala cykelvägnätet och 

huvudcykelvägnätet i Täby har dock fortfarande några saknade länkar och ett antal sträckor där 

standarden inte uppfylls. I Cykelplanen (antagen 2020) konstateras att potentialen för öka cykelns 

andel av resandet i kommunen från dagens 8% (2019) är ”stor”.  

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Klimatlagen trädde i kraft i svensk lag 1 januari 2018. Den binder regeringen vid att föra en politik för 

att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 ska vara noll. De svenska målen är satta 

mot bakgrund av de mål som EU satt till 2030. Unionens samlade utsläpp ska minska med 40 procent 

till detta år jämfört med 1990.  

Sverige har satt etappmål för de delar av utsläppen som inte omfattas av utsläppshandeln. Utsläppen 

från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört 

med 2010.  

 

Planförslagets konsekvenser  

Den nya översiktsplanen med mål för ett hållbart Täby ska ersätta miljöprogrammet för 2016-2020. 

Målet är att Täby ska bidra till de nationella klimat- och miljömålen och vara klimatneutrala år 2045. 

Planförslaget innehåller på en övergripande nivå vägledning för inom vilka områden arbetet kan bidra 

till måluppfyllelse på lång sikt. Planen innehåller inte mätbara mål. Mätbara mål och framtagande av 

sådana finns i andra styrdokument eller ska tas fram i efterföljande processer.  

Klimat- och miljöpåverkan i byggskedet och möjligheterna som finns med återbruk lyfts och betonas 

som viktiga att beakta i planering och byggande. Att behovet av el och värme behöver minska 

betonas, liksom möjligheterna för kommunen att i markanvisning eller när kommunen bygger själva 

efterfrågar återbrukade material samt material och byggnader med låg miljö- och klimatpåverkan.  

Översiktsplanen lyfter fram att kommunen genom bland annat upphandlingar och inom 

kommunfinansierade verksamheter kan ställa krav på fordon med eldrift och förnyelsebara bränslen 

samt verka för att fler invånare och verksamma ska kunna använda elbilar genom en utbyggd 

laddinfrastruktur. Planen har också som inriktning att bygga ut gång- och cykelvägar, verka för olika 

typer av mobilitetslösningar och planera för bostäder i goda kollektivtrafiklägen och på så sätt genom 

en kombination av dessa bidra till en minskning av miljö- och klimatpåverkan från transporter.  

Sammanfattningsvis är bedömningen att planförslaget i sig inte motverkar omställningen till ett mindre 

klimatpåverkande samhälle. Det saknar dock tydlig vägledning för invånare eller företag i kommunen, i 

termer av hur angelägen frågan är eller hur kommunens beslutsfattande kan underlätta för andra 

aktörer i omställningen. Planförslaget ger varken positiva eller negativa konsekvenser i termer av 

minskad klimatpåverkan. 

 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Tydliggör var preciseringar, delmål eller andra konkretiseringar av kommunens 

klimatambitioner finns eller sätts. Sådana hänvisningar saknas i planförslaget. Detta kan 

fungera som ett stöd för invånare, företag, investerare och kommunens förvaltningar och 

bolag när de antingen sätter egna mål för sitt klimatarbete eller försöker bilda sig en 

uppfattning om hur kommunen kan tänkas agera i olika frågor relaterade till översiktsplanens 

genomförande. 
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 Mot bakgrund av målsättningarna i svensk och europeisk politik borde en total utfasning av 

olja för uppvärmning vara en kommunal målsättning, även om kommunens rådighet är 

begränsad. Möjligheterna att fjärrvärmeförsörja i varje fall delar av småhusbeståndet bör 

undersökas. Planen kan bli tydligare i detta avseende. 

 Sätt mätbara mål för hur kommunen som aktör och genom offentlig upphandling kan bidra till 

en omställning för minskad klimatpåverkan, kopplat till de kommunala ansvar och möjligheter 

som pekas ut i avsnittet Klimatpåverkan från transporter och byggskede, eller tydliggör var 

sådana mål finns eller sätts i andra kommunala dokument.  

 Beskriv hur planförslagets målsättningar kopplade till klimat, miljö och resursförbrukning kan 

bidra till att målet ”Innovativt och näringslivsvänligt” uppnås – hur t.ex. kravställning och 

innovationsupphandling kan bidra till nya tjänster och tillväxt.  

 

5.6 HUSHÅLLNING MED MARK OCH RESURSER 

Nuläge och förutsättningar  

I Täby finns stora arealer skogs- och jordbruksmark. Bebyggelsen är koncentrerad främst till 

kommunens södra halva.  

 

Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer 

Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten ska tillämpas i planeringen. Enligt 2 

kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka 

områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 

skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

I 3 kap. 4 § miljöbalken sägs att Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jord-

bruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt till-

fredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

 

Planförslagets konsekvenser 

Planförslaget är i huvudsak inriktat på tät bebyggelseutveckling i den regionala stadskärnan Täby C – 

Arninge, samt varsam komplettering av bebyggelsen i de olika kommundelarnas centrumområden 

utifrån lokala behov och förutsättningar.  

Nybyggnation på orörd mark föreslås i Gripsvall och i ett område söder om Jarlabankes väg i Täby 

Kyrkby. Båda områdena är idag skogbevuxna. Även naturmark i Arninge-Ullna tas i anspråk, som del 

av utvecklingen av den regionala stadskärnan. 

Föreslagen utökning av verksamhetsområdena Lövbrunna och Södra Midgård i området kring Såsta-

Karby kan komma att ske på mark som idag delvis brukas, vilket planen uppmärksammar. Frågan 

kommer tillsammans med den om påverkan på riksintressena för friluftslivet och kulturmiljövården 

avgöra om den föreslagna bebyggelsen är möjlig.  

Endast ett fåtal områden med skogsmark föreslås tas i anspråk för bebyggelse och planförslaget 

bedöms därmed sammantaget medföra små eller inga negativa konsekvenser i termer av 

hushållningen med mark och resurser. Ianspråktagandet av jordbruksmark ska prövas i dialog med 

länsstyrelsen och kan resultera i negativa konsekvenser.  
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Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Planförslaget bör inte föreslå någon bebyggelse eller annan markanvändning på 

brukningsvärd jordbruksmark och peka på vikten att detta utreds grundligt i tidiga 

planeringsskeden.  

 Planförslaget bör förtydliga att alla åtgärder som riskerar att ta aktiv jordbruksmark ur 

produktion måste anmälas till och samrådas med Länsstyrelsen som fattar beslut enligt 12 

kap 9 § Miljöbalken.  

 Planförslaget bör uppmärksamma det värde som skulle kunna finnas i en överenskommelse 

mellan kommunen, Trafikverket och Trafikförvaltningen (Region Stockholm) om hur området i 

anslutningen till Bergtorpsvägen, Roslagsbanan och Norrortsleden ska förvaltas, skyddas och 

utvecklas. En utgångpunkt för detta bör vara det skydd och de värden som riksintressena ger 

uttryck för. Överenskommelsen skulle strategiskt kunna hantera det exploateringstryck som en 

plats med så god regional tillgänglighet med nödvändighet utsätts för (inte minst om en ny 

station byggs på Roslagsbanan), och kunna fungera som stöd i alla tre parters långsiktiga 

planering. Frågan har en mellankommunal och regional dimension som bör uppmärksammas. 

 

5.7 RISKER  

Nuläge och förutsättningar  

Inom kommunen finns E18, Norrortsleden och delar av Arningevägen som är primära transportleder 

för farligt gods samt Bergtorpsvägen och delar av Centralvägen, Enhagsvägen och Vikingavägen som 

är sekundära transportleder för farligt gods. Genom kommunen går spårburen trafik i form av 

Roslagsbanan som har 13 stationer inom kommungränsen.  

Vad gäller risker kopplade till ett förändrat klimat så är det främst ökade mängder nederbörd och höjda 

temperaturer som är de största utmaningarna. Ett antal lågpunkter riskerar att svämma vid kraftig 

nederbörd. Det är främst Täby centrala delar med hög andel hårdgjorda ytor som har störst 

utmaningar. Samma förutsättningar gäller vid höjda temperaturer. Hög andel hårdgjorda ytor och låg 

andel grönstruktur ökar risken för lokala värmeöar.  

Risk för ras och skred finns främst i kommunens strandområden längs Stora Värtan där det finns risk 

för stranderosion och där en förhållandevis hög andel bebyggelse är belägen nära strandzonen.  

 
 
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer  

Längs transportleder finns rekommenderade säkerhetsavstånd på mellan 25 och 40 meter beroende 

på vilken typ av transporter som tillåts. Roslagsbanan har ett generellt skyddsavstånd på 25 meter 

från spårmitt. Vid icke stadigvarande vistelse kan i vissa fall ett skyddsavstånd om 10-25 meter från 

närmaste spår tillämpas. 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 5 § ska risker för människors hälsa och säkerhet beaktas i all 

planering. 

 

Planförslagets konsekvenser 

Planförslaget redovisar ny bebyggelse av arbetsplatser, bostäder och service i nuvarande handels- 

och verksamhetsområde Arninge-Ullna. Området begränsas i väster av Arningevägen väg 264 och i 

söder av E18. Båda är primära transportleder för farligt gods. All detaljplanering för ny bebyggelse 

behöver ta hänsyn till skyddsavstånd p g a vägarnas status som primära transportleder.  
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Ambitionen är att också viss bostadsbebyggelse ska medges som komplement i de redan bebyggda 

områden som ligger i direkt anslutning till Roslagsbanan i Täbys centrala delar.  

Planförslaget redovisar en övergripande hög medvetenhet om vilka riskobjekt planeringen behöver 

förhålla sig till och är tydligt med att rekommenderade skyddsavstånd för samtliga riskobjekt skall 

följas. I de mest centrala delarna avser kommunen att verka för att ta bort klassificeringen som 

sekundär transportled för farligt gods på delar av Enhagsvägen. Detta förutsätter att målpunkterna för 

farligt gods omlokaliseras. Det är positivt att riskobjekt försvinner från tätbebyggda områden.  

Förutsatt att rekommenderade riskavstånd efterlevs och att riskreducerande åtgärder vidtas där så 

krävs bedöms översiktsplanen innebära att acceptabla risknivåer uppnås. 

Ett arbete med att kartlägga risker kopplade till klimatförändringen pågår i kommunen. Detta behöver 

precis som planförslaget uppmärksammar göras samordnat inom kommunen och mellan kommun, 

verksamhetsutövare och berörda myndigheter.  

Planförslaget reserverar naturliga lågpunkter i plankartan som ska syfta till att omhänderta skyfall och 

rena dagvatten. Risken för förhöjda vattennivåer av kommunens sjöar och vattendrag hanteras genom 

att planförslaget föreslår att all ny bebyggelse tar hänsyn till Länsstyrelsens rekommendationer för 

placering av bebyggelse längs med Östersjökusten. Risken för lokala värmeöar ska hanteras genom 

att bevara befintliga och planera för nya grönytor som innehåller vegetation och trädplanteringar. 

Planförslaget redogör dock inte för hur detta ska göras.  

Kommunens områden med ras- och skredrisk föreslås främst hanteras vid planering av ny bebyggelse 

samt att befintliga områden med hög risk för erosion föreslås utredas. Planförslaget redogör dock inte 

tydligt för hur eller när dessa risker ska utredas.  

Planförslaget visar på en hög medvetenhet om vilka utmaningar kopplade till risk det finns behov av 

att ta hänsyn till idag samt vad som behöver utredas mer i kommande planering. Ett arbete med 

klimatanpassning pågår. Sammantaget bedöms planförslaget varken få positiva eller negativa 

konsekvenser i termer av risk.  

 

Rekommendationer och åtgärdsförslag 

 Planförslaget bör sätta en tidsram för genomförande av den kommunövergripande utredning 

av risker kopplade till ett förändrat klimat som man har pekat ut ett behov av.  

 Planförslaget bör konkretisera på vilket sätt och när man avser genomföra den utredning av 

kommunens områden som redan idag har potentiellt hög risk för erosion för att säkerställa att 

detta genomförs.  

 För att ge ökad och tydligare styrning för kommunens tjänstepersoner bör planförslaget peka 

ut på vilket sätt man tänker sig öka andelen grönytor och undvika lokala värmeöar i delar av 

kommunen där andelen hårdgjorda ytor är stor.  
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6 ALTERNATIV 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika utveckling om 

planen inte genomförs. Att planen inte genomförs benämns ofta som det s.k. nollalternativet. 

Nollalternativet beskrivs för det horisontår som valts i miljöbedömningen, år 2050. 

6.1 NOLLALTERATIVET: ANTAGNA SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR  

Plan- och bygglagen säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Dess aktualitet och 

ambitioner om genomförande ska beslutas varje mandatperiod av kommunfullmäktige i en s.k. 

planeringsstrategi. Regeln är ny och ska tillämpas första gången efter valet år 2022. Alla kommuner 

ska senast i september 2024 ha beslutat om sin första planeringsstrategi. 

Om den nya översiktsplanen inte antas, fortsätter den nuvarande översiktsplanen Det nya Täby (2010-

2030) att gälla. Samhällsutvecklingen i kommunen kommer då att ske enligt den planeringsstrategi 

som vid tidpunkten gäller, samt enligt den övriga områdesutveckling som beslutats efter planens 

antagande, i första hand fördjupningen av översiktsplanen för Täby stadskärna och Arninge-Ullna.  

Den gällande planen inriktas på att Täby år 2030 ska ha cirka 80 000 invånare. Andra uttalade mål är 

att Täby skall utveckla samhället och bebyggelsen mot en tydligare stadsmässighet samtidigt som 

halva Täby ska vara grönt. 

Exploaterings- och bebyggelsetrycket inom kommunen kommer sannolikt vara av samma 

storleksordning vare sig den nya översiktsplanen antas eller inte. Dock har kommunen i 

Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga ett större antal bostäder än vad översiktsplan 2030 har som 

inriktning. Fördjupningen av översiktsplanen för Täby stadskärna har tagits fram för att möjliggöra för 

många av bostäderna som behöver planeras i närheten av Roslagsbanan och centralt i kommunen.  

Utan en ny översiktsplan saknas beslut och underlag för bebyggelseutveckling i närheten till 

Roslagsbanan i övrigt, i kommundelarnas centrum, och i nya verksamhetsområden för ett utvecklat 

näringsliv. Åtgärder för att hantera dagvatten och skyfall saknas också. 

Var ny bebyggelse tillkommer om en ny översiktsplan inte antas är förstås svårt att spekulera om. En 

fortsatt utveckling av stadskärnan och Arninge är dock trolig. Planeringen får antas ta längre tid om 

översiktsplanens övergripande beslut och ställningstagandena saknas och frågor kommer behöva 

processas i senare skeden. 

Givna förutsättningar för såväl nollalternativet som för en utveckling enligt den nya översiktsplanen är 

bland annat att den pågående klimatförändringen kan antas ge större effekter de kommande 

decennierna. Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling gäller också oberoende av 

planens tillkomst, t.ex. klimatpolitikens åtgärder för ökad elektrifiering, minskad användning av fossila 

bränslen i transporter och för uppvärmning osv. Ytterligare sådana program eller andra ingripande 

samhällsbeslut kan tillkomma fram till år 2050. 

Vägtrafiken förväntas öka i kommunen, i första hand till följd av befolkningstillväxten, och en 

ekonomisk tillväxt som skapar högre köpkraft och ett högre bilinnehav. Den planering av 

trafikinfrastruktur som görs av Trafikverket och Region Stockholm förväntas bli genomförd. 

Roslagsbanans dubbelspårsutbyggnad fortsätter, och banan förlängs till city.  

Bostäder antas byggas enligt avtal med staten, och enligt gällande och påbörjad detaljplanering. 

Slutförandet av påbörjade naturreservatsbildningar (Stolpaskogen, Skålhamra kvighage) bedöms inte 

vara beroende av en ny och antagen översiktsplan. 
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Det samlade helhetsgreppet för hantering av befintliga natur- och kulturvärden inom kommunen 

kommer utan en ny översiktsplan att försvagas över tid, i takt med att den översiktsplan som antogs 

2009 uppfattas sakna aktuella eller relevanta ställningstaganden. 

 

6.2 NOLLALTERNATIVETS MILJÖKONSEKVENSER 

Nollalternativet bedöms ge små eller måttliga negativa konsekvenser för människors livsmiljö och 

hälsa. En utbyggnad enligt översiktsplan 2010-2030 bedömdes vid tiden för antagandet medföra små 

negativa konsekvenser för bullersituationen i kommunen. Detsamma gällde luftkvalitetssituationen. En 

ökad mängd bebyggelse i trafikstörda lägen kan dock ge negativa konsekvenser för hälsan. 

Påverkan på naturmiljöer och vatten bedöms i nollalternativet blir begränsade. En grönplan för 

kommunen är under framtagande och antas tillämpas även utan ny översiktsplan. Bedömningen 

förutsätter att nollalternativets koncentration av ny bebyggelse till redan bebyggd mark fortsätter och 

att idag orörd naturmark värnas. Dock möjliggör Det nya Täby 2010-2030 bebyggelseutveckling i tre 

naturområden som i planförslaget för ny översiktsplan föreslås som grönområden.  

Riktlinjerna i översiktsplan 2010-2030 anger att ny bebyggelse generellt sett ska tillkomma i anslutning 

till befintlig bebyggelse. Många av de kulturhistoriska värdena i kommunen finns insprängda i, eller 

utgör en del av den befintliga bebyggelsemiljön. MKB:n för översiktsplan 2010-2030 gjorde dock 

bedömningen att planens inriktning på förtätning av redan befintliga bebyggelseområden betydde att 

riskerna för påverkan på landskapsskala var små, men att lokala konsekvenser på enskilda objekt och 

kulturhistoriskt värdefulla miljöer kunde uppstå.  

Möjligheterna att i kommunen minska klimatpåverkan bedöms vara i stort sett samma i nollalternativet 

som med ett genomfört planförslag. Översiktsplan Det nya Täby 2010-2030 pekar ut byggandet av ett 

nytt kraftvärmeverk i Hagby för att försörja kommunen med fjärrvärme med låg miljöpåverkan. 

Kraftvärmeverket ingår inte i det aktuella planförslaget. Sedan planen antogs har teknikskiftet inriktat 

mot elektrifiering tagit fart. Tillsammans med skärpta utsläppskrav på europeisk nivå bidrar detta till att 

nya bilar under de kommande åren får betydligt lägre direkt klimatpåverkan. Den ökande volymen 

bilresor totalt motverkar dock denna effekt. Gällande översiktsplan saknar inriktningar för förbättrade 

kommunikationer med kollektivtrafik västerut, vilket bidrar till att sådant resande fortsatt kommer att 

domineras av bilen. I konsekvensbedömningen av Det nya Täby 2010-2030 gjordes bedömningen att 

planens klimatpåverkan var liten.  

Bortsett från den naturmark och jordbruksmark som pekas ut för exploatering i Gripsvall samt i 

områden som Täbyberg och Ängsvägen, väster och söder om Täby Kyrkby bedöms nollalternativets 

påverkan på den långsiktiga hushållningen med mark och vatten som helhet som begränsad. Riskerna 

för negativ påverkan är dock större än för det nya planförslaget, där Täbyberg och Ängsvägen inte 

föreslås för bebyggelse. 

Att bedöma hur riskförhållandena utvecklas till 2050 är mycket svårt. Dock är det rimligt att anta att 

klimatförändringen kommer att öka förekomsten av extrema väderhändelser samt generellt öka 

temperaturen, minska mängden snö och öka nederbörden. Risker för översvämning kommer att öka. 

Översiktsplan Det nya Täby 2010-2030 saknar utpekade skyfallsytor och gör kommunen sämre rustad 

för klimatförändringen än det nya planförslaget. 
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6.3 AVFÄRDADE ALTERNATIV 

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt regelverket resonera kring alternativa utformningar samt 

avfärdade alternativ. 

Planarbetet har i alla steg bedrivits med en slutlig struktur som målsättning. Inga alternativa strukturer 

har diskuterats eller ställts mot varandra. Planförslaget överensstämmer i många delar med de 

inriktningar som lades fast i den gällande översiktsplanen Det nya Täby 2010-2030. Den viktigaste 

förändringen jämfört med den planen är den förtätning och det tillskott av bostäder som möjliggjorts av 

fördjupningen av översiktsplanen för Täby stadskärna. 

I termer av markanvändning är andra övergripande förändringar i planförslaget jämfört med den 

gällande planen följande: 

- Den mängd mark som tas i anspråk för utveckling av Gripsvall minskar med i 

storleksordningen två tredjedelar. 

- Utveckling av bostäder mellan Vikingavägen och Vallentunasjön i Täby Kyrkby (Täbyberg) 

utgår. 

- Utveckling av bostäder i anslutning till Ängsvägen, öster om Roslagsbanan i Täby Kyrkby 

utgår. 

- Utveckling av ett kraftvärmeverk i Hagby ingår inte.  

Dessa förändringar betyder att naturmark som i tidigare plan avsatts för exploatering nu bevaras.  

Planförslagets karta skiljer stadsbebyggelse av två typer, småhusbebyggelse, samt 

verksamhetsområden av två typer. Alternativa utformningar av bebyggelsen i termer av t.ex. 

byggnadshöjd eller andel grönyta på kvartersmark, prövas först i program- och detaljplanearbete.  
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7 SAMLAD BILD 

Nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets miljökonsekvenser i två perspektiv. Först 

summeras kortfattat miljökonsekvenserna från kap. 5 i en tabell med en kort sammanfattning. Därefter 

görs en översiktlig bedömning av på vilket sätt planförslagets genomförande bidrar till, eller motverkar, 

att de nationella miljökvalitets målen nås. Den bedömningen är översiktlig, men kan ändå tjäna som 

ett stöd i en diskussion om planförslagets egenskaper och vilka delar som behöver vidareutvecklas i 

de följande faserna i översiktsplaneprocessen.  

7.1 KONSEKVENSERNA SAMMANFATTADE 

I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser (teckenförklaring på 

nästa sida).   

 

Tabell 2. Miljökonsekvenserna sammanfattade.  

 Miljöaspekt Samlad 

bedömning 

Kommentar 

1. Befolkning, hälsa och 

livsmiljö  

Förtätning och ökad framkomlighet för vägtrafiken bidrar till 

risk för försämrad luftkvalitet- och bullersituation i enskilda 

områden. Vidmakthållande och utveckling av lokala 

rekreationsmöjligheter verkar i andra riktningen. 

2. Naturmiljö och 

grönstruktur  

Relativt lite naturmark tas i anspråk, två naturreservat bildas. 

Tydligt fokus på att uppmärksamma och integrera 

ekosystemtjänster i planering och byggande. Begränsad 

negativ påverkan på ekologiska samband.  

3. Landskap och kulturmiljö 

 

Kommunens kulturhistoriska värden bevaras och förstärks. 

Viss bebyggelseutveckling föreslås i känsliga områden. Om 

skada på riksintresset för kulturmiljövården undviks bedöms 

planförslaget sammantaget medföra positiva konsekvenser för 

kulturmiljövärden. 

4. Vattenkvalitet och 

blåstruktur   

Planförslaget speglar och anpassas till ett systematiskt och väl 

förankrat arbete med vattenfrågor. Positiv utveckling för 

ytvatten kan förväntas. Ingen eller minskad påverkan på 

grundvatten.  

5. Klimatpåverkan 

 

Planförslaget motverkar i sig inte omställningen till ett mindre 

klimatpåverkande samhälle. Förslaget pekar övergripande på 

hur kommunen kan styra i upphandling, avtal och hur 

kommunen kan underlätta i samarbeten med andra aktörer 

samt planera för mer hållbara transporter. Konkreta och 

uppföljningsbara mål finns i andra styrdokument och ska tas 

fram i efterföljande processer. 

6. Hushållning med mark och 

resurser  

Varsam bebyggelseutveckling i redan bebyggda områden. 

Viss brukningsvärd jordbruksmark pekas ut för exploatering, 

vilket kan motverka hushållningen med resurser. 

Sammantaget liten påverkan. 

7. Risker 

 

Systematisk hantering av risker. Behovet av klimatanpassning 

uppmärksammas. Genomförs planförslagets åtgärder kan 

riskerna hanteras, trots en ökad förekomst av extrema 

vädersituationer.  
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Teckenförklaring: 

 

  Planen bedöms ha stora positiva miljökonsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga positiva miljökonsekvenser 

   Planen bedöms varken ha positiva eller negativa miljökonsekvenser 

   Planen bedöms ha små eller måttliga negativa miljökonsekvenser 

 Planen bedöms ha stora negativa miljökonsekvenser 

 

 

7.2 PLANFÖRSLAGETS BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅLEN  

Det s.k. generationsmålet i den svenska miljöpolitiken är att ”…till nästa generation lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser.” Arbetet tar stöd i 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och 

generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar 

ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets 

miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. 

En handfull miljökvalitetsmål bedöms inte vara relevanta för översiktsplanen, eftersom inriktningar 

samt föreslagen mark- och vattenanvändning bara i begränsad omfattning påverkar om målen nås, 

givet de preciseringar som finns. Dessa mål är: Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Storslagen 

fjällmiljö.  

För resterande Tretton miljökvalitetsmål görs en bedömning av hur översiktsplanens genomförande 

påverkar möjligheterna att dessa ska kunna nås. Bedömningen illustreras på följande sätt: 

 

 Planen bedöms bidra till måluppfyllelse. 

 Planen varken bidrar eller motverkar möjligheterna att nå målet. 

 Planen motverkar måluppfyllelse.  

 

Bedömningen redovisas i Tabell 3 på nästa sida. 
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Tabell 3. Planförslagets bidrag till miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitets-

mål 

Bedömning Motivering 

Begränsad 

klimatpåverkan  

Planen innehåller övergripande mål, inriktning och vägledning för att 

minska klimatpåverkan i enlighet med det nationella målet. Konkreta och 

uppföljningsbara mål finns i andra styrdokument och tas fram i 

efterföljande processer.  

Frisk luft 

 

Planförslaget pekar på behovet av ett handlingsprogram för luft. 

Samtidigt planeras framkomligheten för biltrafik att öka, vilket motverkar 

målsättningen om att luften ska vara så ren att människors hälsa samt 

djur, växter och kulturvärden inte skadas.  

Bara naturlig 

försurning  

Kommunen påverkar främst genom kväveoxider från trafiken. 

Planförslaget är inte tydligt inriktat på att minska biltrafiken. 

Giftfri miljö 

 

Exploatering inom den regionala stadskärnan innebär hantering och 

sanering av förorenad mark. Kravställning i upphandling avseende 

byggmaterial och entreprenad kan begränsa uppkomst, användning och 

spridning av giftiga material och kemikalier. Klimatanpassningsarbetet 

ska hantera förorenade områdens potential för spridning av föroreningar 

till följd av ett förändrat klimat. 

Ingen 

övergöding  

Planförslaget föreslår att man ska följa åtgärdsprogrammet för god 

ytvattenstatus och hanterar i övrigt vattenfrågorna systematiskt och med 

höga ambitioner. Behovet av nya dagvattendammar, samt restaurering 

och ökad kapacitet i befintliga, uppmärksammas i planförslaget. 

Levande sjöar 

och vattendrag  

Planförslaget föreslår att man ska följa åtgärdsprogrammet för god 

ytvattenstatus och hanterar i övrigt vattenfrågorna systematiskt och med 

höga ambitioner.  

Grundvatten av 

god kvalitet  

Förtätning leder sannolikt till att förorenad mark saneras och källor för 

föroreningar av grundvatten över tid elimineras.  

Hav i balans 

samt levande 

kust och 

skärgård 

 

Planförslaget föreslår att man ska följa åtgärdsprogrammet för god 

ytvattenstatus och hanterar i övrigt vattenfrågorna systematiskt och med 

höga ambitioner. Dock relativt svag kopping mellan kommunens 

planering och miljömålets preciseringar. 

Myllrande 

våtmarker  

Våtmarkers värden och funktioner uppmärksammas och översiktsplanen 

är tydligt om att de ska värnas. Målet nås i första hand genom åtgärder i 

jordbruks- och skogslandskapet. 

Levande skogar 

 

En liten mängd skog tas i anspråk av planens förslag till 

markanvändning, men skogens värden och funktioner värnas i övrigt.  

Ett rikt 

odlingslandskap  

Planförslaget föreslår bebyggelse som kan komma att ta jordbruksmark i 

anspråk, men uppmärksammar i övrigt jordbrukslandskapets värden.  

God bebyggd 

miljö  

Många av miljömålets 10 preciseringar återfinns som 

planeringsinriktningar eller som underliggande motiv för 

ställningstaganden. Samtidigt föreslås bostäder byggas där det finns 

förhöjda luftföroreningshalter och höga bullernivåer.  

Ett rikt växt- och 

djurliv  

Planförslaget föreslår bebyggelse i ett svagt grönt samband. 

Planförslaget föreslår samtidigt två nya naturreservat som ökar mängden 

formellt skyddad natur, och uppmärksammar ekosystemtjänster som 

användbart begrepp i planeringen.  
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Yttrande över samråd om förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 
för kust och skärgård Österåkers kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Yttrande samråd om tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och skärgård Österåkers kommun 
godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunen har tagit del av en remiss från Österåkers kommun för samråd om förslag till tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för kust och skärgårdsfrågor. Remissen syftar till att kommunen ska kunna 
yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen. Överlag ser 
kommunen positivt på planförslaget men har vissa synpunkter på hur planen säkerställer att 
miljökvalitetsnormer för ytvatten kan uppfyllas.

Figur 1 Plankarta och avgränsning för tematiskt tillägg till översiktsplan 2040 för kust och skärgård

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare
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2021-02-19
Hållbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning Tematiskt tillägg Kust och skärgård 
Samrådshandling, 2021-02-19

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Matilda Karlström, sbf
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

Yttrande samråd om tematiskt tillägg till översiktsplan för kust och 
skärgård Österåkers kommun

Sammanfattning

Kommunen har tagit del av en remiss från Österåkers kommun för samråd om förslag till tematiskt 
tillägg till översiktsplanen för kust och skärgårdsfrågor. Remissen syftar till att kommunen ska kunna 
yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen. Överlag ser 
kommunen positivt på planförslaget men har vissa synpunkter på hur planen säkerställer att 
miljökvalitetsnormer för ytvatten kan uppfyllas.

Bakgrund
Kommunen har fått en remiss från Österåkers kommun för samråd om förslag till tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för kust och skärgårdsfrågor.  Samrådstiden är satt till 20 februari – 18 april 2021. 
Förvaltningen har begärt och fått beviljat anstånd till och med 6 maj. Remissen syftar till att kommunen 
ska kunna yttra sig om mellankommunala intressen i förslaget till översiktsplan

Bedömning
Kommunen har identifierat att tre huvudsakliga mellankommunala intressen berörs av planförslaget: 
transportinfrastruktur, ekologiska spridningssamband och gemensamma ytvattenförekomster.  

Kommunen har inga synpunkter på föreslagen utveckling av transportinfrastrukturen. 

Kommunen ser positivt på att ett område för Natur/Skog har pekats ut i gränsområdet för 
Bogesundskilen. Kommunen noterar att miljökonsekvensbeskrivningen uppmärksammar att det bland 
de största riskerna för planen finns kultur- och naturvärden kopplade till strand- och vattenmiljöer och 
vill därför uppmuntra till vidare mellankommunalsamverkan kring miljökvalitetsnormer för vatten för så 
väl Stora Värtan som Trälhavet. 

286



 
 

 
Sida 1 av 1 

Österåkers kommun 
Strategiska planeringsenheten  

Datum: 2021-02-19 
Ärende/dnr: KS 2017/0258 

 

Samråd, tematiska tillägg för kust och skärgård 

- Kom och tyck till! 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att samråda kring förslag till tematiskt tillägg 
till översiktsplan för Österåkers kommun 2040 (KS 2017/0258 KS §1:28 2021-01-11). 
Österåkers kommun växer i snabb takt och har som vision att vara länets mest attraktiva 
skärgårdskommun. Det tematiska tillägget syftar till att fördjupa översiktsplanen i de frågor 
som berör fastlandets kust och skärgården.  
 
Det tematiska tillägget är ett övergripande strategiskt dokument, som tillsammans med 
översiktsplanen ska beskriva kommunens viljeriktning i fråga om mark-och 
vattenanvändning. Vidare ska tillägget beskriva bebyggelseutveckling, riksintressen och 
allmänna intressen i övrigt. Det tematiska tilläggets konsekvenser beskrivs i en 
hållbarhetsbedömning som uppfyller kraven på en miljökonsekvensbeskrivning.  

Det här är förslaget på tematiskt tillägg till översiktsplanen med fokus på kust- och 
skärgårdsutveckling – var med och tyck till! 
 
Samråd om förslaget till tematiskt tillägg pågår mellan den 20 februari och 18 april 2021. 
Välkommen att delta i samrådet och lämna synpunkter på förslaget senast den 18 april. 
Handlingar samt mer information om hur du kan delta i samrådet finns på 
osteraker.se/osteraker2040. 
 
Samrådshandlingarna och information om samrådet kommer att finnas tillgängliga i 
Alceahuset under hela samrådsperioden: Hackstavägen 22,  184 86 Åkersberga. 
 
Skriftliga synpunkter kan bland annat lämnas till plan.exploatering@osteraker.se eller genom 
brev till Strategiska planeringsavdelningen. 
 
Vid frågor kontakta Gösta Bergman eller Charlotte Andreev 
 
Med vänlig hälsning 
 
Charlotte Andreev  Gösta Bergman 
Bitr. Strategisk planeringschef                          Översiktsplanerare  
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Projektorganisation 
Framtagandet av det tematiska tillägget har bedrivits 
av ett stort antal tjänstepersoner och politiker i 
Österåkers kommun, och i bred dialog med olika 
aktörer. Organisationen har bestått av:

Beställare 
Kommunstyrelsen genom Kent Gullberg, 
samhällsbyggnadschef.

Projektledare
Gösta Bergman, översiktsplanerare.

Styrgrupper 
Politiker
Planarbetsutskott (till Kommunstyrelsen) samt 
gruppledare för övriga partier.

Tjänstepersoner
Staffan Erlandsson, kommundirektör 
Kent Gullberg, samhällsbyggnadschef                                                
Magnus Bengtsson, ekonomidirektör                  
Maria Ulvsgärd, stadsarkitekt och chef stadsbyggnad                                                                      
Fredrik Nestor, chef  mark och stora projekt                                                     
Maria Bengs, planchef                                                              
Krister Sernbo, strategisk planeringschef                                               
Matilda Johansson, exploateringschef                     
Maria Lindström, miljö- och hälsoskyddschef

Anna Anderman, avdelningschef för infrastruktur 
och anläggning 
Kristina Eineborg, näringslivs- 
och utvecklingsdirektör                                        
Charlotte Andreev, biträdande strategisk 
planeringschef och biträdande avdelningschef                                                             

Referensgrupper
Politiker
Workshop med planarbetsutskottet

Tjänstepersoner
Förvaltningschefsgruppen samt de kommunala 
bolagen Armada Fastighets AB och Roslagsvatten AB

Övriga intressenter
Lokala byalag, samfällighetsföreningar, övriga 
intresseföreningar.

Projektgrupp 
En mindre projektgrupp med tjänstepersoner och 
konsulter. Senast har följande personer ingått i 
gruppen: 

Gösta Bergman, översiktsplanerare 
Anton Bergman, översiktsplanerare 
Sara Larsson, planarkitekt 

Josefine Wigström, trafikplanerare, ersatt av Anna 
Anderman, avdelningschef för infrastruktur och 
anläggning 
Martina Berg, miljöplanerare                                             
Markus Andersson, miljöplanerare                              
Elisabetta Troglio, Ekologigruppen                                                    
Petra Skarmyr, Ekologigruppen

Delprojektgrupper
Ett flertal grupper med tjänstepersoner, med olika 
ämnesfokus.
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Del 1. Inledning
I denna del beskrivs upplägget och processen med att ta fram det 
tematiska tillägget samt koppling till mål, strategier, planer och 
program.  
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Del 1. Inledning 

Inledning  
I detta avsnitt beskrivs förutsättningarna för det tematiska tillägget och hur 
arbetet med tillägget har gått till. 

Bakgrund
Mellan år 2015 och 2018 pågick arbetet med att ta 
fram en ny översiktsplan för Österåkers kommun. I 
samband med arbetet beslutade Kommunstyrelsen i 
oktober 2017 att ett tematiskt tillägg med fokus på 
kust- och skärgårdsutveckling skulle tas fram. 

Vad är ett tematiskt tillägg?
Det tematiska tillägget är ett övergripande strategiskt 
dokument, som tillsammans med översiktsplanen ska 
beskriva kommunens viljeriktning i fråga om mark- 
och vattenanvändning. Vidare ska tillägget beskriva 
bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna 
intressen i övrigt. 

Det tematiska tillägget syftar till att fördjupa 
översiktsplanen i de frågor som berör fastlandets 
kust och skärgården. Det tematiska tillägget ska 
ses som ett komplement och ska läsas tillsammans 
med översiktsplanen. Tillägget syftar till att peka ut 

en hållbar och långsiktig utveckling av Österåkers 
kommuns kust och skärgård. 

Läsanvisningar
Det tematiska tillägget består av 5 delar:

• Del 1 beskriver syftet och hur arbetet med att ta 
fram ett tematiskt tillägg ser ut. Vidare beskrivs 
de avgränsningar som har gjorts samt hur planen 
är upplagd. Viktiga ord och begrepp redogörs för. 

• Del 2 beskriver det tematiska tilläggets 
utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin 
består av framtidsbild 2040 samt 
tillhörande planeringsstrategier och en 
utvecklingsstrategikarta. 

• Del 3 beskriver kusten och skärgårdens 
utvecklingsmöjligheter, strukturerade i fyra 
geografiska områden. Fastlandets kuststräcka 

med Furusundsleden, Ljusterö med omland samt 
mellan- och ytterskärgården. 

• Del 4 beskriver kust- och skärgårdsintressen med 
förslag på utvecklings- och hänsynsriktlinjer samt 
riksintressen. 

• Del 5 beskriver genomförandet av det tematiska 
tillägget samt en sammanfattning av hållbarhets-
bedömningen som uppfyller kraven på strategisk 
miljöbedömning enl miljöbalken. 

Avgränsning
Planen avgränsar sig tematiskt genom att behandla 
frågor som är aktuella för Österåkers kommuns kust 
och skärgård. Geografiskt avgränsas tillägget genom 
att inkludera skärgården samt kuststräckan på fastlan-
det. Bortsett från de centrala delarna av Åkersberga 
samt övriga kustområden mellan Svinninge och 
Skärgårdsstad, når avgränsningen längre upp på 
fastlandet för att inkludera relevanta bebyggelseom-
råden. Annars löper avgränsningen längs fastlandets 
kuststräcka. För att inkludera delar av Åkersberga 
stad går avgränsningen upp i Åkers kanal till väg 276. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Process
Översiktsplanen och det tematiska tillägget har en 
planeringshorisont till år 2040. Tillsammans med 
översiktsplanen kommer det tematiska tillägget att 
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. 
Processen med att ta fram ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen är reglerad i plan- och bygglagen. 
Lagen anger hur dialog ska ske vid framtagandet 
av planen samt krav på innehåll. Aktuellt 
planeringsunderlag ska sammanställas och bred 
dialog ska genomföras med allmänheten och olika 
aktörer. Det tematiska tillägget ska göra avvägningar 
mellan olika allmänna intressen.

Det tematiska tillägget är inte jurdiskt bindande utan 
ska fungera som ett strategiskt vägledande dokument. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är ansvarig för den 
översiktliga planeringen genom den strategiska 

planeringsavdelningen och Kommunstyrelsen är 
ansvarig nämnd. Organisationen kring det tematiska 
tillägget har bestått av en projektgrupp, ett flertal 
delprojektgrupper, referensgrupper samt styrgrupper 
bestående av politiker och tjänstepersoner. 

Tidig dialog: 2019 togs beslut att gå ut på tidig 
dialog. Under den tidiga dialogen fick allmänheten 
tillfälle att samtala om vilken typ av utveckling de 
ville se i Österåkers kust och skärgård. Baserat på 
bland annat de tankar och idéer som lämnades in 
till kommunen togs en övergripande inriktning för 
projektet fram med bland annat en framtidsbild över 
hur kusten och skärgården kommer att se ut år 2040.

Samråd: Under perioden januari-mars 2021 ska 
samråd hållas för det tematiska tillägget. 

Granskning: Under 2021 planeras granskning av ett 
reviderat planförslag

Antagande: Under 2021 planeras det tema-
tiska tillägget kust och skärgård att antas av 
Kommunfullmäktige

Laga kraft: Under 2021 planeras det tematiska 
tillägget kust och skärgård att vinna laga kraft
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Del 1. Inledning 

Förklaring av ord och begrepp
100-års regn – Ett extremt regn med återkomsttid på 
100 år. 

100-års havsvattenstånd – Ett extremt havsvattenstånd 
med återkomsttid på 100 år. 

Ekosystemtjänster – Alla de varor och tjänster som 
produceras av jordens ekosystem, både de vilda och 
de mänskligt påverkade. 

Gröna entréer – Entréer för att komma ut i naturen 
och kommunens grönstruktur. Entréerna ska vara 
lätta att ta sig till med kollektivtrafik och gång samt 
cykel. Vid entréerna finns informationsskyltar och 
kartor över stigar och leder i området. 

Gröna infrastruktur – Ekologiskt funktionella nätverk 
av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt 
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas 
på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för 
samhället viktiga ekosystemtjänster främjas.

Grönstråk – Ett viktigt stråk att stärka för rekreation, 
friluftsliv och natur. Stråket kan vara tillgängligt både 
för cykel- och gångtrafikanter. 

Gästhamn – En hamn inriktad på att tillhandahålla 
service till gästande båtar. Bryggplatser som hyrs ut 
tillfälligt. 

Hållbar utveckling – Utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Se 
översiktsplanen för Österåkers defintion av hållbarhet 
och hållbar utveckling.

Kulturmiljöstråk – Ett viktigt stråk att stärka för 
att tillgängliggöra kulturmiljöer. Stråket kan vara 
tillgängligt både för cykel- och gångtrafikanter. 

Kärnö – En kärnö är en ö i skärgården som 
saknar vägförbindelse (bro, tunnel eller statlig 
färja) och bedöms ha förutsättningar för ett 
utbud av samhällsservice och infrastruktur. Detta 
ger förutsättningar för en långsiktig och robust 
samhällsstruktur som säkrar grundläggande 
villkor för fastboende och näringslivsutveckling. 
Kärnöarna fungerar dessutom som servicepunkter för 
befolkningen på omgivande öar samt för turismen 
och friluftslivet. 

Lokal knutpunkt – En lokal knutpunkt är belägen 
i ett bra kollektivtrafikläge och har förutsättningar 
för ett serviceutbud. Tätheten av bebyggelse är 
högre jämfört med omkringliggande områden och 
knutpunkten utgör en mötesplats. 

Marina kulturmiljöer – En kulturmiljö som innefattar 
det fysiska kulturarvet under vattenytan, till exempel 
skeppsvrak som är enligt lag skyddade om förlisning 
inträffade före 1850.

Marina näringar – Med marina näringar avses 
verksamheter som sker på, i eller är beroende av 
resurser från havet samt verksamheter som bidrar 
med varor eller tjänster direkt riktade till de marina 
verksamheterna. 

Maritima kulturmiljöer – Är ett övergripande begrepp 
som innefattar kulturmiljöer både över och under 
vattenytan.  Maritima kulturmiljöer kan således inbe-
gripa miljöer på land som har en anknytning till hav 
eller sjö. I dessa miljöer kan förutom skeppsvrak även 
fisklägen, hamnanläggningar och fyrar inbegripas. 

Målpunkt för turism – En plats som ligger inom en 
destination, innehåller ett eller flera besöksmål, samt 
även uppfyller vissa kriterier kring tillgänglighet och 
praktikaliteter. En målpunkt är som en nod i destina-
tionen som besökare kan utgå ifrån när de sedan tar 
sig vidare till andra besöksmål i destinationen.

Replipunkt – En replipunkt är en strategisk 
bytespunkt för resor mellan kärnöar, 
kommuncentrum och Stockholms innerstad. 
Replipunkterna utgör regionalt viktiga länkar för 
person- och godstransporter till och från kärnöarna. 

Resiliens – Resiliens är den långsiktiga förmågan hos 
ett system att hantera förändringar, återhämta sig och 
fortsätta utvecklas. 

Transportsamband – Ett viktigt stråk för transporter 
att stärka. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Översiktsplan, fördjupade översikts-
planer och planprogram
I detta avsnitt beskrivs kommunens strategiska plandokument inom det 
tematiska tilläggets avgränsning och hur de förhåller sig till tillägget. 

I Österåkers kommun finns det både fördjupade 
översiktsplaner och planprogram som syftar till att 
precisera översiktsplanen och utgöra kompletterande 
planeringsunderlag vid planläggning och andra beslut 
rörande markanvändning, tillstånd och byggande. 

Kommunen har även andra strategiska dokument 
som strukturskiss, som även den syftar till att pre-
cisera översiktsplanen. Det tematiska tillägget är till 
sitt innehåll likt ett planprogram och en fördjupad 
översiktsplan, men fokuserar kring utvecklingsfrågor 
längs fastlandets kust och i skärgård.

Det tematiska tillägget kommer att ersätta 
översiktsplanen och de andra dokumenten i de 
ändringar görs. Det tematiska tillägget ska ses som ett 
komplement och ska läsas tillsammans med översikts-
planen och de andra strategiska dokumenten för att 
ge en fullständig redogöreslse för kommunens tänkta 
utveckling som helhet. 

Översiktsplanen
Stad, skärgård och landsbygd - översiktsplan 
för Österåkers kommun 2040                                     
Det tematiska tillägget ska ses som ett komplement 
till översiktsplanen i frågor som berör temat kust 
och skärgård. Det finns en stark koppling mellan det 
tematiska tilläggets och översiktsplanens framtidsbild, 
planeringsstrategier och riktlinjer.

Strukturskiss
Strukturskiss för Kanalstaden, 2016                        
Strukturskissen för Kanalstaden hanteras i det 
tematiska tillägget genom att kustlinjen ingår i 
tilläggets avgränsning. Det tematiska tillägget ska 
ses som ett komplement till vidare planläggning 
av Kanalstaden och stödja framtida utveckling av 
området. 

Fördjupade översiktsplaner
Täljöviken, 2006                                                     
Den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken 
hanteras i det tematiska tillägget genom att kustlinjen 
ingår i tilläggets geografiska avgränsning. Det 
tematiska tillägget ska ses som ett komplement 
till den fördjupade översiktsplanen och därmed 
stödja en fortsatt utveckling av Täljöviken, Näs och 
Kanalstaden. I översiktsplanen redogörs för den 
fördjupade översiktsplanens aktualitet i övrigt. 

Översiktsliga planprogram
Svinninge, 2005                                                                   
Planprogrammet för Svinninge hanteras i 
det tematiska tillägget genom att kustlinjen 
ingår i tilläggets geografiska avgränsning. Det 
tematiska tillägget ska ses som ett komplement 
till planprogrammet och därmed stödja fortsatt 
utveckling av Svinninge. I översiktsplanen redogörs 
för planprogrammets aktualitet i övrigt. 

Kungsängen, 2006                                
Planprogrammet för Kungsängen hanteras i det 
tematiska tillägget genom att kustlinjen samt 
delar av Åkers kanal ingår i tilläggets geografiska 
avgränsning. Det tematiska tillägget ska ses som ett 
komplement till planprogrammet och därmed stödja 
fortsatt utveckling av Kanalstaden och Kungsängen. 
I översiktsplanen redogörs för planprogrammets 
aktualitet i övrigt. 
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Del 1. Inledning 

Ljusterö, 2010                                                        
Planprogrammet för Ljusterö hanteras i det tematiska 
tillägget i sin helhet. Det tematiska tillägget ska ses 
som ett komplement till planprogrammet och stödja 
fortsatt utveckling av Ljusterö. I de frågor där det 
tematiska tillägget skiljer sig från planprogrammet 
ska det tematiska tillägget följas. I översiktsplanen 
redogörs för planprogrammets aktualitet i övrigt. 

Dokumenten skiljer sig i defintionen av 
bebyggelsekategorier och utpekandet av lokala knut-
punkter. Vidare tar det tematiska tillägget hänsyn till 
nya planeringsförutsättningar såsom tillskapandet 
av ett nytt naturreservat samt uppdaterat underlag 
gällande bland annat vattenvärden. 

Mellansjö, 2010                                        
Planprogrammet för Mellansjö hanteras i det 
tematiska tillägget i sin helhet. Det tematiska 
tillägget ska ses som ett komplement till planpro-
grammet och stödja fortsatt utveckling av Mellansjö. 
I översiktsplanen redogörs för planprogrammets 
aktualitet i övrigt. 

Täljöviken – Näs, 2010                                           
Planprogrammet för Täljöviken – Näs hanteras i det 
tematiska tillägget genom att kustlinjen ingår i tilläg-
gets geografiska avgränsning. Det tematiska tillägget 
ska ses som ett komplement till planprogrammet och 
därmed stödja fortsatt utveckling av Täljöviken och 
Näs. I översiktsplanen redogörs för planprogrammets 
aktualitet i övrigt. 

Säbyviken, 2011                                                       
Planprogrammet för Säbyviken hanteras i det 
tematiska tillägget i sin helhet. Det tematiska tillägget 
ska ses som ett komplement till planprogrammet 
och därmed stödja fortsatt utveckling av Säbyviken. 
I översiktsplanen redogörs för planprogrammets 
aktualitet i övrigt. 

Östanå, Roslags-Kulla, Wira, 2013 (2019)                            
En aktualitetsprövning av planprogrammet för 
Östanå, Roslags-Kulla, Wira genomfördes 2018-2019 
med hänsyn till riksintressen, standskydd och andra 
natur- och kulturvärden. Aktualitetsprövningen 
resulterade i att delar av programmet inte längre anses 
aktuella. 

Det aktualitetsprövade programmet hanteras i det 
tematiska tillägget genom att södra delen av det 
reviderade programmet ingår i tilläggets geografiska 
avgränsing. Det tematiska tillägget ska ses som ett 
komplement till det aktualitetsprövade programmet 
och därmed stödja föreslagen utveckling av Östanå 
och Roslags-Kulla.   

Åkers kanal i Åkersberga.Åkers kanal stad.JPG

298



12

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Österåkers kommuns vision och 
miljömål 
I detta avsnitt redovisas Österåkers kommuns vision samt kommunens antagna 
miljömål. 

Österåkers vision 2040
Under 2019 togs en ny vision för Österåkers 
kommun fram, utifrån medborgardialogen som 
bedrevs i samband med översiktsplanearbetet. 
Kommunens nya vision samt tillhörande strategiska 
områden lyder: 

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus, skapar 
vi en hållbar framtid. Österåker - möjligheternas 
skärgårdskommun. 

• Kvalitet
• Trygghet
• Valfrihet
• Hållbar utveckling

Det tematiska tillägget utgår från kommunens vision, 
där kvalitet, trygghet och valfrihet tillsammans 
med en hållbar utveckling bidrar till en levande 
kust och skärgård. Visionen är det ramverk vilket 

utvecklingsstrategin för det tematiska tillägget 
utgår. I kapitel 5 fördjupas kopplingen mellan det 
tematiska tillägget och visionen med tillhörande 
inriktningsmål. 

Österåkers miljömål
Österåkers miljömål bygger på nationella och 
regionala mål och strategier. Nya miljömål är under 
framtagande och ska ersätta gällande miljömål för 
Österåkers kommun 2016-2019, som har förlängts 
till och med år 2020. De nuvarande miljömålen 
består av 5 målområden, som tydligt kopplar till de 
nationella miljömålen. Till varje målområde redovisas 
lokala miljömål. 

Det tematiska tillägget utgår från miljömålen, i 
arbetet med att tillskapa en hållbar utveckling i 
Österåkers kommuns kust och skärgård. Exempel på 
lokala miljömål som har särskilda beröringspunkter 
med kusten och skärgården redovisas på följande sida. Betesäng på norra fastlandets kuststräcka.
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Del 1. Inledning 

Skärgård, sjöar och vatten

• Sjöar, vattendrag och kustvatten ska ha en 
god ekologisk och kemisk status

• Öka kunskapen om värdefulla kust- och 
havsområden

• Dagvattenhanteringen ska vara säker och 
innehållet av föroreningarna i dagvattnet 
ska fortsätta att minska

• Utbyggnaden i skärgården sker på ett 
varsamt sätt som tillgängligör kusten och 
bevarar natur- och kulturvärden.

Mark, byggande och boende

• Bebyggelseutveckling ska prioriteras 
i områden nära kollektivtrafik, 
VA-områden och service. Planeringen 
av nya områden ska främja ett hållbart 
byggande

• Öka kunskapen om klimatförändringarna 
och dess konsekvenser.

Klimat och luft

• Utsläppen av koldioxid, kg per invånare, 
minskar med 50 % till år 2030 jämfört 
med 2009

• Den totala energianvändningen i kom-
munens fastigheter, bostäder och lokaler 
och anläggningar minskar med 40 % till 
2030 jämfört med 2009

• Kommunens inköp av energi till el, 
värme och transporter ska till 100% vara 
förnybar energi år 2030.

Natur och biologisk mångfald

• Boende och verksamma i kommunen har 
god tillgång till parker och natur och ett 
varierat utbud av grönområden av god 
kvalitet

• I samband med detaljplaneläggning 
ska behovet av ekosystemtjänster alltid 
bedömas. Det kan till exempel vara rening 
och fördröjning av dagvatten, luftrening, 
vindskydd och skugga, pollinering och 
odling

• Kommunens grönstruktur för rekreation 
och biologisk mångfald är en del av den 
regionala grönstrukturen. Samverkan 
kring de gröna kilarna ska fortsätta och 
utvecklas. 

• Öka förutsättningarna för barn och 
ungdomars lärande om ekologi, djur och 
natur samt Allemansrätten. 

Skadliga ämnen och rena kretslopp

• Dricksvattnet från det kommunala 
ledningsnätet och från större enskilda 
vattentäkter ska vara fritt från skadliga 
ämnen

• Kunskapen om förorenade markområden 
och byggnader ökar så att spridningen av 
miljöstörande ämnen inte medför risker 
för människors hälsa eller miljö.
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Globala, nationella och regional 
ramverk
I detta avsnitt redogörs Agenda 2030, barnkonventionen samt regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2050. 

Agenda 2030 
Agenda 2030 antogs 2015 och redogör för vilka 17 
mål ,med inkluderande delmål, som världen ska 
arbeta efter för att nå en hållbar global utveckling. 
Tillsammans syftar målen till att verka för en hållbar 
utveckling, där orden miljö och utveckling inte 
ses som två separata frågor. Det tematiska tillägget 
kopplar an till FN:s 17 globala mål, varav vissa mål är 
särskilt relevanta. 

Planeringen med hänsyn till vatten och ekosystem 
berör målen 14 och 15. Utvecklingen och 
försörjningen av VA kopplar an till det globala målet 
6 om rent vatten och sanitet för alla. Flera av de 
sociala frågorna som berörs av det tematiska tillägget, 
adresserar mål, 1, 3, 4, 8 och 9. Det tematiska 
tilläggets ambition att arbeta för en mer hållbar 
utveckling längs kusten och i skärgården kopplar an 
till de globala målen 7, 11 och 13. 

I kapitel 5 kommer det tematiska tillägget att i 
närmre detalj redovisa hur planen förhåller sig till 
de globala målen genom att koppla ihop målen 
med tilläggets planeringsstrategier, se även bilaga 1 
Hållbarhetsbedömning med MKB för vidare bedöm-
ning och fördjupning av planens koppling till Agenda 
2030.  

RUFS 2050
Den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen uttrycker den gemensamma 
viljan för utvecklingen i regionen fram till 2050. 
Visionen är att Stockholm ska vara Europas mest 
attraktiva storstadsregion och fyra övergripande mål 
ska nås till 2050

• En tillgänglig region med god livsmiljö
• En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande 

region
• En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp.

Det tematiska tillägget utgår från översiktsplanen, 
som i sin tur går i linje med den regionala utveck-
lingsplanen och stödjer skärgårdsutvecklingen med 
Ingmarsö som Österåkers kärnö och Åsättra som 
replipunkt. Husarö ses av Österåkers kommun, 
tillsammans med Ingmarsö, som ett kärnområde 
avseende utbudet av service, och ges därmed en 
annan funktion än i regionala utvecklingsplanen. 

Barnkonventionen 
Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas kon-
vention om barnets rättigheter trädde i kraft den 
1 januari 2020 och innebär ett förtydligande att 
beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. 
Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser som rör 
barn. Arbetet med det tematiska tillägget för kust 
och skärgård påbörjades före januari 2020, barnper-
spektivet har funnits med i arbetet med att ta fram 
samrådshandlingen men perspektivet kommer att 
arbetas in ytterligare till nästa skede, när planen ställs 
ut för granskning.
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Del 1. Inledning 

Agenda 2030 målen
Här nedan visas de 17 globala mål som Agenda 2030 utgörs av. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Del 2. Utvecklingsstrategi 
I denna del beskrivs framtidsbild 2040 med planeringsstrategier och 
utvecklingsstrategikarta för Österåkers kust och skärgård. 
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Del  2. Utvecklingsstrategin 

Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin består av en framtidsbild med tillhörande 
planeringsstrategier samt en utvecklingsstrategikarta som tillsammans ska visa 
hur Österåkers kommuns kust och skärgård ska se ut och utvecklas till 2040. 

Framtidsbild 2040
År 2040 känner alla kommunens invånare en stolt-
het över, och har en egen relation till, kusten och 
skärgården. Kommunens kust och skärgård lever 
året runt. På strategiska platser finns en utveck-
lad service med tillgång till t.ex. förskola, skola, 
dagligvaruhandel och pendelbåtstrafik. 

Längs kusten och i skärgården finns en stor variation 
av besöksmål. Det är lätt att ta sig runt även utan 
egen båt eller bil och området är känt som ett 
lockande utflyktsmål, för både boende och besökare i 
kommunen.

Utvecklingen av kusten och skärgården främjar 
mötesplatser och en ökad befolkning i lokala 
knutpunkter. Vid de lokala knutpunkterna är till-
gången till offentlig och kommunal service god året 
om. Kollektivtrafiken är funktionell och möjligheten 
att pendla mellan skärgården och Åkersberga är god. 
Samordningen mellan olika trafikslag på vatten och 
land är god och vattenvägarna har utvecklats. För 

effektivare transporter koordineras gods- och person-
transporter på vattnet, där det är funktionellt. 

Ett gott samarbete mellan grannkommunerna 
främjar ökad tillgänglighet till kommunikationer, 
offentlig service och teknisk försörjning. Tillgången 
till fiber, vård och skola gör att det känns tryggt och 
möjligt att bo längs kusten och i skärgården året om. 
Trafikmiljön är trygg med strategiskt placerade gång- 
och cykelvägar. 

Kust och skärgården har en ökande befolkning i de 
utpekade knutpunkterna, men bebyggelseutveck-
lingen sker varsamt med stor lyhördhet för miljöernas 
naturvärden, kulturhistoria och platsernas identitet. 

Kulturmiljöerna är väl dokumenterade och ses som 
en tillgång. De äldre jord- och skogsbruksmiljöerna 
värderas högt och ett aktivt och hållbart brukande 
ger förutsättningar för att bibehålla skärgårdens 
landskapsbild och särpräglade natur. Samtidigt finns 
en bredd inom näringslivet med bland annat en ökad 

turism och stärkta marina näringar. Näringslivet 
är lokalt förankrat och skapar mervärden för 
lokalsamhället. Näringslivet i de lokala knutpunt-
kerna har utvecklats och stärkts.

Allmänhetens tillgänglighet till stränder och strövom-
råden är god. Områden med höga naturvärden är väl 
dokumenterade och andelen skyddad natur har ökat. 
Bebyggelse, turism och det rörliga friluftslivet styrs 
till platser som tål besökstrycket, medan känsligare 
områden värnas och bevaras. Stor hänsyn tas till 
ytterskärgårdens värdefulla natur, och skärgårdens 
vattenmiljöer har stärkts och vattenkvalitén är god. 

Åtgärder har vidtagits för att klimatanpassa kust och 
skärgårdens samhällen och därmed säkra dricksvat-
tenförsörjning, elförsörjning och en hållbar avfalls-
hantering som inte belastar miljön. Även i förvalt-
ningen av områdenas naturvärden finns en beredskap 
för klimatförändringar och höjda havsytenivåer. 

304



18

Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsstrategier
Det tematiska tillägget utgår från ett antal 
planeringsstrategier. Planeringsstrategierna visar hur 
framtidsbilden ska nås.

      Attraktiva knutpunkter
Utveckla kust och skärgårdens knutpunkter till 
attraktiva platser för olika typer av bostäder, arbets-
platser, upplevelser samt privat och offentlig service. 
Stärk knutpunkterna som noder för kollektivtrafiken 
och tillskapa offentliga rum för möten och 
gemenskap. 

      Flexibelt och innovativt näringsliv
Skapa möjligheter för ett innovativt och hållbart 
näringsliv anpassat till kusten och skärgårdens 
förutsättningar. Verka för ett växande marint närings-
liv, vid befintliga bryggor samt vid nya strategiska 
platser där förutsättningarna är goda. 

      Hållbara och funktionella transportsystem
Skapa strategiska kopplingar mellan och inom fast-
landet och skärgården genom att stärka transportsam-
bandet mellan kommuncentrum och Linanäs samt 
resor från Åsättra till Ingmarsö. Verka för utbyggd 
kollektivtrafik och ökade möjligheter att röra sig till 
fots och med cykel. Befintliga transportsystem ställs 
om och utvecklas för att skapa mer hållbara resor för 
både person- och godstransport. 

      Tillgänglig kust och skärgård
Utveckla och värna allmänhetens tillgänglighet 
till stränder och strövområden med hänsyn till 
områdenas tålighet. 

      Utvecklade destinationer
Utveckla viktiga destinationer, målpunkter och 
besöksmål, tillgängliga för alla. Möjliggör för korta 
och längre besök under hela året. Verka för en hållbar 
besöksnäring där viktiga kultur- och naturmiljöer 
värnas. 

      Hållbara livsmiljöer
Stärk ekosystem och verka för livskraftiga miljöer 
på land och i vattnet för djur och växter. Platser 
för bostäder, verksamheter och infrastruktur ska 
utvecklas ihop med natur- och kulturvärden 
och bidra till en god livsmiljö med hänsyn till 
klimatanpassning, hälsa och risker. 

      Hållbar teknisk infrastruktur 
Verka för en hållbar teknisk infrastruktur anpassad 
till kusten och skärgårdens behov. Möjliggör för och 
skapa resilienta system för energiförsörjning, avfalls-
hantering, dricksvattenförsörjning samt för andra tek-
niska system som till exempel internetuppkoppling. 

      Samverkan
Stärk en hållbar utveckling av kusten och skärgården 
genom dialog och inkludering. För att ta tillvara och 
utveckla de unika värden och förutsättningar som 
finns vid kusten och skärgård ska samverkan och 
dialog mellan olika aktörer främjas. Genom dialog 
främjas en gemensam identitet. 
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Del  2. Utvecklingsstrategin 

Utvecklingsstrategikartan
Utvecklingsstrategikartan visar i grova drag det tematiska tilläggets förslag till långsiktig utveckling. Utveckling av befintliga orter, transportsamband och grönstråk samt 
förslag på nytt transportsamband pekas ut. Kartan redogör även för det tematiska tilläggets geografiska avgränsning genom en svart kontur längs aktuellt område. 

Grönstråk
Transportsamband
Vägar/Vägfärja

Replipunkt
Lokal knutpunkts omland
Lokal knutpunkt

VAXHOLM

TÄBY

VALLENTUNA

NORRTÄLJE

VÄRMDÖ

Åkersberga

Husarö

Ingmarsö

Ljusterö

Linanäs

Mellansjö

Roslags-Kulla

Åsättra

Roslagsbanan Åkersberga

STOCKHOLM
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling 
I denna del beskrivs utvecklingsmöjligheterna för Österåkers 
kommuns kust och skärgård. 
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Kust- och skärgårdsutveckling
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna i Österåkers kust och 
skärgård. En djupare beskrivning sker för varje föreslagen knutpunkt. Kapitlet 
ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.   

Utgångspunkter
Det tematiska tilläggets utvecklingsstrategi, med till-
hörande framtidsbild och planeringsstrategier, utgör 
ramverket från vilket fastlandets kust och skärgårdens 
utvecklingsmöjligheter har arbetats fram. 

Först redovisas en gemensam övergripande karta över 
kustens och skärgårdens utvecklingsmöjligheter och 
därefter mer detaljerade kartor för respektive delom-
råde. Samtliga kartor ska läsas tillsammans. 

Nedan beskrivs de olika områdestyperna redovisade 
i kartorna. Vidare begreppsförklaring går att hitta i 
kapitel 1 på sidan 9, där fler begrepp redogörs för. 

Fördjupad teckenförklaring

Bebyggelse halvtät
Halvtät bebyggelse i form av småhus (stadsrad-, rad-, 
par- samt enbostadshus). Möjligt med lägre flerbo-
stadshus vid knutpunkter. 

• Tomtstorlekar varierar, t.ex.: Radhus ca 250-
400kvm (2-3 vån.), småhus 800-1500 kvm (1-2 
vån).

• Intill knutpuntker föreslås mer yteffektiv bebyg-
gelse (lägre flerbostadshus eller stadsradhus). 

Bebyggelse mindre tät
Mindre tät bebygglse, bland annat tidigare fritids-
husområden, som förtätas med främst småhus. Stor 
hänsyn ska tas till den befintliga miljön. 

• Varsam utveckling - stor hänsyn till dagens 
bebyggelsemiljö, områdets karaktär, jordbruk-
smark och kultur- och naturvärden.

• Tomtstorlekar, varierar, ca 1300-3000 kvm (1-2 
vån). 

Landsbygd/Skärgård
Område som ytmässigt främst används för areella 
näringar och andra landsbygdsknutna verksamheter, 
men där såväl bostadsbebyggelse som obrukad mark 
förekommer.

Natur/Skog
Område med stora friluftslivs-, natur- eller land-
skapsvärden och där natur- och landskapsvård bör 
vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. 
Område som är viktigt att bevara och där jord- och 
skogsbruk och andra näringar bör bedrivas på sätt 
som är förenligt med natur- och landskapsvårdens 
intressen. Mindre grupper av bostadsbebyggelse, 
anläggningar för friluftsliv eller annan bebyggelse kan 
förekomma och i vissa fall kan dessa också varsamt 
kompletteras. 

Verksamheter
Område för verksamheter, som inte bör blandas med 
bostäder. Kan utgöras av områden för verksamheter 
som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande 
eller genererar tung trafik. 

Utredningsområde för naturskydd
Område med stora naturvärden som behöver utredas 
vidare i samverkan med markägare för naturskydd, 
med syfte att skydda och stärka existerande värden, 
på land som i vatten.

Utredningsområde friluftsliv
Ett område med stora upplevelsevärden som behöver 
utredas, för att förbättra möjligheterna till att bedriva 
ett hållbart friluftsliv. Området kan bestå av både 
natur- och kulturvärden samt värden för det rörliga 
friluftslivet. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Övergripande utvecklingskartan över mark- och vattenanvändning i Österåkers kust och skärgård
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning längs fastlandets kust och i skärgården. För delområdena kommer ytterligare plan-
kartor redovisas, med förslag på mer detaljerad mark- och vattenanvändning. Kartan visar hur det tematiska tillägget är beläget i relation till Roslagsbanan, väg 276 samt 
Åkersberga.

VallentunaVallentuna

TäbyTäby

VaxholmVaxholm

VärmdöVärmdö

NorrtäljeNorrtälje

Ytterskärgården

Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö
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Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

Fastlandets kuststräcka och 
Furusundsleden
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för fastlandets kuststräcka och 
Furusundsleden. Kapitlet ska läsas tillsammans med översiktsplanen 2040. 

Utvecklingsmöjligheter
Här nedan följer en redovisning av fastlandets kust-
sträcka och Furusundsledens utvecklingsmöjligheter 
där den lokala knutpunktens utveckling beskrivs mer 
i detalj. Vidare sammanfattas områdets utvecklings-
möjligheter, där de specifika för det tematiska tilläg-
get är markerade med kursiv text, samt för området 
viktiga kust- och skärgårdsintressen. I kapitel 4 
redogörs för utvecklings- och hänsynsriktlinjer

Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse ska koncentreras till den lokala 
knutpunkten Roslags-Kulla, samt Skärgårdsstad. 
Genom planläggning ska möjligheten utredas för 
olika typer av bostäder. Vid Roslags-Kulla och 
Skärgårdsstad föreslås en tätare bebyggelsestruk-
tur. I övriga delar längs fastlandets kuststräcka 
och på öarna i Furusundsleden kan en varsam 

och ej expansiv förtätning och komplettering av 
befintliga bebyggelseområden ske. 

Bebyggelse ska ske inom bebyggda områden eller i 
anslutning till en större samling byggnader, undantag 
kan ske vid detaljplaneläggning. Vidare ska ny bebyg-
gelse undvikas på jordbruksmark och annan mark 
som anses olämplig med hänsyn till olika värden och 
risker. 

Lämplig utveckling av Östanå färjeläge ska 
möjliggöras, med hänsyn till platsens funktion som 
transportnod. 

Transport och mobilitet
Ett transportsamband föreslås mellan Linanäs och en 
ny brygga vid Österskär. Den nya bryggan bör skapas 
i närhet till Roslagsbanan, för att stödja utvecklingen 
av ett effektivt och funktionellt transportsamband 

mellan kommuncentrum och skärgården. Bryggan 
ska utvecklas som en attraktiv bytespunkt mellan 
land- och sjöbaserad kollektivtrafik och bidra till 
mer effektiva resor till och från regionen. Vid 
utredning av ny brygga vid Österskär bör funktion 
och utrymme studeras närmre. Vidare ska transport-
sambandet mellan Roslags-Kulla via Mellansjö och 
Åsättra ut till Ingmarsö och Husarö stärkas. 

Skeppsdals brygga föreslås utvecklas som en viktig 
brygga för godshantering. Vidare utredning krävs för 
att identifiera åtgärder som måste till för att möjlig-
göra en funktionell brygga. 

Sjötransporter bör även erbjudas i övriga delar av 
skärgården där de kan avlasta, effektivisera och 
förbättra kollektivtrafiken. Vidare utredning behöver 
göras för att kartlägga vilka bryggor som skulle fung-
era som strategiska bytespunkter och vilka bryggor 
som endast trafikeras under högsäsong. 

Vid utveckling av transportsystemet med tillhö-
rande infrastruktur såsom bryggor, ska kommunen 
vara en aktiv samverkans- och dialogpartner. Vid 
planering ska samverkan ske med Region Stockholm, 
Trafikverket och enskilda väghållare och bryggägare 
för att möjliggöra ett effektivt och tillgängligt trans-
portsystem. Vidare ska kommunen inom ramen för 
planläggning och utredningar arbeta för att minska 
klimatpåverkan av transporter genom att bidra till 
att skapa förutsättningar för ett effektivt och när 
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det passar, ett samordnat transportsystem både för 
personresor och godstransporter. 

Näringsliv och service
Utveckling av näringslivet och utbudet av service ska 
främst lokaliseras till Roslags-Kulla för att stödja dess 
funktion som lokal knutpunkt. Vid planläggning ska 
ytor för näringslivet och service beaktas. Färjeläget 
bör utredas för möjligheten att etablera ytterligare 
servicefunktioner anpassad till platsen och dess 
behov.

Befintliga ytor för skola och förskola ska ges utrymme 
att växa och utvecklas. Vid planläggning behöver 
behovet för nya lokaler utredas. Vid utveckling 
av skol- och förskolelokaler ska möjligheterna för 
samnyttjande av lokalerna undersökas samt att vid 
utveckling ta tillvara på skolor och förskolors värde 
som mötesplatser. 

De marina näringarna föreslås stärkas och utvecklas 
vid redan befintliga verksamheter och bryggor, på 
platser där nödvändig infrastruktur redan är på 
plats eller där förutsättningana finns för en sådan 
utveckling (se intressekarta Näringsliv och service). 
Nya platser för utveckling av det marina näringslivet 
föreslås vid Östanå och Margretelund. Vidare utred-
ningar behöver göras. Utvecklingsmöjligheten för 
redan planlagd hamn, med tillhörande funktioner, 
bör beaktas vid utveckling av Margretelunds 
reningsverk. 

Möjligheterna för att bedriva ett aktivt jord- och 
skogsbruk ska värnas. Exploatering av jordbruksmark 
ska undvikas för att minska fragmentering och att 
barriärer uppstår som försvårar brukandet av jorden. 
Konsekvenser för de areella näringarna ska bedömas i 
samband med exploatering som berör jordbruksmark 
eller mark med aktivt skogsbruk. Vid planläggning 
och exploatering ska framtida ytor, möjliga för odling 
värnas och exploatering undvikas i hög grad.

Kommunen ska vidare arbeta aktivt med information 
och stöd för de som arbetar inom näringslivet och 
erbjuda bra plattformar för samverkan aktörer 
emellan. 

Turism och friluftsliv
Vid Östanå färjeläge ska en grön entré skapas. Från 
entrén föreslås ett grönstråk längs med kusten för 
att öka tillgängligheten för boende och besökare. 
Vid utveckling av stråket ska stor hänsyn tas till 
natur- och kulturvärden, befintlig bebyggelse samt 
andra markägarintressen. Stråket får inte hindra 
jordbruksverksamhet eller annan typ av verksamhet 
genom fragmentering eller tillskapandet av barriärer. 
Etablering av rastplatser, möjlighet för parkering 
på strategiska platser samt avfallshantering behöver 
studeras närmre vid etablering av stråket. 

Breviks havsbad föreslås utvecklas som en stor grön 
målpunkt. Möjligheter ska ges för fler att besöka 
platsen. Vidare föreslås utveckling av en camping vid 
Säbyviken i linje med det planprogram som tagits 

fram för området. Precis lokalisering och struktur 
behöver utredas närmre vid planläggning. 

Siaröfortet som viktig destination bör stärkas och 
en gästhamn föreslås utvecklas vid Åkers kanal 
med koppling till Åkersberga stad samt en vid 
Tunafjärden. 

Kultur-, natur- och vattenmiljö
Östanå ska utvecklas med stor hänsyn till riksintresset 
för kulturmiljön. Utvecklingen ska ske i linje med det 
aktualitetsprövade programmet för området. Vidare 
bör jordbruksmarkens betydelse för ekosystemtjäns-
ter, livsmedelsförsörjning, biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden beaktas och värnas vid utveckling 
av fastlandets kuststräcka och i Furusundsleden. 

Vid Täljöviken föreslås ett fortsatt arbete med 
att skydda den värdefulla naturmiljön med sina 
strandängar och rekreativa samt biologiska värden. 
Täljöviken bör utredas för att kopplas samman med 
det redan befintliga naturreservatet vid Näsudden för 
att skapa ett kontinuerligt skyddat landskap tillgäng-
ligt för boende och besökare. Vidare ser kommunen 
behovet av att långsiktigt skydda områden med 
särskilt höga naturvärden, i områden där kommunen 
har rådighet över mark eller där privata markägare är 
positiva till detta. Möjligheten att inkludera vatte-
nområden i skyddade områden bör särskilt prövas. 
Åtgärder för att förbättra vattenförekomsters kemiska 
och ekologiska status, ska ske i linje med kommunens 
kontinuerliga arbete.
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Teknisk försörjning
Utbyggnad av VA ska ske i linje med VA-planen. I 
områden där dricksvattenförsörjning inte kan säkras 
bör vidare bebyggelse inte ske. I samband med 
utbyggnad av VA bör förutsättningar för bredband 
skapas. 

Vid större bryggor och andra strategiska platser 
ska möjligheten för gemensam hantering av avfall 
utredas. Vid utveckling av gemensamma platser för 
avfall ska ytor för hantering av restavfall, matavfall, 
tidningar samt alla förpackningar som omfattas av 
producentansvar utredas. Tillgängligheten behöver 
säkras vid dessa platser, för att göra det mer attraktivt 
att hantera sitt avfall på ett hållbart sätt samt säkra 
en trygg arbetsmiljö. Vid större bryggor bör även 
förutsättningar för toaletter möjliggöras. 

Elförsörjningen ska tryggas och i takt med att fast-
landets kust utvecklas samt öarna i Furusundsleden 
utvecklas. Kommunen ska verka för en trygg och 
stärkt elförsörjning genom en kontinuerlig dialog 
med berörda aktörer. Vid utveckling bör energibeho-
vet utredas och lämpliga åtgärder vidtas för att möta 
behovet. 

Sårbarhet, hälsa och klimat
Bebyggelse ska i första hand undvikas på mark som 
anses olämplig med hänsyn till översvämningar, 
skred, ras och erosion och kommunens riktlinjer 
för klimatanpassning följas. Vid en eventuell 

planläggning ska åtgärder för att minska riskerna 
utredas och säkerställas, och vid planläggning av ny 
bebyggelse ska redan befintlig bebyggelse beaktas 
utifrån hanteringen av risker. Kommunen ska verka 
genom samverkan för en klimatsäkrad infrastruk-
tur, däribland färjelägena vid Furusundsleden. 
Kommunen ska samverka med berörda aktörer för 
att minska eventuella risker. Vidare ska kommunen 
vara drivande i samverkan med berörda aktörer och 
myndigheter för att minska erosionsskador utefter 
Furusundsleden.    

Roslags-Kulla
Utvecklingen av Roslags-Kulla som lokal knutpunkt 
ska ske i linje för det aktualitetsprövade planpro-
grammet för Östanå, Roslags-Kulla och Wira samt 
kommunens VA-plan. En tätare bebyggelsestruktur 
föreslås genom förtätning samt tillskapande av nya 
områden. Vid utveckling av bostäder ska behovet av 
olika typer av boende beaktas. Vid planläggning ska 
stor hänsyn tas till omkringliggande landskap och 
bebyggelse. 

Den lokala knutpunkten ska utvecklas för att ge 
bättre förutsättningar för handel och service samt 
bidra till en mer trygg och utbyggd kollektivtrafik. 
Utvecklingen av den lokal knutpunkten bör undvikas 
på jordbruksmark och placeras på ett sådant sätt att 
brukandet av jorden inte påverkas negativt, genom 
fragmentering och skapandet av barriärer. 

 

Intresselista 

• Riksintresse kulturmiljövård
• Riksintresse kust och skärgård
• Riksintresse naturvård
• Riksintresse friluftsliv
• Riksintresse sjöfart
• Ekologiskt särskilt känsliga områden
• Geologiskt känsliga områden
• Regional grönstruktur och samband
• Jordbruksmark 
• Värdefulla vattenområden

Utvecklingslista 

• Lokal knutpunkt – Roslags-Kulla
• Östanå färjeläge
• Transportsamband – ny brygga 
• Brygga för godshantering 
• Marina näringar
• Grön entré och grönstråk
• Andelen skyddad natur
• Camping och gästhamnar
• Gemensam avfallshantering 
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Utvecklingskarta Fastlandets kuststräcka och Furusundsleden
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning längs fastlandets kust och Furusundsleden. 

Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö
Brottö

Rydboholm
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Ljusterö med omland
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för Ljusterö med omland. 
Kapitlet ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.   

Utvecklingsmöjligheter
Här nedan följer en redovisning av utvecklingsmöj-
ligheterna för Ljusterö med omland där de lokala 
knutpunkternas utveckling beskrivs i mer detalj. 
Vidare sammanfattas områdets utvecklingsmöjlig-
heter, där de specifika för det tematiska tillägget är 
markerade med kursiv text, samt för området viktiga 
kust- och skärgårdsintressen. 

Bebyggelseutveckling
Ny bebyggelse ska ske på platser där det bedöms 
som lämpligt utifrån natur- och kulturvärden. 
Bebyggelsen ska anpassas till befintlig bebyggelse och 
landskapsmiljö och bör inordnas i den struktur som 
finns i området. Bebyggelse ska ske inom bebyggda 
områden eller i anslutning till en större samling 
byggnader; undantag kan ske vid detaljplaneläggning.  
Vidare ska ny bebyggelse undvikas på jordbruksmark, 
och mark som anses olämplig med hänseende till 
olika risker och värden.

Utanför utpekade områden för bebyggelseutveck-
ling kan en varsam och ej expansiv förtätning och 
komplettering av befintliga bebyggelseområden ske. 

En tätare bebyggelsestruktur föreslås vid de lokala 
knutpunkterna Mellansjö och Linanäs. Detta för att 
ge bättre förutsättningar för handel och service att 
etablera sig, samt bidra till en mer trygg och utbyggd 
kollektivtrafik. 

Transport och mobilitet
Linanäs och Åsättra på Ljusterö föreslås stärkas som 
viktiga bytespunkter mellan land- och sjöbaserade 
resor och transporter. Båda bryggorna ska utvecklas 
för att utgöra attraktiva bytesplatser mellan olika 
transportslag för vidare resor mot övriga delar 
av skärgården, fastlandet, kommuncentrum och 
regionen. Genom planläggning och samverkan med 
Trafikförvaltningen, Trafikverket, enskilda markägare 
och väghållare ska Linanäs och Åsättra ges de fysiska 
förutsättningarna att utvecklas som attraktiva 
bytesplatser. Högre turtäthet, parkeringsmöjligheter 

och bättre samordning mellan trafikslagen är viktiga 
utvecklingsaspekter för att göra bryggorna mer 
attraktiva.

Åsättra föreslås fortsätta utvecklas som replipunkt 
avseende tillgänglighet och utbud för kollektivtra-
fiken samt person- och godstrafiken. Detta för att 
skapa en mer attraktiv brygga för resor och transpor-
ter, både för fastboende, deltidsboende och besökare. 
Sjötrafiken föreslås utgå från Åsättra som replipunkt 
för att tjäna kärnön Ingmarsö med omkringliggande 
skärgård med bastrafik året runt. Åtgärder ska till för 
att Åsättra ska leva upp till förväntad standard som 
replipunkt. Väganslutning till bryggan måste ses över 
för en god och tillgänglig trafikmiljö. Vidare behöver 
en strategi om hantering av vintertrafik tas fram i 
utredning av Åsättra. Ytor behöver säkras för utveck-
ling av bryggan och för att möjliggöra en separering 
av personresor och godshantering. Vidare måste ytor 
för bunkring och omlastning ses över. Kommunen 
ska vara en aktiv part i dialogen om utvecklingen av 
Åsättra som replipunkt och driva frågor i enlighet 
med beslutad översiktsplan och transportstrategi. 

Vidare ska kommunen arbeta för att transportmöj-
ligheterna mellan replipunkten Åsättra samt mellan 
andra kärnöar i skärgården, utanför kommunen, 
utvecklas. Utredning bör göras för att se över vilka 
bryggor som fortsatt kan fungera som bytespunkter 
och vilka som endast ska trafikeras under högsäsong. 
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Mellansjö föreslås utvecklas som en attraktiv bytes-
punkt för den landbaserade kollektivtrafiken. Genom 
fortsatt planläggning, bör förutsättningarna för ett 
centrum för resande utredas vid Ljusterö torg. Ett 
centrum för resande vid Mellansjö skulle möjliggöra 
en ökad tillgänglighet till Ljusterö och skärgården 
samt trygga ett säkert transportsamband mot fastlan-
det och Stockholm med buss. Vidare ska kommunen 
verka för ett utökat transportsamband för cykel- och 
gångtrafik på Ljusterö. 

Näringsliv och service
Utveckling av näringslivet och utbudet av service 
på Ljusterö med omland ska främst lokaliseras till 
Mellansjö och Linanäs, för att stödja dess funktioner 
som lokala knutpunkter. Replipunkten Åsättra samt 
färjeläget bör utredas för möjligheten att etablera 
ytterligare servicefunktioner, anpassade till respektive 
plats och behov. Ett verksamhetsområde föreslås 
i anslutning till de befintliga vindkraftverken på 
Ljusterö. Här skulle mer skrymmande verksamheter 
kunna etableras i samråd med markägare. 

Befintliga ytor för skolor och förskolor på Ljusterö 
med omland ska ges utrymme att växa och utvecklas 
vid behov. Vid utveckling ska behovet av nya lokaler 
för skola och förskola beaktas, och dessa ska i största 
möjliga mån samnyttjas för andra aktiviteter samt 
utgöra viktiga mötesplatser. Behovet av lekplatser och 
idrottsanläggningar behöver utredas i takt med ett 
ökat behov.

Utveckling av de marina näringarna föreslås vid 
befintliga verksamheter och bryggor, på platser där 
nödvändig infrastruktur redan är på plats eller där 
förutsättningarna finns för en sådan utveckling 
(se intresseskarta Näringsliv och service). Genom 
att stärka redan befintliga platser för marina 
verksamheter, tas hänsyn till både kultur- och 
naturvärden samt att synergieffekter verksamheter 
emellan lättare kan uppnås. En koncentration av 
de marina näringarna möjliggör ökade chanser att 
kollektivtrafikförsörja dessa platser. 

Nya möjliga platser för marina näringar pekas ut 
vid Arnöviken, Kålviken samt Norrvikens inre del 
i linje med Ljusterö planprogram och kommunens 
båtplatsinventering. 

Möjligheterna för att bedriva ett aktivt jord- och 
skogsbruk ska värnas. Exploatering av jordbruksmark 
ska undvikas för att minska fragmentering och att 

barriärer uppstår som försvårar brukandet av jorden. 
Konsekvenser för de areella näringarna, ska bedömas i 
samband med exploatering som berör jordbruksmark 
eller mark med aktivt skogsbruk. Vid planläggning 
och exploatering ska ytor möjliga för odling värnas.

Kommunen ska vidare arbeta aktivt med informa-
tion och stöd för de som arbetar inom näringslivet 
och erbjuda bra plattformar för samverkan aktörer 
emellan. 

Turism och friluftsliv
Flera gröna entréer föreslås på Ljusterö med 
syfte att tillgängliggöra naturen och kommunens 
grönstruktur. En grön entré föreslås vid färjeläget. 
Vidare föreslås en grön entré vid Nolvik för att 
tydliggöra ingången till kulturlandskapet och det 
föreslagna kulturmiljöstråket mellan Åsättra och 
Gärdsvik. Från den gröna entrén vid Nolvik föreslås 
ett stråk för rekreation österut, mot Östra Lagnö. Det 
rekreativa stråket föreslås knyta samman Nolvik och 
centrala Ljusterö med Klintsundet och Östra Lagnö, 
två målpunkter för turism. 

Klintsundet och Östra Lagnö ska utvecklas och 
stärkas som målpunkter för turism. Här ska möjlig-
het för övernattning och utveckling av service, för 
besöksnäringen och det rörliga friluftslivet, värnas 
samt utvecklas. Målpunkterna ska utvecklas med stor 
hänsyn till natur- och kulturvärden samt ske på ett 
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sätt som inte försämrar tillgängligheten till vattnet, 
för det rörliga friluftslivet. 

På södra Ljusterö föreslås en grön entré vid 
Laggarsvik vägskäl för att skapa ökad tillgänglighet 
till södra Ljusterös naturmiljöer och rekreativa stråk. 
Ljusterö huvud föreslås utredas som friluftsområde i 
samråd med markägare. Vid utveckling av Ljusterö 
huvud ska hänsyn tas till den befintliga miljön och 
förutsättningar ska ges för utveckling av ett hållbart 
besöksmål. I anslutning till Ljusteröhuvud ska möj-
ligheterna för marin verksamhet värnas inom ramen 
för befintlig detaljplan.

Från södra till norra Ljusterö föreslås ett system av 
rekreativa grönstråk skapas. Genom att stärka och 
koppla samman befintliga stråk samt utveckla nya 
skapas ökad tillgänglighet för boende och besökare 
till vattnet och värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
Stråken bör utformas på sådant sätt att det inte 
påverkar den omkringliggande miljön negativt och 
stråken bör koppla samman bostadsområden med 
kollektivtrafik, natur och föreslagna friluftsområden. 
Vid utveckling av rekreativa stråk ska behoven för ett 
hållbart friluftsliv utredas, till exempel hanteringen av 
det rörliga friluftslivets avfall.

Söder om Örsö föreslås ett friluftsområde utredas 
med möjlighet för paddelleder och andra upplevelser 
för boende och besökare i samråd med markägare. 
Utvecklingen av friluftsområdet ska ske på naturens 

villkor och förutsättningarna för ett hållbart friluftsliv 
ska undersökas och åtgärder tas i samverkan med 
berörda aktörer. Vidare föreslås utveckling av två 
badplatser på Ljusterö, en vid Dyviken samt en vid 
Norrviken. En utredning om lämpligheten att eta-
blera en kommunal badplats måste till, aspekter som 
tillgänglighet, ytor för parkering behöver studeras 
närmre. Vidare ska kommunen föra en kontinurlig 
dialog och samverka med berörda aktörer, för att 
möjliggöra fler bad. 

Kultur-, natur- och vattenmiljö
Utveckling av ett kulturmiljöstråk föreslås på norra 
Ljusterö mellan Åsättra och Gärdsvik. Stråket syftar 
till att tillgängliggöra det värdefulla kulturlandskapet 
och bidra till ökad attraktivitet för besöksnäringen 
och därmed stärka Åsättra som replipunkt. Vidare 
ser kommunen behovet av att långsiktigt skydda 
områden med särskilt höga naturvärden, i områden 
där kommunen har rådighet över mark eller där 
privata markägare är positiva till detta. Möjligheten 
att inkludera vattenområden i skyddade områden bör 
särskilt prövas. 

Åtgärder för att förbättra vattenförekomsters kemiska 
och ekologiska status, ska ske i linje med kommunens 
kontinuerliga arbete.

Teknisk försörjning
På Ljusterö med omland förelås en utveckling av 
kommunalt VA i linje med VA-planen. I samband 
med utbyggnad av VA bör förutsättningar för bred-
band skapas och kommer därmed verka för att fler får 
tillgång till fiber. Vid utveckling av verksamheter och 
bostäder ska en trygg och långsiktig vattenförsörj-
ning säkras. Vid utveckling ska behovet utredas och 
lämpliga åtgärder föreslås för att säkra tillgången på 
dricksvatten för befintlig samt för ny bebyggelse. Där 
dricksvattenförsörjningen inte kan säkras bör vidare 
utveckling i relation till försörjning av dricksvatten 
beaktas särskilt.

Vid större bryggor och andra strategiska platser 
på öarna ska möjligheten för gemensam hantering 
av avfall utredas. Vid utveckling och planläggning 
av dessa platser ska ytor för hantering av mat- och 
restavfall, returpapper samt alla förpackningsslag 
som omfattas av producentansvaret utredas och  
tillgängligheten till insamlingsplatser säkerställas. Vid 
större bryggor bör även förutsättningar för toaletter 
möjliggöras.   

Vidare ska utvecklingen av förnybara energikällor 
främjas, däribland vindkraft. Eventuell utbyggnad 
av vindkraft bör ske i samklang med annan föresla-
gen utveckling och med hänsyn till olika risk- och 
hälsofaktorer. 
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Sårbarhet, hälsa och klimat
Bebyggelse ska i första hand undvikas på mark som 
anses olämplig med hänsyn till översvämningar, 
skred, ras och erosion och kommunens riktlinjer för 
klimatanpassning följas. Vid en eventuell planlägg-
ning ska åtgärder för att minska riskerna utredas och 
säkerställas, och vid planläggning av ny bebyggelse 
ska redan befintlig bebyggelse beaktas utifrån hante-
ringen av risker. . Vid vidare planering av Linanäs och 
Laggarsvik är det särskilt viktigt att i ett tidigt stadie 
identifiera åtgärder för att förebygga klimatrelaterade 
risker och spridning av markföroreningar i händelse 
av skyfall och översvämningar. Kommunen ska verka 
genom samverkan för en klimatsäkrad infrastruktur, 
däribland Ljusterövägen vid Marum samt Linanäs 
reningsverk. Kommunen ska samverka med berörda 
aktörer för att minska eventuella risker. 

Linanäs
Linanäs föreslås utvecklas som lokal knutpunkt. En 
tätare bebyggelsestruktur ska möjliggöras genom för-
tätning och utveckling. Vid planläggning ska behovet 
av olika typer av bostäder beaktas. Ny bebyggelse ska 
utvecklas i anslutning till befintlig bebyggelse.Vilka 
områden som anses lämpliga ska utredas inom arbetet 
med planprogrammet för Linanäs och Laggarsvik. 

Vid utveckling ska stor hänsyn tas till omkringlig-
gande landskap och bebyggelse. Vid utveckling ska 
risker identifieras, det handlar främst om hur ny 

bebyggelse förhåller sig till de känsliga natur-, kultur- 
och vattenmiljöerna vid Linanäs. Vid utveckling av 
ny bebyggelse ska nödvändiga åtgärder vidtas för att 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.   

I arbetet med planprogrammet för Linanäs och 
Laggarsvik ska behovet av skolor och förskolor 
utredas och beaktas i vidare planering. Vidare ska 
behovet av service och lokaler för näringslivet stu-
deras närmare och i planläggning ska ytor reserveras 
för framtidens behov. Vid utveckling av Linanäs och 
Laggarsvik ska övernattningsmöjligheter för besökare 
främjas.

Vid utveckling av Linanäs som lokal knutpunkt ska 
orienterbarheten värnas och kopplingen mellan land- 
och sjöbaserad kollektivtrafik stärkas. 

Utveckling av VA ska ske i linje med VA-planen och 
det som beskrivs i översiktsplanen gällande utbygg-
nad av Linanäs.

Mellansjö
Mellansjö föreslås utvecklas som lokal knutpunkt. En 
tätare bebyggelsestruktur ska möjliggöras genom för-
tätning och utveckling. Vid planläggning ska behovet 
av olika typer av bostäder beaktas. Ny bebyggelse ska 
ligga i anslutning till befintlig bebyggelse. Områden 
identifierade som lämpliga för ny bebyggelse 
beskrivs närmre i planprogrammet för Mellansjö. 

Vid utveckling av bebyggelse ska stor hänsyn tas till 
omkringliggande landskap och bebyggelse. 

Ökade möjligheter för rekreation och friluftsliv ska 
tillskapas vid sjöarna Skären och Kyrksjön och binda 
samman Mellansjö med det större friluftsområdet på 
norra Ljusterö. Där bör känslan av orörd natur värnas 
och förutsättningar för bad ges. 

Vidare utveckling av VA ska ske i linje med 
VA-planen och det som beskrivs i översiktsplanen 
gällande utbyggnad av Mellansjö.

Näringslivets utveckling ska värnas vid Mellansjö. 
Vid planläggning ska behovet av ytor för näringslivet 
och service, främst vid Ljusterö torg, utredas och 
beaktas. Vid utveckling av Mellansjö ska behovet av 
ytterligare skol- och förskoleverksamheter beaktas och 
utvecklingsmöjligheter ges till både nya och befintliga 
lokaler. 

Mellansjö föreslås utvecklas som en attraktiv bytes-
punkt för den landbaserade kollektivtrafiken. Genom 
fortsatt planläggning ska förutsättningarna för ett 
centrum för resande utredas vid Ljusterö torg, det 
skulle möjliggöra en ökad tillgänglighet till Ljusterö 
och skärgården samt trygga ett säkert transportsam-
band mot fastlandet och Stockholm med buss.
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Utvecklingskarta Ljusterö med omland
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning för Ljusterö med omland. Utvecklingslista

• Lokala knutpunkter
• Attraktiva bytespunkter
• Åsättra som funktionell replipunkt
• Stärkt och trygga transportsamband
• Ljusterö färjeläge
• Marina näringar och verksamhetsområde
• Grön- och kulturstråk samt gröna entréer
• Målpunkter för turism
• Friluftslivsområden
• Gemensam avfallshantering
• Förnybara energikällor

Intresselista

• Riksintresse kust och skärgård
• Riksintresse naturvård
• Riksintresse friluftsliv
• Riksintresse sjöfart
• Ekologiskt känsliga områden
• Geologiskt känsliga områden
• Värdefulla naturområden
• Jordbruksmark 
• Värdefulla vattenområden
• Replipunkten Åsättra

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Mellanskärgården

Klintsundet

Östra Lagnö

Edö

Örsö

Linanäs

Ljusterö huvud
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Mellanskärgården
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för mellanskärgården. Kapitlet 
ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.   

Utvecklingsmöjligheter
Här nedan följer en redovisning av mellanskärgårdens 
utvecklingsmöjligheterutvecklingsmöjligheter där den 
lokala knutpunktens utveckling beskrivs i mer detalj. 
Vidare sammanfattas områdets utvecklingsmöjlighe-
ter, där de mer specifika för det tematiska tillägget är 
markerade med kursiv text, samt för området viktiga 
kust- och skärgårdsintressen. 

Bebyggelseutveckling
Bebyggelseutvecklingen i mellanskärgården ska foku-
sera på att komplettera och förtäta redan befintliga 
områden. Nybyggnation ska ske på platser där det 
bedöms som lämpligt utifrån, natur- och kulturvär-
den. Genom omsorgsfull gestaltning och arkitektur 
ska ny bebyggelse bidra till att stärka befintliga 
bebyggelsemiljöer. Ny bebyggelse ska undvikas på 
jordbruksmark, för att inte fragmentera och försvåra 
möjligheterna att bedriva ett aktivt jordbruk. Vid 
förtätning och komplettering av befintliga bebyg-
gelseområden, är det viktigt att i ett tidigt skede 
beakta tillgången på dricksvatten och annan teknisk 

försörjning som avloppshantering, samt det rörliga 
friluftslivets tillgång till stränder. 

En tätare bebyggelsestruktur föreslås på kärnön 
Ingmarsö, för att stärka ön som lokal knutpunkt och 
ge bättre förutsättningar för handel och service. Vid 
planläggning i mellanskärgården är det särskilt viktigt 
att en landskapsbildsanalys, kulturmiljöutredning, 
naturvärdesinventering samt ett gestaltningsprogram 
tas fram för att hantera de värdefulla kultur- och 
naturvärden. 

Transport och mobilitet
Sjötrafiken i Österåker ska utvecklas med Åsättra som 
replipunkt för Ingmarsö med omland. Ingmarsö som 
kärnö och lokal knutpunkt ska utvecklas och fungera 
som en attraktiv bytespunkt för kringliggande öar. 
Detta genom att erbjuda en trygg bastrafik året runt 
från Åsättra, för vidare resor och transporter mot 
fastlandet och kommuncentrum. Genom en allmän 
trafik året runt med båtförbindelser till kommunens 
replipunkt, kan arbets- och skolresor underlättas och 
möjligheten att bedriva olika fritidsaktiviteter öka. 

Sjötrafiken kan kompletteras med resor från 
Stockholm under högsäsong, för att främja besök-
snäringen samt att det under lågsäsong sker enstaka 
resor till och från Stockholm. Utöver trafiken som 
ska stödja kärnön och den lokala knutpunkten 
Ingmarsö, bör kollektivtrafik på vattnet erbjudas i 
övriga delar av mellanskärgården där den kan avlasta, 
effektivisera eller förbättra kollektivtrafiken i övrigt. 
Vidare utredning behöver göras för att kartlägga vilka 
bryggor som skulle kunna fungera som strategiska 
bytespunkter och vilka bryggor som endast bör 
trafikeras under högsäsong. 

Vid utveckling av transportsystemet med tillhö-
rande infrastruktur som bryggor, ska kommunen 
vara en aktiv samverkans- och dialogpartner. Vid 
planering ska samverkan ske med region Stockholm, 
Trafikverket och enskilda väghållare och bryggägare 
för att möjliggöra ett effektivt och tillgängligt trans-
portsystem. Vidare ska kommunen inom ramen för 
planläggning och utredningar arbeta för att minska 
klimatpåverkan av transporter genom att bidra till 
att skapa förutsättningar för ett effektivt och när 
det passar, ett samordnat transportsystem både för 
personresor och godstransporter. 

Näringsliv och service
Näringslivet och utbudet av service i mellanskär-
gården ska koncentreras på Ingmarsö och stödja 
utvecklingen av Ingmarsö som lokal knutpunkt. 
Utveckling av de marina näringarna föreslås vid redan 
befintliga verksamheter och bryggor, på platser där 

319



33

Del 3. Kust- och skärgårdsutveckling

nödvändig infrastruktur redan finns tillgänglig eller 
där förutsättningarna finns för en sådan utveckling 
(se hänsynskarta Näringsliv och service). Genom att 
stärka befintliga platser för marina verksamheter tas 
hänsyn till både kultur- och naturvärden samt att 
synergieffekter, verksamheter emellan, lättare kan 
uppnås. 

Servicen på Husarö föreslås stärkas och tillsammans 
med Husarö brygga utgöra en framtida viktig mötes-
plats och stråk på ön. Bryggan föreslås utredas som 
lämplig plats för utveckling av det marina näringsli-
vet. Vidare ska Finnhamn stärkas som målpunkt för 
turism och plats för service. 

På Ingmarsö ska möjligheten att fortsatt bedriva 
pedagogisk verksamhet stärkas. Genom utveckling 
ska ytor reserveras för framtida behov. Vid utveckling 
ska möjligheten till flexibelt nyttjande av lokalerna 
undersökas, för att säkra platsens användande och 
attraktivitet som mötesplats på ön. 

Turism och friluftsliv
I mellanskärgården föreslås Ingmarsö, Husarö samt 
Finnhamn utvecklas som målpunkter för turism. Här 
finns potential för att skapa en hållbar besöksnäring. 
Finnhamn föreslås utvecklas som särskild nod för 
turismen och friluftslivet. Här bör möjligheten utre-
das för en etablering av naturrum, för att synliggöra 
och öka kunskapen om skärgårdens särpräglade och 

värdefulla natur. Vid utveckling ska möjligheterna för 
övernattning utredas, på Ingmarsö kan detta göras 
genom planläggning. Vidare ska kommunen föra en 
kontinurlig dialog och samverka med berörda aktörer, 
för att möjliggöra badmöjligheter i mellanskärgården. 

Mellan de två målpunkterna för turism på Ingmarsö 
och Finnhamn föreslås det befintliga rekreativa 
stråket stärkas, vilket ökar tillgängligheten till vattnet 
samt de värdefulla naturmiljöerna. Vid Ingmarsö 
och Finnhamn föreslås gröna entréer skapas för att 
tydliggöra stråket och tillgängligheten till öarnas 
natur. Stråket ska utvecklas med särskild hänsyn till 
den värdefulla naturen.

Kultur-, natur- och vattenmiljö 
Skärgårdens unika natur- och kulturmiljö utgör en 
viktig del av Österåkers kommuns attraktivitet samt 
identitet. Brottö föreslås stärkas som kulturreservat 
med ett levande jordbruk med djurhållning. Ett 
kulturmiljöstråk mellan reservatet och den lokala 
knutpunkten Ingmarsö föreslås, för att öka tillgäng-
ligheten och tillvarata områdets värden. Stråket 
ska utvecklas med stor hänsyn till både kultur- och 
naturvärden. Utformningen ska ske på så sätt att 
möjligheten att bedriva fortsatt verksamhet, i form 
av jordbruk med djurhållning inte riskeras. Vidare 
ser kommunen behovet av att långsiktigt skydda 
områden med särskilt höga naturvärden, i områden 
där kommunen har rådighet över mark eller där 

privata markägare är positiva till detta. Möjligheten 
att inkludera vattenområden i skyddade områden bör 
särskilt prövas. Åtgärder för att förbättra vattenföre-
komsters kemiska och ekologiska status ska ske i linje 
med kommunens kontinuerliga arbete.

Teknisk försörjning
Vid utveckling av verksamheter och bostäder i 
mellanskärgården, ska en trygg och långsiktig 
vattenförsörjning säkras. Vid utveckling ska behovet 
utredas och lämpliga åtgärder föreslås för att säkra 
tillgången på dricksvatten för befintlig samt för ny 
bebyggelse. Där dricksvattenförsörjningen inte kan 
säkras bör vidare bebyggelse inte ske. Kommunen ska 
främja möjligheterna för lokalproducerad energi samt 
vid utveckling säkra tillgången till energi och föra en 
dialog med berörda aktörer, gällande utvecklingen av 
elnätet.

Vid större bryggor ska möjligheten för gemensam 
hantering av avfall utredas. Vid utveckling av 
bryggorna ska ytor tillskapas eller reserveras för 
hantering av restavfall, matavfall, tidningar samt alla 
förpackningsslag som omfattas av producentansvar 
säkras och tryggas genom planläggning. Vid utveck-
ling behöver tillgängligheten till de gemensamma 
platserna för avfallshantering säkerställas. Vid 
större bryggor bör även förutsättningar för toaletter 
möjliggöras.   
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Sårbarhet, hälsa och klimat
Bebyggelse ska i första hand undvikas på mark som 
anses olämplig med hänsyn till översvämningar, 
skred, ras och erosion och kommunens riktlinjer för 
klimatanpassning följas. Vid en eventuell planlägg-
ning ska åtgärder för att minska riskerna utredas och 
säkerställas, och vid planläggning av ny bebyggelse 
ska redan befintlig bebyggelse beaktas utifrån han-
teringen av risker. Kommunen ska samverka med 
berörda aktörer för att minska eventuella risker.

Ingmarsö 
Ingmarsö ska utvecklas som lokal knutpunkt och 
ses tillsammans med Husarö som Österåkers kom-
muns kärnöområde för omkringliggande skärgård. 
Utveckling föreslås ske i huvudsak på Ingmarsö för 
att stödja ön som lokal knutpunkt.

Ingmarsö föreslås utvecklas med bebyggelse 
mindre tät, främst småhus i tätare struktur. 
Bebyggelseutvecklingen ska ske varsamt, med stor 
hänsyn till dagens bebyggelsemiljö, jordbruksmark 
och kultur- och naturvärden. Vid planläggning 
föreslås gestaltningsprogram, kulturmiljöanalys, 
naturvärdesinvenvenering samt landskapsanalys tas 
fram, för att värna den särpräglade skärgårdsmiljön.

På Ingmarsö ska möjligheten att tillskapa olika 
typer av bostäder främjas, för att öka möjligheterna 
för att bo, verka och leva i skärgården hela livet. 
Genom planläggning ska mark reserveras för en 

bostadsutveckling på strategiska och lämpliga platser. 
Vidare ska genom planläggning behovet av offentliga 
platser tillgodoses, för att tillskapa trivsamma och 
trygga miljöer för möten. 

Förutsättningar ska ges för att utveckla och stärka 
näringslivet på Ingmarsö, genom att möjliggöra 
etablering av verksamheter och service samt beakta 
utvecklingsbehovet hos befintliga verksamheter. 
Genom planläggning ska ytor för näringslivet 
och service utredas, med hänsyn till kultur- och 
naturvärden, teknisk infrastruktur och transporter. 
Utvecklingen av lokaler för näringslivet och service 
ska, genom planläggning möjliggöra för ett flexibelt 
användande och samnyttjande med hänsyn till olika 
typer av verksamheters behov av yta och innehåll. 
Utvecklingen av näringslivet och utbudet av service 
får inte begränsa möjligheterna att bedriva ett aktivt 
jordbruk eller minska möjligheterna för den areella 
näringslivssektorn. Vid planläggning ska den areella 
näringslivssektorn stärkas och fragmentering av 
befintlig jordbruksmark förhindras. 

Norra bryggan på Ingmarsö samt området kring 
Sumphamnen vid södra Ingmarsö brygga, utgör stra-
tegiska platser för utveckling av det marina närings-
livet. Vid planläggning ska lämpliga ytor utredas för 
utveckling med hänsyn till de marina näringarnas 
behov samt befintliga kultur- och naturvärden. 

Den pedagogiska verksamheten föreslås stärkas och 
ges förutsättningar för att utvecklas vid behov. Vidare 

föreslås platsen för den pedagogiska verksamheten 
utvecklas, för att utgöra en viktig mötespunkt för 
både unga och äldre.

Det föreslagna transportsambandet mellan fastlandet 
via Åsättra och Ingmarsö till Husarö, föreslås stärkas 
genom att förutsättningar ges till Ingmarsö norra 
brygga att utvecklas som en trygg och attraktiv 
bytespunkt för persontrafik. Vid utveckling behöver 
de landbaserade transporterna på Ingmarsö stärkas, 
för att skapa en tydlig koppling mellan Ingmarsö 
norra och södra brygga, som också föreslås utvecklas 
till en attraktiv bytespunkt för persontrafik.

Förutsättningarna för fiber och uppkoppling vid 
den lokala knutpunkten Ingmarsö ska stärkas. Vid 
utveckling och anläggning ska förutsättningar för 
fiber beaktas.

Genom planläggning ska Ingmarsö utvecklas som 
målpunkt för turism och erbjuda övernattningsmöj-
ligheter och den service som besöksnäringen samt 
friluftslivet kräver, för att tillskapa en hållbar näring. 
Ett kulturstråk mellan Brottö och den lokala knut-
punkten Ingmarsö föreslås, med en entré vid södra 
respektive norra bryggan.

För att säkra tillgång och kvalite på dricksvatten bör 
kommunen verka för gemensamhetslösningar för 
dricksvattenförsörjning.  
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Utvecklingskarta Mellanskärgården
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning för mellanskärgården. Utvecklingslista

• Lokal knutpunkt – Ingmarsö
• Transportsamband och bryggor
• Marina näringar
• Grön- och kulturstråk samt gröna entréer
• Målpunkter för turism
• Naturrum 
• Gemensam avfallshantering

Hänsynslista

• Kulturreservat och värdefulla 
kulturmiljöer

• Naturreservat och värdefulla 
naturområden

• Ekologiskt särskilt känsliga områden
• Riksintresse Sjöfart
• Riksintresse Naturvård
• Riksintresse Friluftsliv
• Riksintresse Kust och skärgård
• Erosion och geologiskt känsliga områden
• Översvämningsområden 

Ytterskärgården

Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Mellanskärgården

Klintsundet

Östra Lagnö

Brottö

Storskär
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Ytterskärgården
I detta avsnitt beskrivs utvecklingsmöjligheterna för ytterskärgården. Kapitlet 
ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.  

Utvecklingsmöjligheter
Här nedan följer en redovisning av ytterskärgårdens 
utvecklingsmöjligheter. Vidare sammanfattas områ-
dets utvecklingsmöjligheter, där de specifika för det 
tematiska tillägget är markerade med kursiv text, 
samt för området viktiga kust- och skärgårdsintressen. 

Bebyggelseutveckling
I ytterskärgården finns det begränsat med bebyggelse 
och vidare exploatering regleras redan hårt av olika 
riksintressen samt övriga intressen som till exempel 
strandskydd. 

Transport och mobilitet 
Tillgängligheten till ytterskärgården ska utveck-
las på ett hållbart sätt, som inte påverkar 

livsförutsättningarna för djur och växter negativt. 
Genom att stärka Finnhamn som nod för besök-
snäringen, kan hållbara transporter för besökare 
möjliggöras för ytterskärgården. Resorna bör 
utvecklas för att minimera påverkan på de värdefulla 
naturmiljöerna.

Turism och friluftsliv samt näringsliv och 
service
Kommunen ska verka för ett hållbart båtfriluftsliv 
och besöksnäring i ytterskärgården. Förutsättningar 
ska ges för besökare att kunna värna om den 

värdefulla natur- och kulturmiljön. Genom samver-
kan med viktiga aktörer, ska kommunen verka för 
bättre information, skyltning och hantering av det 
rörliga friluftslivets sopor. Kommunen bör i arbetet 
med en friluftsplan lyfta ytterskärgården, särskilt med 
dess potential och värden som ett hållbart mål för 
besökare. Särskilt viktiga naturområden bör redovisas 
samt strategier för hur dessa ska hanteras. 

Trattviken som naturhamn bör säkerställas som ett 
hållbart besöksmål med en minskad negativ påverkan 
på vattenmiljö. Genom samverkan ska kommunen 
arbeta för åtgärder som möjliggör en vistelse i natur-
hamnen, som tillgodoser förutsättningarna för ett 
livkraftigt  växt- och djurliv. Det kan handla om att 
tillskapa fasta ankringsplatser för att minska påverkan 
på känsliga bottnar. Ytterligare åtgärder bör utredas i 
en friluftsplan. 

Möjligheterna att bedriva djurhållning i ytterskärgår-
den ska värnas. 
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Hänsynslista

• Riksintresse naturvård
• Riksintresse kust och skärgård
• Riksintresse friluftsliv
• Skyddsvärda vattenmiljöer
• Naturreservat

Kultur-, natur- och vattenmiljö
Storskärs naturreservat samt delar av Finnhamns 
naturreservat belägna runtom Storskärsfladen 
skapar tillsammans med vattnet en särskild värdefull 
miljö som bör värnas och skyddas som helhet. 
Utvecklingsmöjligheterna här för det rörliga fri-
luftslivet bör begränsas, särskilt i vattenområdet. 
Tillsammans med Skärgårdsstiftelsen, andra aktörer 
och markägare ska kommunen verka för ett hållbart 
friluftsliv som inte skadar eller negativt påverkar den 
värdefulla naturmiljön och främja ett friluftsliv som 
följer redan fastslagna föreskrifter. 

Utvecklingskarta Ytterskärgården
Plankartan redovisar kommunens förslag på huvudsaklig mark- och vattenanvändning för ytterskärgården. 

Utvecklingslista
• Hållbart friluftsliv

Ytterskärgården

Finnhamn

Husarö

Storskär
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Del 4. Kust- och skärgårdsintressen 
I denna del beskrivs kust- och skärgårdsintressena med förslag 
på utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Vidare innehåller del 4 en 
redovisning av aktuella riksintressen och hur det tematiska tillägget 
förhåller sig till dem. 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Bostäder och befolkning
I detta avsnitt beskrivs bostadsförsörjning och befolkningsutvecklingen i 
Österåkers kust och skärgård samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. 
Kapitlet ska läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.  

Bostadsförsörjning 
Bostäder skapar förutsättningar för människor att 
leva och bo i Österåker. Bostadsförsörjningen är 
därför en viktig del i att skapa en levande kust och 
skärgård. En god bostadsförsörjning syftar till att 
skapa bebyggelsemiljöer där invånare kan leva och 
verka, oavsett individens livssituation, till exempel 
genom att ge möjlighet för unga vuxna att få sin 
första bostad. En mångfald av bostäder och typer 
av boende möjliggör för en mångfald av människor 
vilket kan minska segregation och bidrar till en mer 
hållbar utveckling. 

I Österåker återfinns bostadsbebyggelse längs fastlan-
dets kuststräcka och på de större öarna i kommunen. 
Vid sidan av den bebyggelse som är permanent finns 
det större områden med fritidshusbebyggelse som 
numer bebos under längre perioder och i vissa fall 
permanentas. I och med en permanentering ökar 
efterfrågan på service och på teknisk försörjning. 

Bebyggelsemiljö
Österåkers kommun har en mångfald av bebyggelse-
miljöer, geografiskt spridd från fastlandets kuststräcka 
till mellan- och ytterskärgården. Från äldre dagars 
herrgårdsmiljöer och bebyggelse från förra sekelskiftet 
till fritidshusområden från mitten av 1900-talet. 
Vissa bebyggelsemiljöer är unika för kusten och 
skärgården och är tillsammans med det särpräglade 
landskapet starkt identitetsbärande. 

Den unika bebyggelsemiljön som återfinns på många 
platser längs fastlandets kust och i skärgården är av 
stor betydelse för det historiska uttrycket av olika 
sätt att leva och bidrar i stor utsträckning till en 
plats attraktivitet. Den bebyggelse som tillkommer 
idag utgör framtidens bebyggelsemiljöer. Kusten 
och skärgårdens bebyggelsemiljöer och dess kultur-
historia attraherar besökare, speciellt sommartid. 
Besöksnäringen som tillkommer skapar både arbets-
tillfällen lokalt och ökar områdets attraktivitet.   

På sikt bidrar det till ytterligare befolkningstillväxt 
och bebyggelseutveckling.

Befolkningsutveckling
Med hjälp av långsiktiga prognoser för befolknings-
utveckling i ett område kan markanvändningen 
planeras så att behovet av bostäder av olika slag 
tillgodoses och så att tillräckliga ytor för till exempel 
skola, vård och omsorg säkerställs.

År 2020 har Österåkers kust och skärgård en befolk-
ning på cirka 5 500 personer, där majoriteten bor 
längs fastlandets kust och på Ljusterö. Prognosen 
fram till 2030 visar på en befolkningsökning i 
flera delar av det tematiska tilläggets avgränsning, 
främst längs fastlandets kuststräcka och på Ljusterö. 
Mellanskärgården visar en stabil befolkning till år 
2030. 

Prognosen omfattar inte antalet deltidsboende i 
skärgården vilket i framtiden förväntas bli en allt 
större del av befolkningen. Deltidsboende har en stor 
betydelse för utvecklingen av fastlandets kuststräcka 
och skärgården, främst genom behovet av tjänster 
och varor vilket ger positiva effekter på den lokala 
ekonomin. Även sociala värden stärks med en ökad 
andel deltidsboende. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Befolkningsutveckling längs fastlandets 
kuststräcka 
Diagrammen visar på befolkningsprognosen för fast-
landets kustssträcka och Furusundsleden till år 2030. 
Avgränsningen skiljer sig från det tematiska tilläggets 
geografiska avgränsning och omfattar områden längre 
upp på fastlandet. 

Diagram 1 redogör för befolkningsprognosen till år 
2030. Utvecklingen visar på en befolkningsökning. 

Diagram 2 visar på förändringarna i befolkningen 
kategoriserat i åldersgrupper mellan år 2018 och 
2030. Här går det att se att andelen äldre förväntas 
öka medan de andra åldersgrupperna minskar något 
eller förblir stabila. 

Diagram 3 visar fördelningen av befolkningen i 
olika åldergrupper år 2030. Hälften av befolkningen 
förväntas år 2030 vara under 45 års ålder. 

Prognosen tar inte hänsyn till den inflytt av deltids-
boende och sommargäster som sker under delar av 
året och hur de påverkar befolkningssammansätt-
ningen år 2030. Prognosen räknar på de fastboende. 
Enligt avfallsstatistiken så tillkommer cirka 2 200 
säsongsabonemang över hela fastlandet, vilket kan 
visa på en befolkningstillväxt under april-oktober, 
varje år. Deltidsboende och sommargäster är viktiga 
grupper att ta hänsyn till i planeringen av infra-
struktur och bebyggelse. I det tematiska tillägget har 
hänsyn tagits till dessa grupper i beskrivningen av 
kust och skärgårdens utveckling.  
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Befolkningsutveckling på Ljusterö med 
omland
Diagrammen visar på befolkningsprognosen för 
Ljusterö med omland till år 2030. 

Diagram 1 redogör för befolkningsprognosen till år 
2030. Utvecklingen visar på en ökad befolkning. 

Diagram 2 visar på förändringarna i befolkningen 
kategoriserat i åldersgrupper mellan år 2018 och 
2030. Här går det att se att andelen yngre förväntas 
öka.   

Diagram 3 visar fördelningen av befolkningen i olika 
åldersgrupper år 2030. Strax över hälften av befolk-
ningen förväntas år 2030 vara under 45 års ålder. 

Prognosen tar inte hänsyn till den inflytt av deltids-
boende och sommargäster som sker under delar av 
året och hur de påverkar befolkningenssammansätt-
ningen år 2030. Prognosen räknar på de fastboende. 

Hela skärgården har cirka 200 helårsabonnemang för 
sophämtning. Enligt avfallsstatistiken så tillkommer 
cirka 1 300 säsongsabonemang över hela skärgården, 
vilket talar för en befolkningstillväxt av sommargäster 
och deltidsboende under april-oktober, varje år. 
Deltidsboende och sommargäster är viktiga grupper 
att ta hänsyn till i planeringen av infrastrutkur och 
bebyggelse. I det tematiska tillägget har hänsyn tagits 
till dessa grupper i beskrivningen av kust och skärgår-
dens utveckling.  
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Befolkningsutveckling i mellan- och 
ytterskärgården
Diagrammen visar på befolkningsprognosen för 
mellan- och ytterskärgården till år 2030. 

Diagram 1 visar på befolkningsprognosen till år 
2030. Befolkningen förväntas vara stabil fram till år 
2030. Diagram 2 visar på förväntade förändringarna 
i befolkningen kategoriserat i åldergrupper mellan år 
2018 och 2030. Diagram 3 visar förväntad fördel-
ningen av befolkningen i olika åldergrupper år 2030. 

Dessa prognoser tar inte hänsyn till den inflytt 
av deltidsboende och sommargäster som sker 
under delar av året och hur de påverkar befolk-
ningenssammansättningen år 2030. Prognosen 
räknas på de fastboende. Hela skärgården har cirka 
200 helårsabonemang för sophämtning. Enligt 
avfallsstatistiken så tillkommer cirka 1 300 säsongsa-
bonemang över hela skärgården, vilket talar för en 
befolkningstillväxt av sommargäster och deltidsbo-
ende under april-oktober, varje år. Deltidsboende och 
sommargäster är viktiga grupper att ta hänsyn till i 
planeringen av infrastrutkur och bebyggelse. I det 
tematiska tillägget har hänsyn tagits till dessa grupper 
i beskrivningen av kust och skärgårdens utveckling.  
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Planeringsriktlinjer
Utveckla bebyggelse vid de utpekade lokala 
knutpunkterna. 
Ny bebyggelse ska främst koncentreras vid de lokala 
knutpunkterna, i närheten av service samt kollektiv-
trafik. Nya bostadshus och grupper av bostadshus bör 
inte godtas inom obebyggda områden; vidare ska i 
regel ny fritidsbebyggelse endast komma till stånd i 
form av ej expanderande kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. 

Utveckla bebyggelsen med stor arkitektonisk 
hänsyn.
Österåkers kust och skärgård har en stark identitet, 
bland annat kopplat till dess bebyggelsekaraktär. Ny 
bebyggelse bör därför anpassas till redan befintlig 
bebyggelse samt landskapsbild och bör inordnas i 
befintlig struktur. På platsen för nytillkommande 
eller förändrad bebyggelse, ska kopplingen till 
byggnadstraditionen på platsen, avseende exempelvis 
placering, volym, material och färg beaktas. Det kan 
ske med traditionellt eller modernt formspråk.

Ny bebyggelse ska ta stor hänsyn till områdets 
unika natur- och kulturmiljö.
Kusten och skärgårdens identitet är knuten till dess 
unika natur- och kulturmiljö. Inom områden med 
särskilda natur- eller kulturvärden, bör högre krav 
ställas på lokalisering och utformning. Exempelvis 
bör ny bebyggelse på jordbruksmark i största mån 
undvikas. Ny bebyggelse, ändringar och tillägg i 

befintliga miljöer längs kusten och skärgården bör 
utformas omsorgsfullt. Den unika identiteten bör 
genomsyra all planering och speciell hänsyn bör tas 
till bebyggelsens arkitektur.

Skapa förutsättningar för att alla människor ska 
kunna leva bo och verka längs fastlandets kust och 
i skärgården.
Verka för ett varierat utbud av upplåtelseformer 
och hustyper, detta för att ge förutsättningar för 
människor att göra boendekarriär. Att människor 
ska kunna leva och verka i skärgården i alla stadier av 
livet.

Möjliggör utvecklingen av funktionella och flexibla 
lokaler för samnyttjande. 
Utbud och efterfrågan varierar längs kusten och 
i skärgården, beroende på årstid och ställer krav 
på utformningen av lokaler. I planläggning av 
lokaler ska planbestämmelser stödja flexibla lokaler 
som möjliggör en blandning av funktioner och 
samnyttjande. 

Utveckla innehållsrika och attraktiva offentliga rum 
som möjliggör för möten.
Möjliggör för väl gestaltade offentliga rum där 
människor vill vistas och som skapar möten mellan 
olika människor. Detta kan möjliggöras genom exem-
pelvis konst, parker och lekplatser. Det offentliga 
rummet ska uppfattas tryggt och säkert för alla. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Skapa förutsättningar för god bebyggd 
miljö

• Möjliggör en blandning av funktioner
• Tillämpa en hållbar utbyggnadsordning 

och takt
• Förebygg brott genom arkitektur och 

stadsplanering
• Möjliggör en hållbar bebyggelseutveckling 

på landsbygden och i skärgården
• Hållbart byggande uppmuntras
• Vid planering och byggande inom kom-

munalägda fastighet ska hållbart byggande 
vara en utgångspunkt.

Se även generella principer för ny bebyggelse 
i översiktsplanen samt kapitlet om hållbart 
byggande. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Transport och mobilitet
I detta avsnitt beskrivs transportsystemet i Österåkers kust och skärgård samt 
föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska läsas som ett tillägg till 
översiktsplanen 2040. 

Regional tillgänglighet
Den regionala tillgängligheten har stor betydelse för 
möjligheterna att bo, verka och leva längs kusten och 
i skärgården. Det handlar om att skapa attraktiva 
livsmiljöer, tillgänglighet och fungerande transporter. 
Mobiliteten över kommungränser påverkar val av 
skola, arbete och även var en väljer att utföra sina 
ärenden. Regional tillgänglighet innefattar alla typer 
av transporter till och från kommunen. Ökad regio-
nal tillgänglighet omfattar även kopplingen till lokala 
stråk och trygga miljöer för gång och cykel, samt 
effektiva kopplingar till båt, svävare, helikopter, buss 
och flyg samt fungerande regionalt transportsystem 
för gods- och persontransporter.

Cirka 5 000 fritidsfastigheter har ägare bosatta i 
andra kommuner än Österåker. Majoriteten av 
ägarna är skrivna i Stockholms stad, vilket visar på 
vikten av regional tillgänglighet, till Stockholm till 
exempel. 

Resor och transporter på vattnet
I Österåkers kommun finns ca 36 bryggor som trafi-
keras av Waxholmsbolaget (se intressekarta transport 
och mobilitet). Bryggorna ägs och förvaltas främst av 
samfälligheter och i något enstaka fall av kommunen 
eller Trafikverket. Resor på vattnet möjliggör kopp-
lingar till angränsande kommuner och målpunkter. 
Av de 37 bryggorna nyttjas ett fåtal kontinuerligt 
under året av den regionala Trafikförvaltningens 
sjötrafik. De flesta av bryggorna har säsongstrafik och 
flertalet har för närvarande ingen tydlig funktion i 
kollektivtrafiksystemet. 

Sjötrafiken är uppbyggd för att främst tillgodose 
behovet av transporter för besökare och sommar-
gäster från Stockholm radiellt ut till öarna. Det har 
dock på senare år utvecklats en större andel trafik 
från replipunkterna till kärnöarna, men stommen 
har fortsatt inneburit långa resor från Stockholm 
och ut i skärgården. För att ge förutsättningar för 

en balanserad befolkningsutveckling och en stabil 
utveckling av näringsliv och service, finns det behov 
av en tydligare strukturerad bastrafik året runt, 
baserad på replipunkter och kärnöar. Genom en 
allmän trafik året runt till en replipunkt på fastlandet 
kan arbets- och skolresor underlättas samt även resor 
till och från kommuncentrum. 

Kärnöar fungerar som bytespunkter för kringliggande 
öar. En replipunkt ska vara en väl fungerande knut-
punkt för resande och godstransporter samt fungera 
som en bytespunkt mellan transporter och resor på 
land och vatten. Med ett ökat resande och ett ökande 
behov av transporter på vattnet, så behövs en för-
bättrad infrastruktur. Det handlar om att tillgodose 
behovet av bränsle, lastning och att bryggor och kajer 
är funktionsdugliga.

Trafikförvaltningen har påbörjat en sjötrafikutredning 
i enlighet med de behov av förbättringar som bland 
annat Österåkers kommun formulerat. Det finns 
dock i nuläget inget resultat att presentera från den 
utredningen.

Resor och transporter på land
Längs fastlandets kuststräcka och på Ljusterö finns 
stora möjligheter för resor och transporter på land. 
Längre ut i skärgården ersätts landtransporterna i 
större utsträckning av sjötransporter, men fortsatt 
utgör landtransporter en viktig förutsättning. 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Färjetrafiken mellan Östanå och Ljusterö utgör en 
viktig länk mellan fastlandets transporter och vidare 
transporter och resor på Ljusterö och fortsatt ut i 
skärgården. Hur vägar och stråk är utformade har stor 
betydelse för de transporter som sker längs kusten 
och i skärgården och har stor betydelse för människor 
gällande trygghet och säkerhet, men även försörjning 
av service. 

Effektiva och funktionella gods- och 
leveranstransporter
Till fastlandets kuststräcka och skärgården fraktas 
mycket gods och det sker många leveranser, till 
både företag, verksamheter och privatpersoner. 
Transporterna hanterar varor av olika slag däri-
bland byggmaterial och farligt gods. Genom färjan 
mellan Östanå och Ljusterö går många gods- och 
leveranstransporter, även via vattenvägarna och 
centrala bryggor. För näringslivet är ett tillgängligt 
och tryggt transportsystem, både på land och vatten, 
viktigt för att tillskapa konkurrenskraftiga verksam-
heter längs fastlandets kust och i skärgården. Genom 
en effektiv och funktionell hantering av gods- och 
leveranstransporter så kan ett tryggt försörjningsnät 
tillskapas och i och med det en trygghet både för 
privatpersoner och verksamheter i kust och skärgård.  

Finnhamn.IMG_7132.JPG
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsriktlinjer
Beakta Åsättra som en funktionell
replipunkt.
Åsättra ska ges förutsättningar att bli en ändamålsen-
lig replipunkt och därmed stödja ett mer funktionellt 
och effektivt resande i skärgården. Vid planläggning 
ska hänsyn tas till väganslutning, hantering av 
vintertrafik samt behov av att separera personresor 
och godshantering. Hänsyn till ytor för bunkring och 
omlastning måste ses över. 

Verka för ett utvecklat och säkert lokalt gång- och 
cykelvägnät.
Utveckling av trygga och attraktiva gång- och 
cykelkopplingar ska ske genom samverkan med olika 
väghållare.

Planera och verka för en funktionell och effektiv 
kollektivtrafik i kust och skärgård.
Genom samverkan med Region Stockholm, 
Trafikverket, enskilda väghållare och bryggägare 
arbeta för en funktionell och effektiv kollektivtrafik 
längs kusten och i skärgården. Skapa tydliga stråk 
och förutsättningar för att öka tillgängligheten till 
kollektivtrafiken.  

Planera för ett transportsystem med minskad 
klimatpåverkan.
Inom ramen för pågående planer och utredningar 
arbeta för att minska klimatpåverkan av transporter 
genom att bidra till att skapa förutsättningar för ett 

effektivt och när det passar, ett samordnat transport-
system både för personresor och godstransporter.  

Ge förutsättningar för en funktionell 
sjötrafik.
Verka för en behovsbaserad och funktionell utform-
ning av transportsystemet på vattnet med tydliga 
kopplingar till landbaserad trafik. 

Tillgodose riksintresset Furusunds- och 
Husaröleden.
Gör hållbara avvägningar mellan riksintresset för 
Furusunds- och Husaröleden för sjötransport och 
naturvärden. 

Verka för ett mer jämställd och jämlikt 
transportsystem.
Transportsystemet ska vara tillgängligt för alla.

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Utveckla rekreativa gång- och cykelstråk
• Planera och verka för utbyggd och 

utvecklad kollektivtrafik regionalt och i 
kommunen

• Verka för ett transportsystem som bidrar 
till utveckling av en levande skärgård

• Möjliggör hållbara resmönster
• Planera för ett transportsystem med 

minskad klimatpåverkan
• Planera för effektiva godstransporter
• Planera för ett framkomligt, säkert och 

robust bilvägnät
• Planera för ett effektivt nyttjande av 

parkering
• Nyttja befintlig infrastruktur mer effektivt
• Verka för stärkta kopplingar till regionala 

målpunkter
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Intressekarta transport & mobilitet
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till transport och mobilitet bör tas. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö

Lervik
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Näringsliv och service
I detta avsnitt beskrivs näringsliv och service som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.

Marina näringar
Längs fastlandets kust och i skärgården finns det 
över 60 företag inom den marina näringslivssektorn. 
Från marinor och båtvarv till sjötaxi och fiskodling. 
Närheten till vattnet har varit en förutsättning för 
många av dessa företag och utgör fortfarande en 
viktig del i var dessa verksamheter väljer att etablera 
sig. Infrastruktur som skapar tillgänglighet i form av 
bryggor och allmänna sjösättningsramper är viktiga 
aspekter att ta hänsyn till i utvecklingen av det 
marina näringslivet. Elförsörjning, VA-lösningar och 
ökad tillgänglighet till kollektivtrafik uppfattas också 
som viktiga aspekter för att stödja en fortsatt utveck-
ling av kusten och skärgårdens marina näringar. 

Dagens och framtidens teknik visar på andra mark- 
och vattenbehov än vad de marina näringarna har 
behövt historiskt. Det finns en ökad efterfrågan på 
båtplatser och många marina företag i kommunen ser 
möjligheten att utvidga sina verksamheter. Genom 
innovativa lösningar och en mer effektiv markan-
vändning så ser de marina näringarna att mark 

kommer att kunna frigöras för sektorns växande 
behov, dock finns det ett ökat ytbehov både på land 
och i vattnet trots effektiviseringsåtgärder. Genom en 
strategisk utveckling kan det marina näringslivet växa 
på ett hållbart sätt med hänsyn till naturvärden och 
allemansrättslig tillgänglighet.

Areella näringar
Längs fastlandets kust och i skärgården finns många 
jordbruksföretag. Där de verkar utgör de en av de 
grundläggande förutsättningarna för en levande 
landsbygd och skärgård. De bidrar till ett öppet 
landskap, till lokala verksamheter, till möjligheter 
till andra verksamheter inom till exempel besöksnä-
ringen, etcetera. 

Jordbrukssektorn i Stockholms skärgård står inför 
utmaningar både i form av pensionsavgångar bland 
lantbrukarna och låg lönsamhet. Regionen ser att 
antalet djurhållande gårdar minskar, vilket innebär 

igenvuxna marker, minskad biologisk mångfald och 
negativ påverkan på kulturlandskapet.

Kulturlandskapet rymmer stora kultur- och 
naturvärden och är starkt kopplat till fastlandets kust 
och skärgårdens identitet. Från ängsmarker till betade 
strandängar med ett rikt fågelliv utgör dessa miljöer 
viktiga delar av det levande landskapet längs kusten 
och i skärgården. Ett landskap som bibehålls genom 
ett aktivt brukande av marken, jordbruk, skogsbruk 
och djurhållning.  

Jordbruket i Sverige anses bli ännu viktigare i och 
med klimatförändringarnas påverkan på livsmed-
elsförsörjningen. Stockholms län ser en trend med 
ett ökat antal små gårdar, ofta med specialiserad 
produktion av bland annat handelsgrödor. Hänsyn 
måste tas till möjligheterna att bedriva lantbruk längs 
fastlandets kust och i skärgården och därmed bidra 
till livsmedelsförsörjningen samt bibehållandet av det 
identitetsskapande natur- och kulturlandskapet. Det 
handlar således om hänsyn till marktillgång men även 
att fungerande infrastruktur finns för att bedriva de 
areella näringarna. I Österåkers kommuns jordbruk-
smarksstrategi från 2020 beskrivs jordbrukets värden 
mer ingående. 

Skogsbruk är också en viktig näring längs fastlandets 
kuststräcka och i skärgården. På norra Ljusterö finns 
stora skogar med ett aktivt skogsbruk, medan de 
mindre skogarna längre ut i skärgården används 
delvis för djurhållning. 
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Besöksnäring
I Österåkers kommun finns det en betydande 
besöksnäring i skärgården och längs fastlandets kust. 
För såväl utflyktsmål som service och transporter 
har besöksnäringen en stor betydelse och påverkar 
bl.a. antalet arbetstillfällen och ekonomin. Under 
sommarhalvåret ökar arbetstillfällena som mest. För 
att skapa en levande kust och skärgård är det viktigt 
att ta hänsyn till förutsättningarna för en stark 
besöksnäring året om och därmed bidra till ökade 
arbetstillfällen. 

Idag finns det en brist på övernattningsmöjligheter 
i anknytning till de utflyktsmål och platser, längs 
fastlandets kust och i skärgården, som turisterna 
besöker. För att möjliggöra en mer hållbar långsiktig 
besöksnäring behöver hänsyn tas till besökarnas 
behov, i form av övernattning och annan typ av 
service. Vidare måste utvecklingen av besöksnäringen 
och turismen ske med hänsyn till kultur- och natur-
värden för att och bidra till en hållbar besöksnäring 
och turism.

I översiktsplan 2040 beskrivs att målpunkter i form 
av mötesplatser eller aktivitetsytor i kommunen ska 
utvecklas. Det kan vara platser med höga kultur- eller 
naturvärden och platser i vattennära lägen med sär-
skild potential som görs mer tillgängliga. Österåkers 
unika kulturarv ska tas tillvara och utvecklas. Det 
kan gälla både kulturmiljöer men även arvet efter de 

konstnärer och andra kulturutövare som företrädesvis 
verkade i skärgården.

I detta tematiska tillägg till översiktsplanen ges 
vägledning och förslag som på olika sätt bidrar till 
en utvecklad besöksnäring i kusten och skärgården. 
Exempelvis utvecklad infrastruktur, teknisk försörj-
ning, lokala knutpunkter, områden där hänsyn ska 
tas till höga värden samt badplatser att utreda.

Offentlig och kommersiell service
Ett flertal platser längs kusten och i skärgården 
erbjuder idag olika sorters offentlig och kommer-
siell service. Från skolverksamhet på Ljusterö och 
Ingmarsö, till livsmedelsbutiker både på Ljusterö 
och i mellanskärgården. Tillgången till service är en 
förutsättning för människor att bo, verka och leva 
längs fastlandets kuststräcka och i skärgården. 

Omsorg finns i form av särskilda boenden samt äld-
reomsorg centralt belägna vid Mellansjö på Ljusterö. 
Närheten till distriktsköterska och hemtjänst bidrar 
och är en viktig aspekt för att kunna leva, bo och 
verka längs kusten och i skärgården hela livet. 

Idag har skolan längs kusten och i skärgården god 
kapacitet. Framåt i tiden kommer dock antalet 
skolelever generellt att överstiga antalet platser.  

Lokalt företagande
Näringslivet längs fastlandets kust och i skärgården 
präglas av ett lokalt företagande, inom branscher som 
byggverksamhet och restauranger samt företagstjäns-
ter. Många av de lokala företagen har även en lokal 
kundbas, utöver från de besökare som kommer under 
sommarhalvåret. I Österåkers kommun finns flera 
olika föreningar för lokalt företagande, som syftar 
till att skapa nätverk och kontakter företag emellan. 
Lokalt företagande är en viktig grund för näringslivet 
i skärgården och innebär ökade möjligheter för perso-
ner att bo och leva i skärgården och längs fastlandets 
kuststräcka. 

Linanäs brygga på Ljusterö._MG_5155.jpg
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsriktlinjer
Planera med hänsyn till skolverksamheternas 
behov.
Utbyggnadsbehovet av skolor och pedagogiska 
verksamhet ska ske i samklang med övrig utveckling 
längs fastlandets kust och i skärgården. Tillgång till 
skola och pedagogisk verksamhet ska vara god.

Planera för det marina näringslivets behov av 
mark.
Vid utveckling av kust- och skärgårdsområden ska 
behovet av mark för de marina näringarna beaktas. 
De marina näringarna ska koncentreras till strategiska 
platser där förutsättningarna till nödvändig infra-
struktur är god. 

Stärk Åsättra som replipunkt och viktig nod för 
näringslivet.
Åsättra med sin funktion som Österåkers kommuns 
replipunkt ska förstärkas samt potentialen utnyttjas 
för näringslivets behov i samordning med övriga 
behov och krav på en replipunkt.

Verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen.

Möjligheter ska ges besöksnäringen att utvecklas 
hållbart med hänsyn till natur- och kulturvärden. 

Planera för ett flexibelt och funktionellt näringsliv.

Vid utveckling av näringslivet ska potentialen för 
samordning och samnyttjande av gemensamma ytor 
och lokaler tillgodoses. Fysisk struktur som möjliggör 
ökad flexibilitet ska värnas.  

Beakta jordbruksföretagens 
kombinationsverksamheter
Vid planläggning och anläggning eller andra beslut 
ska hänsyn om möjligt tas till jordbruksföretagens 
andra näringslivsverksamheter som till exempel 
uthyrning av båtar, stugor och mark. Möjligheterna 
att utveckla eller generationsväxla en fungerande 
jordbruksverksamhet ska om möjligt vägas in vid 
bygglovsprövning. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Skapa förutsättningar för näringslivet i 
hela kommunen att växa

• Stärk näringslivet kopplat till de lokala 
knutpunkterna 

• Ta tillvara på skärgårdens och landsbyg-
dens förutsättningar som besöksnäring

• Verka för en långsiktig hållbar använd-
ning av jordbruks- och skogsmark.

• Skapa förutsättningar för djurhållning 
• Besöksnäringen ska ges förutsättningar 

att stärkas på Ljusterö, bland annat ska 
lämpliga lägen för övernattning utredas.

_ r p p = S OQ
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Intressekarta näringsliv och service
Kartan visar nuläge samt var i kommunen särskild till närngsliv och service bör tas. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga
Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs
Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Jordbruksmarkens värden 
Kartan visar hur kommunens jordbruksmark är värderad och vilken jordbruksmark som behöver tas hänsyn till.

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs

Ingmarsö
Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Friluftsliv och turism
I detta avsnitt beskrivs friluftsliv och turism som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.

Friluftsliv
Ett rikt friluftsliv har positiva effekter för människor 
och för samhället. Friluftsliv har stor betydelse för 
vår fysiska och psykiska hälsa och bidrar på så sätt 
till den gemensamma folkhälsan. Många studier 
visar på att promenader och vistelse i naturen har 
en avstressande effekt, ökar välbefinnande både 
till kropp och själ och kan påskynda återhämtning 
efter sjukdom. Friluftslivet bidrar även till en ökad 
förståelse för naturen, en ökad social gemenskap och 
landsbygdsutvecklingen, då det skapar förutsättningar 
för besöksnäringen genom naturturism. 

Att vara ute i skog och mark är det som oftast 
förknippas med friluftsliv, men det finns även ett 
marint friluftsliv. Det består av flera aktiviteter så som 
exempelvis bad, fritidsfiske, fritidsbåtar, paddling och 
skridskoåkning. Marint friluftsliv kan också innefatta 
besök till olika kulturmiljöer såsom fyrar, lotsplatser, 
fiskelägen och aktiviteter som vrakdykning.

I Österåker utgör kusten och havet ett viktigt värde 
som behöver göras mer tillgängligt. I skärgården finns 
goda möjligheter till ett aktivt båtburet friluftsliv. 
På Ljusterö finns flera rekreationsskogar och det 
finns även stora rekreationsvärden i mellan- och 
ytterskärgården.

Turism
Österåker är en stor besökskommun med 
dagsbesökare och turister. Besökare och turister 
kommer för att uppleva Österåkers unika kust- och 
skärgårdsmiljö. Med museum och platser tillägnade 
konst, båtliv, militärhistoria och livet som skär-
gårdsbo finns det mycket att upptäcka. Föreningar 
och byalag arbetar aktivt för att hålla traditioner 
levande och utvecklar gemensamt ett innehållsrikt 
kultur- och föreningsliv som lockar boende som 
besökare.  

Naturturism är en växande näring som kan bidra till 
hållbar utveckling, både ur ett socialt och ekonomiskt 
perspektiv. I Österåkers kust och skärgård finns en 
mängd potentiella platser att utveckla som besöksmål 
för naturturism och samtidigt stärka och förtydliga 
grönstrukturen i kommunen. Naturturismen är 
bunden till naturen som utgör själva motivet för 
resan och besöket. Naturen som resurs måste därför 
användas på ett ekologiskt hållbart sätt och på dess 
egna villkor. 

Tillgänglig turism och friluftsliv
Även om det finns gott om natur för friluftsliv, 
rekreation och naturturism, kan tillgängligheten till 
den vara begränsad. Det kan bero på fysiska barriärer 
så som vägar, en brist av faciliteter som till exempel 
toaletter, möjligheten att kunna röra sig fritt på 
platsen, en god ljudmiljö och ett gott bemötande. 
Tillgängligheten till en plats är också kopplad till 
den information som finns om platsen och möjlig-
heten att ta del av den. Dessa tillgänglighetsaspekter 
behöver utvecklas utifrån att alla för att platsen ska 
uppfattas tillgänglig. 
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Planeringsriktlinjer
Planering ska ske med hänsyn till det rörliga 
friluftslivet.
Längs kusten och i skärgården finns utpekade områ-
den för friluftsliv och vid planering ska hänsyn till 
dessa områden samt möjligheten att röra sig mellan 
dem tas.

Ta hänsyn till allemansrätten.
Planera för att allemansrätten ska kunna nyttjas 
fullt ut. Vid planering ska hänsyn till allmänhetens 
möjlighet att nyttja allemanrätten tas. I befintlig 
bebyggelse bör samverkan med fastighetsägare ske, 
för att öka allmänhetens tillgång till rekreationsmil-
jöer. På vatten ger lagstiftningen stora möjligheter 
att röra sig fritt, under förutsättning att det inte stör, 
förstör eller skräpar ner.

Planera för god tillgång till bebyggelsenära skogs- 
och naturområden.
Tillgång och tillgängligheten till större strövområden 
(större än 30 hektar) i bebyggelsenära lägen ska vara-
god. Vid exploatering bör hänsyn tas till friluftslivet 
och tysta områden.

Värna det båtburna friluftslivet.
Hänsyn ska tas till det båtburna friluftslivets 
möjlighet att finnas och utvecklas i kommunen. 
Kommunen värnar om möjligheten att vistas i 
naturhamn och detta ska ske på ett sätt som inte 
skadar naturen. 

Båtturismen ska utvecklas med hänsyn till 
vattenmiljön.
Utveckla båtturismen på ett sådant sätt att den inte 
påverkar vattenmiljön negativt. Detta kan ske både 
vad gäller regler och praktiska åtgärder, som exempel-
vis anlagda bojar istället för fri ankring.

Besöksmål ska utvecklas tillgänglig för alla.
Besöksmål ska utvecklas med hänsyn till att de ska 
vara tillgängliga för alla. (Se under rubriken ”tillgäng-
lig turism och friluftsliv”).

Samverka med skärgårdsstiftelsen.
Kommunen ska i samverkan med skärgårdsstiftelsen 
verka för mer och bättre nyttjande av skärgården med 
mindre miljöpåverkan än det turismen orsakar idag.

Ta hänsyn till turismens möjlighet att verka och 
utvecklas.
Vid de utpekade målpunkterna för turism ska hänsyn 
till turismens möjlighet att verka och utvecklas tas.

Planering ska ske med hänsyn till idrott.
Arbeta för att ge förutsättningar till de grupper som 
bedriver eller önskar bedriva idrottsverksamhet längs 
kusten och i skärgården att locka fler deltagare och 
vidta de åtgärder som krävs för att kunna utföra verk-
samheten. Det är viktigt att ge stöd till dem som ofta 
ideellt förbättrar folkhälsan och lockar ut folk i den 
vackra kustmiljön. Aktuella grupper kan exempelvis 
vara swimrun, vindsurfing och kanotister. 

Verka för ett skonsamt rekreativt nyttjande av 
jordbruksmark
Kommunen ska verka för ett friluftsliv som inte 
skadar odlade grödor eller djur, bland annat 
genom information till invånare och besökare samt 
kanalisera besökare till tåliga stråk och platser. 
Jordbrukslandskapet ska vara tillgängligt för besök 
och upplevelser på jordbrukets och djurens villkor. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Planera för god tillgång till tätortsnära 
natur.

• Säkra tillgången till bostadsnära parker 
och naturmiljöer.

• Utveckla Österåkers rekreativa stråk och 
miljöer.

• Utveckla tillgängligheten till kust- och 
sjönära strövområden.

• Ta tillvara på skärgårdens och landsbyg-
dens förutsättningar för besöksnäring.

• Viktiga hamnar ska ges förutsättningarna 
att utvecklas och ny bebyggelse för bostä-
der och/eller bebsöksnäring ska utredas i 
anslutning till dessa.

• Kultur- och fritidsutbudet ska ges förut-
sättningar att stärkas, särskilt i Mellansjö 
och Linanäs-Laggarsvik.
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Intressekarta turism och friluftsliv
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till turism och friluftsliv bör tas. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs

Ingmarsö
Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Tematiskt tillägg till översiktsplanen - Kust och skärgård

Hänsynskarta stränder
Kartan visar exploateringsgraden i Österåkers kommun och områden med låg exploateringsgrad där hänsyn bör tas till boende och besökares tillgänghet till vattnet. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Kultur- och naturmiljö
I detta avsnitt beskrivs kultur- och naturmiljö som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040. 

Kulturmiljö
Kulturmiljö avser den av människan påverkade 
fysiska miljön. Det kan gälla allt ifrån enskilda objekt 
till stora landskapsavsnitt. Kulturmiljö rymmer en 
mångfald av fenomen; från enskilda stenåldersrösen 
till moderna stadsstrukturer och landskapets spår av 
äldre tiders hävd. Kulturmiljön är en stor tillgång i 
ett samhälle. Läsbara spår av ett områdes historia ger 
platsen identitet och sammanhang.

Kusten och skärgården innehåller flera olika typer 
av kulturlandskap och landskapsvariation med 
skärgårdsjordbruk, herrgårdslandskap, åkerbruk och 
skogslandskap. Närheten till havet har historiskt 
spelat stor roll i kommunen.

Längs med fastlandets kust finns flera gårds- och 
herrgårdsmiljöer med Rydboholm i söder och Östanå 
i norr. Längs kusten finns även intressanta fornläm-
ningar så som Knaborg och runstenen vid Stavs äng. 

På Ljusterö och Ingmarsö finns gamla skärgårdsbyar, 
fornlämningar och småskaligt skärgårdsjordbruk.

Kulturmiljön är inte statisk utan förändras hela tiden 
och byggs på med nya spår av människans verksam-
het. All kulturmiljö har en gång varit en samtida 
miljö, levd och brukad av människor. Vid planering 
är det därför viktigt att se till vilka som är de definie-
rande värdena i den samtida strukturen, arkitekturen 
konsten och användningen av olika platser. Genom 
att tillvarata dessa värden, skapas möjligheter till 
framtida kulturmiljöer.

Grönstruktur
Naturen längs fastlandets kust präglas av ett sprick-
dalslandskap med långsträckta dalgångar och branter. 
Höga naturvärden finns knutna till de områden 
med ädellövskog, som tillsammans bildar ett viktigt 
ekologisk spridningssamband längs med kusten. Med  

Strandskydd
Österåkers kommun består av ett stort kustområde och 
strandskydd gäller generellt i hela detta område, om det 
inte har upphävts i planbestämmelser. Strandskydd gäller 
från strandlinjen och 100 meter ut i vattnet samt 100 
meter upp på land. I utvalda områden som bedömts ha 
stort värde för allmänhetens tillgänglighet har skyddet 
förlängts upp till 300 meter från strandlinjen. Vilka områ-
den som är berörda av utökat strandskydd har beslutats 
av Länsstyrelsen.

Strandskyddets syften är att upprätthålla allemansrättslig 
tillgänglighet i strand området och att skydda växt- och 
djurlivet där. Enligt 7:13§ miljöbalken är meningen att 
varaktigt upprätthålla dessa värden och även områden 
som inte frekventeras av friluftslivet, eller har stora bio-
logiska värden ska skyddas, då dessa i framtiden kan få 
ett större värde för strandskyddets syften. Inom strand-
skyddat område är det förbjudet enligt 7:15§ miljöbalken 
att uppföra byggnader och anläggningar som påverkar 
möjligheterna för allmänheten att röra sig fritt samt att 
utföra åtgärder som innebär en väsentlig förändring av 
livsvillkoren för växter och djur. För att få göra något 
av detta, krävs godkännande av en ansökan om strand-
skyddsdispens hos kommunens byggnadsnämnd. 

För att kunna få dispens krävs ett särskilt skäl enligt 
7:18c § miljöbalken. Om det inte finns ett särskilt skäl 
kan kommunen inte ge strandskyddsdispens oavsett 
andra faktorer som liten miljöpåverkan av åtgärden eller 
att den inte har effekt på allemansrättslig tillgänglighet. 
Vad som är ett särskilt skäl definieras förutom av miljö-
balken, av juridisk praxis. Även om det finns ett särskilt 
skäl är det inte givet att strandskyddsdispens kan ges då 
åtgärden inte heller får strida mot strandskyddets syften. 
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spridningssamband menas naturtyper och livsmiljöer 
för växter och djur och hur de hänger samman. 
Fungerande spridningssamband för olika naturtyper 
är en viktig del i kommunens gröna infrastruktur.

På flera platser längs kusten finns även åker-, 
ängs- och betesmarker med höga natur- och 
kulturmiljövärden.

Skärgården präglas av ett småbrutet och delvis kargt 
landskap. På Ljusterös nordvästra kuststräcka finns 
ädellövskog liksom hagmarker och mindre områden 
med äldre barrskog. På nordöstra och södra delen av 
ön finns ett levande kultur- och jordbrukslandskap 
med naturvärden kopplat till hagmarker och bryn-
miljöer samt ädellövskog. 

Östra och västra Lagnö består av ett småbrutet 
landskap, liksom flera av de stora öarna i mellanskär-
gården såsom Husarö, Äpplarö, Särsö och Kålgårdsön 
som är en del av Ingmarsö. Fortfarande finns inslag 
av ängs- och betesmarker med artrik flora, även om 
de på flera platser hotas av igenväxning. Lundartade 
lövskogar förekommer på flera ställen och en del 
gamla lövträd förekommer, framför allt ek, alm och 
ask. 

På Ingmarsö finns en väl bevarad skärgårdsbebyggelse 
och ett jordbruk som ännu är i drift. Ön har ett ljust 
öppet skogslandskap med mindre åkertegar, ängar 
och hagar med rik flora.  

Den yttre skärgården består av många öar, kobbar 
och skär. På de större öarna finns inslag av mullrikare 
jordar och här finns en frodigare kalkgynnad vegeta-
tion. Flera av de större öarna bär spår av tidigare bete 
och strandzonerna kan många gånger fortfarande 
hysa hävdgynnade växter. Ytterskärgårdens unika 
miljöer är extra känsliga för störning, inte minst den 

rika sjöfågelfaunan. De mindre öarna utgörs tills stor 
del av karga hällmarker.

De störningskänsliga miljöerna i kust och skärgård 
både på land och i vatten, är komplexa och mycket 
är fortfarande oklart om dessa ekosystem och 
effekterna av mänsklig påverkan, såsom tillförsel 
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av näringsämnen, storskaligt fiske, förekomsten av 
miljöskadliga ämnen och klimatförändringarna. 
Livsmiljöer med livskraftig fauna i balans, präglade av 
biologisk mångfald som hyser plats åt en stor vari-
ation av arter och individer är nyckeln till hållbara 
ekosystem. Miljöövervakningen i länet visar dock att 
vissa arter ökat kraftigt i antal, som till exempel skarv, 
säl och spigg, medan andra arter istället minskar som 
t.ex. ejder, öring och gädda. Att öka kunskapen om 
vad som ligger bakom dessa trender och vad utveck-
lingen får för konsekvenser för ekosystemen, är av 
stor betydelse.

Blåstruktur
Österåkers kommun har en mångfald av naturtyper 
och detta gäller även vattenmiljöerna. I den frodiga 
innerskärgården, med dess vikar, finns goda förutsätt-
ningar för fiskars uppväxt och lek. Yttre skärgården 
med sitt klara vatten, är en känslig och relativt ostörd 
miljö, viktig för de arter som lever där. Dessa miljöer 
är även populära som rekreations- och turistmål. De 
olika delarna av skärgården har alla stora naturvärden 
men skiljer sig åt, vad gäller hur de bör förvaltas och 
utvecklas.

I Österåkers kommuns kust- och skärgårdsområ-
den finns många platser med höga naturvärden, 
till exempel grunda skyddade vikar med mycket 
växtlighet, rena sandbottnar och strömsatta sund. I 
kommunen finns även flera havsmynnande vatten-
drag som erbjuder viktiga sötvattensmiljöer för olika 

arter, bland annat fungerar dessa platser som viktiga 
reproduktionslokaler för abborre och gädda. Dessa 
viktiga och känsliga vattendrag har ofta vandrings-
hinder i form av dammar, borttagandet av våtmarker 
och riskerar därför att torka ut periodvis.

Att bevara en värdefull miljö, är mer resurseffektivt 
än att försöka återskapa värden som gått förlorade. 
Det är därför betydelsefullt att bevara vissa typer av 
miljöer som har stora värden och även miljöer med 
ovanliga värden. Detta måste beaktas vid utveckling 
av kust och skärgården. De mest känsliga och vär-
defulla miljöerna, de grunda beväxta vikarna, utgör 
oftast även de mest attraktiva för besöksnäringen 
och för utveckling av bryggor, varv och marinor. 
Om exploatering istället sker i mindre känsliga, mer 
exponerade, områden skulle det vara av stort värde 
för framförallt de grunda vikarnas naturvärden. 

Österåkers kommun har flera vattenförekomster 
som till år 2021 eller senast 2027 ska uppnå 
miljökvalitetsnormerna god ekologisk status och 

god kemisk status enligt vattendirektivet. Detta är 
ett omfattande regelverk som inkluderar allt från 
föroreningar i vattnet till vandringshinder i vatten-
miljön. Österåkers kustvatten uppnår inte kraven 
för dessa normer och åtgärder behöver vidtas för att 
uppfylla kraven.Förslag på åtgärder kommer att tas 
fram inom ramen för arbetet med lokala åtgärds-
program för vatten i Österåkers kommun. Vidare 
är det viktigt att vid utveckling, arbeta utifrån de 
riktlinjer och vägledningar som beskrivs i Österåkers 
kommuns dagvattenstrategi samt följa kommunens 
översiktsplans gällande hanteringen om en hållbar 
dagvattenhantering.

För att uppnå miljökvalitetsnormen kommer 
det krävas åtgärder i Österåker men även i våra 
grannkommuner som vi delar vattenförekomsterna 
med. För kommunens största havsmynnande 
vattendrag Åkers kanal finns en samverkan mellan 
Norrtälje, Vallentuna och Österåker som heter 
Åkerströmmen vattenvårdssamverkan, som arbetar 
med åtgärdsförslag. 

Bottenflora i Österåkers skärgård. Foto Ekologigruppen
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Skyddade områden
Majoriteten av kommunens skyddade områden finns 
i kust- och skärgårdsområdet. Flertalet av reservaten 
utgör exempel på mellanskärgårdsnatur med hällmar-
ker, barrskogar, lövskogar, odlingsmarker, badklippor 
och skyddade naturhamnar. På fastlandet finns ett 
antal Natura 2000-områden som utgörs av kultur-
präglade trädklädda gräsmarker och strandängar. För 
att värna det särpräglade landskapet är stora delar av 
kust och skärgården också utpekade som riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. 

Trots att många av kommunens skyddade områden 
finns längs kusten och i skärgården, så finns det 
väldigt få skyddade vattenområden. Det enda lagliga 
skydd som gäller i kommunens vatten är strandskydd 
vilket sträcker sig 100-300 meter (upp och ut) från 
strandlinjen. Åtgärder inom strandskyddat område, 
får utföras endast om det finns särskilda skäl.

Ett kulturrreservat finns på Brottö i mellanskärgården 
och utgör ett exempel på ett levande skärgårdsjord-
bruk (se intressekarta för kulturmiljö).

Strandskydd 
Då Österåkers kommun har ett omfattande kustom-
råde, är strandskyddet en viktig fråga i utvecklingen 
av kommunen. Det påverkar både utvecklingen av 
tätorten, möjligheten att bedriva verksamheter och 
förutsättningar för byggnation och annan utveckling 
av fastigheter i skärgården. 

Allemansrätten ger stora möjligheter att nyttja skär-
gårdens vatten och det tillåts att komma nära bryggor 
och fastigheter, under förutsättning att du inte stör, 
skräpar ner eller förstör. 

Strandskyddet är en strikt lagstiftning och att äga en 
strandtomt i skärgården, eller bedriva en verksamhet 
ger inte automatiskt rätt att ha en brygga på din 
fastighet. En utveckling av skärgården behöver därför 
ske i enlighet med strandskyddslagstiftningen och 
enskilda intressen som privata bryggor och verksam-
heter kan behöva stå tillbaka för allmänna intressen, 
som tillgänglighet för friluftslivet och bevarande av 
känsliga miljöer. Kommunen stöder en utveckling 
av kust och skärgård och vill i den mån det är 
möjligt, underlätta för personer som bor och verkar i 
skärgården. Detta omfattar även prövning av strand-
skyddsdispenser. Ansvaret för att pröva strandskydds-
dispanser delas med länsstyrelsen, som har möjlighet 
att överpröva kommunens beslut.

Planeringsriktlinjer
Vårda och tillgängliggör kusten och skärgårdens 
kulturmiljöer.
Kulturmiljöerna längs kusten och i skärgården ska 
göras mer tillgängliga genom till exempel skötsel, 
information och utveckling av rekreativa stråk i 
kulturmiljö. Vid planläggning ska hänsyn tas till 
landskapets karaktär och historia.

Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och
miljöer i kust och skärgården.
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras. 
Ändringar på sådana byggnader får inte förvanska 
byggnaden eller miljön byggnaden befinner sig i.

Beakta landskapsbilden i planeringen.
Vid planläggning längs kusten och i skärgården ska 
alltid en landskapsanalys och kulturmiljöanalys göras.

Ta hänsyn till bebyggelsen inom gamla 
skärgårdsbyar.
Kulturhistoriskt värdefulla skärgårdsbyar ska bevaras. 
Karaktäristiskt för äldre skärgårdsbyar är bland annat 
en samlad bebyggelse med oregelbunden struktur. 
Byarna placerades ofta invid ett skyddat hamnläge 
med ett omgivande småbrutet odlingslandskap.

Vid planering som påverkar marina kulturmiljöer 
ska hänsyn till dessa tas.
Fornlämningar under vattenytan är skyddade. Många 
av dessa lämningar utgörs av förlista fartyg. Vid 
planering av exempelvis nya kabeldragningar under 
vattnet och muddringsarbeten ska hänsyn till de 
marina kulturmiljöerna tas. 

Stor hänsyn ska tas till kulturpräglade naturmiljöer 
med åker-, ängs- och betesmark. 
Förutom kulturarvets uttryck i landskapet finns också 
ett biologiskt kulturarv kopplat till dessa miljöer där 
den historiska skötseln av landskapet har genererat 
en rik biologisk mångfald. Dessa kulturpräglade 
naturmiljöer är dessutom karaktäristiska för kust- och 
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skärgårdslandskapet varför stor hänsyn ska tas till 
dem. 

Främja jordbruksverksamhet som håller markerna 
öppna genom bete och odling. 
Det småskaliga kulturlandskapet, med omväxlande 
åkrar, ängs- och hagmarker och ädellövskogar, hotas 
ofta av igenväxning. Utvecklingen riskerar att utarma 
kultur- och naturvärden som är karaktäristiska för 
kust- och skärgård, liksom möjligheterna till natur-
turism och friluftsliv i kommunen. Kommunen ska 
i möjlig mån stötta initiativ som syftar till att hålla 
kusten och skärgårdens kulturlandskap öppna.

Bevara ytterskärgårdens känsliga naturmiljö och 
djurliv.
Den känsliga miljön i ytterskärgården ska i huvudsak 
lämnas orörd, med ett skonsamt nyttjande för 
besöksnäring och marint friluftsliv. Exploatering av 
ytterskärgården ska undvikas.

Värna sprickdalslandskapet med bibehållna 
långsträckta dalgångar och impediment. 
Åtgärder som påverkar dalgångarnas agrara prägel 
och som bryter dess långsträckta karaktär ska undvi-
kas. Dalgångarnas karaktär ska värnas genom att ny 
bebyggelse anpassas i skala och placering.

Ta hänsyn till ekosystemtjänster både på land och i 
vatten. 
Kommunen ska bidra med kunskap om vilka eko-
systemtjänster som finns och hur vi kan tillvarata 

dem. Kommunen ska arbeta strategiskt för att 
vidmakthålla och utveckla viktiga ekosystemtjänster, 
genom att på översiktlig eller områdesnivå analysera 
tillgången till och behovet av olika tjänster. Genom 
att värna de naturliga ekosystemen som finns längs 
kusten och i skärgården stärks kommunens resiliens. 
Vid utveckling ska hänsyn till ekosystemtjänster tas 
genom att tillhandahålla och värna om ytor för till 
exempel dagvattenrening, översvämningshantering, 
biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och 
kulturella upplevelser. Kommunen ska bidra med 
kunskap om vilka ekosystemtjänster som finns och 
hur vi kan tillvarata dem. Kommunen ska arbeta 
strategiskt för att vidmakthålla och utveckla viktiga 
ekosystemtjänster, genom att på översiktlig eller 
områdesnivå analysera tillgången till och behovet av 
olika tjänster. Vid bebyggelseutveckling ska hänsyn 
till ekosystemtjänster tas.

Planera med hänsyn till biologisk mångfald och 
ekologiska spridningssamband. 
Genom att öka kunskapen om, och identifiera 
värdefulla naturmiljöer och dess spridningssamband 
stärks inte bara kommunens ekologiska hållbarhet 
och resiliens, utan också vår identitet, attraktivitet 
och  föreskomsten av ekosystemtjänster.

Värna vattenområden med höga biologiska 
värden.
Vid exploatering ska hänsyn tas till områden med 
höga biologiska värden. Utveckla områdena med 
skötsel och tillsyn, för att skapa förutsättningar för 

vistelse i dessa områden. Grunda, oexploaterade, 
skyddade vikar är en viktig miljön för rekrytering av 
fisk i kustområdet. Miljöerna behöver ses i sin helhet 
och skyddas även utöver strandskyddet. 

Vandringshinder för fisk ska åtgärdas och nya 
hinder ska inte anläggas.
Åtgärder i vattendrag ska utformas så att de inte 
skapar ett vandringshinder. Innan nya konstruktioner 
i vattendrag anläggs, till exempel vägtrummor, ska 
påverkan på djurs rörelse alltid kartläggas med hjälp 
av ekologisk expertis. Befintliga vandringshinder ska 
åtgärdas.

Kompensationsåtgärder för ingrepp i värdefulla 
natur- och vattenmiljöer.
Att bevara värdefulla natur- och vattenmiljöer ska 
alltid vara första alternativet. När ingrepp i värdefulla 
vattenmiljöer ändå sker, ska kompensationsåtgärder 
utföras. Åtgärderna varierar utifrån de värden som 
påverkas. I största möjliga mån ska dessa utföras i 
samma område som ingreppet. 

Samarbeta med olika organisationer som utför 
miljökvalitetshöjande åtgärder i vatten.
Kommunen ska samverka med olika organisationer 
som utför miljökvalitetshöjande åtgärder i vatten. 
Kommunen ska vid behov delta i projekt och bidra 
med expertis.
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Värna vattenkvaliteten för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vid planering och exploatering ska hänsyn tas till 
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
vatten med hänsyn till vattenförekomsternas status, 
genom bland annat en hållbar dagvattenhantering 
i linje med kommunens översiktsplan och dagvat-
tenstrategi. Hur vattenförekomsterna påverkas av 
exploatering ska alltid utredas och om det finns risk 
att miljökvalitetsnormerna överskrids ska förebyg-
gande åtgärder vidtas. Utveckling som sker i angräns-
ning till grundvattenförekomster, får endast margi-
nellt påverka grundvattnets kvantitet eller kvalitet så 
att varken kemisk eller kvantitativ status försämras. 
Vid beslut om exploatering eller verksamheter som 
påverkar en vattenförekomst som berör flera kommu-
ner ska samråd ske mellan kommunerna. 

Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Ta hänsyn till fornlämningar vid 
planläggning.

• Värna särskilt värdefulla områden för 
naturvården.

• Gör hållbara avvägningar mellan jord-
bruksmark och väsentligt samhällsintresse.

• Värna grunda skyddade vikar med mycket 
växtlighet.

• Dagvattenhanteringen ska vara hållbar 
och dagvatten ska ses som en resurs. Naturvärdesinventering i Österåkers skärgård. Foto Ekologigruppen<Ingen överlappande länk>
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Intressekarta kulturmiljö
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till kulturmiljön bör tas. 

Ytterskärgården

Mellanskärgården
Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs
Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö

Rydbo
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Intressekarta naturmiljö
Kartan visar nuläge samt var i kommunen hänsyn till naturmiljön bör tas. Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) är områden där särskild hänsyn till miljön ska tas. 
Vid planläggning ska förekomsten av ESKO alltid, enligt MKB-förordningen, beaktas inom miljökonsekvensbeskrivningar. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Biotopkartering Ingmarsö
Biotopkarteringen över Ingmarsö visar värdefulla naturmiljöer på Ingmarsö med omland. 

Ingmarsö

Finnhamn

Brottö
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Intressekarta vattenmiljö
Kartan för vattenmiljö visar nuläge samt var i kommunens vatten det finns höga naturvärden. Värderingarna är gjorda 2008-2009 i samband med framtagandet av kom-
munens underlagsrapporter till Strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun. Uppdatering och tillägg till materialet gjordes 2019 i samband med arbetet 
med det tematiska tillägget. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Teknisk försörjning
I detta avsnitt beskrivs teknisk försörjning som ett kust- och skärgårdsintresse 
samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska läsas som ett 
tillägg till översiktsplanen 2040.

Dricksvattenförsörjning 
Dricksvatten är en viktig förutsättning för att till-
skapa en levande kust och skärgård. Delar av fastlan-
dets kust och skärgården har idag tillgång till kom-
munens allmänna VA-nät och utredning om fortsatt 
utbyggnad beskrivs i kommunens översiktsplan och 
VA-plan. I Stockholms län är det en liten andel av 
befolkningen som har enskild vattenförsörjning i 
form av egna borrade brunnar eller gemensamhetsan-
läggningar. Av de som har enskild vattenförsörjning 
finns flertalet i länets kust- och skärgårdsområden. I 
Österåkers kommun finns det uppskattningsvis cirka 
5000 enskilda vattentäkter. 

Längs kusten och skärgården finns det problem med 
vattenbrist, vattenkvalitet och saltvatteninträngning 
i enskilda vattentäkter. På grund av berggrundens 
naturliga kemiska sammansättning, förekommer 
i vissa fall höga halter av framförallt radon, uran, 

bly och arsenik i enskilda brunnar, som innebär att 
vattnet bedöms som otjänligt och behöver åtgärdas. 

Längs fastlandets kust och i skärgården finns det 3 
områden som har vattenskydd, Linanäs, Lillnäs och 
Roslags-Kulla. Vid planering ska hänsyn tas till de 
föreskrifter som finns för vattenskyddsområdena. 

Avfall- och avloppshantering
Förutsättningarna för insamling och transport 
av avfall skiljer sig mellan olika kommundelar. 
Skärgårdsbebyggelsens lantliga karaktär med en infra-
struktur som består av små enskilda bryggor, mindre 
grusvägar och ofta enbart en stig som leder fram till 
fastigheterna, innebär en utmaning för renhållarna 
att hämta hushållsavfall vid varje fastighet. Liknande 
förutsättningar återfinns för stora delar av fastlan-
dets kuststräcka. En välfungerande och miljövänlig 
avfallshantering med tryggt system för insamling och 

transport där renhållarnas arbetsmiljö, samt brukar-
nas tillgänglighet för att slänga och sortera sitt avfall 
är viktiga aspekter i att skapa en hållbar utveckling av 
kust och skärgård. 

Längs kusten och i skärgården finns flera 
återvinningsstationer för material som omfattas av 
producentansvaret. I skärgården nyttjas idag en fly-
tande återvinningscentral som möjliggör insamling av 
grov-, el- och farligt avfall från hushållen. Fastlandets 
kuststräcka har nära till kommunens återvinningscen-
tral Brännbacken. 

Till följd av nya förordningar för tidningar och 
förpackningar ska producenterna av dessa erbjuda 
hämtning av avfallet bostadsnära. Detta innebär att 
ett insamlingssystem kommer att upprättas även 
längs kusten och i skärgården. Enligt förordningen 
ska fastighetsägarna underlätta hämtningen av detta 
avfall, vilket innebär att det ska vara möjligt att ta 
sig fram till platserna där producenterna kan hämta 
materialet på ett godtagbart vis. Förordningen har 
även ändrats gällande matavfall, där fastighetsnära 
insamling ska erbjudas. Ny lagstiftning i miljöbalken 
medför även att bygg- och rivningsavfall som inte 
producerats i en yrkesmässig verksamhet klassas som 
avfall som kommunen ansvarar för. Detta medför att 
kommunen ska säkerställa att hämtningen kan ske av 
dessa avfallsslag på ett hållbart och långsiktigt sätt. 
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Längs fastlandets kuststräcka och i skärgården finns 
många enskilda avlopp som behöver tömmas på slam. 
I skärgården görs detta antingen direkt från en båt 
när så är möjligt eller från ett terränggående töm-
ningsfordon som körs i land från båten. I många fall 
krävs att tömningspersonal drar slangar långa sträckor 
för att komma åt att tömma avloppen.  

Trots korrekt hantering av enskild avlopp kan 
mängden av dem orsaka stor påverkan på recipienter, 
sjöar eller vattendrag. Vid utveckling är det viktigt att 
ta hänsyn till vattenrecipienternas tålighet i relation 
till utbyggnad av fler enskilda avlopp. 

Delar av fastlandets kust och skärgården har idag 
tillgång till kommunens allmänna VA-nät och utred-
ning om fortsatt utbyggnad beskrivs i kommunens 
översiktsplan och VA-plan. 

Latrintömning för fritidsbåtar
För fritidsbåtar finns det ett 10-tal platser i kom-
munen där latrin kan tömmas. Från och med 2015 
är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från 
fritidsbåtar i hav, sjöar och vattendrag. Toalettavfall 
som sprids i naturen påverkar miljön negativt bland 
annat genom att påverka halterna av näringsämnen i 
vattnet. En välfungerade och tillgänglig struktur för 
hanteringen av latrintömning från båtar bidrar till en 
bättre närmiljö i kust och skärgården samt bidrar till 
att miljökvalitetsnormerna för vatten kan nås.

Fiber
Det digitala samhället har behov av en mer utbyggd 
och trygg fiberinfrastruktur. Sverige har som mål 
att hela landet bör ha tillgång till infrastruktur som 
medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster 
som stödjer digitalisering. I Österåker finns bland 
annat Österåkers stadsnät, ÖSAB som arbetar för ett 
utbyggt fibernät. 

Tillgång till fiberinfrastruktur är en viktig förutsätt-
ning för att människor ska kunna leva, bo och verka 
längs fastlandets kust och i skärgården. Inom skolan 
kan en trygg och säker infrastruktur för fiber inne-
bära ökad möjlighet för utbildning och för företag en 
större möjlighet för utveckling och expansion.  

Elförsörjning
Trygg och säker elförsörjning längs fastlandets kust 
och i skärgården är en viktig förutsättning för en 
vidare utveckling av området, för privatpersoner och 
verksamheter. Stormar och hårt väder har visat på 
känsligheten i elförsörjningen. Genom att gräva ner 
elkablar och isolera luftledningar sker ett arbete med 
att vädersäkra elförsörjningen. Leveranssäkerheten 
och kapaciteten har även höjts genom insatser och 
planerade insatser gällande transformatorstationer, på 
södra och norra Ljusterö och längs fastlandets kust. 

I skärgården finns två större vindkraftverk, vid etable-
ring av fler vindkraft ska riktlinjerna i kommunens 
vindkraftutredning från 2009 följas. Vindkraftverk på Ljusterö.<Ingen överlappande länk>
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Planeringsriktlinjer
Verka för ett väl utbyggt fibernät längs fastlandets 
kust och i skärgården.
År 2020 ska minst 90 procent av hushållen och företagen i 
Österåkers kommun kunna anslutas till bredband med en 
minimihastighet av 100Mbit/sek. Nya mätbara mål ska tas 
fram till 2040. 

Samordna utbyggnad av fibernätverk.
Vid utbyggnad av annan infrastruktur i kust och skärgården, 
som vägar, energisystem, vatten och avlopp ska möjligheten 
för bredband möjliggöras. 

Säkra dricksvattenförsörjning vid 

nyexploatering.
Ny bebyggelse längs fastlandets kust och i skärgården ska 
anpassas till tillgången och kvaliten på dricksvatten. I övrigt 
ska exploatering begränsas på platser där tillgången på 
dricksvatten inte är tillräcklig eller där det inte går att säkra. 
Kommunen ska vidare säkerställa att det finns erforderligt 

skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som 
försörjer fler än 50 hushåll eller där vattentäktens uttag är mer 
än 10m3/dygn. 

Tillgodose behovet av tillgängliga platser för 
avfallshantering vid utveckling. 
Gemensamma platser för insamling av avfall ska planeras 
lättillgängliga för alla människor längs fastlandets kuststräcka 
och i skärgården. Platserna ska vara strategiskt utvalda och 
lämpliga utifrån den infrastruktur som behövs för att hantera 
avfallshämtningen från både land och vatten. 

Skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet på 
land och vatten att hantera sitt avfall.
Förutsättningar ska finnas och utvecklas för det rörliga 
friluftslivet att hantera sitt avfall hållbart, däribland båtlivets 
tillgång till en säker och tillgänglig latrintömning.

Verka för att minska avfallsmängderna och öka 
andel återvunnet material.
Genom information och tillgängliga lösningar ska kommunen 
verka för minskade avfallsmängder. Genom välplanerade och 
välsorterade återvinningslösningar kan ett cirkulärt kretslopp 
skapas. 

Främja en etablering och utbyggnad av förnybara 
energikällor.
Verka för etablering och utbyggnad förnybara energikällor 
som våg-, vind-, vatten- och solkraft med hänsyn till kust och 
skärgårdens natur- och kulturvärden. 

Verka för en hållbar hantering av vatten och avlopp 
längs fastlandets kust och i skärgården.  
Verka för hållbar hantering av vatten och avlopp längs 
fastlandets kust och i skärgården samt arbeta i linje med 
kommunens VA-plan gällande utveckling av kommunalt VA i 
utpekade delar av fastlandets kuststräcka och i skärgården.   

Exempel på riktlinjer från översiktsplanen

• Utbyggnad av VA-områden ska utgå från VA-planens utredningsplan.
• Främja hållbara VA-lösningar utanför VA-verksamhetsområden
• Långsiktig vattenförsörjning ska säkras
• Dagvattenhanteringen ska vara hållbar och dagvatten ska ses som en 

resurs

• Ställ om kommunens energianvändning till förnybar energi
• Planera och möjliggör utbyggnad av tekniska anläggningar utifrån behov
• Verka för ett utbyggt fjärrvärmenät
• Möjliggör en säker avfallshantering
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Intressekarta teknisk försörjning
Kartan visar nuläge samt var i kommunen särskild hänsyn till den tekniska försörjningen bör tas. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs
Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Översiktsplanens karta över utredningsområden för kommunalt VA
Kartan visar översiktsplanens karta över hela kommunen gällande utredning för kommunalt VA. Ytterligare information går att få i VA-planen samt i kommunens 
översiktsplan. 
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Klimat, hälsa, risk och sårbarhet
I detta avsnitt beskrivs klimat, hälsa, risk och säkerhet som ett kust- och 
skärgårdsintresse samt föreslås utvecklings- och hänsynsriktlinjer. Kapitlet ska 
läsas som ett tillägg till översiktsplanen 2040.

Klimatanpassning och höjda havsnivåer
Genom sin geografiska placering utgör kustlandet 
och skärgården sårbara områden för klimatför-
ändringar med höjda havsnivåer. Den klimat- och 
sårbarhetsanalys för Österåker som tagits fram 
2015-2016 samt klimatanpassningsplanen från 2018, 
visar på områden som riskerar att drabbas av stigande 
vattennivåer av förhöjda havsvattennivåer och ökad 
skyfallsproblematik. 

Längs fastlandets kust och i skärgården pekas två 
större områden med bebyggelse ut som särskilt käns-
liga för höjda vattennivåer och klimatförändringar, 
Linanäs/Laggarsvik vid Edsviken på Ljusterö samt 
Östanå på fastlandet. Kopplat till områdena finns det 
flera specifika punkter eller vägsträckningar känsliga 
för höjda vattennivåer, exempelvis färjelägena vid 
Furusundsleden och Ljusterövägen vid Marum. I 
klimatanpassningsplanen från 2018 går det att läsa 

om problematiken samt förslag på åtgärder för att 
säkerställa en god och hållbar livsmiljö.  

Klimatförändringarna kan mötas på olika sätt, bland 
annat genom förebyggande åtgärder, skyddsåtgärder, 
beredskap och återställande åtgärder. Att inom den 
fysiska planeringen arbeta med mångfunktionella 
ytor är ett sätt att hantera klimatförändringarna. 
Utöver åtgärder finns det även olika förhållningssätt 
till klimatanpassning, vilka kan sammanfattas i tre 
olika strategier: attack, försvar och reträtt. Med attack 
menas en planering som direkt möter klimathotet, 
exempelvis genom vattentålig byggteknik. Försvar 
omfattar olika typer av skyddsåtgärder som vallar och 
murar. Reträtt innebär att backa från hotet genom 
att olämpliga områden lämnas från exploatering och 
nyttjas istället som rekreation- och grönområden. 

Farligt gods och andra riskkällor 
Längs fastlandets kust och i skärgården finns det 
verksamheter och platser som generar transporter och 
hantering av farligt gods. Olyckor med miljöfarliga 
ämnen kan få konsekvenser för både människor och 
miljö, i form av till exempel förorenande vattentäkter 
och läckage av farliga ämnen i värdefulla naturom-
råden. Hantering av olika typer av riskkällor är en 
förutsättning för en långsiktig och hållbar utveckling. 
Vid planering ska risker identifieras så att hänsyn kan 
tas och nödvändiga riskreducerande åtgärder vidtas.  

Buller är främst ett problem vid de större vägarna på 
Ljusterö och längs fastlandets kust, samt vid olika 
typer av särskilda verksamheter såsom vindkraft och 
färjelägen. 

Markföroreningar
Förorenad mark går att finna längs hela fastlandets 
kuststräcka och i skärgården, platser som äldre indu-
strier och verksamheter som till exempel båtklubbar. 
Med ett förändrat klimat med ökad andel skyfall, 
översvämningar, skred och erosion som konsekvens 
finns en ökad risk för spridning av dessa markföro-
reningar. Markföroreningarna är en viktig hälsofråga 
både för människor och miljön samt påverkar 
möjligheten för utveckling. Linanäs och Laggarsvik 
pekas ut av Österåkers kommun i klimatanpassnings-
planen från 2018 som ett särskilt känsligt område för 
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spridning av markföreningar i samband med skyfall 
och översvämningar. 

Risk för ras, skred och erosion
Markförhållandena i Österåkers kust- och skär-
gårdsområden präglas främst av berg och morän. 
Områden av lerjordar och annan jordmån förekom-
mer, bland annat vid Östanå, Linanäs och Mellansjö. 

Vid kraftiga regn och översvämningar kan särskilt 
lerjordar påverkas vilket ökar risken för ras och skred. 
Erosion präglar delar av skärgården och fastlandets 
kuststräcka, främst genom den tunga båttrafiken med 
blanda annat större färjor genom Furusundsleden. 
Finkorniga jordarter eroderas snabbare än andra 
vilket gör att området vid Östanå är särskilt känsligt 
för den erosion som transporterna i Furusundsleden 

orsakar. Erosion av stränder påverkar bland annat 
grunda vikar och fiskars möjlighet till reproduktion. 

Ett förändrat klimat innebär ökade risker för ras och 
skred vilket påverkar möjligheterna att bo, verka och 
leva längs fastlandets kust och i skärgården. Genom 
förändrade egenskaper i marken genom skred och ras 
och även erosion kan även dricksvattenförsörjningen 
bli hotad.  
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Planeringsriktlinjer
Planera för hälsosamma livsmiljöer längs kusten 
och i skärgården. 
Ny bebyggelse ska planeras så att det inte uppstår 
besvär för människor gällande buller, luft- och vat-
tenföroreningar. Bebyggelse vid vägar för transporter 
av farligt gods, störande verksamheter samt verksam-
heter som kan innebära särskilda risker vid olyckor 
ska planeras på ett sätt som gör att riskerna bedöms 
acceptabla för samhället. 

Verka för minskad påverkan av erosion i 
Furusundsleden. 
Genom samverkan och gemensam målsättning 
ska stränder och värdefulla naturområden längs 
Furusundsleden tryggas från vidare erosionsskador. 

Verka för att klimatsäkra miljöfarliga verksamheter 
i riskområden för översvämning, ras, skred och 
erosion.
För verksamheter som ligger vid vattnet eller på 
platser där det finns risk för översvämning, ras, 
skred eller erosion ska kommunen i samverkan med 
berörda aktörer verka för klimatsäkrande åtgärder 
för att minimera risken för spridning av miljöfarliga 
ämnen.  

Vid ny bebyggelse i översvämningshotade områden 
ska klimatanpassade åtgärder vidtas.
Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande 
vikt, bör placeras med lägst grundläggningsnivå 
minst 2,70 meter över havet (RH2000). Vid avsteg 

från detta ska det motiveras med utredningar, karte-
ringar, riskbedömningar och den nya bebyggelsen ska 
vara utformad för att klara översvämningar och höga 
vattenflöden. 

Vid utveckling ska hänsyn tas till risken för 
markföroreningar. 
Vid utveckling behöver hänsyn tas till hanteringen 
av markföroreningar och en bedömning göras över 
risken för markföroreningar innan en exploatering 
görs. Särskilt i de områden där risken för detta anses 
hög, t.ex. Linanäs/Laggarsvik. 

Vid utveckling ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur. 
Vid utveckling ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad infrastruktur som vid översvämning 
och skyfall eller i händelse av annan klimatrelaterad 
incident förblir tillgänglig. Kommunen ska arbeta 
utifrån nationella riktlinjer för klimatanpassning samt 
kommunens klimatanpassningsplan från 2018. 

Skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö 
avseende ett förändrat klimat 
Den bebyggda miljön ska bidra till att goda och häl-
sosamma livsmiljöer skapas. Kommunen ska arbeta 
kontinuerligt med planering på en såväl översiktlig 
som mer detaljerad nivå för att risker för människors 
hälsa och säkerhet hanteras. I samverkan med andra 
aktörer ska kommunen verka för ökad kunskap och 
information om klimatanpassning och att såväl ny 
som befintlig bebyggelse kan säkras. 

  
Exempel på riktlinjer från 
översiktsplanen

• Planera för att risker som transporter av 
farligt gods genom bebyggda områden 
medför ska bli acceptabla

• Vid exploatering av misstänkt förorenade 
områden ska föroreningar i marken och 
grundvattnet utredas 

• Planera för en resilient kommun
• Ny bebyggelse ska inte försvåra för 

möjligeten att skydda befintlig
• Vid planläggning ska hänsyn till extrema 

regn tas

361



75

Del 4. Kust- och skärgårdsintressen

Intressekarta klimat, hälsa, risk och sårbarhet
Kartan visar befintliga riskobjekt som medför störst risk i Österåkers kommuns kust och skärgård. Kartan visar också de områden som är geologiskt sårbara på grund av en 
hög spridningsrisk i grundvattnet, vidare visar kartan vattenskyddsområden samt framtida havsvattenstånd. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Riksintressen 
Detta avsnitt redovisar de riksintressen som finns inom avgränsningen 
för det tematiska tillägget för kust och skärgården samt kommunens 
ställningsstagande. 

Kulturmiljö
Inom avgränsningen för tillägget finns två riksintres-
sen för kulturmiljön, Rydboholm och Roslags-Kulla.

Roslags-Kulla
Ställningstagande                                       
Riksintresset påverkas av det tematiska tillägget då 
utveckling i området vid Roslags-Kulla och Östanå 
föreslås. En aktualitetsprövning av planprogrammet 
för området genomfördes 2019 med hänsyn till riks-
intresset, där frågor som kulturmiljö hanterades. Vid 
utveckling av Roslags-Kulla ska stor hänsyn tas till 
den befintliga miljön och bidra till att ingen påtaglig 
skada sker på riksintresset. Hur en hållbar utveckling 
kan ske ska utredas vidare och bör ske med stor 
beaktning av kulturmiljövärdena i området. 

Motivering för riktsintresset                
Herrgårdslandskap med gårdsanläggningar som speg-
lar olika sidor av 1700-talets herrgårdskultur, både 
vad gäller gårdarnas storlek och arkitekturutveckling 

samt Roslags-Kulla sockencentrum med märklig 
träkyrka från 1706.

Uttryck för riksintresset                                    
Östanå slott som dominerar bygden, och den 
mindre och enklare Mälby herrgård, med huvud-
byggnader i nyklassicism respektive karolinsk stil. 
Barockträdgården vid Östanå, som sträcker sig ner 
mot Saltsjön. Ekonomibyggnader, Östanå såg med 
arbetarbostäder och andra byggnader och anlägg-
ningar som visar på verksamheten vid herrgårdarna. 
Alléer, gamla vägsträckningar och det av godsdriften 
präglade kulturlandskapet. Roslags-Kulla kyrka i en 
arkitekturstil som hör hemma i Finland, med f.d. 
kommunisterbostad och två äldre skolhus. 

Rydboholm
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms inte påverkas av det tematiska 
tillägget till översiktsplanen då ingen ny utveckling i 
området förelås. 

Motivering för riktsintresset                
Herrgårdslandskap, med Rydboholms slott och 
Östra Ryds kyrka, som visar levnadsbetingelserna för 
landets främsta adelssläkter alltsedan medeltidens 
slutskede. 

Uttryck för riksintresset                                    
Rydboholms slott med det fristående Vasatornet från 
1400-talet, ett kärntorn med såväl bostads och för-
svarsfunktioner, och huvudbyggnad som i grunden är 
från 1500-talet men som fick sitt nuvarande utseende 
från 1700-talet. Den stora engelska parken med olika 
monument och små byggnader. Ekonomibyggnader 
och anläggningar som hör ihop med godsets verk-
samhet, samt det av herrgårdsdriften präglade land-
skapet med vidsträckta åkrar, alléer, arrendegårdar 
och torp, flera med enhetlig utformning. Östra Ryds 
kyrka, som både är sockenkyrka och Rydboholms 
patronats- och gravkyrka, med till sockencentrumet 
hörande byggnader som klockarbostad och skola. 

Naturmiljö
Inom avgränsningen för tillägget finns tre riksintres-
sen för naturmiljön, Ullnasjöns De Geermoräner och 
mellan- och ytterskärgården

Ullnasjöns De Geermoräner
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms inte påverkas av det tematiska 
tillägget då ingen utveckling inom det tematiska 
tilläggets avgränsning föreslås.  
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Landskapsform                                           
Sprickdalslandskap

Värdeomdöme                                             
Fullständig och mycket geovetenskapligt värdefull 
serie av De Geermoräner. De har högt pedagogiskt 
värde, i synnerhet norr om Deglinge, där ryggarna är 
särskilt tydliga

Förutsättningar för bevarande                       
Områdets karaktär som viktigt geologiskt objekt 
bevaras. Värdet kan reduceras av exempelvis täkt, 
schaktning, bebyggelse, vägbyggnad och upplag. 

Områdets huvudrag                                               
Från Ullnasjöns östra strand och söderut ända 
ned till Norrängen i västra Rydboholms området 
förekommer en intressant serie De Geermoräner 
som har stor betydelse för studier av inlandsisens 
avsmältning. Ryggarna, som är utsträckta i öst-västlig 
eller nordost-sydvästlig riktning framträder tydligast i 
hagmarken norr om Deglinge. 

Denna i detalj karterade moränserie är ett mycket 
pedagogiskt exempel på De Geermoräner. I betes-
marken vid Deglinge ligger fem stora moränryggar. 
Mellan dessa förekommer betydligt mindre morän-
ryggar. Moränerna är här nästan blockfria. Tidigare 
ansågs de ha bildats vid inlandsisens front och 
alltså vara en typ av ändmorän. Avståndet mellan 
ryggarna skulle markera iskantens årliga avsmältning. 
Numera anses de vara bildade innanför iskanten men 
i sprickor parallella med den. Avståndet mellan de 

stora moränryggarna överensstämmer väl med de 
mått som Gerhard De Geer genom lervarvskrono-
logisk mätning erhållit på iskantens normala årliga 
recession i närliggande trakter. 

Längre söderut i området är moränryggarna lägre och 
bevuxna av barrskog. Längst i söder är moränerna 
blockrika. 

Mellanskärgården
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms inte påverkas i stor utsträckning 
av det tematiska tilläggets föreslagna utveckling. Vid 
utveckling av Ingmarsö och de marina näringarna  
måste stor hänsyn tas till riksintresset för naturvård 
i mellanskärgården. Vidare föreslås utökad andel 
naturskydd i mellanskärgården för att tillgodose 
intresset, bland annat värdefulla vattenmiljöer. 

Landskapsform                                           
Sprickdalslandskap

Värdeomdöme                                               
Mellersta skärgården utgör ett typisk sprickdalsland-
skap med en mångfald av stora och små öar åtskilda 
av sund och fjärdar. Det mosaikartade landskapet 
rymmer ett stort antal olika naturtyper. Särskilt 
värdefulla är stränder, grunda vattenområden, 
våtmarker, ädellövlundar, äldre barrskogsbestånd och 
naturbetesmarker som torrängar, kalkfuktängar och 
strandängar. 

Växt- och djurlivet är rikt. På skären och utmed 
stränderna häckar rikligt med kustfågel. Öar i västra 
delen av Gälnan är viktiga häckningsplatser, även 
barrskogsområden utgör sådana platser. Grunda 
vattenområden är viktiga produktionsområden för 
många djur. 

Förutsättningar för bevarande                           
Fortsatt jordbruk med åkerbruk, naturvårdsinriktad 
betesdrift, ängsbruk och skötsel av landskapselement. 
Restaurering av igenvuxna ängar och naturbetes-
marker. Områdets värden kan påverkas negativt av 
minskad eller upphört ängsbruk/betesdrift skogs-
plantering på jordbruksmark och exploatering genom 
bebyggelse och anläggningar mm. 

Områdets huvudrag                                                    
I mellersta skärgården är landskapet mosaikartat 
och splittrat med en mängd stora och små öar. 
Hällmarktallskog och barrblandskog blandas ofta 
med lövpartier och inägomarker. 

Särskild skyddsvärd del av mellanskärgården omfattar 
bland annat Ingmarsö, Östra Lagnö med omgivande 
öar, däribland Fambakarna. Åsättrafladen, Gärdsvik 
och Norsviken på Ljusterö.

Ytterskärgården
Ställningstagande                                       
Riksintresset bedöms inte påverkas då ingen utveck-
ling föreslås i ytterskärgården. 
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Landskapsform                                           
Sprickdalslandskap

Värdeomdöme                                               
Stockholms skärgård utgör ett världsunikt 
landskap med utomordentligt stora värden. 
Skärgårdslandskapet omfattar många öar och präglas 
av vackert slipade granit-/gnejsklippor, en sparsam 
men intressant växtlighet, ett rikt fågelliv samt 
värdefulla brackvattenmiljöer. Skärgårdsområdet är 
en övergångszon till högre salthalt söderut och utgör 
nordligast utbredningsområde för ett antal marina 
arter. 

Variation av exponering och hydrografi inom områ-
det ger stor variation i artförekomst och sammansätt-
ning. Genom områdets orördhet och vidsträckta areal 
utgör det ett viktigt referensområde. Utskärgården 
bär spår av gammal kulturpåverkan. Området har 
utomordentligt stora värden och är intensivt utnyttjat 
av det båtburna friluftslivet. 

Fågellivet präglas av dykänder och måsfåglar. 
Skärgården utgör landets starkaste fästen för havsörn. 

Områdets huvudrag                                                    
Stockholms skärgård med dess drygt 30 000 öar, kob-
bar och skär, uppvisar stora variationer i t.ex. geologi 
och klimat vilket ger en mycket mångformad natur. 
Kalskärszonen är iögonfallande i ytterskärgården. De 
större öarnas inre upptas mest av lågväxande mattor 

av enbuskar eller rishedar. På heden finner man 
typiska myrväxter. På de yttersta skären ger lavarna liv 
åt landskapet och i bergssprickorna växer baldersbrå, 
styvmorsviol, gul fetknop, kärleksört och gräslök.

Djurlivets sammansättning skiljer sig inte så mycket 
från skärgården i övrigt. Generellt minskar antalet 
djurarter ju längre ut mot kalskären man kommer 
men antalet individer inom arten kan vara högt. 
Gråsäl lever i ytterskärgården samt en mängd 
skärgårdsfåglar.   

Kust och skärgård
Riksintresset för kust och skärgård innefattar hela det 
tematiska tilläggets avgränsning.

Kust och skärgård
Ställningstagande                                        
Kommunen tolkar avgränsningen så att riksintresset 
inte omfattar tätorten Åkersberga. Vid bebyggelseut-
veckling inom riksintresset för kust och skärgård ska 
det ske med hänsyn till riksintresset. 

Beskrivning:                                                  
Österåkers kust- och skärgårdsområde är, med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
området, i sin helhet av riksintresse och omfattas av 
särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. 
Exploateringsåtgärder och andra ingrepp i miljön får 

komma till stånd endast om de kan ske på sådant sätt 
som inte påtagligt skadar områdenas natur och kul-
turvärden. Fritidshusbebygelse får endast komma till 
stånd i form av komplettering till befintlig bebyggelse 
eller om det tillgodoser friluftslivets intressen eller 
avser enkla fritidshus i närheten av storstadsregioner. 
Bestämmelserna innebär dock inte någon restriktion 
för utvecklingen av stadsbygden då bestämmelserna 
inte skall utgöra hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller det lokala näringslivet. 

Friluftsliv
Inom avgränsningen för tillägget finns tre riksintres-
sen för friluftslivet, mellanskärgården, ytterskärgården 
och Bogesundslandet. 

Mellanskärgården
Ställningstagande                                                 
Viktiga delar av Österåkers identitet som översikts-
planen lyfter fram är vattnet, skärgården och ett 
aktivt friluftsliv. Det tematiska tillägget ämnar att 
lyfta fram och tillgängliggöra dessa värden i linje med 
riksintressets syfte. På Ingmarsö föreslås att detaljpla-
ner för service och bostäder upprättas. Genom 
möjliggörande för service i skärgården kan frilufts-
livet och riksintresset stärkas. Vid uppförande av ny 
bebyggelse bör det ske på ett sätt som inte begränsar-
friluftslivet. Vidare föreslås förutsättningarna för ett 
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friluftsområde som skulle stärka riksintresset utredas 
söder om Örsö. 

Beskrivning                                                 
Stockholms mellersta skärgård har stor betydelse för 
människor inom friluftslivet som saknar tillgång till 
egen båt genom att det finns många bryggor och 
linjer med reguljär båttrafik. Mellanskärgårdens 
variationsrika och förhållandevis välbevarade kultur-
landskap har stora värden för friluftslivet. Området 
erbjuder mycket goda förutsättningar för friluftsakti-
viteter som fritidsfiske, strövande och långfärdsåkning 
på skridskor. 

För det båtburna friluftslivet har tillgängliga 
strandavsnitt och ankarvikar i detta område också 
mycket stor betydelse som naturliga natthamnar på 
väg ut mot ytterskärgården eller på väg tillbaka till 
hemmahamnen. 

Ytterskärgården
Ställningstagande                                                     
Det tematiska tillägget föreslår inte någon utveckling 
som negativt påverkar riksintresset. Viktiga delar av 
Österåkers identitet som översiktsplanen lyfter fram 
är tillgången till vattnet, skärgården och ett aktivt 
friluftsliv. Det tematiska tillägget ämnar att lyfta fram 
och tillgängliggöra dessa värden i linje med riksintres-
sets syfte. 

Beskrivning                                                 
Stockholms ytterskärgård intar som helhet en särställ-
ning i länets natur och är oskattbar som rekreations-
område. De största värdena för friluftslivet ligger i 
den oexploaterade naturen med mycket höga natur- 
och kulturvärden och god tillgång på naturhamnar. 

Ytterskärgårdens mosaik av öar, kobbar och skär ger 
praktiskt taget outtömliga möjligheter för båtlivet 
men även för fiske, paddling och andra naturupple-
velser. Vintertid ges vid gynnsamma isförhållanden 
unika möjligheter till långfärdsåkning på skridskor. I 
området finns goda förutsättningar för många olika 
friluftsaktiviteter. T.ex. anses naturreservatet Ören 
vara ett av Sveriges absolut bästa surfställen. Området 
utnyttjas av både vind-, våg- och kitesurfare på grund 
av de utmärkta vind- och vågförhållandena som råder 
vid viss väderlek. Intill tätorten Nynäshamn ingår 
även tätortsnära strövområden som är tillgängliga 
med kollektivtrafik. 

Bogesundslandet
Ställningstagande                                                     
Det tematiska tillägget ämnar att stärka friluftslivet i 
området för riksintresset. 

Beskrivning                                                 
Bogesundslandet utgör med sitt varierade landskap 
och omfattande vattenkontakt ett mycket viktigt 
friluftsområde. Det tätortsnära läget gör att området 

är viktigt för många människors friluftsliv och 
kan nyttjas ofta och mycket. Området är en del 
av Stockholms regionala grönstruktur och tillhör 
Bogesundskilen. 

Här finns stora sammanhängande skogsområden, 
ett rikt kulturlandskap samt ett flertal långa spår 
och leder. Området upplevs på många platser som 
tyst och i de mest välbevarade partierna kan skogen 
upplevas trolsk och orörd. De långa stränderna har 
en varierande karaktär och en del strandavsnitt är 
lättframkomliga och lämpar sig för många vattenan-
knutna friluftsaktiviteter som t.ex. bad, fiske samt 
skridsko- och skidåkning.  

Sjöfart
Inom avgränsningen för tillägget finns två riksintres-
sen för sjöfart, Furusundsleden och Husaröleden 

Furusundsleden
Ställningstagande                                                     
Österåkers kommun är drivande i samverkan med 
berörda aktörer för minskad trafik och lägre hastighe-
ter i Furusundsleden. 

Husaröleden 
Ställningstagande                                                     
Riksintresset påverkas inte av det tematiska tillägget.
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Hänsynskarta riksintressen
Kartan visar riksintressen i Österåkers kust och skärgård. 

Ytterskärgården
Mellanskärgården

Ljusterö med omland

Fastlandets kuststräcka 
och Furusundsleden

Åkersberga

Skeppsdal

Roslags-kulla

Mellansjö

Åsättra

Linanäs Ingmarsö

Finnhamn

Husarö

Storskär

Brottö

Örsö

Edö

Östra Lagnö
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Del 5. Genomförande 
I denna del beskrivs genomförandet av det tematiska tillägget samt 
en redogörelse för planens hållbarhet. 
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Genomförandestrategi 
I detta avsnitt sammanfattas hur det tematiska tillägget avses genomföras 
fram till år 2040. Vidare visar detta avsnitt på det tematiska tillägget koppling 
till Agenda 2030 samt kommunens vision och mål.  Avsnittet ska läsas som 
komplement till översiktsplanens genomförandestrategi. 

Underlag för verksamhetsplan och 
budget
Tillsammans med översiktsplanen visar det tematiska 
tillägget på kommunens viljeriktning avseende 
mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Den 
föreslagna utvecklingen kopplar an till den utveckling 
som beskrivs i översikgsplanen. Utvecklingen genom 
olika aktiviteter förutsätter politiska beslut och att 
budget tilldelas för olika projekt, detta för att aktivi-
teter ska kunna påbörjas och genomföras. 

Det tematiska tillägget ska utgöra underlag för verk-
samhets- och budgetplaneringen hos kommunens 
olika verksamheter. 

Underlag för vidare arbete
Det tematiska tillägget ska fungera som underlag 
till vidare arbete med planprogram, fördjupade 

översiktsplaner och detaljplaner. Tillägget kan 
även fungera som underlag till övriga strategiska 
dokument som berör temat kust och skärgård samt 
hantering av bygglovsfrågor och andra ärenden. 

Aktiviteter att arbeta vidare med
En del av genomförandet av det tematiska tillägget 
består av att bevaka att den beskrivna utvecklingen 
arbetas vidare med. Det finns höga förväntningar 
hos inte minst boende och verksamma i kusten och 
skärgården att olika åtgärder ska vidtas, bl.a. till följd 
av det tematiska tillägget. Viktigt att ha med sig är 
att utvecklingen måste ske varsamt och hållbart. För 
att kunna erbjuda skärgårdens invånare en rimlig 
nivå av service, och möjligheter till försörjning, 
föreslår exempelvis planen att utvecklingen av service 
och kommunikationer fokuseras till strategiska 
lägen. På så sätt kan service och kommunikationer 

koordineras så att god service blir så tillgänglig som 
möjligt. Inledningsvis utgörs dessa lägen av utpekade 
lokala knutpunkter och kärnön Ingmarsö, men nya 
platser kan utvecklas på sikt (i samband med bl.a. ny 
översiktsplan eller tematiska tillägg kan nya områden 
komma att prövas). Andra aspekter av utvecklingen 
sker däremot mer spritt, t.ex. utvecklingen av 
besöksmål och destinationer.

Utvecklingen beskriven i det tematiska tillägget ska 
sättas i kontext till den utveckling som redogörs för 
i översiktsplanen och de aktiviteter som föreslås där. 
Genomförandet ska säkerställas genom en funktio-
nell organisation och en genomförandestrategi för 
utbyggnad. Vidare ska genomförandet av det tema-
tiska tillägget säkerställa att utbyggnad sker i önskad 
takt samt sker med god samordning mellan projekt 
och aktörer. 

Det tematiska tillägget förhåller sig till översiktspla-
nens tre perioder för utveckling fram till år 2040. De 
aktiviteter som avses att påbörjas under en period 
behöver inte nödvändigtvis färdigställas innan nästa 
period tar vid. Prioriteringar kan komma att ändras 
beroende på ändrade omständigheter eller att plane-
ringsförutsättningarna blir annorlunda. 

När en aktivitet påbörjas i linje med översiktsplanens 
genomförande ska även hänsyn till det tematiska 
tillägget tas och den utveckling som beskrivs för 
fastlandets kuststräcka och skärgården. 
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Agenda 2030
Tabellen nedan visar hur Agenda 2030 kopplar an till det tematiska tilläggets planeringsstrategier med tillhörande riktlinjer. Tabellen visar att fler mål är närmre kopplade 
till fysisk planering än andra, till exempel mål 11 Hållbara städer och samhällen. Mer detaljerad bedömning görs i bilaga 1 Hållbarhetsbedömning med MKB. 

Attraktiva knutpunkter

Flexibelt och innovativt 
näringsliv

Hållbara och funktionella 
transportsystem

Tillgänglig kust och 
skärgård

Hållbara livsmiljöer

Utvecklade destinationer

Hållbar teknisk 
infrastruktur

Samverkan
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Det tematiska tilläggets koppling till 
kommunens vision
Här nedan redogörs för hur det tematiska tillägget 
och dess planeringsstrategier kopplar till Österåkers 
kommuns uppsatta vision. 

Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus, skapar 
vi en hållbar framtid. Österåker - möjligheternas 
skärgårdskommun. 

• Kvalitet
• Trygghet
• Valfrihet
• Hållbar utveckling

Det tematiska tillägget syftar till en hållbar utveckling 
av Österåkers kust och skärgård, exemplifierat i 
samtliga planeringsstrategier, till exempel hållbara 
livsmiljöer och en hållbar teknisk infrastruktur. Även 
planeringsriktlinjerna i hur utvecklingen ska ske och 
vilken hänsyn som ska tas vid utveckling visar på en 
hållbar utveckling av Österåkers kust och skärgård.

Genom etablering och av lokala knutpunkter och 
därmed en koncentration av utveckling möjliggörs 
ytor för service och handel med hög kvalitet, samt en 
utbyggd teknisk infrastruktur. En koncentration av 
utveckling bidrar till att möjligheterna för att leva, bo 
och verka i skärgården ökar och förbättras.  

Kvalitet säkras också genom utpekandet av natur- och 
kulturvärden samt utvecklingsområden för rekreation 
och friluftsliv. Att värna om hållbara livsmiljöer för 
natur och djur bidrar till ökad kvalitet till boende och 
besökare i Österåkers kust och skärgård. 

Genom att värna om tillgänglighet, utbyggnad av 
teknisk infrastruktur och hållbara och funktionella 
transportsystem verkar det tematiska tillägget för 
ökad trygghet. Utveckling av lokala knutpunkter och 
strategiska placering av verksamheter och bostäder 
i relation till olika risker i form av ras, skred, buller 
och översvämningar syftar tillägget till att tillskapa en 
mer hållbar och trygg miljö för människor, djur och 
växter. 

Valfrihet och tillgänglighet präglar det tematiska 
tillägget genom att peka ut strategiska och hållbara 
platser för utveckling. Genom utveckling av hållbara 
transportsystem ökar möjlighet och valfriheten att 
bo, verka och leva i skärgården och längs fastlandets 
kuststräcka. Valfriheten stärks genom en koncentra-
tion av utveckling som lockar till större mångfald av 
service och typer av verksamheter och boenden. 

Det tematiska tilläggets koppling till 
kommunens inriktningsmål
Här nedan redogörs för hur Österåkers kommuns 
inriktningsmål kopplar till det tematiska tillägget. 

Mål 1: Invånarna ska uppleva en 
professionel service av hög kvalitet och ett 
gott bemötande i all kommunal service.
Genom lokala knutpunkter och en strategisk 
placering av bostäder, verksamheter och infrastruktur 
syftar det tematiska tillägget till att bidra med hög 
kvalitet inom den offentliga sektorn. Exempelvis 
inom skola, vård och utbyggd teknisk infrastruktur. 
Vidare redogör det tematiska tillägget för vikten av 
samverkan med aktörer i samhället för att stärka 
kvaliten på övrig infrastruktur och service. 

Mål 2: Österåkers ska ha en ekonomi i 
balans
Den utveckling som redogörs för i det tematiska 
tillägget syftar till att skapa en hållbar utveckling för 
Österåkers kust och skärgård och därmed även bidra 
till en god samhällsekonomi, där näringslivets utveck-
ling värnas i samspel till natur- och kulturvärden. 
Planeringsstrategierna; lokala knutpunkter, ett 
flexibelt och innovativt näringsliv samt utveck-
lade destinationer visar på en utveckling för att 
stärka den lokala ekonomin och bidra till en god 
samhällsekonomi. 

Mål 3: Österåker ska vara bästa skolkom-
mun i länet
Genom utpekandet av lokala knutpunkter med syfte 
att stärka bland annat service, ämnar det tematiska 
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tillägget att utveckla skolorna samt de pedagogiska 
verksamheterna längs fastlandets kust och i skärgår-
den. Utvecklingen av dessa verksamheter redogörs 
för i det tematiska tillägget, en utveckling som tar 
hänsyn till skolverksamheternas behov samt belyser 
värdet av skolverksamheterna som mötesplatser och 
platser för social interaktion. 

Mål 4: Österåker ska erbjuda högsta kvali-
tet på omsorg för äldre och personer med 
funktionsnedsättning. 
Det tematiska tillägget tar hänsyn till de äldre och 
personer med funktionssättning genom flera plane-
ringsstrategier. Planeringsstrategin om att tillskapa 
lokala knutpunkter med servicefunktioner syftar till 
att bidra till att erbjuda ökad omsorg för äldre och 
personer med olika funktionsvariationer. Vidare visar 
det tematiska tillägget på vikten av tillgänglighet 
och möjligheten för alla att bo, verka och leva längs 
fastlandets kust och i skärgården. 

Mål 5: Österåker ska ha en trygg miljö
Genom strategiska placering av kollektivtrafik, 
infrastruktur och bebyggelse syftar det tematiska 
tillägget till att ge förutsättningar för en tryggare 
miljö. Det tematiska tillägget redogör för flera 
riktlinjer om trygghet och säkerhet i relation till olika 
typer av risker som ras, skred och översvämningar. 
Den föreslagna utvecklingen tar och ska ta hänsyn till 
dessa aspekter och bidra till en mer trygg miljö för 
både människor, djur och natur. 

Mål 6: Österåker ska utveckla ett 
långsiktigt hållbart samhälle där goda 
förutsättningar ges för människa, miljö och 
natur att samverka
Det tematiska tillägget med tillhörande plane-
ringsstrategier och planeringsriktlinjer syftar till att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Genom att 
balansera en hållbar utveckling av bebyggelse och 
verksamheter som bidrar till hållbara resor och ett 
utbyggt serviceutbud och näringsliv med hänsynsta-
gande av viktiga natur- och kulturmiljöer ges goda 
förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Mål 7: Stark och balanserad tillväxt. 
Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar. 
Utvecklingen längs fastlandets kust och i skärgår-
den syftar till att skapa en hållbar utveckling där 
tillväxt sker på strategiska platser med hänsyn till 
både ekolgiska, sociala och ekonomiska aspekter. 
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Hållbarhetsbedömning med miljö-
konsekvensbeskrivning
I detta avsnitt sammanfattas den hållbarhetsbedömning med inklusiva 
miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av det tematiska tillägget, kust och 
skärgård. Hela hållbarhetsbedömningen finns att läsa i bilaga 1. 

Sammanfattning av 
hållbarhetsbedömning
Förslaget till tillägg till Översiktsplan för Kust- och 
skärgård har möjlighet att på ett betydande sätt 
stärka hållbarheten inom de sociala och ekonomiska 
aspekterna, samt stora delar av den ekologiska 
hållbarheten. Planförslaget karakteriseras av en hög 
hållbarhetsambition. Planens största potential ligger 
i en uttryckt ambition om att bevara natur- och 
kulturvärden. Detta kopplas till, och förstärkas av, 
en förtätningsstrategi i kollektivnära läge med bra 
tillgång till service och tekniska infrastrukturer.

De största riskerna är kopplade till hur väl planens 
ambitioner för bevarande av jordbruksmark samt 
hänsyn till kultur- och naturvärden, särskilt värden 
knutna till strand- och vattenmiljöer, kan hanteras 
för att uppnå ekologisk hållbarhet.

Den mer detaljerade planeringen blir avgörande 
för kust- och skärgårdens möjligheter att utvecklas 
utan risker för hälsa och säkerhet eller negativa 
miljökonsekvenser. Skydd av värdefulla natur och 
vattenmiljöer beskrivs som viktiga i planens målsätt-
ning. I vidare arbete med detaljplaner och program 
kommer hanteringen av dessa frågor bli väsentliga för 
kommunens hållbarhet.

I TÖP:en har planeringsriktlinjer för genomförandet 
tagits fram, samt hur dessa kopplar till TÖP:ens 
planeringsstrategier och ÖP:s riktlinjer. Denna 
tydlighet ger ett bra stöd åt de olika aktörer som blir 
involverade i genomförandet av planen. 

Bebyggelse och social struktur
Planförslaget skapar goda förutsättningar för en 
anpassad komplettering av befintliga bostadsområden 
som genom att ta hänsyn till befintliga kulturvärden 
och landskapsbild kan bidra till att stärka de olika 
områdenas identitet liksom Österåkers kommuns 
identitet som en skärgårdskommun.

En större mångfald i bostadsutbudet med ökad funk-
tionsblandning och fler upplåtelseformer bedöms 
kunna bidra positivt till den sociala mångfalden och 
det lokala engagemanget. En positiv konsekvens är 
också att ett bredare utbud av bostäder kan erbjudas 
till kommunens invånare, så att det är möjligt att bo i 
skärgården under alla skeden i livet.

Den föreslagna markanvändningen innebär ett mer 
effektivt och långsiktigt hållbart markutnyttjande. 
Detta bygger på att majoriteten av kompletterande 
bebyggelsen sker i knutpunkter och orter där en 
effektiv och samordnad kollektivtrafik kan skapas 
samtidigt som jordbruksmark samt kultur- och 
naturområden kan hållas fria från exploatering.

Förutsättningarna i kust- och skärgårdsområdet är 
utmanande med bland annat långa avstånd, bristande 
tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 
och stora skillnader i förutsättningar mellan sommar 
och vinter vilket gör att investerings- och driftskost-
nader kan bli höga och att en upprätthållen service 
året runt kan vara svår att uppnå.
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Det är viktigt att olika delar av utvecklingen, exem-
pelvis bostadsbyggande i kombination med utbygg-
nad av teknisk infrastruktur, kommunikationer och 
service sker parallellt. Görs det på ett ändamålsenligt 
sätt och utifrån planens riktlinjer i fortsatta plan-
processer bör skärgårdens attraktivitet och stora 
möjligheter inom exempelvis besöksnäringen kunna 
användas för en stark och positiv utveckling för 
boende och besökare i skärgårdsområdet.

En utveckling av lokala knutpunkter och orter, nya 
kopplingar med hållbara transporter inom skärgår-
den och mot fastlandet samt utveckling av marina 
näringslivet kan öka möjligheter att utveckla skär-
gården som en tydlig målpunkt för kommunen och 
regionen. Detta skapar möjligheter att locka till sig 
näringslivsaktörer.

Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser 
för den lokala ekonomin. Kundunderlaget förväntas 
öka i samband med förbättrade kommunikationer, 
utvecklade målpunkter och förbättrad tillgäng-
lighet. Det är också positivt att planen tydligt 
lyfter att jordbruksmark inte skall bebyggas om 
inte väsentligt samhällsintresse kan motiveras. 
Inriktningen i plandokumentet följer kommunens 
jordbruksmarksstrategi.

Kommunens avfallshantering skall samordnas för 
att effektiviseras och kunna hantera fler fraktioner, 
men hanteringen bedöms ändå bli transportintensiv. 
Planen presenterar delvis strategier för exempelvis 
miljöanpassad energiförsörjning och miljöanpassat 

byggande samt hänvisar till översiktsplanens riktlinjer 
om hållbart byggande.

I planen formuleras riktlinjer om klimatsäkring av 
miljöfarliga verksamheter och att bebyggelse ska i 
första hand undvikas på mark som anses olämplig 
med hänsyn till översvämningar, ras, skred och 
erosion. Klimatanpassning är viktigt att arbeta 
vidare med i fortsatt planering för att inte befintlig 
och kommande bebyggelse i kust och skärgård ska 
drabbas negativt då området är särskilt känsligt för 
klimatförändringarnas effekter. I planen hänvisas till 
Klimatanpassningsplanen från 2018 och förslag till 
åtgärder som pekas ut där.

Transport och infrastruktur 
Förslaget förväntas kunna leda till stora positiva kon-
sekvenser genom att båtförbindelserna mellan kust, 
skärgård och Åkersberga centrum stärks genom ny 
brygga och rutter. Kollektivtrafiken bedöms utvecklas 
positivt ur tillgänglighetssynpunkt. Inriktningen om 
förbättrad samordning mellan trafikslag förväntas 
också ge positiva effekter på kollektivtrafikens attrak-
tivitet. En bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära 
lägen kan positivt bidra till att öka andelen resor med 
hållbara transportsätt. Samtidigt finns det tydliga 
risker för att bebyggelse i de utpekade områdena kan 
komma att bidra till ett märkbart ökat bilberoende

om kollektivtrafikskedjorna inte upplevs som 
tillräckligt attraktiva. Hur resandet utvecklas är 
svårt att bedöma. Även långa avstånd och svårare 

väderförhållande kan ha stor påverkan på val av 
transport.

Planen har en tydlig inriktning mot att satsningar 
skall göras för att skapa trygga trafikmiljöer. Bland 
annat genom förbättringar för gång- och cykeltrafik. 
Detta förväntas leda till positiva konsekvenser ur 
många aspekter, bland annat miljö, folkhälsa och 
barn- och jämlikhetsperspektiv. Ur ett barnperspektiv 
är planerad utveckling av barn- och skolverksamhet 
i knutpunkterna samt förbättrad gång- och cyke-
linfrastruktur till dessa starkt positivt. Förbättrad 
infrastruktur för oskyddade trafikanter ger också 
folkhälsovinster.

Grön- och blåstruktur
Planförslaget ger vissa möjligheter att värna värdefulla 
naturområden. Ett flertal strategier kring att ekolo-
giska värden i natur-och vattenområden skall värnas 
har tagits fram och ett nytt område har pekats ut som 
aktuellt för ökat skydd. Det finns också fler områden 
med utpekat höga naturvärden. Hur dessa skall 
värnas framöver är inte förtydligat.

Förslaget utvecklar möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv. Riktlinjer har tagits fram om att styra 
besöksnäringen och det rörliga friluftslivet till platser 
som tål den störningen. Stråk och områden pekas ut

för satsningar på leder, skyltning och entréer bland 
annat. Detta i samband med en ökad tillgänglighet 
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genom förbättrade kommunikationer bedöms kunna 
få stora positiva effekter.

Tydliga risker finns dock kopplade till omfattning på 
exploatering i förhållande till jordbruksmark, strand-
områden samt natur- och rekreationsvärden. Specifikt 
det marina näringslivets behov av mark som riskerar 
att innebära en konflikt med riktlinjerna om att värna 
allemansrätten, naturvärden och vattenområden.

Planens inriktning är att värna strandmiljöer för 
natur- och friluftslivsvärden. All utveckling av 
verksamheter och bostadsbebyggelse i anslutning till 
vattenområdet innebär dock en risk för att strand- 
eller vattenområdet påverkas på kort eller lång sikt. 
Exempelvis innebär ianspråktagande av vassområden 
och grunda vikar för exempelvis bryggor att värde-
fulla miljöer försvinner oavsett om det finns andra 
verksamheter i närheten. En utbyggnad av bryggor 
innebär också ökad båttrafik till och från bryggan 
vilket påverkar miljöer i ett större kringområde.

Utvecklingen enligt VA-planen bedöms innebära 
positiva effekter för vattenmiljön då fler hushåll 
ansluts till kommunalt VA. Samtidigt är det sannolikt 
att den planerade utvecklingen av ny bebyggelse 
kommer att innebära en ökad mängd dagvatten. Hur 
dagvattnet skall tas om hand för att inte riskera att 
förorena Östersjön konkretiseras inte i planen men

kommunen har en dagvattenstrategi som ska följas 
vid utveckling av kust och skärgård. Frågan är viktig 

att arbeta vidare med i kommande planering. Det 
finns också risker kopplade till en förväntat ökad 
båttrafik i området, då detta kan förväntas innebära 
en ökning av mängden föroreningar från exempelvis 
båtbottenfärg och olja.

Betydande miljöpåverkan och lagskydd

Påverkan på riksintressen
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens konse-
kvenser i relation till riksintressena för högexploate-
rad kust och friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård, 
järnväg och sjöfart. Utförligare beskrivningar om 
planens konsekvenser i relation till riksintressena, 
se sida 47 i Bilaga 1 - Hållbarhetsbedömning med 
MKB.

• Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på 
riksintresset för friluftslivet och naturvård.

• Det finns risk för att planen medför 
skada på riksintresset för det rörliga 
friluftslivet/högexploaterad kust.

• Planen bedöms kunna påverka riksintresset för 
kulturmiljö negativt men bedöms inte medföra 
påtaglig skada på riksintresset.

• Planen bedöms inte påverka riksintresset för 
järnväg (Roslagsbanan).

• Planen bedöms inte påtagligt försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av farlederna inom 

planområdet och därmed inte medföra påtaglig 
skada på riksintresset för sjöfart. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ytvatten, grundvatten och luft samt buller
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens kon-
sekvenser i relation till miljökvalitetsnormerna för 
yt- och grundvatten samt för luft. Planen medför 
utbyggnad av kommunalt VA på Ljusterö och vid 
Roslags-kulla vilket kan minska näringsbelastningen 
på recipienterna trots en ökad bostadsbebyggelse och 
dagvattenhanteringen ska enligt planen ta hänsyn till 
möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Åtgärder för att förbättra vattenförekomsters kemiska 
och ekologiska status ska ske i linje med vad som 
föreslås i de lokala åtgärdsprogram som är under 
framtagande. Enligt planen beräknas mängden 
fritidsbåtar och den marina verksamheten öka inom 
planområdet vilket medför både fysisk påverkan och 
ökad föroreningsbelastning. Utvecklingen av marina 
näringar i nya områden kan försvåra möjligheten att 
uppnå eller upprätthålla miljökvalitetsnormer. Hur 
den fysiska påverkan från utvecklingen av marina 
näringar ska hanteras i relation miljökvalitetsnor-
merna för ytvatten behöver lyftas fram.

Förtätning planeras i anslutning till grundvatten-
förekomsten på Ljusterö. Enligt planen skall denna 
utveckling ske på ett sätt så att varken kemisk eller 
ekologisk status försämras. Vid utveckling av ny 
bebyggelse ska enligt planen och nödvändiga åtgärder 
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vidtas för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna 
för vatten följs. Hur detta skall säkras framgår dock 
inte.

MKN för luft överskrids inte i dagsläget. Innan nya 
detaljplaner antas måste luftkvaliteten och risken för 
att miljökvalitetsnormerna överskrids utredas.

Inom planområdet bedöms det finnas goda förut-
sättningar att klara riktvärdena i bullerförordningen 
eftersom planområdet i stort inte bedöms vara särskilt 
stört av trafikbuller. Bullerutredningar bör göras där 
bostadsbebyggelse planeras i närheten av större vägar, 
t.ex. vid Östanå och Roslags-Kulla i närheten av väg 
276, eller när den planerade utvecklingen bidrar till 
ökad trafik.

Strandskydd
Planens inriktning är att strandskyddets syften i 
form av att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur- och växtlivet skall 
värnas. För delar av föreslagen utveckling kommer 
dispens från eller upphävande av strandskydd krävas, 
exempelvis vid utveckling av marina verksamheter 
och bryggor. För detta kommer särskilda skäl för att 
frångå strandskyddsbestämmelserna krävas.

Klimatanpassning
Planområdet är i stort sett i sin helhet ett riskområde 
utifrån klimatförändringarnas effekter i form av 
exempelvis extremväder, höjda vattennivåer och 
torka. Samhällsviktiga funktioner som bland annat 
transporter, teknisk försörjning, dricksvattentillgång 
och bostadsbebyggelse riskerar att påverkas. Enligt 
planförslaget ska bebyggelse i första hand undvikas på 
mark som anses olämplig med hänsyn till översväm-
ningar, ras, skred och erosion. Vid planläggning av 
ny bebyggelse ska redan befintlig bebyggelse beaktas 
utifrån hanteringen av risker. Kommunen skall också 
samverka med berörda aktörer för att minska riskerna 
för översvämningar, ras och erosion. Vid utveckling 
i kust och skärgården ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur utifrån 
nationella riktlinjerna för klimatanpassning samt 
kommunens klimatanpassningsplan från 2018.

Planens förhållande till miljömål
Österåkers kommun har tagit fram kommunom-
fattande miljömål baserade på de nationella och 
regionala målen. Det tematiska tillägget utgår från 
kommunens miljömål i arbetet med att tillskapa 
en hållbar utveckling i kust och skärgård. Planen 
bedöms övergripande verka i linje med såväl de 
nationella miljömålen och Agenda 2030. 

De frågor som kan leda till konflikter med mil-
jömålen om de inte hanteras på ett adekvat sätt i 

kommande planering är framförallt hur ett hållbart 
transportsystem skall nås, hur det skall säkras att 
vattenkvaliteten inte påverkas negativt av ökad 
båttrafik och risken för ökad mängd dagvatten samt 
hur ett ökat besökstryck inte skall leda till negativa 
konsekvenser för natur- och kulturvärden. Strategier 
och inriktningar för dessa frågor finns i planen men 
behöver hanteras på varje nivå i det fortsatta planar-
betet. Planens relation till miljömål beskrivs på sida 
53 i Bilaga 1 - Hållbarhetsbedömning med MKB.

Miljöbalken och PBL:s hänsyns och 
hushållningsregler
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 
3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte med-
för skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller säkerhet.

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB 
och 2 kap. 2§ PBL att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov.

Då tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård är en strategisk plan på en övergripande nivå 
sker detaljerad utformning och lokalisering i senare 
skeden. De strategier och riktlinjer som tagits fram 
inom planarbetet bedöms ligga i linje med hänsyns 
och hushållningsbestämmelserna. 
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Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Sammanfattning
Som en fortsättning på arbetet med Österåkers 
kommuns översiktsplan har kommunen tagit 
fram ett tematiskt tillägg (TÖP) med inriktningen 
Kust och Skärgård. Denna rapport utgör en 
hållbarhetskonsekvensbedömning inklusive 
miljökonsekvensbedömning för tillägget 
till översiktsplanen för kust och skärgård i 
Österåkers kommun. Bedömningen har gjorts 
av Ekologigruppen i nära samarbete med 
projektgruppen på Österåkers kommun. 

Metodiken som använts för bedömningarna i 
rapporten är hållbarhetsanalys med Värderosen. I 
denna metod utvärderas tolv hållbarhetsfaktorer 
inom social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Både planens positiva och negativa konsekvenser har 
bedömts. 

En sammanfattning av bedömningarna visualiseras i 
ett cirkeldiagram, värderosen, där det går att jämföra 
den föreslagna utvecklingen med den förväntade 
utvecklingen i ett nollalternativ. I arbetet har 
översiktsplanen fungerat som nollalternativ. Nedan 
redovisas planens huvudsakliga möjligheter att nå 
önskad hållbar utveckling samt risker att inte nå 
dessa. 

Sammanfattning av 
hållbarhetsbedömning
Förslaget till tillägg till Översiktsplan för Kust- och 
skärgård har möjlighet att på ett betydande sätt 
stärka hållbarheten inom de sociala och ekonomiska 
aspekterna, samt stora delar av den ekologiska 
hållbarheten. Planförslaget karakteriseras av en hög 
hållbarhetsambition. Planens största potential ligger 
i en uttryckt ambition om att bevara natur- och 
kulturvärden. Detta kopplas till, och förstärkas av, 
en förtätningsstrategi i kollektivnära läge med bra 
tillgång till service och tekniska infrastrukturer. 

De största riskerna är kopplade till hur väl planens 
ambitioner för bevarande av jordbruksmark samt 
hänsyn till kultur- och naturvärden, särskilt värden 
knutna till strand- och vattenmiljöer, kan hanteras 
för att uppnå ekologisk hållbarhet. 

Den mer detaljerade planeringen blir avgörande 
för kust- och skärgårdens möjligheter att utvecklas 
utan risker för hälsa och säkerhet eller negativa 
miljökonsekvenser. Skydd av värdefulla natur- 
och vattenmiljöer beskrivs som viktiga i planens 
målsättning. I vidare arbete med detaljplaner och 

program kommer hanteringen av dessa frågor bli 
väsentliga för kommunens hållbarhet 

I TÖP:en har planeringsriktlinjer för genomförandet 
tagits fram, samt hur dessa kopplar till TÖP:ens 
planeringsstrategier och ÖP:s riktlinjer. Denna 
tydlighet ger ett bra stöd åt de olika aktörer som blir 
involverade i genomförandet av planen.

Bebyggelsetruktur och social struktur
Planförslaget skapar goda förutsättningar för en 
anpassad komplettering av befintliga bostadsområden 
som genom att ta hänsyn till befintliga kulturvärden 
och landskapsbild kan bidra till att stärka de olika 
områdenas identitet liksom Österåkers kommuns 
identitet som en skärgårdskommun. 

En större mångfald i bostadsutbudet med ökad 
funktionsblandning och fler upplåtelseformer 
bedöms kunna bidra positivt till den sociala 
mångfalden och det lokala engagemanget. En positiv 
konsekvens är också att ett bredare utbud av bostäder 
kan erbjudas till kommunens invånare, så att det är 
möjligt att bo i skärgården under alla skeden i livet.

380



Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

4

Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

Den föreslagna markanvändningen innebär ett mer 
effektivt och långsiktigt hållbart markutnyttjande. 
Detta bygger på att majoriteten av kompletterande 
bebyggelsen sker i knutpunkter och orter där en 
effektiv och samordnad kollektivtrafik kan skapas 
samtidigt som jordbruksmark samt kultur- och 
naturområden kan hållas fria från exploatering. 

Förutsättningarna i kust- och skärgårdsområdet 
är utmanande med bland annat långa avstånd, 
bristande tillgänglighet till kommersiell och offentlig 
service och stora skillnader i förutsättningar mellan 
sommar och vinter vilket gör att investerings- och 
driftskostnader kan bli höga och att en upprätthållen 
service året runt kan vara svår att uppnå. 

Det är viktigt att olika delar av utvecklingen, 
exempelvis bostadsbyggande i kombination 
med utbyggnad av teknisk infrastruktur, 
kommunikationer och service sker parallellt. Görs 
det på ett ändamålsenligt sätt och utifrån planens 
riktlinjer i fortsatta planprocesser bör skärgårdens 
attraktivitet och stora möjligheter inom exempelvis 
besöksnäringen kunna användas för en stark 
och positiv utveckling för boende och besökare i 
skärgårdsområdet. 

En utveckling av lokala knutpunkter och orter, 
nya kopplingar med hållbara transporter inom 
skärgården och mot fastlandet samt utveckling av 
marina näringslivet kan öka möjligheter att utveckla 

skärgården som en tydlig målpunkt för kommunen 
och regionen. Detta skapar möjligheter att locka till 
sig näringslivsaktörer.

Förslaget bedöms medföra positiva konsekvenser 
för den lokala ekonomin. Kundunderlaget förväntas 
öka i samband med förbättrade kommunikationer, 
utvecklade målpunkter och förbättrad tillgänglighet. 
Det är också positivt att planen tydligt lyfter 
att jordbruksmark inte skall bebyggas om 
inte väsentligt samhällsintresse kan motiveras. 
Inriktningen i plandokumentet följer kommunens 
jordbruksmarksstrategi.

Kommunens avfallshantering skall samordnas för 
att effektiviseras och kunna hantera fler fraktioner, 
men hanteringen bedöms ändå bli transportintensiv. 
Planen presenterar delvis strategier för exempelvis 
miljöanpassad energiförsörjning och miljöanpassat 
byggande samt hänvisar till översiktsplanens riktlinjer 
om hållbart byggande. 

I planen formuleras riktlinjer om klimatsäkring av 
miljöfarliga verksamheter och att bebyggelse ska i 
första hand undvikas på mark som anses olämplig 
med hänsyn till översvämningar, ras, skred och 
erosion. Klimatanpassning är viktigt att arbeta 
vidare med i fortsatt planering för att inte befintlig 
och kommande bebyggelse i kust och skärgård ska 
drabbas negativt då området är särskilt känsligt för 
klimatförändringarnas effekter. I planen hänvisas till 

Klimatanpassningsplanen från 2018 och förslag till 
åtgärder som pekas ut där.

Transport och infrastruktur
Förslaget förväntas kunna leda till stora positiva 
konsekvenser genom att båtförbindelserna mellan 
kust, skärgård och Åkersberga centrum stärks genom 
ny brygga och rutter. Kollektivtrafiken bedöms 
utvecklas positivt ur tillgänglighetssynpunkt. 
Inriktningen om förbättrad samordning 
mellan trafikslag förväntas också ge positiva 
effekter på kollektivtrafikens attraktivitet. En 
bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen 
kan positivt bidra till att öka andelen resor med 
hållbara transportsätt. Samtidigt finns det tydliga 
risker för att bebyggelse i de utpekade områdena kan 
komma att bidra till ett märkbart ökat bilberoende 
om kollektivtrafikskedjorna inte upplevs som 
tillräckligt attraktiva. Hur resandet utvecklas är 
svårt att bedöma. Även långa avstånd och svårare 
väderförhållande kan ha stor påverkan på val av 
transport.

Planen har en tydlig inriktning mot att satsningar 
skall göras för att skapa trygga trafikmiljöer. Bland 
annat genom förbättringar för gång- och cykeltrafik. 
Detta förväntas leda till positiva konsekvenser ur 
många aspekter, bland annat miljö, folkhälsa och 
barn- och jämlikhetsperspektiv. Ur ett barnperspektiv 
är planerad utveckling av barn- och skolverksamhet 
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i knutpunkterna samt förbättrad gång- och 
cykelinfrastruktur till dessa starkt positivt. Förbättrad 
infrastruktur för oskyddade trafikanter ger också 
folkhälsovinster. 

Grön- och blåstruktur
Planförslaget ger vissa möjligheter att värna värdefulla 
naturområden. Ett flertal strategier kring att 
ekologiska värden i natur-och vattenområden skall 
värnas har tagits fram och ett nytt område har pekats 
ut som aktuellt för ökat skydd. Det finns också fler 
områden med utpekat höga naturvärden. Hur dessa 
skall värnas framöver är inte förtydligat.

Förslaget utvecklar möjligheterna till rekreation och 
friluftsliv. Riktlinjer har tagits fram om att styra 
besöksnäringen och det rörliga friluftslivet till platser 
som tål den störningen. Stråk och områden pekas ut 
för satsningar på leder, skyltning och entréer bland 
annat. Detta i samband med en ökad tillgänglighet 
genom förbättrade kommunikationer bedöms kunna 
få stora positiva effekter.

Tydliga risker finns dock kopplade till omfattning 
på exploatering i förhållande till jordbruksmark, 
strandområden samt natur- och rekreationsvärden. 
Specifikt det marina näringslivets behov av mark som 
riskerar att innebära en konflikt med riktlinjerna 
om att värna allemansrätten, naturvärden och 
vattenområden.

Planens inriktning är att värna strandmiljöer för 
natur- och friluftslivsvärden. All utveckling av 
verksamheter och bostadsbebyggelse i anslutning 
till vattenområdet innebär dock en risk för att 
strand- eller vattenområdet påverkas på kort eller 
lång sikt. Exempelvis innebär ianspråktagande 
av vassområden och grunda vikar för exempelvis 
bryggor att värdefulla miljöer försvinner oavsett 
om det finns andra verksamheter i närheten. En 
utbyggnad av bryggor innebär också ökad båttrafik 
till och från bryggan vilket påverkar miljöer i ett 
större kringområde. 

Utvecklingen enligt VA-planen bedöms innebära 
positiva effekter för vattenmiljön då fler hushåll 
ansluts till kommunalt VA. Samtidigt är det sannolikt 
att den planerade utvecklingen av ny bebyggelse 
kommer att innebära en ökad mängd dagvatten. Hur 
dagvattnet skall tas om hand för att inte riskera att 
förorena Östersjön konkretiseras inte i planen men 
kommunen har en dagvattenstrategi som ska följas 
vid utveckling av kust och skärgård. Frågan är viktig 
att arbeta vidare med i kommande planering. Det 
finns också risker kopplade till en förväntat ökad 
båttrafik i området, då detta kan förväntas innebära 
en ökning av mängden föroreningar från exempelvis 
båtbottenfärg och olja. 

Betydande miljöpåverkan och lagskydd

Påverkan på riksintressen 
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till riksintressena för 
högexploaterad kust och friluftsliv, kulturmiljövård, 
naturvård, järnväg och sjöfart. Utförligare 
beskrivningar om planens konsekvenser i relation till 
riksintressena, se sida 47.
• Planen bedöms inte medföra påtaglig skada på 

riksintresset för friluftslivet och naturvård. 
• Det finns risk för att planen medför skada 

på riksintresset för det rörliga friluftslivet/
högexploaterad kust. 

• Planen bedöms kunna påverka riksintresset för 
kulturmiljö negativt men bedöms inte medföra 
påtaglig skada på riksintresset. 

• Planen bedöms inte påverka riksintresset för 
järnväg (Roslagsbanan). 

• Planen bedöms inte påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av farlederna inom 
planområdet och därmed inte medföra påtaglig 
skada på riksintresset för sjöfart. 

Påverkan på miljökvalitetsnormer för 
ytvatten, grundvatten och luft samt buller
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till miljökvalitetsnormerna 
för yt- och grundvatten samt för luft. Planen medför 
utbyggnad av kommunalt VA på Ljusterö och vid 
Roslags-kulla vilket kan minska näringsbelastningen 
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på recipienterna trots en ökad bostadsbebyggelse och 
dagvattenhanteringen ska enligt planen ta hänsyn till 
möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

Åtgärder för att förbättra vattenförekomsters kemiska 
och ekologiska status ska ske i linje med vad som 
föreslås i de lokala åtgärdsprogram som är under 
framtagande. Enligt planen beräknas mängden 
fritidsbåtar och den marina verksamheten öka inom 
planområdet vilket medför både fysisk påverkan och 
ökad föroreningsbelastning. Utvecklingen av marina 
näringar i nya områden kan försvåra möjligheten 
att uppnå eller upprätthålla miljökvalitetsnormer. 
Hur den fysiska påverkan från utvecklingen 
av marina näringar ska hanteras i relation 
miljökvalitetsnormerna för ytvatten behöver lyftas 
fram. 

Förtätning planeras i anslutning till 
grundvattenförekomsten på Ljusterö. Enligt 
planen skall denna utveckling ske på ett sätt så att 
varken kemisk eller ekologisk status försämras. Vid 
utveckling av ny bebyggelse ska enligt planen och 
nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att 
miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Hur detta 
skall säkras framgår dock inte. 

MKN för luft överskrids inte i dagsläget. Innan nya 
detaljplaner antas måste luftkvaliteten och risken för 
att miljökvalitetsnormerna överskrids utredas.

Inom planområdet bedöms det finnas 
goda förutsättningar att klara riktvärdena i 
bullerförordningen eftersom planområdet i stort 
inte bedöms vara särskilt stört av trafikbuller. 
Bullerutredningar bör göras där bostadsbebyggelse 
planeras i närheten av större vägar, t.ex. vid Östanå 
och Roslags-Kulla i närheten av väg 276, eller när 
den planerade utvecklingen bidrar till ökad trafik. 

Strandskydd
Planens inriktning är att strandskyddets syften i 
form av att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor 
på land och i vatten för djur- och växtlivet skall 
värnas. För delar av föreslagen utveckling kommer 
dispens från eller upphävande av strandskydd krävas, 
exempelvis vid utveckling av marina verksamheter 
och bryggor. För detta kommer särskilda skäl för att 
frångå strandskyddsbestämmelserna krävas.

Klimatanpassning
Planområdet är i stort sett i sin helhet ett riskområde 
utifrån klimatförändringarnas effekter i form av 
exempelvis extremväder, höjda vattennivåer och 
torka. Samhällsviktiga funktioner som bland annat 
transporter, teknisk försörjning, dricksvattentillgång 
och bostadsbebyggelse riskerar att påverkas. 
Enligt planförslaget ska bebyggelse i första hand 
undvikas på mark som anses olämplig med hänsyn 

till översvämningar, ras, skred och erosion. Vid 
planläggning av ny bebyggelse ska redan befintlig 
bebyggelse beaktas utifrån hanteringen av risker. 
Kommunen skall också samverka med berörda 
aktörer för att minska riskerna för översvämningar, 
ras och erosion. Vid utveckling i kust och skärgården 
ska kommunen verka för en klimatsäkrad 
och tillgänglig infrastruktur utifrån nationella 
riktlinjerna för klimatanpassning samt kommunens 
klimatanpassningsplan från 2018.

Planens förhållande till miljömål
Österåkers kommun har tagit fram 
kommunomfattande miljömål baserade på de 
nationella och regionala målen. Det tematiska 
tillägget utgår från kommunens miljömål i arbetet 
med att tillskapa en hållbar utveckling i kust och 
skärgård. Planen bedöms övergripande verka i linje 
med såväl de nationella miljömålen och Agenda 
2030. 

De frågor som kan leda till konflikter med 
miljömålen om de inte hanteras på ett adekvat sätt i 
kommande planering är framförallt hur ett hållbart 
transportsystem skall nås, hur det skall säkras att 
vattenkvaliteten inte påverkas negativt av ökad 
båttrafik och risken för ökad mängd dagvatten samt 
hur ett ökat besökstryck inte skall leda till negativa 
konsekvenser för natur- och kulturvärden. Strategier 
och inriktningar för dessa frågor finns i planen 
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men behöver hanteras på varje nivå i det fortsatta 
planarbetet. Planens relation till miljömål beskrivs på 
sida 53.

Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- och 
hushållningsregler
Förslaget kan enligt MKB anses förenligt med 2 och 
3 kap. miljöbalken i det avseende att det inte medför 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller säkerhet. 

När det gäller val av plats föreskriver 3 kap. 1§ MB 
och 2 kap. 2§ PBL att mark- och vattenområden 
används för det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge 
och behov. 

Då tematiskt tillägg till översiktsplanen för kust och 
skärgård är en strategisk plan på en övergripande nivå 
sker detaljerad utformning och lokalisering i senare 
skeden. De strategier och riktlinjer som tagits fram 
inom planarbetet bedöms ligga i linje med hänsyns- 
och hushållningsbestämmelserna.

Hållbarhetsbedömning med Värderosen 
i samrådsförslaget
Värderosen är ett verktyg med 12 olika 
hållbarhetsfaktorer med underliggande indikatorer, 
som gör det möjligt att bedöma och jämföra 

Planförslagets hållbarhetspotential visas i denna bild och jämförs med hållbarhetspotentialen i nuläget och för 
ett nollalternativ. Ju längre ut mot cirkeldiagrammets kant, desto större potentiell hållbarhet.

Möten, trygghet 
och engagemang

Långsiktig 
resursförvaltning

Hållbart resande

Investeringsvilja och 
projektekonomi

Kretsloppssystem 
och miljöteknik

Grönstruktur för  
biologisk mångfald

Rekreation

Identitet

Hälsa och 
säkerhet

Lokal ekonomi

Sociala tillgångar

Blåstruktur för 
biologisk mångfald

Planförslag Nuläge Nollalternativ

Socia
l h

ållbarhet

E
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n
o

m
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å
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Ekologisk hållbarhet

Värderosdiagram för planförslag, 
nuläge och nollalternativ
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hållbarheten i olika utvecklingsprojekt. Faktorerna 
beskrivs närmare i bedömningstexten. Verktyget gör 
det möjligt att illustrera den samlade hållbarheten 
som en bild. Mitten på rosen representerar sämsta 
tänkbara hållbarhet, medan ytterkanten representerar 
bästa tänkbara hållbarhet i den här delen av världen. 
I detta fall jämförs hållbarheten i förslaget till TÖP 
med ett nollalternativ och ett nuläge.

Planförslag (TÖP) inkl. avvägningar Nollalternativ (ÖP)

Ekonomisk hållbarhet

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för besöksnäring, sociala tillgångar och investerings-
vilja till följd av den utpekade kopplingen mellan Österskär och Linanäs. Transportförbindelsen 
har också en betydande roll i ett regionalt perspektiv genom att koppla skärgården med 
Roslagsbanan.

Utvecklingen av marina verksamheter samt besöksnäring följer och har utvecklats i det 
tematiska tillägget utifrån riktlinjer och strategier utpekade i ÖP:n, vilket bedöms ha positiva 
konsekvenser för det lokala näringslivet. Årtidsbundet kunderlag är utpekad svaghet inom 
planområdet.

Utvecklingsstrategier för bebyggelse (utveckling vid knutpunkter och befintliga orter med 
närhet till kollektivtrafik, service och tekniska infrastrukturer) följer och utvecklar mål och 
ambitioner utpekade i ÖP:n, vilket medför positiva konsekvenser för den sociala mångfalden 
och invånarnas livschanser.  

Ny bebyggelse ska enligt planen undvikas på jordbruksmark för att inte fragmentera och försvåra 
möjligheterna för att bedriva ett aktivt jordbruk.
Utveckling av handel och service får enligt planen inte begränsa möjligheterna till ett aktivt jordbruk. 
Tydliga strategier kring utveckling av lokala knutpunkter och orter nära kollektivtrafik, service och teknisk 
försörjning bidrar till att förbättra förutsättningar för en starkare lokal ekonomi och en långsiktig 
resurförvaltning samt en högre investeringsvilja hos olika aktörer i jämförelse med nuläget. 
Sociala tillgångar förbättras också till följd av ÖP:ns utvecklingsstrategier.

Ekologisk hållbarhet

Utveckling av ny bebyggelse sker främst i områden där VA finns eller där det är möjligt av 
koppla till VA, vilket bidrar till att minska utsläppen av orenat avloppsvatten i kustvattenföre-
komsterrna. Planförslaget följer den kommunala VA-planen. 

Behovet av att kartlägga ekosystemtjänster inom planområdet pekas ut.
Utredningsområde för naturskydd inkl. vatten pekas ut. Nya grönastråk mellan befintliga och 
utpekade utredningsområden för naturskydd pekas ut, vilket bedöms positivt bidra att skapa 
en mer sammanhängande grönstruktur.

I planförslaget finns tydliga ambitioner kring en ökat samarbete med andra aktörer för att 
värna Furusundsleden och minska erosionen (arbeta för minskat trafik och lägre hastigheter).

Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för hållbara transporter till följd av förbättrad 
samordning mellan kollektivtrafik på land och vatten samt
förbättrad samordning för godstransporter på land och vatten. Prioritering av hållbara 
transporter följer ambitioer och riktlinjer utpekad i ÖP:n.

Identifierade märkbara risker kopplas med otydliga riktlinjer för dagvattenhantering för att 
säkerställa att MKN inte påverkas. Ökad efterfrågan av båtplatser och utveckling av marina 
verksamheter kan leda till en försämrad status i vattenförekomster. Lokala källor till övergöd-
ning är jordbruk, enskilda avlopp och skogsbruk. Riktklinjer för att minska övergödning och 
föroreningar till Östersjön behöver förtydligas. En utredning om utbyggnad av kommunalt V/A 
planeras vilket ger positiv påverkan.

Ambitionen i översiktsplanen är att bevara och skydda områden med höga biologiska värden. Med en 
utpekad grönstruktur ges möjligheter att samplanera grön och byggd struktur till en fungerande helhet 
där ekosystemtjänsterna kan utnyttjas effektivt.

I översiktsplanen pekas grönstråk, vattenstråk, gröna målpunkter och gröna entréer ut.  Stora gröna 
målpunkter finns utpekade i Roslags-Kulla och Brevik. Gröna entréer pekas ut på ett flertal platser både 
längs kusten och i skärgården. Utöver detta ges vägledning för utveckling av ett flertal områden. 

Ekologiskt känsliga områden och kommunens samtliga sjöar och vattendrag har klassats som ekologiskt 
känsliga områden. Detta innebär att de får ett ökat skydd mot åtgärder som kan skada naturmiljön och i 
översiktsplanen anges att hänsyn ska tas till dessa områden vid exploatering.

Social hållbarhet

Möjlighet till stora positiva konsekvenser för rekreation då målpunkter för turism samt 
natur- och kulturområden tillgängliggöras och kopplas samma med grönstråk. Prioritering av 
hållbara transporter och nya kopplingar med kollektivtrafik till sjöss och på land bidrar till att 
öka rekreativa möjligheter för hela kommunen och regionen (kopplingen Österskär-Linanäs). 

Positiva konsekvenser för möte, trygghet och engagemang medföras av prioritering av 
hållbara transporter, ökat utbud av mötesplatser i anslutning till transportnoder och lokala 
knutpunkter.

Utveckling av Roslags-kulla - Östanå följer det aktualitetsprövade planprogrammet, vilket 
minskar negativa påverkan på kulturvärdena. 

Positiva konsekvenser för möte, trygghet och engagemang medföras av prioritering av hållbara 
transporter, ökat utbud av mötesplatser i anslutning till transportnoder och lokala knutpunkter samt 
utveckling av lokala knutpunkter i jämförelse med nuläget.

Översiktsplanen har en tydlig ambition att bevara och skydda områden med höga biologiska värden. 
Med en utpekad grönstruktur ges möjligheter att samplanera grön och byggd struktur till en fungerande 
helhet där ekosystemtjänsterna kan utnyttjas effektivt. Den utpekade grönstrukturen med rekreationsom-
råden, stråk och gröna entréer ger förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar tillgång till rekreativa 
områden. Grönstrukturen fokuserar dock främst på rekreationsvärden och mindre på ekologiska värden 
och spridningssamband. 

Sammanfattning av planens och nollalternativets konsekvenser.
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Ekonomisk hållbarhet
Lokal ekonomi

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för besöksnäringen 
då kustens och skärgårdens attraktionskraft utvecklas

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för de marina 
näringarna genom utpekande av utvecklingsområden

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser  för det lokala 
näringslivet genom riktade satsningar på de lokala knutpunkterna

+ 1 Möjlighet till små positiva konsekvenser för jordbruks- och 
skogsnäringar då lokala knutpunkter på landsbygden utvecklas

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för jordbruksnäringen, då 
en ökning av andra verksamheter kan påverka möjligheterna att 
bedriva jordbruk 

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser på natur- och 
friluftslivsvärden vid utveckling av de marina näringarna

Sociala tillgångar
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den sociala 
mångfalden då utvecklingen bidrar till ett bredare bostadsutbud 
som kan passa fler invånare

+3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för människors 
livschanser då kollektivtrafik och lokal service byggs ut och blir 
mer tillgängligt för invånarna

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser med utveckling och 
etablering  av skolverksamheter och service vid knutpunkter samt 
samnyttjande för andra aktiviteter

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för folkhälsan 
om möjligheterna att gå och cykla förbättras

-2 Risk för stora  konsekvenser om ett övergripande 
förhållningssätt saknas för hur allmänna platser ska utformas för 
att inkludera olika grupper i samhället och deras behov

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utvecklingen av 
vissa områden bidrar till en ökad uppdelning mellan olika sociala 
grupper

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för folkhälsa och jämlik 
tillgång till livschanser om kollektivtrafiken och GC-systemet  
inte motsvarar behoven utan en ökad exploatering leder till ökat 
beroende av transport med egen bil och båt

Långsiktig resursförvaltning
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser då 
bebyggelseutvecklingen fokuseras och ny bebyggelse i stort ska 
ske i befintliga serviceorter och i anslutning till tekniska system

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser i och med 
kompletteringar  och vidare utveckling inte ska ske i områden 
där tekniska system inte kan försörjas eller där det finns risker 
kopplade med klimatförändringar

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för 
erosionsproblematiken i Furusundsleden genom riktlinje om 
samverkan

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för befintliga 
och framtida byggnader för klimatanpassning

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för värnande av 
jordbruksmark

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då utvecklingen i 
skärgården och på landsbygden kan medföra höga kostnader för 
infrastruktur och service

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om riktlinjer 
om besparing av jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärden samt hushållning med markresurser inte uppnås

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på befintlig 
bebyggelse och infrastruktur till följd av förändrat klimat och 
extrema väderhändelser

Investeringsvilja och projektekonomi
+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser till följd av 
att områdets  attraktivitet ökar och att identiteten stärks

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på projektekonomi 
och investeringsvilja kopplade till långa avstånd och en 
årstidsbunden marknad och befolkningssituation

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser till följd av höga 
tröskelinvesteringar för infrastruktur, teknisk försörjning och 
klimatanpassningar

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för investeringsvilja och 
attraktivitet  om kollektivtrafiken och GC-systemet  inte motsvarar 
behoven.

Social hållbarhet
Rekreation

+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvense för boendes 
och besökares tillgång til rekreativa miljöer och målpunkter

+ 3  Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den rekreativa 
grönstrukturen

- 3 Risk förstora negativa konsekvenser om besökstrycket blir för 
stort i känsliga miljöer

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om transportsystemet 
inte motsvarar besökstrycket samt risker för konflikter mellan 
olika trafikslag

Identitet
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom att 
kommunens skärgårdsidentitet och dess attraktionskraft stärks 
och vidare utvecklas

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer 
till följd av exploatering

Sammanfattning av bedömning av förslaget till tematiskt till Kust och skärgård utifrån hållbarhetsfaktorer
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Möten, trygghet och engagemang
+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom nya och 
förstärkta kopplingar med kollektivtrafik mellan olika delar av kust 
och skärgård och Åkersberga stad

+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser i form av 
tryggare trafikmiljöer med utvecklad infrastruktur för gående och 
cyklister

+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser då nya 
mötesplatser kan skapas i anslutning till transportnoder och 
lokala knutpunkter

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utveckling av 
levande mötesplatser med utökad service i de utpekade lokala 
knutpunkter inte sker

Hälsa och säkerhet

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att planera för hälsosamma livsmijöer längst kusten och i 
skärgården

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att verka för att klimatsäkra miljöfarliga verksamheter i 
riskområden för översvämning, ras, skred och erosion

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser genom ökad spridning av 
markföroreningar i ett förändrat klimat om strategier inte tas fram 
för att hantera detta

Ekologisk hållbarhet
Grönstruktur för biologisk mångfald

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser som följd 
av utpekad strategier för prioritering av naturvärden och ej 
fragmentering av jordbruksmark

+ 1 Möjligheter till vissa positiva konsekvenser för naturvärden 
och grönstruktur genom att behovet av att skydda naturvärden 
långsiktigt slås fast i planen

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om exploatering 
planeras inom strandskyddade områden

- 2/- 3 Risk för märkbara till stora negativa konsekvenser då 
kapaciteten för tätortsnära ekosystemtjänster minskar till följd av 
exploatering av tätortsnära grönytor samt ökat besökstryck

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om tätortsnära 
jordbruksmark bebyggs och styckas upp

Blåstruktur för biologisk mångfald

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser när fler hushåll 
ansluts till allmänt VA 

+ 2 Möjlighet till vissa positiva konsekvenser genom 
målsättningen i planen om att vattenmiljöer ska kunna ingå i 
framtida skydd av värdefulla naturmiljöer

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för värdefulla 
strandmiljöer kopplat till utveckling av skärgården

Kretsloppssystem och miljöteknik

+ 2 Möjliga märkbara positiva konsekvenser då storskaliga 
VA-lösningar planeras i kommunens utvecklingsområden

+ 2  Möjliga märkbara positiva konsekvenser för avfallshantering 
till följd av effektivisering, hantering av flera fraktion samt 
utredning av platser för avfallshantering på öarna

- 1 Risk för små negativa konsekvenser då strategier för 
miljöanpassad energiförsörjning, låg energiförbrukning och 
miljöanpassat byggande saknas eller inte framgår tydligt

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då kommunens 
avfallshantering är transportintensiv

Hållbart resande

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av förbättrad 
samordning mellan kollektivtrafik på land och vatten samt 
förbättrad samordning för godstransporter på land och vatten

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av 
trafikprioritering mot hållbara transportsätt

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser gällande utveckling 
av ett mer tillgängligt transportsystem

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för främjandet 
av gång- och cykelresor då flera stråk och samband föreslås 
byggas ut

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då 
bebyggelseutveckling på Ljusterö kan leda till ökat bilberoende

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om bebyggelseutveckling 
och utveckling av kollektivtrafik inte sker parallellt i de lokala 
knutpunkterna och andra målpunkter samt att det inte 
samordnas med andra åtgärder

Sammanfattning av bedömning av förslaget till tematiskt till Kust och skärgård 
utifrån hållbarhetsfaktorer
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Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Inledning
Planförslag TÖP Kust och skärgård
Som en fortsättning på arbetet med Österåkers 
kommuns översiktsplan har kommunen tagit fram 
ett tematiskt tillägg (TÖP) med inriktningen Kust 
och Skärgård. Fördjupningen av översiktsplanen 
med fokus på kustens och skärgårdens specifika 
förutsättningar och möjligheter, skapas 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling 
och resurshushållning.

Miljöbedömningsprocessen
Det här dokumentet utgör en hållbarhetbedömning 
inklusive MKB för det tematiska tillägget för kust 
och skärgård till Österåkers kommuns Översiktsplan. 

Ambitionen har varit att miljöbedömningsprocessen 
ska omfatta ett brett spektra av sociala, ekonomiska 
och ekologiska aspekter av den utveckling som 
presenteras i översiktsplanen. Därför görs en 
hållbarhetsbedömning (inklusive MKB) för 
planförslaget.

Hållbarhetsbedömningen syftar till att identifiera 
och konsekvensbedöma de delar av planen där det 
föreligger risk för att beydande miljöpåverkan kan 

uppstå, samt andra spekter som har stor betydelse för 
hållbar utveckling. 

Hållbarhetsbedömningen har pågått parallellt 
med förslagsarbetet från projektstart, genom 
löpande arbetsmöten med kommunens 
projektgrupp och konsultgruppens experter. 
Miljöbedömningsprocessen har således också 
fungerat som ett aktivt hållbarhets- och planstöd 
i planprocessen. Avgränsningssamråd med 
Länsstyrelsen hölls 2020-05-08. 

I arbetet har ingått framtagande av 
nulägesbeskrivning samt bedömning av strategier 
inklusive förslag till justeringar för att bidra till ökad 
hållbarhet i planförslaget. En nulägesbeskrivning 
och hållbarhetsbedömning av nuläget gjordes utifrån 
SWOT-analyser som kommunen tagit fram internt.

Kontinuerliga bedömningar av förslaget har 
gjorts och kommunicerats vid arbetsmöten där 
representanter från konsultgrupp och tjänstemän 
deltagit. 

Avgränsning

Behovsbedömning
En miljöbedömning ska, enligt Miljöbalkens 
kap 6, genomföras för planer och program som 
upprättas av myndigheter eller kommuner och som 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Miljöbedömningen består av ett antal lagreglerade 
steg som bland annat omfattar behovsbedömning, 
avgränsning och samråd. Översiktsplanedokument, 
inklusive tematiska tillägg till översiktsplanen, 
omfattas i stort sett alltid av kravet på 
miljöbedömningar. 

Då det tematiska tillägget till översiktsplanen 
för Österåker har strategisk betydelse för 
markanvändningen i planområdet; kusten och 
skärgården, bedöms den medföra krav på en 
miljöbedömning där en MKB ingår. För att 
ytterligare betona hållbarhetsperspektivet har 
avgränsningen utvidgats till att inkludera sociala 
och ekonomiska faktorer. Hållbarhetsbedömningen 
uppfyller plan- och bygglagens krav om 
konsekvensbedömningar och miljöbalkens krav på 
miljökonsekvensbeskrivningar.
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Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

Övergripande utvecklingskartan över mark- och vattenanvändning i TÖP Kust och skärgård
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Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Nivå- och sakmässig avgränsning 
Hållbarhetsbedömningen fångar i första hand upp 
de viktigaste problemställningarna på den strategiska 
skala som området som omfattar kusten och 
skärgården utgör. TÖP:ens möjliga konsekvenser på 
en kommunal eller regional skala hanteras enbart 
för strategiskt viktiga konsekvenser. Sådan påverkan 
som kan antas bli föremål för bedömning i senare 
planskeden kan antas ha mindre betydelse för 
miljöbedömningen av TÖP:en. 

Planens samtliga möjliga konsekvenser har alltså inte 
bedömts utan fokus har legat på bedömning av de 
övergripande strategierna och markanvändningen 
samt de konsekvenser som förväntas få störst 
påverkan. 

Geografisk avgränsning
Hållbarhetskonsekvensbedömningens geografiska 
avgränsning omfattar kuststräckan och skärgården 
enligt planområdets geografiska utbredning. I vissa 
frågor krävs samtidigt ett kommunalt eller regionalt 
perspektiv för att fånga upp områdets relation till 
omvärlden.

Tidsmässig avgränsning 

Det tematiska tillägget för kust och skärgård har 
samma tidshorisont som Översiktsplanen och sträcker 
sig till 2040. Hållbarhetskonsekvensbedömningen 
avser samma tidsperspektiv. 

Samråd och förankring
Avgränsningen av MKB och hållbarhetsbedömning 
har samråtts med länsstyrelsen samt berörda 
kommuner under våren 2020.

Alternativ
I denna hållbarhetskonsekvensbedömning 
behandlas det planförslag som kommunen valt 
att gå till samråd med. En hållbarhetsbedömning 
görs också för ett nollalternativ. Några alternativa 
planförslag presenteras inte och några alternativa 
utvecklingsförslag kommer därför inte att bedömas 
i hållbarhetsbedömningen. Detta grundar sig på en 
stor enighet politiskt inom kommunen om vilken 
inriktning för framtiden man vill se längs kusten 
och i skärgården som gör att skiljt planalternativ 
inte varit aktuellt. Däremot har avvägningar gjorts 
i ett flertal frågor som en del av processen med att 
ta fram planförslaget. Dessa lyfts under respektive 
hållbarhetsfaktor för planförslaget och ersätter ett 
alternativt planförslag. 

Metodik

Bedömningsgrunder
Konsekvenserna kommer att relateras till det värde 
som berörs, men också till miljöpåverkans relation 
till miljökvalitetsnormer och miljömål samt övriga 
hållbarhetsfaktorer.

Skala för konsekvensbedömning
En fyrgradig skala används för beskrivning av planens 
positiva och negativa konsekvenser. Skalan grundar 
sig på en relation mellan effekternas omfattning och 
storleken på de värden som påverkas. Bedömningarna 
är ofta formulerade utifrån Möjlighet till positiva 
konsekvenser eller Risk för negativa konsekvenser. 
Detta då styrningen i planen inte är tillräckligt tydlig 
för att kunna göra en bedömning att det blir positivt 
eller att negativ påverkan kan undvikas.

Negativ konsekvens Positiv konsekvens

-4 Mycket stora konsekvenser 

Betydande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt 
intressanta objekt.Försämrar 
tydligt hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon 
aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.

+4 Mycket stora konsekvenser

Betydande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt 
intressanta objekt.Bidrar 
tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
regionen eller nationen i någon 
aspekt, eller för kommunen i 
flera betydande aspekter.

-3 Stora konsekvenser

Begränsad påverkan på 
riksobjekt eller värden av 
regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på 
värden av kommunalt 
intresse.Försämrar tydligt 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen 
eller kommundelen i flera 
betydande aspekter.

+3 Stora konsekvenser

Begränsad påverkan på 
riksobjekt eller värden av 
regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på 
värden av kommunalt intresse. 
Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för 
kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen 
eller kommundelen i flera 
betydande aspekter.
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-2 Märkbara konsekvenser

Liten påverkan på värden 
av nationellt eller regionalt 
intresse, eller begränsad 
påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller 
omfattande påverkan 
på värden av lokalt 
intresse.Försämrar tydligt 
hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen 
i någon betydande aspekt, 
eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre 
betydande aspekter.

+2 Märkbara konsekvenser

Liten påverkan på värden 
av nationellt eller regionalt 
intresse, eller begränsad 
påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller 
omfattande påverkan på 
värden av lokalt intresse. 
Bidrar tydligt till utveckling 
av hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen eller kommundelen 
i någon betydande aspekt, 
eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre 
betydande aspekter.

-1 Små eller +/- 0 obetydliga 
konsekvenser

Begränsad påverkan på värden 
av lokalt intresse eller inga 
konsekvenser (ingen märkbar 
påverkan).Försämrar i någon 
mån hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller 
helt lokalt.

+1 Små eller +/- 0 obetydliga 
konsekvenser

Begränsad påverkan på 
värden av lokalt intresse eller 
inga konsekvenser (ingen 
märkbar påverkan). Bidrar 
i någon mån till utveckling 
av hållbarhetsprestanda för 
stadsdelen, kommundelen eller 
helt lokalt.

Hållbarhetsverktyget Indikatorer för håll-
bar stadsutveckling
För en sammanfattande utvärdering av planens 
och alternativets möjligheter till hållbar utveckling, 
används Ekologigruppens hållbarhetsanalys 
och bedömningsverktyg Indikatorer för hållbar 
stadsutveckling inklusive värderos. Verktyget byggs 

kring tolv hållbarhetsfaktorer som representerar 
de olika aspekterna av ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Verktyget förhåller sig till 
planer för fysiska strukturer och faktorerna är valda 
utifrån huruvida just strukturen som förmedlas 
i planen möjliggör en hållbar utveckling. Varje 
hållbarhetsfaktor delas i sin tur upp i delfaktorer 
för att beskriva de strukturer som utgör faktorernas 
faktiska hållbarhet. Syftet är att ge en helhetsbild av 
vad som kan stärka respektive motverka hållbarheten 
för tolv olika hållbarhetsfaktorer inom social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Planförslagets konsekvenser bedöms i tolv delar, 
en del för varje hållbarhetsfaktor. En närmre 
beskrivning av varje hållbarhetsfaktor återfinns i 
konsekvensbedömningskapitlet. Som inledning 
till varje delbedömning finns en grå ruta där de 
underområden som ingår i hållbarhetsfaktorn 
listas. En samlad visualisering av planförslagets 
hållbarhetspotential görs genom att föra in 
bedömningen i ett värderosdiagram, se sida 7.

Förutsättningar för bedömningar
En förutsättning för bedömningarna i denna rapport 
är att riktlinjerna som presenteras i planförslaget följs 
och vidareutvecklas i kommande planerings- och 
utvecklingsarbete. 

Osäkerheter i konsekvensbedömningarna
Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekar ut 
den huvudsakliga viljeinriktningen för kommunens 
mark- och vattenanvändning inom en specifik 
fråga, här kust- och skärgårdsutveckling. I 
planförslaget finns en befolkningsprognos som 
visar på en befolkningsökning i flera delar av 
planområdet, främst längs fastlandets kuststräcka 
och på Ljusterö. Prognosen omfattar dock inte 
deltidsboende eller hur mycket besöksnäring, 
friluftslivturism och båtliv förväntas öka då detta 
är svårt att göra tillförlitliga uppskattningar av. 
Planförslaget och hållbarhetsbedömningen bygger på 
befolkningsprognosens siffror men eftersom att det är 
en strategisk plan på översiktlig nivå går det inte att i 
detalj beskriva alla konsekvenser ett genomförande av 
planen kan få. 

I samrådsskedet har planförslagets konsekvenser 
i första hand bedömts utifrån den övergripande 
fysiska strukturens möjlighet att bidra till en hållbar 
utveckling. Eftersom att plandokumentet är ett 
strategiskt inriktat dokument på en översiktlig nivå 
och ej juridiskt bindande bedöms konsekvenserna 
i denna konsekvensbedömning utifrån om de ger 
möjlighet till en positiv konsekvens eller risk för en 
negativ konsekvens. 

391



15

Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Nollalternativet och dess konsekvenser 
Nollalternativet utgörs av den utveckling och de 
huvudsakliga konsekvenser som kan förväntas 
i planområdet  baserat på utvecklingsplanerna 
i gällande översiktsplan 2040, i planprogram 
för Östanå, Roslags-Kulla & Wira (2013, 
aktualitetsprövade 2019) samt i visionen om 
Åkersbergas framtida stadspark (2012) och 
inriktningsdokument för Stadspark Åkers kanal 
(2013). 

Som tematiskt tillägg till översiktsplanen ska 
TÖP Kust och Skärgård följa de stora dragen i 
översiktsplanen. Samtidigt innebär det tematiska 
tillägget en vidareutveckling av planförslagen i 
översiktsplanen, utveckling och konsekvenser 
kommer därför skilja sig beroende på om enbart 
översiktsplanen följs eller om även det tematiska 
tillägget beslutas. I och med det tematiska tillägget 
finns möjlighet att tydligare arbeta fram hur 
utvecklingen i kust och skärgård skall ske på ett 
hållbart sätt.

Översiktsplanens framtidsbild för Kust 
och skärgård
I framtidsbilden för översiktsplanen målas visionen 
för kust och skärgård om en levande landsbygd 
med aktiva jord- och skogsbruk upp. Landsbygd 
och skärgård skall utvecklas genom lokala 
knutpunkter och offentlig och kommersiell service. 
En mångfald av service, arbetsplatser, bostäder, 
kultur och fritidsaktiviteter av god kvalitet ska 
göra att invånarnas behov kan tillgodoses lokalt. 
Entreprenörsanda och en stark kultur av företagande 
ska känneteckna Österåker. Kommunen ska också 
utvecklas hållbart ur ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv med en omställning utifrån 
de lokala miljömålen. Vattnet och skärgården 
lyfts som en viktig del av Österåkers identitet och 
tillgängligheten till en levande, aktiv och attraktiv 
skärgård ska vara god.

Översiktsplanens strategiska inriktning
Kort sammanfattat kan nollalternativet för kust och 
skärgård år 2040 bestå av följande antaganden:

Bebyggelse och social struktur
De generella principerna i översiktsplanen för 
landsbygd och öar är att ny bebyggelse ska anpassas 
till befintlig bebyggelse och landskapsmiljö vad 
gäller exempelvis placering, volymer, material och 
färg. Ny bebyggelse ska undvikas i obebyggda 
områden eller områden med enstaka hus och ny 
fritidshusbebyggelse ska i första hand komma till 
stånd i form av ej exploaterade kompletteringar 
till befintlig bebyggelse. Inom områden med 
särskilda natur- eller kulturvärden ska högre krav på 
lokalisering och utformning ställas. Bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas.

Roslags-Kulla, Mellansjö och Ingmarsö pekas ut som 
viktiga knutpunkter för landsbygden som ska stärkas 
och utvecklas när det gäller utbud av samhällsservice 
för boende i kringområdet och som är intressanta för 
utökad bebyggelse med ”mindre tät” karaktär. 
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Förtätning i lokala knutpunkter är positivt utifrån 
aspekterna att det skapar möjligheter för att erbjuda 
service och transporter vilket ger förutsättningar 
för en levande skärgård och landsbygd. En levande 
skärgård och landsbygd har stor betydelse för 
kommunens hållbarhet, bland annat för kommunens 
attraktivitet och för möjligheten att upprätthålla 
ekosystemtjänster. Kostnader för infrastruktur 
som VA och gator kan dock bli kännbara, liksom 
kostnader för kommunal service. 

Det finns en betydande risk för att den förtätning 
som är möjlig inte kan finansiera de kommunala 
investeringarna som behövs för bland annat 
infrastruktur, transporter och service som lyfts 
fram som översiktsplanens strategi. Om exempelvis 
kollektivtrafik inte utvecklas i tillräcklig skala 
parallellt med bostadsutveckling riskerar detta att 
leda till ett ökat bilberoende. 

Delar av kommunens kulturhistoriskt värdefulla 
områden riskerar att påverkas negativt av 
översiktsplanens föreslagna bebyggelseutveckling, 
exempelvis i Östanå och Roslags-Kulla. Sammantagen 
bedömning av påverkan på riksintressets värden och 
uttryck kring Roslags-Kulla sockencentrum och 
kyrka visar att åtgärderna inte ger påtaglig skada på 
någon av de platsspecifika bedömningsgrunderna. 
Viss negativ påverkan på områdets värden riskeras 
om ny bebyggelse får högre höjder, bryter siktlinjer 
eller om det öppna jordbrukslandskapet kring 

kyrkan påverkas  genom utbyggd infrastruktur eller 
bebyggelse. Bedömning av påverkan på riksintressets 
värden kring Östanå visar att att de planerade 
åtgärderna ger påtaglig skada på de platsspecifika 
bedömningsgrunderna. De föreslagna åtgärderna 
kring Östanå i planprogrammet innebär i sin helhet 
att riksintresset riskerar att påverkas i så stor grad 
att det innebär påtaglig skada på riksintresset, vilket 
strider mot miljöbalkens hushållningsbestämmelser.

Översiktliga riktlinjer för att bevara kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och beakta kulturhistoriskt 
värdefulla landskap finns i översiktsplanen.
Kulturmiljöfrågor ska även utredas vidare i 
detaljplaneskeden för värdefulla områden. Det 
kvarstår dock en risk för att exploatering kan skada 
värdet och upplevelsen av kulturmiljöerna.

Transport och infrastruktur
I översiktsplanen pekas väg 276 från Åkersberga 
via Roslags-Kulla ut som en del av huvudvägnätet. 
Detsamma gäller förbindelsen från Roslags-Kulla 
via Östanå till Mellansjö. Transportkopplingen 
skall utredas för vidareutveckling från Åsättra och 
vidare till Ingmarsö och Husarö. Huvudstråk för 
transportkopplingar pekas också ut för Österskär, 
Margretelund, Skärgårdsstad och södra Ljusterö. 
Åsättra ska stärkas som replipunkt avseende 
tillgänglighet och utbud för kollektivtrafiken och 
person- och godstrafiken. 

Principen i översiktsplanen är att förutsättningarna 
att bo och arbeta på landsbygden och i skärgården 
ska förbättras genom planläggning, utbyggnad av 
teknisk försörjning och transportsystem, samt genom 
att stärka lokala knutpunkter. Strategin att satsa 
på knutpunkter ger förutsättningar för att kunna 
förbättra transporter och infrastruktur. Det är viktigt 
för hållbarheten att kopplingarna till och mellan de 
lokala knutpunkterna blir effektiva och attraktiva.

Översiktsplanen föreskriver att kollektivtrafik 
ska utvecklas parallellt med bostäder och service 
i knutpunkterna. Samtidigt har kommunen 
inte full rådighet över kollektivtrafiken. En 
utbyggnad av bostäder i skärgården innebär en 
risk för att utvecklingen av kollektivtrafik inte 
sker i tillräckligt hög takt eller blir för kostsamt i 
relation till utvecklingen av bostäder. Utan att en 
attraktiv kollektivtrafik säkerställs parallellt med 
bostadsbyggandet riskerar fler bilburna hushåll att 
skapas. 

Översiktsplanen togs fram parallellt med en V/A-plan 
och innehåller en plan för utbyggnad av allmänt 
V/A som minskar belastningen av näringsämnen på 
sjöar, vattendrag och havet. Utbyggnad av allmänt 
V/A på Ljusterö ska utredas i linje med kommunens 
V/A-plan.
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Grön- och blåstruktur
I översiktsplanen pekas grönstråk, vattenstråk, gröna 
målpunkter och gröna entréer ut. Ett grönt stråk 
sträcker sig längs kusten och ett längs Ljusterö. Stora 
gröna målpunkter finns utpekade i Roslags-Kulla och 
Brevik. Gröna entréer pekas ut på ett flertal platser 
både längs kusten och i skärgården. Utöver detta ges 
vägledning för utveckling av ett flertal områden. En 
översyn har gjorts över ekologiskt känsliga områden 
och kommunens samtliga sjöar och vattendrag har 
klassats som ekologiskt känsliga områden. Detta 
innebär att de får ett ökat skydd mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön och i översiktsplanen 
anges att hänsyn ska tas till dessa områden vid 
exploatering. Översiktsplanen anger också att grunda, 
oexploaterade, skyddade vikar som är viktiga miljöer 
för rekrytering av fisk i kustområdet ska ses i sin 
helhet och skyddas även utöver strandskyddet. Vid 
ingrepp i värdefulla natur- och vattenmiljöer ska 
kompensationsåtgärder utföras.

Ambitionen i översiktsplanen är att bevara och 
skydda områden med höga biologiska värden. 
Med en utpekad grönstruktur ges möjligheter 
att samplanera grön och byggd struktur till en 
fungerande helhet där ekosystemtjänsterna kan 
utnyttjas effektivt. Den utpekade grönstrukturen 
med rekreationsområden, stråk och gröna entréer ger 
förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar 
tillgång till rekreativa områden. Grönstrukturen 

fokuserar dock främst på rekreationsvärden och 
mindre på ekologiska värden och spridningssamband. 

Det finns vissa risker kopplade till hur värdefulla 
natur- och vattenmiljöer ska skyddas. Detta är en 
av de punkter som behöver utredas vidare genom 
fördjupningen av översiktsplanen för kust och 
skärgård. De största riskerna är kopplade till hur 
väl planens ambitioner för hänsyn till naturvärden 
kan hanteras i samband med planläggning och 
exploatering för att undvika negativ påverkan 
på ekologisk hållbarhet. Naturområden med 
höga naturvärden pekas ut för bebyggelse i bland 
annat Roslags-Kulla och på Ljusterö berörs objekt 
med höga naturvärden intill sjön Skären och vid 
Skogshult. 

Samtidigt beskriver översiktsplanens riktlinjer 
att hänsyn till värdefull natur ska tas inom den 
mer detaljerade planeringen. Natur där särskild 
hänsyn ska tas pekas också ut på karta vilket ger 
förutsättningar för att hantera planeringen så att 
hänsyn genomförs i praktiken. Den mer detaljerade 
planeringen blir avgörande för landsbygdens 
möjligheter att utveckla samhällen utan risker 
för hälsa och säkerhet eller alltför stora negativa 
konsekvenser för vatten och värdefull grönstruktur.

Vid Åker kanal pågår arbetet med att utveckla 
en ny stadspark och promenadstråk runt 
kanalen. Kommunens mål och intentionerna 

presenteras i ”Vision för Åkers kanal stadsparken”, 
parkprogrammet (ej antaget) och kommunens 
Strategi för de gröna frågorna. Åkers kanal föreslås 
utvecklas till ett mer sammanhängande och attraktivt 
stråk med tydliga entréer och kopplingar till 
kringliggande områden. Utveckling av planen har en 
positv påverka på rekreations- och identitesvärdena 
kopplade till natur- och vattenkontakt. Planen är i 
linje med översiktsplanens ambition av att utveckla 
vidare stadspark Åkers kanal.
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Beskrivning av planförslaget
I detta kapitel redovisas planförslagets potential att 
bidra till en hållbar utveckling genom att analysera 
det utifrån de tolv hållbarhetsfaktorer som ingår i 
Ekologigruppens hållbarhetsverktyget ”Indikatorer 
för hållbar stadsutveckling”. För var och en av de 
tolv hållbarhetsfaktorerna ges först en introduktion 
till vad som ingår i hållbarhetsfaktorn och därefter 
görs dels en bedömning av nuläget och dels en 
bedömning av planförslaget. Både positiva och 
negativa konsekvenser bedöms. 

Utifrån varje hållbarhetsfaktor ges förslag till 
åtgärder som kan stärka planförslagets hållbarhet. 
Dessa åtgärder utgör förslag från Ekologigruppen. 
Åtgärderna kan under arbetet med det tematiska 
tillägget arbetas in i planen, alternativt beaktas 
framöver i andra sammanhang. 

Planförslagets strategiska inriktning

Mål och strategier
Det tematiska tillägget utgår ifrån en framtidsbild 
och sju övergripande planeringsstrategier: 

• Attraktiva knutpunkter
• Flexibelt och innovativt näringsliv
• Hållbara och funktionella transportsystem
• Tillgänglig kust och skärgård
• Utvecklade destinationer
• Hållbara livsmiljöer
• Hållbar teknisk infrastruktur
• Samverkan

Planeringsstrategierna visar hur framtidsbilden 
ska nås och anger att kusten och skärgården 
skall utvecklas till en attraktiv plats för bostäder, 
arbetsplatser, upplevelser och service. Offentliga rum 
för möten och gemenskap ska utvecklas.

Besöksmål, målpunkter och andra destinationer ska 
utvecklas och tillgängliggöras. Det ska vara möjligt 
att göra korta och längre besök i området året runt. 

Allmänhetens tillgänglighet till stränder och 
strövområden ska utvecklas och värnas. Samtidigt ska 
besöksnäringen vara hållbar med värnande om viktiga 
kultur- och naturvärden och ekosystem skall stärkas 
för att bidra till livskraftiga miljöer på land och i 
vatten. 

Platser för bostäder, verksamheter och infrastruktur 
ska utvecklas ihop med natur- och kulturvärden 
och bidra till en god livsmiljö med hänsyn till 
klimatanpassning, hälsa och risker.

Den tekniska infrastrukturen ska anpassas till 
kustens och skärgårdens behov med resilienta 
system för t.ex. energiförsörjning, avfallshantering, 
dricksvattenförsörjning och internetuppkoppling. 
Möjligheter för näringslivet att utvecklas innovativt 
skall skapas. De marina näringarnas möjligheter att 
växa lyfts specifikt. 

Strategiska kopplingar mellan och inom fastland och 
kust skall skapas med utbyggd kollektivtrafik på väg 
och vatten samt förbättrad trafikmiljö för oskyddade 
trafikanter. De befintliga transportssystemen ska 
ställas om för att skapa mer hållbara resor för både 
person- och godstransporter. 
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Planeringsriktlinjer
Planeringsriktlinjer har tagits fram för att beskriva 
hur hänsyn ska tas till olika intressen som påverkar 
och påverkas av planeringen av kust och skärgård. 
Intressena har systematiserats i sju tematiska områden 
och planeringsriktlinjer kopplas till vardera tema. 
Nedan följer de tematiska områdena med respektive 
planeringsriktlinjer:

Bebyggelse och befolkning
• Utveckla bebyggelse vid de utpekade lokala 

knutpunkterna
• Utveckla bebyggelse med stor arkitektonisk 

hänsyn
• Ny bebyggelse ska ta stor hänsyn till områdets 

unika natur- och kulturmiljö
• Skapa förutsättningar för att alla människor ska 

kunna leva, bo och verka längs fastlandets kust 
och i skärgården

• Möjliggör utvecklingen av funktionella och 
flexibla lokaler för samnyttjande

• Utveckla innehållsrika och attraktiva offentliga 
rum som möjliggör för möten

Transport och mobilitet
• Beakta Åsättra som en funktionell replipunkt
• Verka för ett utvecklat och säkert lokalt gång- 

och cykelnät
• Planera och verka för en funktionell och effektiv 

kollektivtrafik i kust och skärgård
• Planera för ett transportsystem med minskad 

klimatpåverkan
• Ge förutsättningar för en funktionell sjötrafik
• Tillgodose riksintresset Furusunds- och 

Husaröleden
• Beakta utvecklingsmöjligheten för strategiska 

bryggor
• Verka för ett mer jämställt och jämlikt 

transportsystem

Näringsliv och service
• Planera med hänsyn till skolverksamheternas 

behov
• Planera för det marina näringslivets behov av 

mark
• Stärk Åsättra som replipunkt och viktig nod för 

näringslivet
• Verka för en hållbar utveckling av besöksnäringen
• Planera för ett flexibelt och funktionellt 

näringsliv 

Friluftsliv och turism
• Planering ska ske med hänsyn till det rörliga 

friluftslivet
• Ta hänsyn till allemansrätten
• Planera för god tillgång till bebyggelsenära skogs- 

och naturområden
• Värna om det båtburna friluftslivet
• Båtturismen ska utvecklas med hänsyn till 

vattenmiljön
• Besöksmål ska utvecklas tillgängliga för alla
• Samverka med skärgårdsstiftelsen
• Ta hänsyn till turismens möjlighet att verka och 

utvecklas
• Planering ska ske med hänsyn till idrott

Kultur- och naturmiljö
• Vårda och tillgängliggöra kusten och skärgårdens 

kulturmiljöer
• Bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 

miljöer i kust och skärgården
• Beakta landskapsbilden i planeringen
• Ta hänsyn till bebyggelsen inom gamla 

skärgårdsbyar
• Vid planering som påverkar marina kulturmiljöer 

ska hänsyn till dessa tas
• Stor hänsyn ska tas till kulturpräglade 

naturmiljöer med åker-, ängs- och betesmark
• Främja jordbruksverksamhet som håller 

markerna öppna genom bete och odling
• Bevara ytterskärgårdens känsliga miljö och 

djurliv
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• Värna sprickdalslandskapet med bibehållna 
långsträckta dalgångar och impediment

• Ta hänsyn till ekosystemtjänster både på land 
och i vatten

• Planera med hänsyn till biologisk mångfald och 
ekologiska spridningssamband

• Värna vattenområden med höga biologiska 
värden

• Värna vattenkvaliteten för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten

• Vandringshinder för fisk ska åtgärdas och nya ska 
inte anläggas

• Kompensationsåtgärder för ingrepp i värdefulla 
natur- och vattenmiljöer

• Samarbeta med olika organisationer som utför 
miljökvalitetshöjande åtgärder i vatten 

• Värna vattenkvaliteten för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna för vatten

Teknisk försörjning
• Verka för ett väl utbyggt fibernät längs fastlandets 

kust och i skärgården
• Samordna utbyggnad av fibernätverk
• Säkra dricksvattenförsörjning vid nyexploatering
• Tillskapa gemensamma och tillgängliga platser 

för avfallshantering vid utveckling
• Skapa förutsättningar för det rörliga friluftslivet 

på land och vatten att hantera sitt avfall
• Verka för att minska avfallsmängderna och öka 

andel återvunnet material
• Främja en etablering och utbyggnad av förnybara 

energikällor
• Verka för en hållbar hantering av vatten och 

avlopp längs fastlandets kust och i skärgården

Klimat, hälsa, risk och säkerhet
• Planera för hälsosamma livsmiljöer längs kusten 

och i skärgården
• Verka för minskad påverkan av erosion i 

Furusundsleden
• Verka för att klimatsäkra miljöfarliga 

verksamheter i riskområden för översvämning, 
ras, skred och erosion

• Vid utveckling ska kommunen verka för en 
klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur

• Skapa förutsättningar för en god bebyggd miljö 
avseende ett förändrat klimat

• Vid ny bebyggelse i översvämningshotade 
områden ska klimatanpassade åtgärder vidtas

• Vid utveckling ska hänsyn tas till risken för 
markföroreningar, särskilt i de områdena där 
risken för detta anses hög.

Målkonflikter 
Planförslagets strategiska inriktning med mål, 
planeringsstrategier och planeringsriktlinjer upprättar 
ett ramverk för den övergripande inriktningen för 
kusten och skärgården och för hur olika intressen 
ska beaktas i planeringen. Den samlade bilden är 
en ökad bebyggelse- och verksamhetsutveckling i 
kollektivtrafik- och servicenära lägen, men även på 
några platser på landsbygden eller vid stränder. Det 

finns samtidigt höga ambitioner om bevarande och 
utvecklande av natur- och kulturvärden. 

Bebyggelseutvecklingen skall ske parallellt med 
ett mer jämställt och jämlikt transportsystem där 
både gång- och cykelvägar och hållbara transporter 
prioriteras. Förutsättningar för en funktionell 
sjötrafik lyfts upp som viktig. Dricksvattenförsörjning 
och en god avfallshantering skall säkras för såväl 
boende som besökare. Den strategiska inriktningen 
är att utvecklingen av kust och skärgården skall ha en 
hög hållbarhetsprofil. 

Vissa intressen riskerar dock att komma i konflikt 
med varandra. De största konflikterna bedöms 
ligga i omfattning på exploatering i förhållande 
till jordbruksmark, strandskydd samt natur- och 
rekreationsvärden. Specifikt det marina näringslivets 
behov av mark som riskerar att innebära en konflikt 
med riktlinjerna om att värna allemansrätten, 
naturvärden och vattenområden. 

Hållbarheten i utvecklingen är beroende av att 
avvägningar mellan olika markanvändningar görs i 
linje med de planeringsstrategier och -riktlinjer som 
presenteras i planförslaget.
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Viktiga målkonflikter:
• Bevara känsliga naturmiljöer - Utveckla 

besöksnäringen och marina näringar
• Bevara känsliga naturvärden och kulturmiljöer - 

Utveckla bostads- och verksamhetsområden
• Utveckla bostads- och verksamhetsområden - 

avfallshantering och dricksvattenförsörjning
• Exploatering i strandzonen - det rörliga 

friluftslivet och naturvärden

Avvägningar 
Avvägningar mellan målkonflikter och alternativa 
utvecklingsförslag har hanterats löpande och 
parallellt med planprocessen. Avvägningar 
presenteras utifrån den geografiska indelningen 
som följs i TÖP:en. Avvägningar utgör en del av 
hållbarhetsbedömningen, ett alternativt planförslag 
kommer inte att utarbetas. 

Fastlandets kuststräcka och 
Furusundsleden
Längs fastlandets kuststräcka med öarna i 
Furusundsleden har avvägningar gjorts som fokuserar 
på att koncentrera bebyggelsen vid den lokala 
knutpunkten Roslags-Kulla och inte vid samhällena 
längst kustbandet. I övrigt föreslås inte någon större 
utveckling av detta område, förutom kuststråk/
grönstråk, naturskydd, utveckling marina näringar.

• Bebyggelse och befolkning: En avvägning har 
gjorts ifråga om att fokusera utveckling till 
Roslags-Kulla istället för utspritt i samhällena 
längs kusten, detta för att koncentrera utbudet 
av bl.a. service och handel. Skärgårdsstad är ett 
undantag, dock ingår endast en mindre del av 
Skärgårdsstad i TÖP:ens avgränsning och det 
inkluderade området har redan koppling till 
service i form av en skola, strax utanför TÖPens 
avgränsning. 

• Bebyggelse och befolkning: En avväggning har 
gjorts ifråga om att minska utvecklingsmöjlighe-
terna vid Östanå och följa det aktualitetsprövade 
programmet (2019) istället för att följa det gamla 
(2012) och fortsatt expansiv utveckling av områ-
det. Denna avvägning har gjorts för att ta hänsyn 
till strandskydd, naturmiljöer och kulturmiljöer. 

• Transport och mobilitet: I södra delen av 
Furusundsleden har kommunen valt att fokusera 
på transportsambandet mellan Österskär – 
Linanäs framför andra transportsamband 
mellan fastlandet och i skärgården. Detta för 
att en ny brygga vid Österskär kan möjliggöra 
större tillgänglighet och effektivitet för resor 
mellan centralorten och skärgården än andra 
alternativa transportkopplingar. Roslagsbanan 
har en koppling till bryggan vilket kan öka 
tillgängligheten till regionen och stärka Täby/

Arninge som regional stadskärna i enlighet med 
RUFS 2050. 

Ljusterö med omland
På Ljusterö med omkringliggande skärgård har 
avvägningar som fokuserar på utveckling av lokala 
knutpunkter gjorts. Målpunkter för turism som anses 
bör utvecklas för att stärka besöksnäringen har pekats 
ut. Dessa är inte utpekade i de lokala knutpunkterna 
utan på platser där kommunen anser det finns bra 
förutsättningar för en hållbar besöksnäring.

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt att 
peka ut Linanäs som ny lokal knutpunkt för att 
stärka platsen som bytespunkt mellan landbase-
rad och sjöbaserad kollektivtrafik. Detta bedöms 
ge positiva effekter i form av av bland annat 
förbättrade möjligheter att värna de värdefulla 
miljöerna vid Linanäs. Avvägningen har gjorts 
att dessa positiva effekter överväger riskerna för 
fragmentering av  serviceutbudet i skärgården 
genom att peka ut ytterligare en lokal knutpunkt 
jämfört med översiktsplanen.

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt 
att enbart planera gröna entréer på Ljusterö, 
även om det identifierats ett behov av en grön 
entré även vid Örsö och öarna söder om Örsö. 
Avväggningen har gjorts utifrån bedömningen att 
Waxholmstrafiken inte är tillräckligt tillgänglig 
för att försvara placerandet av grön entré vid 
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Örsö. På Ljusterösidan av öarna finns ingen 
befintlig eller planerad kollektivtrafik. 

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt att 
peka ut enbart Linanäs och Åsättra som viktiga 
bryggor att utveckla och motiverar detta med 
att dessa erbjuder de bästa förutsättningar för att 
tillskapa en hållbar transportkedja. 

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt 
att peka ut Mellansjö som plats för utveckling 
av en strategisk bytespunkt för landbaserad 
kollektivtrafik. Relativt höga risker gällande 
föroreningar och buller med negativ påverka på 
bostadsutveckling i närområden har vägts mot en 
förbättrad kollektivtrafik. Avvägningen har gjorts 
för att säkra ett attraktivt kollektivtrafiksystem, 
risker gällande föroreningar och buller kommer 
att hanteras vid senare detaljplananläggning vid 
Mellansjö.

• Näringsliv och service: Ett utpekande av 
plats för verksamhetsområde har gjorts vid 
vindkraftsverken på Ljusterö. Området bedöms 
komma att behövas för bland annat upplag 
för båtar och för störande verksamheter i och 
med utveckling  av främst Ljusterö. Olika 
avvägningar har gjorts vid valet av plats 
och platsen valdes utifrån närheten till en 
transportled (Ljusterövägen), för att området 
redan är påverkat av olika störningar samt 

för att det ligger lång bort från  befintlig och 
föreslagen bebyggelse, men ändå så pass nära 
Mellansjö att utveckling av GC-systemet och 
bättre kollektivtrafik kan möjliggöra ett kollektivt 
åkande till platsen. 

• Näringsliv och service: En avvägning har i viss 
mång gjorts mellan valen att utveckla befintliga 
platser för marina näringar och att exploatera nya 
platser på Ljusterö med omland. Kommunen 
bedömer att det utifrån ett miljö- och 
näringslivsmässigt perspektiv är mer värdefullt att 
utveckla befintliga platser och stärka det lokala 
näringslivet. Främst föreslås befintliga platser för 
utveckling men även nya platser föreslås. 

• Friluftsliv och turism: Kommunen har valt 
att peka ut Östra Lagnö och Klintsundet som 
målpunkter för turism för att öka möjligheterna 
för etableringen av en mer livskraftig och 
hållbar besöksnäring på ön. Lokala knutpunkter 
kan fungera som målpunkter för turism men 
kommunen har gjort avvägningen att fokusera 
på Klintsundet och Östra Lagnö som också 
pekats ut som lämpliga för utveckling av turism i 
destinationsutredningen från 2019.

• Friluftsliv och turism: Ljusteröhuvud har 
valts som utredningsområde för friluftslivet. 
Ljusteröhuvud är redan idag ett uppskattat 
område att vistas i och det finns möjligheter för 

en större utveckling i framtiden. En detaljplan 
som möjliggör byggandet av en brygga/
småbåtshamn/marina i direkt anknytning till 
platsen finns. En utveckling av bryggan skulle 
möjliggöra att flera väljer sjövägen för att 
uppleva området. Kopplingen till Linanäs och en 
framtida utveckling där pekar också för behovet 
av ett friluftsområde/rekreationsområde för det 
området.

• Friluftsliv och turism: En avvägning har gjorts 
vid placering av kommunala badplatser på 
Ljusterö med hänsyn till markägoförhållandena. 
Kommunen äger i liten utsträckning mark 
på Ljusterö men de platser som föreslås för 
badplatser i TÖP:en ligger på kommunal mark. 

Mellanskärgården
I mellanskärgården har avvägningarna fokuserat på 
vad som ska utvecklas på kärnön och den lokala 
knutpunkten och vad som ska utvecklas utanför. 
Avvägningarna har lett till en större koncentration 
av utveckling på Ingmarsö än resterande delar av 
mellanskärgården. 

• Bebyggelse och befolkning: kommunen har 
valt att fokusera bebyggelsen i mellanskärgården 
till Ingmarsö, som är Österåkers kärnö samt 
lokala knutpunkt för mellanskärgården. Målet 
är att inte sprida ut bebyggelse, förstöra natur, 
öka kraven på teknisk infrastruktur, inte kunna 
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erbjuda service och kollektivtrafikförsörjning. 
Avvägningen som har gjorts är därför att 
koncentrera bebyggelsen till några få platser 
på Ingmarsö istället för att sprida den i hela 
mellanskärgården. 

• Bebyggelse och befolkning: Kommunen har 
en gjort en avvägning mellan jordbruksmark 
och andra värden i landskapet och bedömt 
att bebyggelse på Ingmarsö inte skall ske på 
jordbruksmark. Detaljerad lokalisering prövas i 
detaljplan.  

• Näringsliv och service: Kommunen har valt 
att förlägga utveckling av marina verksamheter 
till redan befintliga och i direkt anslutning till 
befintliga verksamheter. Avvägningen att inte 
ianspråkta nya platser har gjorts utifrån ambitio-
nen att bevara tillgänglighet till vattnet, bevara 
värdefulla naturområden samt att främja syn-
ergieffekter och samlokaliseringsvinster mellan 
verksamheter. 

• Teknisk försörjning: Kommunen har valt att 
arbeta för gemensam avfallshantering vid de 
större bryggorna i mellanskärgården istället för 
att satsa på små anläggningar på ett större antal 
öar. Avvägningen har gjorts utifrån ambitionen 
att effektivisera hanteringen av avfall och därmed 
också kunna erbjuda hantering av fler fraktioner. 

• Friluftsliv och turism samt Näringsliv och 
service: Finnhamn, Ingmarsö och Husarö 
har pekats ut som målpunkter för turism 
och besöksnäringen eftersom det finns goda 
infrastrukturella förutsättningar för att tillskapa 
en hållbar besöksnäring. 

Ytterskärgården
I ytterskärgården har avvägningarna mellan 
målkonflikter främst handlat om behovet att stärka 
och bevara existerande naturvärden och att samtidigt 
verka för tillgänglighet för det rörliga friluftslivet. 
Den generella hållningen är att utveckla det rörliga 
friluftslivet på ett hållbart sätt genom att fokusera 
och kanalisera det till särskilda platser. Vidare har 
fokus legat på att utveckla möjligheterna för ett mer 
hållbart friluftsliv med stor hänsyn till de naturvärden 
som finns. Kommunen äger ingen mark i området 
och det är därför viktigt att samverkan sker mellan 
kommunen och andra aktörer för att säkerställa ett 
hållbart friluftsliv i ytterskärgården. I ytterskärgården 
har det inte varit aktuellt med bebyggelse utan 
avvägningen som har gjorts är att naturen får ta större 
plats och vid eventuella kompletteringar av redan 
befintlig bebyggelse ska lämpligheten utredas noga. 

• Bebyggelse och befolkning: Kommunen har valt 
att inte utveckla området med bebyggelse med 
hänsyn till riksintressen, natur- och kulturmiljöer 

samt de naturreservat som är belägna i 
ytterskärgården. 

• Transport och mobilitet: Kommunen har valt 
att inte peka ut något transportsamband för att 
ytterligare värna om den känsliga och värdefulla 
naturen i ytterskärgården. Till följd av detta 
har ingen bostadsutveckling föreslagits i denna 
del av skärgården då det bedöms vara svårt att 
genomföra på ett hållbart sätt. 

• Näringsliv och service: Kommunen har valt att 
inte utveckla verksamheter och näringsliv direkt 
kopplat till ytterskärgården förutom utöver i viss 
mån besöksnäringen. Avvägningen har gjorts 
utifrån ambitionen att skydda ytterskärgårdens 
naturvärden och istället stärka Finnhamn 
(Mellanskärgården) som nod för besöksnäringen. 

• Friluftsliv och turism: En större utveckling av 
friluftslivet i ytterskärgården har inte föreslagits. 
Avvägningen har gjorts för att skydda den 
värdefulla naturmiljön. Utvecklingen av 
friluftslivet föreslås kanaliseras till platser som 
bedöms som lämpliga. Åtgärder föreslås som 
syftar till att säkra ett hållbart friluftsliv.  

• Kultur- och naturmiljö: Kommunen har valt att 
föreslå ett ökat naturskydd i ytterskärgården och 
en utveckling av det rörliga friluftslivet på vissa 
platser för ett mer hållbart friluftsliv.

400



Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

24

Tematisk tillägg till översiktsplan 2040

Kust och skärgård

Bedömning av planförslaget

Hållbarhetsbedömning av tolv 
hållbarhetsfaktorer

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet bär upp bebyggelsestrukturens 
förmåga att generera ett mångformigt näringsliv 
med verksamheter och service. Den ekonomiska 
hållbarheten innefattar långsiktig samhällsekonomi, 
ekonomiska möjligheter att genomföra föreslagna 
byggprojekt och förutsättningar för en lokal 
ekonomi. 

Platsens ekonomiska hållbarhet påverkas bland 
annat av tillgång till en mångfald av lokaler, rörelse 
av människor, näringsfrämjande miljöer och 
anpassningen av den nya bebyggelsen till befintliga 
system och strukturer. Med lokala verksamheter 
inom ett område kan mer levande stadsmiljöer 
utvecklas, vilket kan bidra med arbetstillfällen 
och skatteintäkter samtidigt som sociala nätverk 
kan utvecklas. Ekonomisk hållbarhet kommer att 
analyseras utifrån följande hållbarhetsfaktorer:

• Lokal ekonomi
• Sociala tillgångar
• Långsiktig resursförvaltning
• Investeringsvilja och projektekonomi

Lokal ekonomi

Delbedömningsområden:
• Kundunderlag och genomströmning
• Lokaler i strategiska och attraktiva lägen
• Variation i utbud av lokaler

Nuläge 
Den lokala ekonomin har traditionellt sett varit 
småskalig och starkt platsanknuten med koppling 
till exempelvis båtnäring och areella näringar. 
Verksamheterna fanns och finns spridda i landskapet 
och många i anslutning till vattnet.

Idag har turistnäringen ökat vilket ger möjligheter i 
form av nya verksamheter och större kundunderlag 
för en förbättrad marknad och service. Konflikter om 
mark och utveckling kan uppstå och det finns en risk 

att turistnäringen inte gynnar lokalsamhället om den 
baseras på verksamheter utifrån.

Den nya turistekonomin är starkt årstidsbunden 
med en hög genomströmning av människor i vissa 
områden, såsom Mellansjö och Linanäs på Ljusterö. 
Med verksamhets- och handelslokaler i dessa 
noder och stråk kan den lokala ekonomin stärkas. 
Andra nyckelfrågor för en starkare lokal ekonomi 
är exempelvis bra kommunikationer och utvecklad 
teknisk försörjning.

Avvägningar
Inriktningen i planförslaget är att koncentrera 
bebyggelsen vid lokala knutpunkter för att värna 
om natur- och kultvärden samt för att skapa större 
kundunderlag och synergieffekter för service och 
näringslivet.

För att främja synergieffekter och uttnyttja befintlig 
infrastruktur pekas främst redan befintliga platser 
(Ljusterö med omland samt Mellanskärgården) 
och platser i direkt anslutning till dessa 
(Mellanskärgården) ut för utveckling av marina 
näringar. Ett antal nya områden pekas också ut. 
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Dock kan även ianspråktagande av områden i 
anslutning till redan ianspråktagna områden innebära 
stora förluster av värdefulla habitat och biologisk 
mångfald. Verksamheter har också påverkan i 
kringområdet, exempelvis genom båttrafik till och 
från platsen.

Finnhamn, Ingmarsö och Husarö har pekats ut 
som målpunkter för turism och besöksnäringen då 
förutsättningar i form infrastruktur för att tillskapa 
en hållbar besöksnäring finns här. Östra Lagnö och 
Klintsundet pekas ut som målpunkter för turism. 
Ambitionen är att skapa möjligheter för en livskraftig 
och hållbar besöksnäring på Ljusterö.

En ny brygga och utveckling av befintliga bryggor 
ska utredas längs kusten och i skärgården. En 
utredning föreslås för att se över vilka bryggor som 
ska trafikeras på helår respektive under högsäsong. 
Även möjligheten att förbättra anslutningarna 
mellan olika trafikslag ska utredas. Förbättrade 
transportmöjligheter är en viktig del för att stärka 
handel och näringsliv. 

Utvecklingen prioriteras i planen till de 
lokala knutpunkterna. Ingen utveckling 
av näringsverksamhet föreslås specifikt för 
ytterskärgården förutom besöksnäringen i viss mån 
med utgångspunkt från Finnhamn. 

Ett nytt verksamhetsområde föreslås i anslutning till 
de befintliga vindkraftverken på Ljusterö.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget
Det lokala underlaget för kommersiella verksamheter 
kommer att öka till följd av nya bostäder och 
satsningar på utvecklad tillgänglighet för fotgängare 
och cyklister ökar människors tillgång till lokal 
service och förutsättningar för lokala kommersiella 
verksamheter. Strategin i det tematiska tillägget 
är att styra utveckling av näringslivet till de lokala 
knutpunkterna, detta bedöms ge goda förutsättningar 
att stärka handel och verksamheter lokalt. 

Utveckling av de marina verksamheterna föreslås dels 
vid redan befintliga bryggor och marinor och dels 
i nya områden. Genom att stärka redan befintliga 
platser kan olika verksamheter stärka varandra och ett 
större underlag för kollektivtrafik och service skapas. 
Nya områden föreslås vid Arnöviken, Kålviken samt 
Norrvikens inre del i linje med Ljusterö planprogram 
och kommunens båtplatsinventering. 

Möjligheterna att bedriva ett aktivt jord- och 
skogsbruk skall värnas och exploatering på 
jordbruksmark ska i möjligaste mån undvikas. Även 
ytor som kan bli aktuella för odling i framtiden ska 
värnas.

Hot mot den lokala ekonomin finns främst 
kopplade till att de lokala knutpunkterna trots 

utvecklingsplanerna är relativt små och att avstånden 
till större orter, främst Åkersberga centrum, är relativt 
stort. Många av verksamheterna kommer också att 
vara starkt årstidsbundna. Dessa förhållanden gör den 
lokala ekonomin sårbar. Planförslaget bedöms bidra 
till att minska sårbarheten.

Risker till följd av planen finns kopplat till hur 
jordbruket påverkas av en ökning av verksamheter 
och turism. Även om jordbruksmarken inte tas i 
anspråk kan verksamheten begränsas av exempelvis 
klagomål på lukt, störning av djur eller behov av 
skyddsavstånd kring tillkommande markanvändning. 
Samtidigt bedöms utvecklingen av de lokala 
knutpunkterna ha positiv effekt på möjligheten att 
driva jord- och skogsbruk genom förbättrad tillgång 
till service. Positiva effekter för näringslivet kopplat 
till jordbruk, såsom etablering av gårdsbutiker eller 
liknande, bedöms också förekomma vid ökat antal 
besökare.

Risk för målkonflikter uppstår också mellan viljan att 
utveckla de marina verksamheterna och ambitionen 
att värna kultur- och naturvärden. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för besöksnäringen 
då kustens och skärgårdens attraktionskraft utvecklas

Planens genomförande förväntas leda till stora 
positiva konsekvenser för besöksnäringen genom 
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ökad service, utveckling av besöksmål och förbättrade 
transporter.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för de marina 
näringarna genom utpekande av utvecklingsområden

Planens genomförande innebär en utveckling 
av marinor och andra marina verksamheter 
inom kommunen. Det finns efterfrågan på 
verksamheternas tjänster och besöksnäringen kopplad 
till båtliv förväntas öka.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser  för det lokala 
näringslivet genom riktade satsningar på infrastruktur och de 
lokala knutpunkterna

Planens genomförande har möjlighet att leda till  
positiva effekter för det lokala näringslivet genom 
stärkta lokala knutpunkter och infrastruktur. Fler 
näringsidkare och en större mångfald av verksamheter 
bedöms kunna attraheras genom förbättrad 
infrastruktur och ökat kundunderlag. Detta 
innebär också möjligheter till en utvecklad lokal 
arbetsmarknad.

+ 1 Möjlighet till små positiva konsekvenser för jordbruks- och 
skogsnäringar då lokala knutpunkter på landsbygden utvecklas

Utvecklingen av lokala knutpunkter på landsbygden 
kan ge bättre möjligheter till ett fungerande 
vardagsliv med tillgång till offentlig och eventuellt 

utvecklad kommersiell service. Eventuellt kan dessa 
knutpunkter också skapa möjligheter för etablering 
av lokala marknader för olika gårdsprodukter eller 
bisysslor.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser på natur- och 
friluftslivsvärden vid utveckling av de marina näringarna

Strandzonen är i utgångspukt ett känsligt habitat 
med djur- och växtliv knutet till sig, liksom ett 
attraktivt stråk för det allmänna friluftslivet. En 
utveckling av de marina näringarna är en avvägning 
mot dessa intressen. 

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för jordbruksnäringen, då 
en ökning av andra verksamheter kan påverka möjligheterna att 
bedriva jordbruk 

Även om själva jorbruksmarken i möjligaste mån 
värnas från exploatering kan den areella näringen 
påverkas av exempelvis störning och klagomål från 
andra verksamheter som störs av jordbruket.

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• I genomförandet krävs kommunikation kring 

hur utvecklingen i skärgården och längs kusten 
kan innebära en fragmentering av jordbruksmark 
och andra natur- och kulturområden.

• Ta tidigt initiativ till ett övergripande 
arbete med gemensamma riktilinjerna för 

utveckling av replipunkter, marina näringar 
och marina verksamheter samt andra viktiga 
utvecklingsområden så att de olika delar kan 
integreras och stödja varandra.

• Arbeta fram riktlinjer och stadsbyggnadsprinciper 
så att frågor kring form och struktur blir tydliga 
för alla inblandade aktörer.

• Utarbeta ett program för viktiga mötesplatser 
att utvecka för att skapa rörelsemönster och 
öka attraktivitet. De viktigaste mötesplatserna 
behöver komma tidigt i planarbetet för att 
kunna skapa ekonomiska förtutsättningar för 
utvecklingen.

403



27

Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Sociala tillgångar

Delbedömningsområden:
• Socialt kapital och social mångfald
• Tillgång till samhällsservice och livschanser
• Jämlik resursanvändning

Nuläge 
Det finns höga naturvärden och flertal 
rekreationsmöjligheter som ger en bra grund för 
god folkhälsa. Samtidigt är många av värdena 
svårtillgängliga då det krävs tillgång till egen båt eller 
för att stränderna privatiserats. I stor utsträckning 
är de fysiska strukturerna inte heller anpassade för 
gång och cykel samt att kopplingar med hållbara 
transporter är svaga. För att enkelt kunna nå de flesta 
rekreationsmöjlighter krävs egen båt eller bil. 

I kust- och skärgårdsområdet finns också stora 
sociala skillnader med ekonomiska olikheter 
bland befolkningen. En social mångfald kan ge 
förutsättningar för bland annat utveckling av det 
lokala näringslivet och en variation av kulturella 
initiativ. Detta förutsätter dock att utvecklingen inte 
sker på bekostnad av den ena gruppen samt att alla 
kan få tillgång till livschanser och ges möjlighet att 
mötas vilket är en kommunal utmaning. 

Kust och skärgård saknar generellt mötesplatser och 
möjligheter för människor att delta i nätverk eller 
knyta kontakter utanför den egna sfären. Detta kan 

leda till sämre utnyttjande av socialt kapital och att 
livschanserna minskar. Offentlig och kommersiell 
service är också i stor utsträckning svårtillgänglig, 
vilket leder till en ojämnt fördelad resursanvändning 
och skillnader i tillgång till funktioner som vård, 
skola och kommunikationer.

Avvägningar
Transportsambandet mellan Österskär – Linanäs 
prioriteras för att möjliggöra effektiva resor mellan 
centrum och skärgård och för att tillgängliggöra 
skärgården för flera.

I Mellanskärgården fokuseras en utveckling av 
bebyggelse till specifika platser istället för en 
utspridning av den. Detta för att öka möjlighet till 
och kostnadseffektivitet för service och transport 
med syfte till att skapa större tillgänglighet. Även 
på Ljusterö med omkringliggande skärgård har 
de avvägningar som gjorts varit med fokus på att 
utveckla lokala knutpunkter och att därmed främja 
synenergieffekter och förbättrad service.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget 
Det tematiska tillägget föreslår förtätad bebyggelse 
i de lokala knutpunkterna och befintliga orter 
utifrån en ej expansiv strategi. Detta ger utrymme 
för en större variation av bostäder och bedöms i 
kombination med en utveckling av mötesplatser 
skapa förutsättningar för en ökad social mångfald. 

Den planerade satsningen på de lokala 
knutpunkterna med ökad service och förbättrad 
kollektivtrafik ger förutsättningar för en mer 
jämlik tillgång till samhällsresurser och livschanser. 
Detsamma gäller den övergripande strategin om att 
prioritera fotgängare och cyklister i planeringen, 
vilket bedöms göra det enklare för människor att 
mötas samtidigt som rörelse i vardagen är positivt för 
folkhälsan.  

Ett genomförande av planen med förbättrade 
kommunikationer och en utveckling av den 
lokala arbetsmarknaden bedöms bidra positivt 
till utvecklingen av jobbmöjligheter och en mer 
diversifierad arbetsmarknad lokalt.

En viss risk finns att ökad bebyggelse och satsningar 
på de lokala knutpunkterna leder till ökade skillnader 
i livsförutsättningar mellan de som bor i de tätare 
områdena och de som bor utanför dessa. Det finns 
också en risk att en ökad attraktivitet i specifika 
områden tränger ut personer med mindre resurser 
samt att skillnaderna i livsförutsättningar mellan 
helårsboende och delårsboende ökar. 

En ökning av antalet boende och besökande kan 
också leda till en mindre säker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter om inte kollektivtrafik och 
infrastrukturen för gående och cyklister utvecklas 
parallellt i tillräcklig omfattning.
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+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den sociala 
mångfalden då utvecklingen bidrar till ett bredare bostadsutbud 
som kan passa fler invånare

Planens tydliga strategi för att möjliggöra varierande 
utbud av upplåtelseformer och hustyper, också för 
skapa förutsättningar för att göra boendekarriär så 
att människor ska kunna leva och verka i skärgården 
alla stadier av livet. En viktig del av i detta är också 
utveckling av en tydligare identitet och satsningar på 
kollektivtrafik och service.

 
+3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser för människors 
livschanser då kollektivtrafik och lokal service byggs ut och blir 
mer tillgängligt för invånarna

Planens strategi att bygga vidare vid lokala 
knutpunkter samt att stärka kopplingar med GC 
och kollektivtransport på vatten och land ger bra 
förutsättningar för att flera ska kunna röra sig på ett 
mer jämlikt sätt.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser med utveckling och 
etablering  av skolverksamheter och service vid knutpunkter samt 
samnyttjande för andra aktiviteter. 

Planens strategi av att samnyttja lokaler för flera 
aktiviteter samt att dessa utgör viktiga mötesplatser 
ökar möjligheter att träffas och skapa sociala 
relationer. Vilka aktiviteter och när samnyttjande 

sker måste beaktas för att inte skapa konflikter med 
skolverksamheter.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för folkhälsan 
om möjligheterna att gå och cykla förbättras

Förbättring och komplettering av GC-systemet 
ger möjlighet till att främja hälsosamma livsstilar 
samt att nå frilufts- och rekreationsområdena även 
vardagligen. Det bedöms dock att GC-resor kommer 
att berör en mindre grupp av boende och verkande 
pga långa avstånd mellan målpunkter samt mindre 
framkomlighet under vinterhalvåret.

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om ett övergripande 
förhållningssätt saknas för hur allmänna platser ska utformas för 
att inkludera olika grupper i samhället och deras behov.

Strategier för gestaltning av allmänna platser utpekas 
inte ut tydligt. Utan en övergripande strategi för 
hur olika grupper i samhället ska inkluderas i 
utformningen av allmänna platser finns en risk att 
detta helhetsperspektiv förloras vid kommande 
fördjupande planprocesser. 

-2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utvecklingen av 
vissa områden bidrar till en ökad uppdelning mellan olika sociala 
grupper.

Utveckling inom planområdet kan leda till en 
ökad uppdelning mellan olika sociala grupper om 

olika typer av upplåtelseformer inte inkluderas vid 
planläggning. Den ej expansiva strategien kan leda till 
ökade priser i de mest attraktiva delar av skärgården 
och en ökad uppdelning mellan sociala grupper.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för folkhälsa och jämlik 
tillgång till livschanser om kollektivtrafiken och GC-systemet  
inte motsvarar behoven utan en ökad exploatering leder till ökat 
beroende av transport med egen bil och båt

För att säkerställa en jämlik tillgång till livschanser 
inom planområdet och på kommunnivån 
krävs ett  attraktivt, tryggt och hållbart 
kollketivtransportsystem integrerat med GC-system 
som ska byggas parallellt med bostadsbebyggelse för 
att inte skapa ohållbara transportmönster med stor 
andel privattransporter i egen bil och båt. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• I fortsatt arbete bör strategier för gestaltning 

av allmänna platser tas fram, med hänsyn 
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till olika gruppers behov samt möjlighet till 
samutnyttjande av service. 

• Sociala utmaningar bör adresseras tydligare i 
fortsatt arbete, särskilt när det gäller riktlinjer för  
inkludering av olika upplåtelseformer 

• Ambitioner och riktlinjer behöver kommuniceras  
inblandade aktörer tidigt i processen.

Långsiktig resursförvaltning

Delbedömningsområden:
• Effektiv markanvändning och resilienta 

tekniska system
• Matproduktion
• Dricksvattenproduktion
• Produktion av material
• Klimatanpassning

Nuläge 
Den traditionella bebyggelsen längs kusten och 
i skärgården är geografiskt spridd och i stor 
utsträckning lokaliserad längs vattnet. Detta innebär 
utmaningar i fråga om effektiv markanvändning, 
infrastruktur, tillgång till service och teknisk 
försörjning. Många samhällsfunktioner, såsom 
VA-nät, fiber och kommunikationer, är längs kusten 
och i skärgården  särskilt utsatta för extremväder och 
ökande havsnivåer. För dricksvattenförsörjningen 
finns kommunala strategier för hur den skall 
upprätthållas i ett förändrat klimat. En stor del av 
verksamheterna är lokaliserade längs stränder och 

risker finns både ur verksamhetsperspektiv och 
miljöperspektiv. 

Vid utveckling av kust- och skärgården är det viktigt 
att behålla de värden som idag gör områdena unika. 
Samtidigt är det viktigt att utveckla möjligheterna 
för att skapa effektiv och resilient service, teknisk 
försörjning och infrastruktur. Ny bebyggelse bör 
ansluta till befintliga bebyggelsekluster för att stärka 
dessa strukturer.

Det är också viktigt vid ny bebyggelse att inte bygga 
igen eller fragmentera de landskapsstrukturer för 
ekosystemtjänster som finns. Exempel på generellt 
viktiga landskapsstråk är den obrutna strandlinjen 
som är viktig både för växt- och djurliv och för det 
rörliga friluftslivet. 

I ett förändrat klimat med fler extrema 
väderhändelser ökar riskerna ytterligare och hotar 
både bebyggelse och teknisk infrastruktur. Med 
utveckling i utsatta lägen måste olika typer av 
åtgärder vidtas för att uppnå en acceptabel risknivå. 

Då kommunen har ett mycket begränsat 
markinnehav är möjligheterna för styrning av 
ny bebyggelse begränsade och samverkan med 
bland annat markägare krävs. Viktiga insatser 
från kommunens sida är att arbeta för en förstärkt 
teknisk försörjning och tydliga riktiljer för 
klimatanpassningsåtgärder och gestaltning av 

bostadsområden utifrån klimatanpassningsplanen 
från 2018.

Avvägningar
Avvägningar i TÖP:en har generellt fokuserats 
på att förbättra förutsättningar för service- och 
infrastrukturförsörjning genom att koncentrera 
utveckling till befintliga knutpunkter.

Vid Östanå har natur- och kulturvärden prioriterats 
med följden att utvecklingsområdena för bostäder 
minskats jämfört med förslaget i översiktsplanen. 

I mellanskärgården har kommunen gjort avvägningen 
att utvecklingen skall fokuseras till kärnön Ingmarsö 
för en effektiv markanvändning samt för att undvika 
bebyggelse på jordbruksmark.

I ytterskärgården har avvägningen gjorts att 
natur- och kulturvärden skall prioriteras framför ny 
bebyggelse. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget
Det tematiska tillägget följer översiktsplanens 
inriktning om att förtäta i befintliga knutpunkter. 
Planens genomförande innebär möjligheter till 
positiva konsekvenser då den nya bebyggelsen kan 
komplettera den befintliga och skapa underlag för 
förbättrad service och infrastruktur.
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Samtidigt innebär en ökad befolkning i kommunens 
perifera delar en risk för en ökning av antalet 
ohållbara transporter och en ökning av bristfälliga 
tekniska lösningar för VA och fiber bland annat. 
I planhandlingen hanteras dessa risker genom 
utredning om utbyggnad av kommunalt VA, 
fiberutbyggnad och utveckling av kollektivtrafik och 
nya båtlinjer. Fungerande lösningar för infrastruktur 
i kommunens ytterområden är dock att bedöma som 
samhällsekonomiskt kostsamma för kommunen.

De risker som finns är i övrigt primärt kopplade 
till hur själva exploateringarna görs i ett 
genomförandeskede; hur grön- och blåstrukturen 
prioriteras och om service- och bostadsutveckling kan 
utvecklas parallellt med att effektiv kollektivtrafik och 
infrastrukturkopplingar samt anslutning till tekniska 
system byggs. 

Klimatanpassning i kust och skärgården är en 
särskilt relevant fråga att hantera vid detaljplan- och 
genomförandeskeden. Ställningstagandet i TÖP:en 
är att en utredning om utbyggnation av VA ska 
ske i linje med VA-planen samt att i områden där 
dricksvattenförsörjning inte kan säkras bör vidare 
utveckling inte ske. Vidare ska bebyggelse inte tillåtas 
på mark som inte anses lämplig pga översvämningar, 
skred, ras och erosion samt att vid planläggning ska 
åtgärder för att minska risker och skydda nya och 
befintliga bebyggelser utredas och där det är möjligt 
tillskapas. Vid utveckling ska kommunen verka för 

en klimatsäkrad och tillgänglig infrastruktur utifrån 
ågärdsförlagen i Klimatanpassningsplan från 2018.

Förutsatt att riktlinjer följs och utredningar vidtas 
bedöms risknivåerna kunna bli acceptabla vid 
utveckling och exploatering. Samtidigt finns inte 
tydliga riktlinjer för skydd av befintlig bebyggelse 
och infrastruktur samt ingen handlingsplan för 
genomförande av klimatanpassningsplanen.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser då 
bebyggelseutvecklingen fokuseras och ny bebyggelse i stort ska 
ske i befintliga serviceorter och i anslutning till tekniska system.

Planens genomförande innebär möjlighet till relativt 
effektivt markutnyttjande då ny bebyggelse i stort 
sker i befintliga serviceorter och i anslutning till 
tekniska system.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser i och med 
kompletteringar  och vidare utveckling inte ska ske i områden 
där tekniska system inte kan försörjas eller där det finns risker 
kopplade med klimatförändringar.

Planens genomförande innebär möjlighet till att 
skapa effektiva och säkra tekniska system, med bl.a. 
anslutning till dricksvattenförsörjning som krav för 
vidare utveckling, samt minskning av risker kopplade 
till klimatförändringar.

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för 
erosionsproblematiken i Furusundsleden genom riktlinje om 
samverkan

Furusundsleden är känslig för erosion och påverkas 
av fartygstrafiken. Östanå är särskilt utsatt till 
följd av finkorniga jordarter. I planhandlingen 
finns en riktlinje om samverkan för att motverka 
erosionsskador längs Furusundsleden.

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för värnande av 
jordbruksmark

Planens tydliga strategi att värna jordbruksmark och 
att främst exploatera vid befintliga verksamheter och 
bostadsområden minskar risker för fragmentering. 

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för befintliga 
och framtida byggnader för klimatanpassning

Planens tydliga strategi att inte tillåta vidare 
exploatering av mark som inte anses lämplig pga 
översvämningar, skred, ras och erosion medföra 
minskade risker för hälsa och säkerhet vid 
klimatförändringar. Vid planläggning ska åtgärder tas 
fram för att skydda befintlig och ny bebyggelser samt 
infrastruktur.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på befintlig 
bebyggelse och infrastruktur till följd av förändrat klimat och 
extrema väderhändelser

Risk för märkbara negativa konsekvenser då riktlinjer 
inte tydligt pekar ut hur samhällsfunktioner 
och befintlig bebyggelse ska skyddas från bland 
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annat översvämning, erosion och storm. Genom 
förändrade egenskaper i marken genom skred, ras 
och erosion kan även dricksvattenförsörjningen 
påverkas. Kommunen har en klimatanpassningsplan 
med åtgärder som behöver kompletteras med en 
handlingsplan för genomförande av åtgärder.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då utvecklingen i 
skärgården och på landsbygden kan medföra höga kostnader för 
infrastruktur och service

För att säkerställa en hållbar långsiktig 
resursförvaltning inom planområdet krävs att 
tekniska system utvecklas och byggas parallellt 
med verksamhet- och bostadsbebyggelse samt att 
utveckling/kompletteringar sker i områden där dessa 
infrastrukturer redan finns.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om riktlinjer 
om besparing av jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärden samt hushållning med markresurser inte uppnås

Andelet kommunal mark är relativt begränsat i 
planområdet, vilket innerbär en risk att riktljnier 
om jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärden samt hushållning med markresurser inte 
uppnås eller att fragmentering sker.

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Utred mark som kan vara möjlig för bostäder 

genom förtätningsstudier, det handlar till 

exempel om ytor med otydlig användning eller 
parkeringsområden. 

• Ta fram en handlinsgplan för 
Klimatanpassningsplan från 2018 för att 
säkerställa att viktiga klimatanpassningsåtgärder 
vidtas även i områden där ingen utveckling 
föreslås / ske.

• Inkludera jordbruksstragier i fortsatt arbete.
• Ta fram gröna strategier och åtgärdsprogram för 

klimatanpassning. Införa en tidig dialog med 
inbladade aktörer kring klimatanpassningsåtgär-
der samt mål och vision för planområdet.

Investeringsvilja och projektekonomi

Delbedömningsområden:
• Attraktivt läge och identitet
• Överkomliga tröskelinvesteringar och 

byggnadskostnader
• Marknadsflexibilitet och etappindelning 

Nuläge 
Kustens och skärgårdens attraktivitet och identitet 
ligger i närhet till hav och natur samt i kultur- och 
naturvärdena som finns, men saknar många andra 
parametrar för attraktivt läge såsom närhet till city, 
spårstation och arbetsmarknad. Identiteten som 
är knuten till att bo i skärgården eller längs kusten 
bedöms vara värdehöjande. Vid bebyggelse är det 
viktigt att de starka värdena upprätthålls och att de 
svaga värdena i möjligaste mån förbättras.

Då kommunen har ett mycket begränsat 
markinnehav är möjligheterna för styrning av 
ny bebyggelse begränsade och samverkan med 
bland annat markägare krävs. Viktiga insatser från 
kommunens sida är att arbeta för en förstärkt teknisk 
försörjning och bättre kommunikationer.

Avvägningar
Planen fokuserar på förtätning av knutpunkter 
och varsamma kompletteringar i andra delar 
av planområdet. Denna inriktning har syfte att 
främja synergieffekter mellan verksamheter och 
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att skapa säkrare tillgång till service, samtidigt 
som viktiga natur- och kulturområden samt 
jordbruksmark sparas. Utveckling av marina 
näringar, hållbar besöksnäring, hållbar turism, 
nytt naturskyddsområde samt nya områden för 
friluftslivet har vägts in mot en mer expansiv strategi.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget 
Det tematiska tillägget följer översiktsplanens 
inriktning att utveckla kust och skärgård som 
målpunkter  för besöksnäringen. I planförslaget 
accentueras också vikten av att värna kulturmiljöer 
och landskapets karaktärer. Effekten bedöms verka 
positivt på kommunens attraktivitet och identitet 
som skärgårdskommun. 

Områdena med närheten till vatten och höga natur- 
och kulturvärden är också attraktiva för boende 
både på helår och delår. De stora svårigheterna 
kopplade till investeringsvilja och projektekonomi 
handlar om de stora avstånden och stora variationer 
i befolkningsstorlek och förutsättningar för 
verksamheter mellan årstider. Det finns också 
risker kopplade till höga tröskelinvesteringar 
kopplade till teknisk försörjning, infrastruktur och 
klimatanpassning. 

+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser till följd av 
att områdets  attraktivitet ökar och att identiteten stärks

Planförslaget tydliga mål, strategier och 
utvecklingsmöjligheter för att spara, tillvarata och 
starka identitetsskapande strukturer kopplade med 
natur och bebyggelse kan leda till en öka attraktivitet 
och investeringsvilja.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser på projektekonomi 
och investeringsvilja kopplade till långa avstånd och en 
årstidsbunden marknad och befolkningssituation

Det är långa avstånd längs kusten och skärgården. 
En stor andel sommarboende och en besöksnäring 
som är stark under sommaren gör att behovet av och 
kundunderlaget för service fluktuerar starkt under 
året. 

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser till följd av höga 
tröskelinvesteringar för infrastruktur, teknisk försörjning och 
klimatanpassningar

Höga tröskelinvesteringar finns inom planområdet 
för teknisk försörjning, klimatanpassning och 
infrastruktur. Planförslagets tydliga mål av att öka 
synergieffekter genom förtätning vid befintliga 
knutpunkter och samhällen bedömns som positivt för 
att minimera dessa kostnader. Vidare pekas i TÖP:en 
ut att genomförandet ska säkerställas genom en 
funktionell organisation och en genomförandestrategi 
för utbyggnad. Detta ska ske i önskad takt och 
med god samordning mellan projekt och aktörer, 

vilket också bedöms som positivt för att minimera 
tröskelinvesteringar.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för investeringsvilja och 
attraktivitet  om kollektivtrafiken och GC-systemet  inte motsvarar 
behoven.

Funktionella bytespunkter mellan sjö- och 
landbaserat kollektivtrafiksystem samt effektiva 
och funktionella gods- och leveranstransporter är 
avgörande för att skapa / stärka investeringsvilja 
och attraktivitet. En begränsad kommunalägd mark 
ställer krav till ökat samarbete med andra aktörer, 
vilket i sin tur är beroende på attraktiva transporter 
och service.   

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt samhälle 
där människor har rättvisa möjligheter att ta del 
av samhället och kan leva ett gott liv med god 
hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Social hållbarhet 
inbegriper förutsättningar för mänskliga möten, 
trygghet och säkerhet, idéutbyten och lokalt 
engagemang.

För att sociala resurser som kreativitet och mångfald 
ska komma samhället tillgodo behöver aspekter som 
trygghet, säkerhet och hälsa vara tillgodosedda. En 
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väl planerad stadsstruktur måste därför ta hänsyn till 
alla människors behov och säkerställa de mänskliga 
rättigheterna. Hälsofrämjande stadsmiljöer är en 
viktig bidragande faktor till möjligheten att skapa en 
socialt hållbar stad.

Social hållbarhet kommer att analyseras utifrån 
följande hållbarhetsfaktorer:

• Rekreation
• Identitet
• Möten, trygghet och engagemang
• Hälsa och säkerhet

Rekreation

Delbedömningsområden:
• Tillgänglighet till tätortsnära grönområden
• Sammanhängande grönstruktur
• Variation av rekreativa kvaliteter 

Nuläge 
Kusten och skärgården rymmer en stor rikedom och 
variation av rekreativa miljöer. Stora delar av dessa 
kan dock i praktiken vara otillgängliga för de flesta 
på grund av bland annat otydliga entréer, bristfälliga 
kopplingar med kollektivtransport eller GC-vägar, 
brist på information om var de är, privatiserad 
strandlinje eller behov av egen båt för att ta sig 
till dem. Genom att utveckla grönstråk och gröna 

målpunkter, med bland annat förbättrad information 
och tydligare entréer, kan stora förbättringar skapas. 
Ett sådant arbete kan också bidra till att kanalisera 
besökare till områden som tål turism så att känsliga 
områden kan skyddas. 

Avvägningar
Nya transportsamband planeras både på land 
och med båt. Detta skapar förutsättningar för en 
utveckling av turism och besöksnäring. 

Vid Östanå har områden som pekats ut för 
exploatering i översiktsplanen plockats bort för att 
värna natur- och kulturmiljöer.  

Satsningarna på turism koncentreras för att 
möjliggöra synergieffekter mellan verksamheter och 
kommunikationer. På Ljusterö ska förutsättningar 
för en livskraftig och hållbar besöksnäring skapas. 
Ett utredningsområde för friluftslivet planeras för 
Ljusteröhuvuds attraktiva naturområde utifrån 
de goda möjligheterna till tillgängliggörande 
kommunikationer. 

Finnhamn, Ingmarsö och Husarö har pekats ut som 
målpunkter för turism och besöksnäringen, då dessa 
platser bedöms ha goda förutsättningar för utveckling 
av en hållbar besöksnäring tack vare befintlig 
infrastruktur och god tillgänglighet. 

I ytterskärgården föreslås en utveckling av det rörliga 
friluftslivet kanaliserat till vissa utvalda platser för 
att säkerställa en hållbar utveckling av  friluftslivet. 
En konflikt mellan friluftsliv och naturvärden kan 
förekomma.

Transportsambandet mellan Österskär – Linanäs 
prioriteras för att skapa en smidigare förbindelse 
mellan skärgården och fastlandet med Åkersberga och 
roslagsbanan. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Planförslaget innehåller flera planeringsinriktningar 
som bidrar till att bevara och stärka grönstruktur och 
kulturmiljöer för rekreation, turism och friluftsliv. 
Bland annat föreslås gröna entréer och målpunkter, 
friluftslivsområden och att utreda möjligheten för 
paddelleder och ett naturum. Ökad tillgänglighet 
skall säkerställas genom bland annat förbättrade 
kommunikationer, information och skyltar. Precisa 
lokaliseringar och utformningar av olika åtgärder 
kommer att behöva utredas i kommande planskeden 
men ett tydligt ställningstagande har gjorts om att 
målpunkter ska utvecklas med stor hänsyn till natur- 
och kulturvärden samt att det rörliga friluftslivets 
tillgång till vattnet inte ska försämras. 

En ökning av användningen av området för rekreativa 
syften kan komma i konflikt med naturvärden 
om slitaget blir för högt i känsliga områden. I 
planeringsriktlinjerna beskrivs att allmänhetens 
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tillgänglighet till stränder och strövområden ska 
utvecklas med hänsyn till områdenas tålighet. 

Etablering av ett verksamhetsområde i anslutning 
till de befintliga vindkraftverken på Ljusterö (vid 
Mellansjö) innebär en ökad risk på konflikter mellan 
tung trafik och turism/friluftsliv. Mellansjö är en 
viktig transportnod och en ökning av förbifarande 
trafik bedömns uppstår i kopplingen med etablering 
av målpunkter för turism på Klintsundet och Östra 
Lagnö.

Åtgärder för att bedriva ett hållbart friluftsliv 
har föreslagits som minskar påfrestningen av 
naturmiljön, dock ska hänsyn tas vid fortsatt 
planering för att säkerställa att dessa värden värnas 
och bevaras. Behovet av vidare utredningar och 
gestaltningsprogram med fokus på kultur- och 
naturvärden, vatten och ekosystemtjänster pekas 
tydligt ut i planförslaget, vilket bedöms som 
positiv för att säkerställa en hållbar utveckling och 
bevarandet av de befintliga värdena. 

En ökning av antalet boende och besökande kan 
också leda till en mindre säker trafikmiljö för 
oskyddade trafikanter om inte kollektivtrafik och 
infrastrukturen för gående och cyklister utvecklas 
parallellt i tillräcklig omfattning. Planens ambitioner 
är höga när det gäller satsningar på kollektivtrafik 
och tillgängliggörande av flera målpunkter för 
turism och friluftsliv. Då avstånden är stora 

och befolkningstätheten är liten riskerar dock 
turtätheten att bli låg och restiderna långa. Detta 
gör att utveckling av kust och skärgård kan leda 
till en ökat användning av bil och privatbåt. De 
föreslagna badplatserna vid Norrviken (norr om 
Kårnäs - Ljusterö) och Dyviken (Linanäs - Ljusterö) 
är svårtillgänliga med kollektivtrafik och inga nya 
GC-kopplingar mot dessa orter förslås i planen, 
vilket förväntas leda till en ökning av bilresor.

+ 4 Möjlighet till mycket stora positiva konsekvense för boendes 
och besökares tillgång til rekreativa miljöer och målpunkter

Planens tydliga ambitioner och satsningar för ett 
utökat friluftsliv, utveckling av nya målpunkter för 
turism, nya och förstärkta kopplingar med sjötrafik 
samt utbyggnation av GC-stråk samt nya bryggor / 
anpassning av befintliga bedöms tillföra stora positiva 
konsekvenser för tillgången till rekreativa miljöer

+ 3  Möjlighet till stora positiva konsekvenser för den rekreativa 
grönstrukturen

Planförslaget föreslår en utveckling som prioriterar 
förtätning i befintliga områden och att skydda 
obebyggda kuststräckor mellan tätorterna från 
exploatering. Områdets större rekreativa stråk och 
målpunkter finns utpekade för att säkerställa hänsyn 
till dessa värden vid planering. Detta ger en grund för 
att bevara och utveckla sammanhängande gröna stråk 
och rekreationsmiljöer längs kusten och i skärgården.

- 3 Risk för märkbara negativa konsekvenser om besökstrycket blir 
för stort i känsliga miljöer.

Inom planområdet finns flera känsliga miljöer 
såsom ESKO-områden, Naturreservat, Natur 
2000-områden och geologiskt känsliga områden som 
kan påverkas negativt av ett ökat besökstryck. 

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om transportsystemet 
inte motsvarar besökstrycket samt risker för konflikter mellan 
olika trafikslag.

För att säkerställa ett hållbar friluftsliv inom 
planområdet och på kommunnivå krävs ett attraktivt, 
tryggt och hållbart system för kolletivtrafik integrerat 
med GC-system som ska byggas parallellt med 
utveckling av turism och friluftsliv för att inte 
skapa ohållbara transportmönster med stor andel 
privattransporter i egen bil och båt. 

Utveckling av verksamheter och nya 
bostadsbebyggelser inom planområdet bedöms leda 
till en ökat trafik inkl. tung trafik, vilket kan försämra  
attraktivitet för turism och friluftslivet inom 
planområdet samtidigt som att risker för oskyddade 
trafikanter ökar. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta fram gestaltningsprogram för att värna 

om natur- och kulturvärden. Ta fram tydliga 
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strategier kring besöksmöjligheter i kopplingen 
med de höga naturvärdena. 

Identitet

Delbedömningsområden:
• Landskapets karaktär
• Kulturhistorisk anknytning 

Nuläge 
Både kust och skärgård präglas av strukturer, miljöer 
och byggnader från olika tidsperioder som bidrar till 
att berätta om platsernas historia och skapa en stark 
lokal identitet. Även platsanknutna verksamheter, 
såsom det småskaliga jordbruket och de marina 
näringarna, är mycket viktiga för identitetsskapandet.

Trycket att bygga i skärgården och ett mycket 
begränsat kommunalt markinnehav kan riskera 
att påverka det historiska landskapet negativt om 
den nya bebyggelsen inte anpassas efter miljön. 
Detsamma gäller den växande turistnäringen om den 
inte förankras lokalt och bidrar till lokalsamhället.

Ett mycket stort hot mot kulturmiljön är risken 
för nedläggning av jord- och skogsbruk. För 
kommunen är det viktigt att arbeta med att stötta 
de areella näringarna och arbetet med att underhålla 
kulturmiljöer, liksom att genom exempelvis 
kulturmiljöprogram och gestaltningsprogram verka 
för att exploatering sker varsamt. 

Avvägningar
En viktig del av inriktningen för TÖP:en är att 
kustens och skärgårdens särprägel skall värnas, 
bland annat landskapets karaktärer. Exempelvis 
skall utveckling ske vid redan exploaterad mark, 
fragmentering av jordbrukslandskapet undvikas samt 
befintliga marina verksamheter utvecklas.

En inriktning har gjorts att minska 
exploateringsområdena vid Östanå och följa det 
aktualitetsprövade planprogrammet (2019) för att 
ta hänsyn till de värdefulla natur- och kulturmiljöer 
som finns  där.

Linanäs på Ljusterö har pekats ut som ny lokal 
knutpunkt för att kunna förbättra möjligheten att 
värna de värdefulla miljöer runtomkring Linanäs. 
Avvägningar har gjorts mot en risk av att fragmentera 
serviceutbudet i skärgården. 

I ytterskärgården har avvägningar gjorts av att inte 
utveckla området med bebyggelse med hänsyn till 
riksintresse, natur- och kulturmiljöer.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget 
Planförslaget ger förutsättningar för att stärka 
kommunens identitet som en skärgårdskommun 
genom föreslagen utveckling av mötesplatser och 
målpunkter längs kusten och i skärgården och 
genom en utvecklad transportinfrastruktur ut i 
skärgården. Tydliga strategier mot fragmentering 
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av jordbruksmark bidrar till att viktiga 
identitetsskapande värden bevaras i sin helhet.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom att 
kommunens skärgårdsidentitet och dess attraktionskraft stärks 
och vidare utvecklas.

Utveckling av kulturmiljöstråket på norra Ljusterö 
mellan Åsättra och Gärdsvik, förslaget att stärka 
Brottö (Mellanskärgården) som kulturreservat 
(levande jordbruk med djurhållning) samt 
kopplingen av reservatet med den lokala 
knutpunkten Ingmarsö bedöms bidra med stora 
positiva konsekvenser för att stärka skärgårdsidentitet 
och dess kulturvärden.

Förbättrade kopplingar på vatten och land genom 
kollektivtrafik och GC-stråk bidrar till att kust- och 
skärgården tillgängliggörs. Den föreslagna kopplingen 
mellan Österskär och Linanäs bedöms bidra till att 
kommunens attraktionskraft ökar då spårbunden 
trafik kopplas med vattentrafik.

- 1 Risk för små negativa konsekvenser för värdefulla kulturmiljöer 
till följd av exploatering

Planens har tydliga ambitioner av att undvika 
exploatering och fragmentering av jordbruksmark, 
att viktiga natur- och kulturmiljöer ska värnas 
samt att vatten och strandlinje ska vara tillgänliga, 
vilket är förutsättningar för att bevara och stärka 
identitetsvärdena som skärgårdskommun. Andel 

kommunal mark är dock relativt begränsat i 
planområdet, vilket innerbär en risk att riktljnier 
om jordbruksmark, prioritering av natur- och 
kulturvärder inte uppnås eller att fragmentering sker.

Möten, trygghet och lokalt engagemang

Delbedömningsområden:
• Kopplingar
• Funktionsintegrering
• Tillgång till mötesplatser med kvalitet och 

funktion
• Trygga gaturum och miljöer
• Mänsklig skala och orienterbarhet 

Nuläge 
Den utspridda bebyggelsestrukturen och 
planområdets geografiska förutsättningar med stora 
avstånd gör att infrastruktur för kollektivtrafik och 
gång- och cykelstråk idag är bristfälliga. Området 
är landsbygd och kan inte ha samma tillgång 
till mötesplatser, målpunkter, arbetsplatser och 
service som i mer centrumnära områden. Däremot 
är orienterbarheten i tätorterna god och skalan 
mänsklig.

Det finns ett stort lokalt engagemang knutet till 
havet, kustkulturen och skärgårdens naturvärden. 
Samtidigt finns utmaningar i och med bland annat 
att befolkningen förändras mellan sommar och 
vinter. Olika befolkningsgrupper har olika resurser 
och behov och kan ha olika syn på hur skärgården 
skall utvecklas. Det är en utmaning att skapa 
forum där en dialog mellan de olika intressena kan 
utvecklas.
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Mötesplatser lokaliseras i någon mån till viktiga 
färjelägen och enstaka bebyggelsekluster, liksom 
till torg och badplatser. Få av mötesplatserna 
är planerade för att vara just mötesplatser men 
utvecklingspotential att skapa trygga rum finns. 
Dessa strukturer är viktiga att stärka i kommande 
planering. Viktigt är också att skapa trygga gång- och 
cykelstråk till viktiga målpunkter. 

Avvägningar
Bebyggelsen fokuseras i mellanskärgården till 
Ingmarsö. Detta är en avvägning för att bl.a. kunna 
öka funktionsintegrering och skapa mötesplatser.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
De stora kvaliteterna längs kusten och i skärgården 
är kopplade till det lantliga kulturlandskapet, 
stora naturområden och höga naturvärden. 
Det är en miljö med relativt få iordninggjorda 
mötesplatser. Det tematiska tillägget syftar till att 
förstärka och tillgängliggöra mötesplatser bland 
annat genom att utveckla trafiknoder till attraktiva 
bytespunkter och genom satsningar på att stärka 
de lokala knutpunkterna med service. Gång- och 
cykeltrafikanter uppmärksammas som särskilt viktigt 
vilket bedöms öka tillgänglighet och trygghet i 
trafikmiljön. Identiteten kopplad till att bo och verka 
i skärgården är stark. Det finns en risk att ökade 
invånartal och besökstal leder till en ökad trafik och 
mindre trygg trafiksituation för oskyddade trafikanter 
om inte infrastrukturen för dessa utvecklas parallellt. 

Det finns också en risk att den utveckling som 
planeras av de lokala knutpunkterna kan vara svår att 
realisera till följd av långa avstånd, säsongsbunden 
marknad och stora investeringskostnader för teknisk 
infrastruktur bland annat. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser genom nya och 
förstärkta kopplingar med kollektivtrafik mellan olika delar av kust 
och skärgård och Åkersberga stad. 

Föreslaget transportsamband mellan Åkersberga och 
Ljusterö (Österskär-Linanäs), utveckling av befintliga 
marina verksamher och bryggor samt utveckling av 
lokala knutpunkter förstärker och tillgängliggöra 
mötesplatser för flera. 

 
+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser i form av 
tryggare trafikmiljöer med utvecklad infrastruktur för gående och 
cyklister

Förbättrade nodpunkter för kollektivtransport 
på vatten och land samt utveckling av gång- och 
cykelstråk, gröna stråk och kulturmiljöstråk skapar 
tryggare och attraktiva trafikmiljöer för gående och 
cyklister. I planen framgår dock inte tydligt längs 
vilka kultur- eller grönstråk som gång- och cykelvägar 
kommer att byggas.

+ 2 Möjlighet för märkbara positiva konsekvenser då nya 
mötesplatser kan skapas i anslutning till transportnoder och 
lokala knutpunkter.

Kunderunderlag och genomströmning ökar i takt 
med att flera och förbättrade transporter skapas, 
vilket möjliggöra möte mellan människor vid 
befintliga och nya mötesplatser / målpunkter.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om utveckling av 
levande mötesplatser med utökad service i de utpekade lokala 
knutpunkter inte sker.

Utveckling av de lokala knutpunkterna som levande 
mötesplatser kan vara svår att realisera till följd av 
långa avstånd, säsongsbunden marknad och stora 
investeringskostnader för teknisk infrastruktur 
bland annat, vilket leder till negativa konsekvenser 
för attraktivitet och möjlighet till möte mellan 
människor minskar.

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta tidigt intitiativ till ett övergripande arbete 

med gemensamma riktilinjerna för utveckling av 
de lokala knutpunkterna.

• Arbeta fram riktlinjer och stadsbyggnadsprinciper 
så att frågor kring form och struktur blir tydliga 
för alla inblandade aktörer.

• Utarbete ett program för viktigaste mötesplatser 
att utvecka för att skapa rörelsemönster och 
öka attraktivitet. De viktigaste mötesplatserna 
behöver komma i tidigt i planarbetet för att 
kunna skapa ekonomiska förtutsättningar för 
utvecklingen.
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Hälsa och säkerhet

Delbedömningsområden:
• God ljudmiljö
• Ren luft
• Säker trafikmiljö
• Riskhantering och giftfria miljöer 

Nuläge 
Kust och skärgård erbjuder närhet till natur och goda 
möjligheter för rekreation liksom frisk luft och god 
ljudmiljö, vilket innebär en bra grund för ett aktivt 
liv och en god folkhälsa. 

Risker finns kopplade till översvämningsrisker, 
transporter av farligt gods, markföroreningar och 
erosion. Erosionsproblematik finns i första hand 
i Furusundsleden och förstärks av farleden för 
båttransporter. Bullerproblematik finns främst 
längs fastlandets kust och längs de större vägarna 
på Ljusterö samt vid andra verksamheter såsom 
vindkraftanläggning på Ljusterö.

Avvägningar
Vid utvecklingen av Ljusterö bedöms behoven av 
mark för bullriga eller andra störande verksamheter 
komma att öka. Ett nytt verksamhetsområde planeras 
vid vindkraftverken, motiverat av att området redan 
idag karakteriseras av olika störningar samt har 
närhet till en transportled. Det finns heller ingen 
befintlig eller föreslagen bostadsbebyggelse på platsen. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Planförslagets bedöms ha flera positiva effekter på 
folkhälsan, bland annat genom ökade möjligheter 
till aktivt friluftsliv med förbättrade gång- och 
cykelstråk och satsningar på gröna målpunkter 
och stråk. Förtätning i de lokala knutpunkterna 
ger förutsättningar för förbättrad folkhälsa genom 
minskat bilberoende. Prioritering av säkra gång- och 
cykelstråk ger också positiva konsekvenser med ökad 
trafiksäkerhet. 

I planhandlingen finns riktlinjer för hälsosamma 
livsmiljöer, minskad påverkan på erosion i 
Furusundsleden, klimatsäkring av miljöfarliga 
verksamheter och klimatanpassningsåtgärder 
vid bebyggelse i översvämningshotade områden. 
Förutsatt att riktlinjer följs och utredningar vidtas 
bedöms risknivåerna kunna bli acceptabla vid 
utveckling och exploatering. Samtidigt finns inte 
tydliga riktlinjer för skydd av befintlig bebyggelse och 
infrastruktur. 

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att planera för hälsosamma livsmijöer längst kusten och i 
skärgården.

För bebyggelse som ligger vid vägar för transporter 
av farligt gods, störande verksamheter samt 
verksamheter som kan innebära särskilda risker vid 
olyckor ska kommunen verka så att riskerna bedöms 

acceptabla för samhället. Tydliga riktlinjer för skydd 
av befintlig och framtida bebyggelse finns dock inte.

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser genom riktlinje 
om att verka för att klimatsäkra miljöfarliga verksamheter i 
riskområden för översvämning, ras, skred och erosion

För verksamheter som ligger vid vattnet eller på 
platser där det finns risk för översvämning, ras, skred 
eller erosion ska kommunen verka för klimatsäkrande 
åtgärder för att minimera risken för spridning av 
miljöfarliga åtgärder.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser genom ökad spridning av 
markföroreningar i ett förändrat klimat om strategier inte tas fram 
för att hantera detta. 

I det tematiska tillägget finns riktlinjer om att 
klimatsäkra befintliga verksamheter och att hantera 
markföroreningar vid utveckling av områden, men 
inte någon strategi för att hantera markföroreningar 
där ingen verksamhet pågår. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta fram en strategi för hantering av 

markföroreningar inom planområdet. 
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Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet bär upp ekosystemens 
långsiktiga överlevnad. Här ingår den biologiska 
mångfalden och olika ekosystemtjänster som 
inbegriper människors tillgång till mat, vatten och 
andra naturresurser.

Den ekologiska hållbarheten påverkas i stor grad av 
hur effektiv markanvändningen är och inbegriper 
en god tillgänglighet för fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik i ett effektivt och orienterbart 
gatunät. I det hållbara samhället ska också 
resursförbrukningen inordnas i hållbara kretslopp för 
material, vatten och näring, helst på en lokal skala för 
att i så stor utsträckning som möjligt minska behovet 
av transporter.

Ekologisk hållbarhet kommer att analyseras utifrån 
följande hållbarhetsfaktorer:

• Grönstruktur för biologisk mångfald
• Blåstruktur för biologisk mångfald
• Kretsloppssystem och miljöteknik
• Hållbart resande

Grönstruktur för biologisk mångfald

Delbedömningsområden:
• Gröna infrastrukturer
• Verktyg och styrmedel för biologisk mångfald 

Nuläge 
Kusten och skärgården har mycket höga naturvärden. 
Den biologiska mångfalden på öar är känslig då 
ekosystemen har få spridningsvägar. Generellt är 
den biologiska mångfalden också mycket hög i 
strandzoner. En konflikt finns mellan bebyggelse 
i strandzonen och de arter som lever här. Detta 
gäller även reträttområden för dessa livsmiljöer 
högre upp på land när medelhavsnivån stiger. En 
stor del av bebyggelsen och verksamheterna i kust 
och skärgård ligger redan i strandzonen. Ur ett 
ekologiskt perspektiv är det viktigt att inte bygga igen 
stränderna.

Stora naturvärden längs kusten och skärgården är 
knutna till det småskaliga kulturlandskapet med 
aktiva jordbruk som håller markerna öppna. Dessa 
habitat är starkt hotade till följd av nedläggning av 
jordbruk. Kulturlandskapet rymmer också småskaligt 
skogsbruk. 

Avvägningar
Inriktningen för utvecklingen längs kusten och i 
skärgården är en ej expansiv bebyggelseutveckling 
till förmån för att värna viktiga natur- och 

kulturområden samt jordbruksmark. Utveckling av 
marina verksamheter och marina näringar ska dels 
ske vid redan befintliga verksamheter, i anslutning 
till befintliga verksamheter eller i nya områden som 
pekas ut för vidare utredning. 

I planförslaget beskrivs att kommunen ser ett behov 
av att skydda områden med höga naturvärden i 
områden där kommunen har rådighet över mark eller 
där privata markägare är positiva till detta samt att 
möjligheten att inkludera vattenområden i skyddade 
områden bör prövas. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Majoriteten av kommunens skyddade naturområden 
finns längs kusten och i skärgården. I det tematiska 
tillägget pekas möjliga utvecklingar av gröna stråk 
ut. Olika planeringsstrategier identifieras med 
syftet att hänsyn ska tas till ekosystemtjänster på 
land och vatten samt att planeringen ska ske med 
hänsyn till biologisk mångfald och ekologiska 
sprindningssamband.

I planen lyfts behovet av att långsiktigt skydda 
områden med särskilt höga naturvärden. 
Kommunen ser att detta främst kan ske i områden 
där kommunen har rådighet över mark eller där de 
privata markägarna är positiva. Kommunen har dock 
ett genomgående litet markinnehav i områden med 
höga naturvärden längs kusten och i skärgården.
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Många miljöer i planområdet är mycket värdefulla 
och känsliga och riskerar att påverkas negativt av en 
ökad exploatering och besöksnäring. Strandskyddet 
gäller stora delar av kusten och skärgården och är 
ett starkt skydd för naturvärden och det rörliga 
friluftslivet. I planhandlingen beskrivs strandskyddet 
stå i viss konflikt med utveckling av kusten och 
skärgården. 

Planförslaget byggs på en ej expansiv utveckling av 
kust- och skärgården med prioritering av natur- och 
kulturvärdena. Eventuella konflikter kan dock 
uppstå  inom kultur- och naturreservat, områden för 
kulturmiljövård, ESKO-områden och i områden med 
värdefulla naturtyper på grund av högre belastning 
på naturresurser och störningar på vatten och land 
tillföljd av ett ökat besökstryck.

Ekosystemtjänster för kust- och skärgård är ej 
kartlagda.

+ 1 Möjligheter till vissa positiva konsekvenser för naturvärden 
och grönstruktur genom att behovet av att skydda naturvärden 
långsiktigt slås fast i planen. 

Planens ambition av att skapa en sammanhängande 
lokal grönstruktur inom planområdet samt 
identifiering av områden med höga naturvärden 
innebär förutsättningar för att värna naturvärden i 
kommande planering och utveckling. Det framstår 
dock ej tydligt att fragmentering av grönområden 

ska undvikas vid exploatering och specifikt område 
som ska skyddas pekas bara ut vid Täljöviken. Då 
kommunen bara har rådighet över mindre områden 
inom plamorådet bedöms den positiva nyttan riskera 
att bli liten med planhandlingens ambitionsnivå.

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser som följd av 
utpekade strategier för prioritering av naturvärden och ej 
fragmentering av jordbruksmark.

Planens tydliga strategier kring hänsyn till 
naturvärdena och besparande av jordbruksmark (ej 
fragmentering) bedöms som positiva för att kust- och 
skärgården ska utvecklas på ett hållbart sätt.

- 2/- 3 Risk för märkbara till stora negativa konsekvenser då 
kapaciteten för tätortsnära ekosystemtjänster minskar till följd av 
exploatering av tätortsnära grönytor samt ökat besökstryck.

Utveckling av befintliga områden ökar trycket 
på tätortsnära ekosystemtjänster då gröna ytor 
byggs bort eller får ett högre tryck. Strategier för 
ekosystemtjänstutredning och åtgärdsförslag pekas 
inte tydlig ut i planen.

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om tätortsnära 
jordbruksmark bebyggs och styckas upp. 

Andel kommunal mark är relativt begränsat 
i planområdet, vilket innerbär en risk att 
jordbruksmark kommer att exploateras eller 

fragmenteras, med negativa konsekvenser på 
flera ekosystemtjänster (bl.a. matproduktion och 
pollinering). 

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser om exploatering 
planeras inom strandskyddade områden

Dispens från strandskyddet får dock inte ges om 
skäl för dispens saknas och förändringen riskerar att 
motverka strandskyddets syften. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Ta fram en ekosystemkartläggning som pekar 

ur viktiga områden att bevara samt ta fram 
åtgärdsförslag om vad som krävs för att stärka 
grönstrukturen för biologisk mångfald och 
ekologiska sprindningssamband. Klargör vad det 
ställer för krav på rekreation så att detta inte stör 
naturvärdena. 

• Ta fram strategier för integrering av 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i 
detaljplanprocesser. 
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Blåstruktur för biologisk mångfald

Delbedömningsområden:
• Sammanhängande blåstruktur och värdefulla 

vattenbiotoper
• Vattenrening 

Nuläge 
Kustvattnet i Österåkers kommun har generellt 
måttlig ekologisk status. De största hoten mot 
naturvärden bedöms vara näringspåverkan, 
miljögifter, båttrafik och muddring. Särskilt grunda 
vikar har höga värden knutna till sig och är känsliga 
för påverkan. Kunskapsunderlaget om marina 
naturvärden är delvis bristfälligt.

Många av kusten och skärgårdens verksamheter 
är kopplade till vattnet. Detta i kombination med 
exempelvis båttrafik innebär risk för påverkan på 
strand- och bottenmiljöer. Ekosystemtjänster för 
kust- och skärgård är ej kartlagda. 

Avvägningar
Avvägningar har gjorts mellan intressen och landat i 
inriktningen om en ej expansiv bebyggelseutveckling 
för att spara viktiga naturområden och minimera 
belastning på vattenmiljöer, bland annat genom 
att till viss del koncentrera och utveckla vid eller 
i närheten av befintliga marina verksamheter och 
marina näringar, men även helt nya lägen föreslås. 
Avvägningar har också gjorts kring val att uveckla 

bebyggelsen enbart om VA-infrastruktur finns 
eller planeras utredas för utbyggnad i linje med 
V/A-planen. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Trots att majoriteten av kommunens skyddade 
naturområden finns längs kusten och i skärgården är 
andelen skyddat vatten liten.  

Planförslaget för yttreskärgården begränsar 
utvecklingsmöjligheterna för friluftslivet, särskilt 
i vattenområden för att värna om de höga 
naturvärdena som finns. 

Utveckling av marina näringar i delvis orörda 
kustområden bedöms stå i konflikt med intentionen 
att bevara biologisk mångfald i kustområden 
och har varit utslagsgivande i den sammanvägda 
bedömningen av blåstruktur för biologisk mångfald. 

+ 3 Möjligheter till stora positiva konsekvenser när fler hushåll 
ansluts till allmänt VA 

Planförslaget följer VA-planen och utveckling av ny 
bebyggelse tillåts främst där VA-infrastruktur kan 
skapas/finns. Då fler hushåll ansluts till allmänt VA 
bedöms en positiv påverkan uppstå på vattenkvalitén.

I planens pekas ut att åtgärder ska tas fram för att 
förbättra miljökvalitetsnormerna för vatten vid 

exploatering, vilket bedöms ha en positiv påverka på 
vattenkvalitet.

+ 1 Möjligheter till vissa positiva konsekvenser genom 
målsättning i planen om  att vattenmiljöer ska kunna ingå i 
framtida skydd av värdefulla naturmiljöer. 

Det finns många värdefulla vattenmiljöer inom 
planområdet. En ambition om att stärka skyddet 
för dessa bedöms kunna tillföra märkbara positiva 
konsekvenser bl.a. för biologisk mångfald. 
Ambitionen i planen är samtidigt på en generell nivå 
och specifika områden eller åtgärder pekas inte ut. 

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser för värdefulla 
strandmiljöer kopplat till utveckling av skärgården

Utvecklingen av marina näringar och andra 
verksamheter knutna till vatten föreslås både vid eller 
i nära anslutning till befintliga verksamheter samt 
på nya platser i förhållandevis orörda kustområden i 
anlutning till grunda och vegetationsrika miljöer. En 
utveckling av dessa verksamheter innebär en negativ 
påverkan på strandmiljöer genom ökad störning 
och ianspråktagande av yta i de fall där det sker i 
anslutning till befintliga verksamheter. Fler boende 
och besökare i skärgården förväntas också innebära 
ett ökat slitage på attraktiva strandmiljöer. 

Utvecklingen av marina näringar i tidigare orörda 
områden bedöms kunna medföra ett flertal 
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allvarliga miljöstörningar, dels fysisk påverkan från 
de strukturer som anläggs, dels kemisk påverkan 
från olika föroreningar (ett utökat resonemang om 
olika påverkan förs under Miljökvalitetsnormer för 
ytvatten på sidan 50). Vissa åtgärder som utfyllnad 
och muddring är mer eller mindre irreversibla och 
kan innebära permanenta förluster av strand- och 
bottenmiljöer som är viktiga för den biologiska 
mångfalden. Utvecklingen bedöms också kunna 
bidra till negativa kumulativa effekter  - d.v.s. 
miljöeffekterna av den föreslagna utvecklingen 
tillsammans med miljöeffekterna från befintliga 
strukturer och annan föreslagen utveckling i 
Stockholms skärgård. Planen bedöms därför 
medföra stora negativa konsekvenser för värdefulla 
strandmiljöer.  

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Utred risker vid ökade transporter 

(godstransport, kollektivtransport och 
privattransport) till sjöss.

• Ta fram strategier för integrering av 
ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder i 
detaljplanprocesser.

Kretsloppssystem och miljöteknik

Delbedömningsområden:
• Låg energiförbrukning och miljöanpassade 

energikällor
• Kretsloppssystem för avfall
• Miljöanpassad vatten- och avloppshantering
• Miljöanpassat byggande 

Nuläge 
I kust- och skärgårdsområdet är andelen enskilda 
avlopp hög med risk för stor miljöpåverkan, särskilt 
vid extrema väderhändelser. De kommunala 
VA-områdena byggs ut i de mest tätbebyggda 
delarna. Dricksvattenförsörjning är generellt en 
problematisk fråga i kustområden men finns med i 
kommunens VA-plan.

Idag finns det återvinningsstationer i Dyvik, 
Roslags-kulla, Skärgårdsstad och på Ljusterö samt i 
direkt anslutning till planens avgränsningsområde. 
Tillgången är bristfällig i skärgården men det finns 
en flytande återvinningscentral som hämtar upp 
grovsopor från öarna.

På Ljusterö finns två vindkraftsverk.

Avvägningar
Inriktningen i planen är att effektivisera hantering 
av avfall och kunna erbjuda flera fraktioner genom 
att fokusera på avfallshantering på strategiska 

platser, exempelvis vid de större bryggorna i 
mellanskärgården. Denna inriktning har vägts mot 
att ha fler men mindre insamlingar på en större 
mängd öar och platser. 

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Kommunens inriktning är en utveckling av 
Margretelunds reningsverk, dock utan att detta  
hindrar redan existerande verksamheter i området 
från att utvecklas eller utveckling och funktion i 
reningsverket.

Utvecklingen av Roslags-Kulla samt på Ljusterö 
med omland ska ske i linje med VA-planen 
och de föreslagna åtgärderna som presenteras 
där. Dricksvattenförsörjning pekas ut som en 
förutsättning för bebyggelseutveckling inom 
planområdet, där den inte kan säkras bör vidare 
bebyggelse inte ske.

Utveckling av elförsörjning ska tryggas och utvecklas 
i takt med utvecklingen och i dialog och samverkan 
med med berörda aktörer, dock saknas tydliga 
strategier och åtgärder för energiförsörjning i 
skärgården samt kring förnybara energikällor. 

Avfallshantering ska utredas vid vidare exploatering 
för att säkerställa tillgängligheten till platser 
för avfallshantering. I mellanskärgården ska 
avfallshantering effektiviseras genom att fokusa på en 
gemensam avfallshantering vid de större bryggorna. 
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Utveckling vid Mellansjö (Ljusterö) kommer på sikt 
medföra att kapaciteten på reningsverket kommer 
att överstigas. Utbyggnationen av reningsverket är en 
förutsättning för utveckling av området. 

Planförslaget hänvisar till översiktsplanens 
skrivningar om hållbart byggande men presenterar 
inga förtydligande strategier kring hur låg 
energiförbrukning och miljöanpassat byggande skall 
uppnås. Strategier kring miljöanpassade energikällor 
pekas ut, dock framgår det inte tydligt hur dessa 
integreras i planförslaget.

+ 2 Möjliga märkbara positiva konsekvenser då storskaliga 
VA-lösningar planeras i kommunens utvecklingsområden

Planförslaget följer befintliga VA-planen, vilket 
bedöms medföra positiva konsekvenser för 
dricksvattenförsörjning samt att MKN för vatten 
förbättras.

+ 2  Möjliga märkbara positiva konsekvenser för avfallshantering 
till följd av effektivisering, hantering av flera fraktion samt 
utredning av platser för avfallshantering på öarna.

Planens tydliga strategier för effektivisering av 
avfallshantering positivt bidra till att hantering av 
flera fraktioner kan erbjudas. I planen pekas också 
ambitionen av att vidare utreda gemensamma platser 
för hantering av avfall på öarna, vilket bedöms 
medföra positiva konsekvenser. 

- 1 Risk för små negativa konsekvenser då strategier för 
miljöanpassad energiförsörjning, låg energiförbrukning och 
miljöanpassat byggande saknas eller inte framgår tydligt.

Planens genomförande förväntas leda till en ökning 
av energiförbrukning. Klimatförändringar ställer 
ytterligare krav kring behovet av resilienta system. 
Inga tydliga strategier framgår i planen kring låg 
energiförbrukning och miljöanpassat byggande. 
Strategier kring miljöanpassade energikällor pekas ut, 
dock det framgår det inte tydligt hur dessa integreras 
i planförslaget, vilket bedöms medföra märkbara 
negativa konsekvenser för en energisnål, hållbar och 
resilient energiförsörjningssystem.

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då kommunens 
avfallshantering är transportintensiv

Den geografisk utspridning av bebyggelser och 
lokalisering i skärgårdsmiljön försvaga möjligheten 
till att hantera avfall på ett energisnålt och icke 
transportintensivt sätt. Föreslagen utveckling av 
kust och skärgården medför en ökning av avfallet, 
särskilt under sommarhalvåret, vilket bedöms 
medföra negativa konsekvenser, bl.a. i form av ökade 
transporter på vatten och land. 

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• Inför krav vad gäller giftfri miljö och hänvisning  

till certifieringssystem och dokumentation 
av byggmaterial, utbildningsinsatser samt 
kemikalierkrav vid upphandling av byggande. 

• Ta fram strategier och konkreta riktlinjer 
för miljöanpassad energiförsörjning samt låg 
energiförbrukning för både befintliga och 
framtida byggnader.

• Ta fram konkreta riktlinjer för hållbar 
avfallshantering i och med kommande 
avfallsplan.
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Hållbart resande

Delbedömningsområden:
• Stadsstruktur och gatunät för hållbart resande
• Gående och cyklister
• Attraktiva trafiknoder
• Styrmedel för hållbart resande 

Nuläge 
Långa avstånd och bristande samordning av 
kollektivtransporter (inklusive outnyttjade 
vattenvägar) leder till en ineffektiv 
transportinfrastruktur. Infrastrukturen är dåligt 
anpassad för godstrafik och godstrafiken är inte 
samordnad med kollektivtrafiken på vattnet. 
Kollektivtrafik finns i stora delar av skärgården 
men turtätheten är ofta låg och turerna tar lång tid, 
särskilt vintertid.

Cykelvägnätet sammankopplar inte alla viktiga 
målpunkter och tätorter samt att det ofta saknas 
separerade cykelbanor så att bilar och oskyddade 
trafikanter rör sig på samma ytor, vilket i sin tur ökar 
otrygghet. Antalet alternativa vägar är också få, vilket 
ytterligare försämra säkerhet i trafikmiljön.

Avvägningar
En avvägning har gjorts att prioritera utveckling 
av de bryggor och kopplingar som bedöms ha de 
bästa förutsättningarna att tillskapa en hållbar 
transportkedja mellan skärgård och fastlandet. Detta 

gäller kopplingen Österskär-Linanäs och bryggor vid 
Linanäs och Åsättra samt utveckling av en strategisk 
bytespunkt vid Mellansjö.

Strategin att fokusera ny bebyggelse till befintliga 
knutpunkter och bebyggelseområden grundas på 
bedömningen om att den erbjuder bättre möjligheter 
att skapa en god kollektivtrafikförsörjning än en mer 
spridd bebyggelse. Där hållbara transportsamband 
bedöms som mycket svåra att skapa har ingen 
bostadsutveckling föreslagits i planen.

Hållbarhetsbedömning av planförslaget  
Det tematiska tillägget följer översiktsplanens 
ambition av att utveckla hållbara och effektiva 
transportsystem där kollektivtrafik, gång- och cykel 
främjas. 

Cykel- och gångsystem föreslås utvecklas genom nya 
kopplingar mellan trafiknoder, knutpunkter och 
viktiga områden för friluftsliv och turism.

Möjligheten till att erbjuda en bättre 
kollektivtrafikförsörjning har varit grunden 
till utvecklingsstrategier och identifiering 
av utvecklingsområden längst kust och i 
skärgården. Planens förslag för transport och 
mobilitet i skärgården fokuseras av att skapa nya 
transportsamband mellan kust och skärgården, 
effektivisera och samordna vattentransporter både 
för godstransporter och för kollektivtrafiken. 

Parkeringsmöjligheter, högre turtäthet och förbättrad 
samordning mellan trafikslagen pekas ut som 
viktiga aspekter av att arbeta vidare med för att öka 
bryggornas attraktivitet.

Åsättra på Ljusterö föreslås fortsätta utveckla 
som replipunkt för kollektivtrafik samt gods- och 
persontransport för fastboende, deltidsboende 
och besökare. Sjötrafiken från Åsättra ska försörja 
Ingmarsö med omland med bastrafik året runt.  
Kommunen ska arbeta också för att främja 
transportmöjligheterna mellan Åsättra och andra 
kärnöar utanför Österåkers kommun. Mellansjö 
föreslås utveckla som bytespunkt (centrum för 
resande vid Ljusterö torg) för den landbaserade 
kollektivtrafiken med bland annat syftet att säkra 
transportsambandet mot fastlandet med buss.

Vidare utredning för kartläggning av bryggor att 
utvecklas som strategiska bytpunkter och bryggor att 
trafikeras endast under högsäsong pekas också ut i 
TÖP:en.

Tillgänglighet till yttreskärgården föreslås stärkas på 
ett hållbart sätt utifrån naturens villkor. 
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+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av förbättrad 
samordning mellan kollektivtrafik på land och vatten samt 
förbättrad samordning för godstransporter på land och vatten

Planens ambition och föreslagna åtgärder för att 
förbättra samordningen mellan land- och sjöbaserade 
trafiken för både gods- och kollektivtrafik bedöms 
medföra stora positiva konsekvenser mot en 
hållbar transportutveckling och försörjning inom 
planområdet. I planen pekas tydligt ut åtgärder, nya 
kopplingar att förstärka/skapa, utredningsbehov samt 
ambition av att förbättra kollektivtrafikförsörjning 
och persontransport för fastboende, deltidsboende 
och besökare.

Förbättrade kopplingar/samordning mellan olika 
transporter bidrar till att näringslivet får större 
möjlighet till att utvecklas / stärkas samt att 
tillgänglilghet till service och livschanser ökar för 
boende.

I planförslaget pekas också ut ambitionen av att 
verka för att främja trnasportmöjligheterna mellan 
Åsättra och kärnöarna utanför kommunens gränser, 
vilket bedöms medföra möjlighet till stora positiva 
konsekvenser för utveckling av planområdet. 

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser till följd av 
trafikprioritering mot hållbara transportsätt

Hållbara transportsätt prioriteras tydligt i 
planförslaget genom utveckling av nya gång- och 

cykelkopplingar mellan målpunkter och viktiga 
noder. Replipunkt vid Åsättra föreslås utvecklas för 
både sjötrafik och landtrafik. Trots att planen föreslår 
en utveckling av kollektivtrafikförsörjning kommer 
inte alla utpekade målpunkter för friluftsliv eller 
turism (inkl badplatser) att kollektivtrafikförsörjas / 
att ha en busshållplats i närheten.

+ 3 Möjlighet till stora positiva konsekvenser gällande utveckling 
av ett mer tillgängligt transportsystem. 

Utveckling av replipunkter och bryggor bedöms 
medföra stora positiva konsekvenser för en ökat 
utbud av kollektivtransportförbindelser. Planens 
tydliga strategi att utveckla bebyggelse där 
förutsättningar för trafikförsörjning finns bedöms 
bidra till att en mer tillgänglig transportsystem 
kommer att finnas i framtiden.

+ 2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för främjandet 
av gång- och cykelresor då flera stråk och samband föreslås 
byggas ut

I planförslaget föreslås utvecklingen av nya 
transportsamband, grönstråk och kulturmiljöstråk. 
Beroende på lokala förutsättningar kan dessa nya 
stråk också rymma i gång- och cykelvägar, vilket 
bedöms medföra möjlighet till märkbara positiva 
konsekvenser för främjandet av gång- och cykel 
samtidigt som trygghet för oskyddade trafikanter 
ökar. 

- 3 Risk för stora negativa konsekvenser om bebyggelseutveckling 
och utveckling av kollektivtrafik inte sker parallellt i de lokala 
knutpunkterna och andra målpunkter samt att det inte 
samordnas med andra åtgärder

Andel kommunal mark är relativt begränsat 
i planområdet, vilket innerbär en risk att 
bebyggelseutveckling inte sker parallellt med  
kollektivtransportsystem och GC-system, vilket 
kan leda till negativa konsekvenser då ohållbara 
transportmönster med stor andel privattransporter i 
egen bil och båt skapas. 

- 2 Risk för märkbara negativa konsekvenser då 
bebyggelseutveckling på Ljusterö kan leda till ökat bilberoende

Förbättring och komplettering av 
kollektivtransportsystem och GC-system ger 
möjlighet till att främja hållbara transport inom 
planområdet. Det bedöms dock att GC-resor 
berör en mindre grupp av boende och verkande 
pga långa avstånd mellan målpunkter samt mindre 
framkomlighet under vinterhalvåret.  

Förslag till arbete inom genomförandet av TÖP
• I genomförandet kommunicera ambitionsnivå 

och målsättning kring utveckling i skärgården 
och kust i kopplingen till hållbara transporter.
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Konsekvenser i relation till riksintressen och 
miljökvalitetsnormer 
Bedömningen nedan görs för planens konsekvenser i 
relation till riksintressen och miljökvalitetsnormer för 
vatten respektive luft. Buller bedöms i utifrån 
förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Planens konsekvenser i relation till 
riksintressen 
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till de riksintressen för 
högexploaterad kust och friluftsliv, naturvård, 
kulturmiljövård, järnväg samt sjöfart som berör 
planområdet. 

Riksintresse för högexploaterad kust och 
friluftsliv

Riksintresse för högexploaterad kust/det rörliga 
friluftslivet enligt MB kap. 4 
Planområdet omfattas av riksintresset för 
högexploaterad kust enligt miljöbalken 4 kap. enligt 
vilket det rörliga friluftslivets intressen särskilt ska 
beaktas vid exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön, lokalisering ska ske med särskild hänsyn till 

natur- och kulturvärden. Enligt miljöbalken får det 
inom riksintresset förekomma utveckling av befintliga 
tätorter och av det lokala näringslivet, medan 
fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form 
av kompletteringar till befintlig bebyggelse (undantag 
finns om det tillgodoser friluftslivets intressen eller 
avser enkla fritidshus i närheten av storstadsregioner).  

Enligt planens planeringsriktlinjer bör ny 
bostadsbebyggelse inte godtas inom obebyggda 
områden, och ny fritidsbebyggelse ska i regel endast 
få komma till stånd i form av ej expanderande 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Tätare 
bebyggelseutveckling föreslås i planen vid 
Skärgårdsstad, Roslags-Kulla och på Ljusterö, på 
Ingmarsö föreslås att detaljplaner för service och 
bostäder upprättas. Yttre skärgården är i planen helt 
undantagen från bebyggelseutveckling. 

Vid planläggning föreslår planen att utredningar ska 
göras för att hantera värdefulla kultur- och 
naturvärden och att det rörliga friluftslivets tillgång 
till stränder ska beaktas. I planeringsriktlinjerna 
föreskrivs att allemansrätten ska kunna nyttjas fullt ut 
och att det vid befintlig bebyggelse bör ske samverkan 
med fastighetsägare för att öka allmänhetens tillgång 

till rekreationsmiljöer. 

Enligt planen finns behov av ny mark för utveckling 
av de marina näringarna, de föreslås utvecklas vid 
redan befintliga verksamheter och bryggor, på platser 
där nödvändig infrastruktur redan är på plats eller där 
förutsättningarna finns för en sådan utveckling, men 
även nya platser på relativt orörda områden har 
pekats ut, där inga befintliga verksamheter finns.  

För att inte medföra påtaglig skada på riksintresset 
måste särskild hänsyn tas till det rörliga friluftslivet 
vid utvecklingen av marina näringar eftersom dessa 
till sin natur är knutna till områden nära vattnet som 
är av största vikt för friluftslivet. Allemansrätten ska 
enligt planen kunna utnyttjas fullt ut, men 
fritidsbåtar och båtuppläggningsplatser är ofta platser 
som kan som privatiseras och den allemansrättsliga 
tillgången kan då beskäras. I och med att annan 
förtätning enligt planen bara ska förekomma i redan 
bebyggda områden och eftersom planen är restriktiv 
gällande ny fritidsbebyggelse, liksom att 
allemansrätten enligt planen ska kunna nyttjas fullt 
ut, bedöms planen i övrigt inte medföra påtaglig 
skada på riksintresset för högexploaterad kust/det 
rörliga friluftslivet.  

423



47

Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Riksintresse för friluftslivet enligt MB 3 kap 6 §
Öster om Ljusterö gäller även riksintresse för 
friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Stockholms 
mellersta skärgård har stor betydelse för den del av 
friluftslivet som saknar tillgång till egen båt genom 
att det finns många bryggor och linjer med reguljär 
båttrafik. Mellanskärgårdens förhållandevis 
välbevarade kulturlandskap har stora värden för 
friluftslivet. Området har också stora värden i att det 
finns mycket goda förutsättningar för 
friluftsaktiviteter som fritidsfiske, strövande och 
långfärdsåkning på skridskor. 

Förutsättningar för att värdena ska behållas är att 
områdets karaktär av förhållandevis oexploaterad 
skärgård behålls och stränder hålls allemansrättsligt 
tillgängliga. Områdets värden för friluftslivet kan 
påtagligt skadas av nyetablering av bebyggelse och 
anläggningar som inte främjar friluftslivet inom 
områdets obebyggda delar, bullerstörande 
verksamheter och åtgärder samt omfattande 
kalavverkning. Även nedläggning av jordbruksdrift 
och serviceverksamhet kan påtagligt skada områdets 
värden för friluftslivet. 

Enligt planen ska bebyggelse koncentreras till redan 
bebyggda områden och ny fritidsbebyggelse ska i 
regel endast komma till stånd endast i form av ej 
expanderande kompletteringar till befintlig 
bebyggelse. Planen är också tydlig med att 
allemansrätten ska kunna nyttjas fullt ut och att 
stränder ska lämnas obebyggda. 

Ny bebyggelse ska enligt planen undvikas på 
jordbruksmark för att inte fragmentera och försvåra 

möjligheterna för att bedriva ett aktivt jordbruk. 
Utveckling av handel och service får enligt planen 
inte begränsa möjligheterna till ett aktivt jordbruk. 
Genom planläggning ska den areella 
näringslivssektorn stärkas och fragmentering av 
befintlig jordbruksmark förhindras.

De förtätningar som planen föreslår bedöms inte 
påverka friluftslivet negativt eftersom de inte sker i 
oexploaterade delar. Planen syftar också till att 
bibehålla och möjliggöra för service/handel att 
etablera sig inom området för riksintresset (gäller 
främst Ingmarsö) vilket snarare bedöms som positivt 
för friluftslivet. Den föreslagna stärkningen av 
transportsambandet ut till Ingmarsö bedöms också 
kunna vara positivt för riksintresset eftersom det 
tillgängliggör området för fler som inte har egen båt. 
Att jordbruksmarken undanhålls bebyggelse bidrar 
också till att tillgodose riksintresset. Utvecklingen av 
marina näringar, som kommer att ske i strandnära 
lägen och också kan medföra buller, behöver göras 
med stor hänsyn för att inte påverka friluftslivet 
negativt.

Flera åtgärder i planen syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för friluftslivet. Planen bedöms inte 
medföra påtaglig skada på riksintresset för 
friluftslivet. 

Riksintresse kulturmiljövård

I planområdet finns längs fastlandskusten Roslags-
Kulla/Östanå som är av riksintresse för 
kulturmiljövården och utgörs av ett 

herrgårdslandskap med gårdsanläggningar som 
speglar olika sidor av 1700-talets herrgårdskultur, i 
området finns Östanå slott med tillhörande 
slottspark, Lo kvarn och Roslags-Kulla kyrka från 
1706. Öster om Östanå finns en sågverksmiljö som 
har bedömts som mindre känslig för exploatering. 

Riksintressen för kulturmiljövården ska enligt 
miljöbalken 3 kap. 6 § skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Med 
påtaglig skada brukar avses bestående negativ 
inverkan på det värde som utgör grunden för 
riksintresset. Även en skada som inte är oåterkallelig 
men som för en tid, försämrar läsbarheten eller 
upplevelsen av det kulturhistoriska skede som 
motiverat utpekandet kan bedömas som påtaglig.

Inom riskintresset föreslås utveckling av mindre tät 
bebyggelse - t.ex. villor eller radhus - samt utveckling 
av marin verksamhet. Planen föreskriver att 
utvecklingen av platsen ska ske i enlighet med det 
aktualitetsprövade planprogram som har antagits för 
Östanå, Roslags-kulla och Wira. En 
aktualitetsprövning av planprogrammet för området 
genomfördes 2019 med hänsyn till riksintresset och 
tidigare föereslagen bebyggelse i anslutning till 
Östanå slott och Lo kvarn har därefter strukits ur 
programmet med hänsyn till kulturmiljön. Planen 
bygger på det aktualitetsprövade programmet. Vidare 
beskrivs att det vid fortsatt utveckling av området ska 
tas stor hänsyn till den befintliga miljön och att ingen 
påtaglig skada ska ske på riksintresset och att det i 
samband med planläggning vid behov kan göras 
ytterligare utredningar av kulturmiljön. Enligt planen 
bör heller inte ny bebyggelse godtas i obebygda 
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områden eller i anslutning till enstaka byggnader, 
vilket bedöms bidra till att tillgodose riksintresset. 

Planen bedöms kunna påverka riksintresset negativt 
genom exploatering i sågverksmiljön och 
godslandskapet, men bedöms inte medöra påtaglig 
skada på riskintresset. 

Landskapsbildsskyddsområde 
Området längs väg 276, öster om avfarten mot 
Östanå färgeläge, omfattas av den äldre skyddsformen 
landskapsbildsskyddsområde, vilken succesivt ersätts 
med andra skyddsformer men gäller fram till dess. 
Skyddet reglerar både ny bebyggelse och nya vägar. I 
planen är det området reserverat för utveckling av 
infrastruktur. Åtgärder som vidtas behöver förhålla 
sig till föreskrifterna för landskapsskyddet. 

Riksintresse naturvård
Den östra delen av planområdet ingår i riksintresset 
för naturvård för mellersta skärgården. 
Skärgårdslandskapet rymmer ett stort antal olika 
naturtyper, särskilt värdefulla sådana är stränder, 
grunda vattenområden, våtmarker, ädellövlundar, 
äldre barrskogsbestånd samt naturbetesmarker och 
ängar. Förutsättningar för att bevara naturvärdena är 
fortsatt åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift, 
ängsbruk och skötsel av landskapselement, liksom 
restaurering av igenvuxna ängar och 
naturbetesmarker. Området kan påverkas negativt av 
vägdragningar och ytterligare exploatering genom 
fritidshusbebyggelse eller annan bebyggelse. 

Enligt planen är bebyggelseutveckling inom 

riksintresset knuten till centrala Ingmarsö, som 
föreslås utvecklas med en tätare bebyggelsestruktur 
för att stärka ön som lokal knutpunkt och ge bättre 
förutsättningar för handel och service att etablera sig. 
Bebyggelseutvecklingen ska enligt planen ske varsamt 
med stor hänsyn till dagens bebyggelsemiljö, 
jordbruksmark och kultur- och naturvärden, och 
fokusera på att komplettera och förtäta redan 
befintliga områden. Ny bebyggelse ska undvikas på 
jordbruksmark för att inte fragmentera och försvåra 
möjligheterna att bedriva ett aktivt jordbruk. Vid 
planläggning föreslår planen att utredningar tas fram 
för att värna om skärgårdsmiljön samt för att stärka 
den befintliga byggnadstraditionen. Flera områden 
med höga naturvärden har identifierats. Ett område 
inom riksintresset föreslås i planen att utredas för 
naturskydd (Täljöviken). 

I planeringsriktlinjerna beskrivs att ny 
bostadsbebyggelse inte bör godtas inom obebyggda 
områden, och att ny fritidsbebyggelse i regel endast 
får komma till stånd i form av ej expanderande 
kompletteringar till befintlig bebyggelse. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms planen 
tillgodose riksintresset för naturvård och inte medföra 
påtaglig skada på riksintresset. Planen pekar dock 
inte ut några skötsel- eller restaureringsåtgärder som 
är av betydelse för att bevara riksintressets värden. 

Riksintresse järnväg
Roslagsbanan är en anläggning av riksintresse för 
kommunikation vilket innebär att det skall skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten 

eller utnyttjandet av den. Roslagsbanan angränsar 
planområdet vid Åkers kanal och vid Österskärs 
station. 

Riksintresset bedöms inte påverkas av planen. 

Riksintresse sjöfart

Farlederna Furusundsleden och Husaröleden samt 
farleden över Östra Saxarfjärden är av riksintresse för 
sjöfarten och skall skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av anläggningarna. 

Riksintresset kan påverkas av att belysningspunkter 
på land bländar sjöfarande eller påverkar funktionen 
på de ljuspunkter som är avsedda för navigation. 

Bristande skydd mot svall eller erosion får inte heller 
påverka riksintresset genom till exempel 
fartbegränsningar eller andra restriktioner för 
sjöfarten. Stränder med hög eroderbarhet finns i flera 
delar av området, dessa förutsätts dock lämnas 
obebyggda av flera skäl, bland annat eftersom 
bebyggelse i dessa lägen skulle kunna påverka andra 
riksintressen negativt. Utvecklingen av marina 
näringar kommer att behöva ta hänsyn till 
riksintresset för sjöfarten. Åtgärder i farledernas 
närhet behöver samrådas med sjöfartsverket och 
andra berörda aktörer. 

Planen bedöms inte påtagligt försvåra tillkomsten 
eller utnyttjandet av farlederna och riksintresset 
kommer därför inte ta skada av planen. 

425



49

Bilaga 1

Hållbarhetsbedömning inklusive Miljökonsekvensbeskrivning

Planens konsekvenser i relation till 
miljökvalitetsnormer
Hållbarhetsbedömningen analyserar planens 
konsekvenser i relation till miljökvalitetsnormerna för 
yt- och grundvatten, samt för luft. 

Miljökvalitetsnormer för ytvatten
Planområdet berör flera vattenförekomster som 
omfattas av miljökvalitetsnormerna för ytvatten: 
Träsköfjärden, Gälnan, Skatfjärden, Norrfjärden, 
Svartlögafjärden, Trälhavet, Östra Saxarfjärden samt 
Västra Saxarfjärden. Samtliga har måttlig ekologisk 
status till följd av övergödning och/eller fysisk 
påverkan. Utpekade lokala källor till övergödningen 
är framförallt jordbruk, enskilda avlopp och 
skogsbruk, vilka alla kan medföra läckage av 
näringsämnen, dock tillförs merparten av 
näringsämnena från utsjön, havet (VISS, 2020). 

Flera av vattenförekomsterna har otillfredsställande 
hydrografiska villkor vilket innebär att de är fysiskt 
påverkade, och vissa är klassade med måttlig eller 
otillfredsställande vågregim. Det indikerar att det 
finns ett hårt påverkanstryck på de riktigt grunda 
kustområdena, som ofta är de områden som 
upprätthåller viktiga ekosystem. Betydande påverkan 
kan finnas i form av muddring, ankringsskador, 
erosionsrisk och kajer och utfyllnader avsedda för 
transport, samt småbåtshamnar avsedda för turism 
och rekreation. I en del av vattenförekomsterna är 
den längsgående konnektiviteten negativt påverkad 
av bryggor, pirar och andra anläggningar, liksom 

konnektiviteten mellan vattendrag och kustvattnet är 
påverkad av vandringshinder (VISS, 2020). 

Kustmiljön i Stockholms län har genomgått kraftiga 
förändringar sedan 1960-talet: andelen orörda 
kustområden har minskat med mer än hälften och 
endast 16 % av de orörda grunda, vågskyddade 
områdena är idag fria från bryggor. Runt 30 % av de 
grunda, vågskyddade områdena i Stockholms län har 
bedömts vara negativt påverkade av båttrafik från 
fritidsbåtar (Havsmiljöinstitutet, 2019).  

Ingen av de berörda vattenförekomsterna uppnår god 
kemisk status till följd av för höga halter av de 
föroreningarna PBDE och kvicksilver (som överskrids 
i alla vattenförekomster i Sverige), samt till följd av 
för höga halter av tributyltenn och PFOS i några av 
förekomsterna. Även om inte alla vattenförekomster 
har klassats för tributyltenn (TBT) bedöms samtliga 
kunna vara påverkade av TBT, fritidsbåtar pekas ut 
som den betydande påverkanskällan (VISS, 2020). 

Vattenförekomsterna ska uppnå god ekologisk 2027, 
men troligtvis kommer den tiden förlängas till 2039 i 
nästa förvaltningscykel. För kemisk status finns 
undantag till 2027 för vissa ämnen att nå godtagbara 
nivåer. Ett generellt undantag för kvicksilver och 
PBDE på grund av att de i hög utsträckning är 
luftburna. Halterna får dock inte öka och lokala 
påverkanskällor ska åtgärdas (VISS, 2020). 

Marina näringar
Enligt planen finns en ökad efterfrågan på båtplatser 
och många marina företag i kommunen ser 
möjligheten att utvidga sina verksamheter. Planen 

föreslår utveckling av marina näringar på ett antal 
platser, dels där befintliga verksamheter finns, dels 
föreslås nya områden för anläggning av marinor, 
vilket innebär att både vatten- och landområden 
behöver tas i anspråk för bryggor, båtplatser och 
båtförvar m.m. 

Miljöstörningar från marinor är många, bland annat 
uppstår påverkan från båtarna i form av svallvågor, 
bottenskador, grumling, undervattensbuller och 
utsläpp av olika miljöfarliga ämnen (bland annat 
koppar, zink, irgarol och TBT, samt organiska 
föroreningar från oljeprodukter). Bryggor och 
båtplatser medför beskuggning av botten, studier har 
visat på negativa effekter på undervattensvegetation i 
områden där det finns fler än sex båtplatser per 
hektar (Havsmiljöinstitutet, 2019). 

Vid anläggning av marinor kan vattenområden 
komma att rensas på vegetation och muddras, och 
strandnära områden kan komma att fyllas ut för att 
skapa de ytor som behövs. Denna typ av åtgärder är 
irreversibla och gör att betydelsefulla områden för fisk 
och andra organismer försvinner. Muddring kan ha 
betydande negativa effekter både på platsen som 
muddras samt på platsen där muddringsmassorna 
dumpas. 

På Ljusterö och längs fastlandet pekas områden ut för 
marinor där det i nuläget inte finns några befintliga 
verksamheter. Framförallt i områdena Norrviken, 
Arnöfjärden och Kålviken på Ljusterö bedöms den 
typen av utveckling kunna hamna i konflikt med 
miljökvalitetsnormerna på grund av både ekologisk, 
fysisk och kemisk påverkan. Norrviken och 
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Arnöfjärden är relativt skyddade vikar med tillgång 
till vass- och grundområden där vissa delar av 
strandområdena idag är orörda. För utveckling av 
marina näringar längs fastlandet där föreslagna platser 
ligger öppet mot farleden kan kommer sannolikt 
behövas våg- och vindskydd som till exempel pirar 
vilket också måste utredas i relation till 
miljökvalitetsnormerna. 

Dagvatten och VA
Planen medger inte någon långtgående utveckling av 
till exempel vägytor som förorenar dagvattnet dock 
kan dagvatten från båtuppställningsplatser vara 
förorenat. Dagvatten ska enligt planen hanteras med 
utgångspunkt i kommunens dagvattenstrategi och 
hänsyn ska tas till möjligheterna att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna. 

Planen medför utbyggnad av kommunalt VA på 
Ljusterö och vid Roslags-Kulla vilket kan minska 
näringsbelastningen på recipienterna eftersom 
andelen enskilda avlopp minskar och därmed 
medverka till att miljökvalitetsnormerna uppfylls. 

Slutsats
Denna analys är översiktlig men det bedöms föreligga 
risk för att möjligheten att uppnå eller upprätthålla 
miljökvalitetsnormerna kan försvåras vid 
utvecklingen av marina näringar i de fall där 
utvecklingen är synonym med att anlägga marinor 
för fritidsbåtar på nya platser, där ingen befintlig 
verksamhet finns idag. På flygfoton över föreslagna 
utvecklingsplatser kan ses att vissa platser är 
förhållandevis orörda, relativt långa kuststräckor (> 
500 m), det kan finnas enstaka bryggor, eller så finns 

bryggor på den motstående sidan av en vik. Planen 
anger att orörda grunda, skyddade vikar ska bevaras, 
med tanke på att endast 16 % av de grunda 
kustområdena i länet är orörda bedöms även delvis 
orörda områden behöva undantas exploatering. Den 
föreslagna utvecklingen av marina näringar kommer 
att kräva noggranna utredningar av ekologisk, fysisk 
och kemisk påverkan. Kommunen har inte visat hur 
marinor kan anläggas utan risk för negativ påverkan 
på miljökvalitetsnormerna och det bedöms behöva 
förtydligas hur miljökvalitetsnormerna för ytvatten 
ska följas i relation till anläggandet av marinor, och 
förutom påverkan från föroreningar behöver den 
fysiska påverkan lyftas fram tydligt. 

Planen kan också bidra till möjligheterna att följa 
miljökvalitetsnormerna genom dagvattenhantering 
och minskat läckage av näringsämnen till följd av 
utbyggnad av kommunalt VA. 

Miljökvalitetsnormer för grundvatten
Inom planområdet finns en grundvattenförekomst 
(Ljusterö Linanäs, södra) som uppnår både god 
kvantitativ och god kemisk status, tillförlitligheten i 
bedömningen är dock satt till låg och det behöver 
utredas påverkan från en tidigare deponi. Det finns 
inom planområdet också åtta stycken preliminära 
förekomster som kommer att ingå i nästa 
förvaltningscykel. 

Planen medger förtätning i anslutning till 
grundvattenförekomsten på Ljusterö, i och med att 
det finns förorenad mark i området samt för att 

tillkommande hushåll kommer innebära ökat 
vattenuttag behöver detta beaktas i detaljplaneringen. 
Enligt planen ska utveckling som sker i angränsning 
till grundvattenförekomster inte tillåtas påverka 
förekomsterna så att varken kemisk eller kvantitativ 
status försämras, det framgår dock inte hur påverkan 
ska förhindras vilket därför behöver klargöras. 

Under förutsättningen att det görs bedöms planen 
inte påverka möjligheterna att upprätthålla god 
kemisk och kvantitaviv status för beröda 
grundvattenförekomster.  

Vattenskyddsområden
Längs fastlandets kust och i skärgården finns det tre 
vattenskyddsområden: Linanäs, Lillnäs och Roslags-
Kulla. Vid planering ska hänsyn tas till de föreskrifter 
som finns för vattenskyddsområdena. 

Planen bedöms därför inte påverka 
vattenskyddsområdena negativt. 

Förslag till åtgärder enligt Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram
Av de åtta åtgärder riktade till kommuner i 
åtgärdsprogrammet 2016-2021 för Norra Östersjöns 
Vattendistrikt (Vattenmyndigheterna, 2017) berörs 
det tematiska tillägget av fem:

• Åtgärd 4 innebär att kommunerna ska minska 
utsläppen av enskilda avlopp. Planen bidrar till 
denna åtgärd genom utbyggnad av kommunalt  
VA på Ljusterö. Tillsyn av kvarvarande enskilda 
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avlopp är dock nödvändig för att åtgärden ska 
vara genomförd till fullo. 

• Åtgärd 6 innebär  att kommunerna ska 
genomföra sin översikts- och detaljplanering 
samt prövning enligt plan- och bygglagen så att 
den bidrar till att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. Denna åtgärd bedöms 
vara delvis genomförd genom att planförslaget 
följer översiktsplanens generella och specifika 
riktlinjer kopplade till miljökvalitetsnormerna för 
vatten.

• Åtgärd 7 innebär att kommunerna ska upprätta 
och utveckla vatten- och avloppsvattenplaner. En 
VA-plan för Österåkers kommun är framtagen 
och åtgärden är således genomförd. 

Åtgärd 1, 2 och 3 i åtgärdsprogrammet berör den 
kommunala miljömyndighetens tillsyn och bedöms 
därför inte vara aktuella att hantera i TÖP:en.

Påverkan på miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft överskrids 
inte i dagsläget. Det finns en liten risk att MKN 
för luft kan komma att överstigas om åtgärder vid 
förtätning inte görs för att hantera detta. Riktlinjer 
pekas ut där utredningar och åtgärder ska genomföras 
för att MKN inte ska överskridas. Om riktlinjer följs 
bedöms risken ligga inom acceptabel nivå.

Innan någon detaljplan i området antas måste 
luftkvaliteten och risken för att 

miljökvalitetsnormerna överskrids utredas. 

MKN buller och bullerförordningen
Eftersom Österåkers kommuns invånarantal 
understiger 100 000 är inte kommunen skyldig att 
följa miljökvalitetsnormerna för buller enligt 
förordningen om omgivningsbuller (2004:675). 
Utvecklingen av bostadsbebyggelse inom 
planområdet behöver däremot förhålla sig till 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader - den s.k. bullerförordningen - 
enligt vilken ekvivalent bullernivå på 60 dbA ska 
hållas invid fasader på bostadsbyggnader, i annat fall 
krävs speciallösningar där bostäder görs genomgående 
med tillgång till en bullerdämpad sida eller att de 
utformas som små lägenheter om max 35 kvm. 

Planen föreskriver att ny bebyggelse ska planeras så 
att det inte uppstår besvär för människor gällande 
buller. Inom planområdet bedöms det finnas goda 
förutsättningar att klara riktvärdena i 
bullerförordningen eftersom planområdet i stort inte 
bedöms vara särskilt stört av trafikbuller. 
Bullerutredningar bör göras där bostadsbebyggelse 
planeras i närheten av större vägar, t.ex. vid Östanå 
och Roslags-Kulla i närheten av väg 276, eller när 
den planerade utvecklingen bidrar till ökad trafik. 

Buller från fritidsbåtar och fartyg är inte reglerat men 
bör beaktas i de fall planen bidrar till ökad båttrafik - 
såsom kan vara fallet med transportsambandet över 
Ingmarsö, samt när bostadsbebyggelse planeras i 
närheten av farleder (som vid Östanå/Roslags-Kulla). 
Utvecklingen av marina näringar kan också medföra 

buller och bör beaktas ifall det planeras för bostäder i 
närheten (eller vice versa), som vid Roslags-Kulla och 
vid Laggarsvik på Ljusterö. Kommunen bör då följa 
Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller 
utomhus från industriell verksamhet och annan 
verksamhet med likartad ljudkaraktär.
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Konsekvenser i relation till övergripande mål 
och planer
I detta avsnitt presenteras planens förhållande till det 
regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen 
samt relevanta globala, nationella och lokala 
hållbarhetsmål.

Bedömningen nedan görs för planens konsekvenser 
i relation till kommunens miljökvalitetsmål, RUFS 
2050, relevanta nationella miljömål och Agenda 
2030, samt barnkonsekvenser.

Planförslagets relation till Österåkers 
miljömål
Österåkers miljömål bygger på nationella och 
regionala mål och strategier. Nuvarande miljömålen 
består av 5 målområden

• Skärgård, sjöar och vatten
• Mark, byggande och boende
• Klimat och luft
• Skadliga ämnen och rena kretslopp
• Natur och biologisk mångfald

Det tematiska tillägget utgår från kommunens 
miljömål i arbetet med att tillskapa en en hållbar 
utveckling i kust och skärgården.

TÖP:en möjliggör för konkretisering av de utpekade 
kommunala miljömålen genom att framförallt:

• Utveckla kollektivtrafiken mot och inom 
planområdet genom nya kopplingar mot 
fastlandet. Nya kopplingar möjliggör också  
för förbättrade regionala kopplingar genom 
Roslagsbana.

• Förbättra infrastrukturer för gång och cykel.
• planera för bebyggelse i nära kollektivtrafik, VA 

och service
• underlätta byte mellan transporter
• förbättra tillgång till frilufts- och naturområden 

för boende och besökare
• arbeta för bevarande av natur- och kulturmiljöer 

samt öka kunskap om värdefulla miljöer på kust- 
och havsområden.

Planförslagets relation till RUFS 2050
Visionen i Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (RUFS) 2050 är att vara 
Europas mest attraktiva storstadsregion. RUFS 2050 
har satt upp fyra övergripande mål:

• Mål 1 - En tillgänglig region med god livsmiljö
• Mål 2 - En öppen, jämställd, jämlik och 

inkluderande region
• Mål 3 - En ledande tillväxt- och kunskapsregion
• Mål 4 - En resurseffektiv och resilient region 

utan klimatpåverkande utsläpp

Det tematiska tillägget för Kust och skärgård utgår 
från Österåkers kommuns översiktsplan som i sin tur 
går i linje med RUFS 2050. Planen viktigaste faktorer 
i förhållande till TÖP:en redovisas nedan

TÖP:en ger möjlighet till satsningar på ökad 
tillgänglighet genom bland annat planens 
ambition att utveckla bebyggelse i områden där bra 
kollektivtrafikförsörjning kan utvecklas och styra 
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mot ett transporteffektivt samhälle med förbättrad 
samordning mellan transporter på land och vatten. 
Detta går i linje med RUFS inriktning. 

Föreslaget transportsamband mellan Österskär-
Linanäs möjliggöra för stärkta regionala kopplingar 
genom anslutningen mellan Roslagsbanan och 
skärgården. 

Planens möjliggör för utveckling av marina 
näringar och besöksnäring/turism samtidigt 
som jordbruksmark och areella näringar värnas.
Tillväxtmöjligheter i kust och skärgården ökar. 

Jämställdhet och jämlikhet inkluderas i planen 
genom utveckling av attraktiva knutpunkter med 
varierande upplåtelseformer, förbättrade kopplingar 
med kollektivtransport och nya gång-cykelvägar samt 
utökad service.

TÖP:en möjliggör för utveckling av de utpekade 
regionala rumsliga principer genom framförallt 
förstärkta kopplingar mellan stad och land, 
sammanhängande grönstruktur, robusta 
vattenmiljöer, resurseffektiva system för människor 
och gods samt utveckling i kopplingen med 
kollektivtrafik.

Planens samlade konsekvenser för barn
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen 
svensk lag i Sverige. Arbetet med TÖP påbörjades 

innan lagens tillkommande. Med anledning av 
lagens tillkommande ges här en fördjupning av vad 
barnkonventionen säger. Barnkonventionen som lag 
ska förstärka barnrätten vid tillämpningen av andra 
lagar. Barns intressen ingår i princip i alla de intressen 
som anges i 2 kap. PBL och även i en del andra 
bestämmelser i PBL uttrycks barns intressen. 

Alla artiklar i barnkonventionen ska tillämpas 
och ska läsas som en helhet enligt FN:s kommitté 
för barnets rättigheter (barnrättskommittén), 
men vissa av artiklarna är särskilt relevanta i 
samhällsbyggnadsprocessen. Det är självklart de fyra 
grundläggande principerna – artiklarna 2 (barns 
lika värde), 3 (barnets bästa), 6 (rätt till liv och 
utveckling) och 12 (rätt att uttrycka åsikter och få 
dem respekterade). De grundläggande principerna 
är viktiga för hur hela konventionen ska tolkas. 
Andra artiklar i barnkonventionen som särskilt 
bör uppmärksammas i samhällsbyggnadsprocessen 
är artiklarna 4 (genomföra ekonomiska, sociala 
och kulturella rättigheter), 23 (barn med 
funktionsnedsättning och deras rätt till aktivt 
deltagande i samhället), 27 (rätt till levnadsstandard 
som krävs för utvecklingen) och 31 (rätt till vila, 
fritid, lek och rekreation). 

Barnrättskommitténs kommentar nummer 14 om 
artikel 3 (barnets bästa) är att denna rättighet ska 
beaktas både för ett enskilt barn och för grupper 
av barn. Barnets bästa ska enligt kommittén väga 

tungt men inte vara ensamt utslagsgivande när olika 
intressen ska vägas mot varandra. Vad som är barnets 
bästa avgörs i varje enskilt fall.  

Bedömning av konsekvenser för barns livsmiljö utgår 
från följande nationella mål och vägledningar:

• Det nationella miljömålet God bebyggd miljö: 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. 
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.”

• Det nationella folkhälsomålet Ökad fysisk 
aktivitetet. Målet för de samlade insatserna inom 
detta område ska vara att samhället utformas 
så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 
aktivitet för hela befolkningen.

• Det nationella folkhälsomålet Trygga och goda 
uppväxtvillkor.

• Boverket rapport 2015:8 Gör plats för barn och 
unga

• Naturvårdsverket 2017 Vägledning och riktvär-
den för buller på skolgård från väg- och spårtrafik

Planens ambition att utveckla gång- och 
cykelkopplingar, öka utbudet av kollektivtransport på 
vatten och land både i skärgården och mot fastlandet, 
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förbättra bryggor och förenkla transportbyten. Detta 
skapar förutsättningar för barn och unga att röra sig 
mer fritt och på ett tryggare sätt. 

Prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik 
(på vatten och land) är väldigt viktigt ur ett 
barnperspektiv eftersom deras rörelsefrihet är 
beroende av dessa trafikslag, både när det gäller 
turtäthet/antal linjer och kopplingar samt trygghets- 
och trivselaspekter längst hela resan. 

Tillgänglighet till och utbudet av olika innehåll 
i lek- och aktivitets ytor för barn och unga pekas 
inte tydligt i planförslaget, dock ett ökat utbud av 
rekreationsmöjligheter för barn och unga i form av 
vistelse i naturområden och vid badplatser.

Kopplingar mellan kommunens rekreativa 
områden (friluftsområden, naturreservat mm) 
samt utredningsområdet för naturskydd, 
utredningsområden för friluftsaktiviteter, gröna 
entréer och målpunkter för turism pekas ut i 
kartmaterialet. 

Enligt planförslaget ska både tillgänglighet och 
tillgång till dessa områden säkerställas. På grund av 
långa avstånd mellan dessa områden och låg turtäthet 
av kollektivtransport kommer de tätortsnära gröna- 
och blåstrukturer vara av stor relevans för barn och 
unga. 

vilken utsträckning går inte att bedöma eftersom att 
fortsatt planering får stor påverkan.Planförslagets 
relation till relevanta nationella miljökvalitetsmål och 
Agenda 2030

FN:s generalförsamling antog i september 2015 en 
femtonårig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig utveckling, den så kallade 
Agenda 2030. Agenda 2030 för hållbar utveckling 
består av 17 globala mål för människornas och plane-
tens välstånd. 

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och är de 
nationella mål som bidrar till att vi uppnår den eko-
logiska dimensionen av de globala målen för hållbar 
utveckling som ingår i Agenda 2030. De 16 miljök-
valitetsmålen är mer preciserade när det gäller vilken 
miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse 
med målen i Agenda 2030. Sveriges miljömål gäller 
dock den svenska miljöns kvalitet, även om miljöpro-
blem i Sverige beror på negativ miljöpåverkan både 
inom och utanför landets gränser (Naturvårdsverket, 
2018). Detta kapitel rymmer en sammanfattande 
översikt över planens konsekvenser i relation till rele-
vanta nationella och globala hållbarhetsmål. 

I figuren till höger redovisas en sammanställning av 
vilka svenska miljökvalitetsmål som är av mest 
relevans för olika globala hållbarhetsmål. 

Riktlinjen att Österåkersborna ska ha tillgång till 
parker och närnatur på gångavstånd (300 meter) 
från bostaden, förskolan, skolan och arbetsplatsen 
(Framtidsbild för Österåker kommun - Rekreation, 
ÖP 2040) är en tydlig utgångspunkt för fortsatt 
planering och stärker förutsättning för hälsa och 
välmående genom tillgång till vardagsrekreation. 

Förutsättningar för möte mellan barn och unga 
kan förbättras i och med att lokaler för utbildning 
kan komma att samnyttjas av andra verksamheter. 
Samutnyttjande av lokaler kan skapa nya 
mötesplatser och kontaktytor och bidra till att barn 
och unga från olika delar av planområdet möts. 

Utveckling av knutpunkter och bedöms öka utbudet 
av verksamheter och skapa starkare centrum med 
mer levande gaturum som kan vara positivt för ungas 
möjligheter att hitta mötesplatser. Detta bygger på att 
gestaltning i senare planskeden utformas med hänsyn 
till barn och ungas förutsätningar och behov. 

Tillgång till rekreationsmöjligheter för barn lyfts inte 
upp i planförslaget, därför är en slutgiltig bedömning 
är svårt att ge. Utifrån utpekade ambitioner och 
mål att skapa ett sammanhängande system av 
grönområden, utöka rekreationsmöjligheter, skapa 
förutsättningar för en ökad trafikförsörjning samt 
prioritering av hållbara transporter bedöms dock 
planförslaget innebära positiva konsekvenser för 
barnens och ungas tillgång till vardagsrekreation. I 
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Begränsad klimatpåverkan

Skyddande ozonskikt  
& Säker strålmiljö

Bara naturlig försurning, 
Ingen övergödning & 
Levande sjöar och vattendrag

Levande skogar &  
Storslagen fjällmiljö

Myllrande våtmarker

Hav i balans samt levande 
kust & skärgård

Frisk luft

Ett rikt  
odlingslandskap

Ett rikt  
växt- & djurliv

Grundvatten av god 
kvalitet

God bebyggd 
miljö

Giftfri miljö

Svenska miljökvalitetsmål kopplade till globala hållbarhetsmål
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Miljömål I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

Begränsad klimatpåverkan

Utveckling av knutpunkter och bebyggelser i närhet till kollektivtrafik och 
service, förbättrade/nya förbindelser mellan land- och sjötrafik, nya 
gång- och cykelvägar medför att människors bilberoende i sin vardag samt 
för besöksturism minskar.

Planeringsriktilinjer kring etablering och utbyggnad av förnybara energikällor 
pekas ut. 

Koppling till Agenda 2030
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hållbar energi för alla

Utveckling av verksamheter och nya bostadsbebyggelser inom planområdet 
bedöms leda till en ökat biltrafik inkl. tung trafik. Långa avstånd mellan 
målpunkter och en relativt låg turtäthet minskar andel resor med hållbara 
transporter.

Planeringsriktilinjer kring etablering och utbyggnad av förnybara energikällor 
pekas ut, men det saknas riktlinjer och strategier för hantering av dessa 
frågor för befintliga bebyggelser och verksamheter.

Koppling till Agenda 2030
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hållbar energi för alla

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Bara naturlig försurning
Grundvatten av god kvalitet

Utveckling av nya bebyggelse sker enbart i områden där VA finns eller där 
det är möjligt av koppla till VA, vilket bidrar till att minska utsläppen av orenat 
avloppsvatten i kustvattenförekomsterrna. Planförslaget följer den 
kommunala VA-planen. Kommunalt VA på Ljusterö och Roslags-Kulla utreds 
för utbyggnation, vilket kan minska näringsbelasting på recipienterna. 
Margretelunds reningsverk föreslås att utvecklas, vilket bidrar till att minska 
utsläppen av orenat avloppsvatten. Anmälan om att  fördubbla kapaciteten 
av reningsverket vid Mellansjö har påbörjats.

Behovet av att kartlägga ekosystemtjänster inom planområdet pekas ut.

Utredningsområden för naturskydd inkl. vatten pekas ut.

Koppling till Agenda 2030
• Hav och marina resurser
• Rent vatten och sanitet till alla
• Ekosystem och biologisk mångfald
• Hållbar produktion och konsumption

Riktlinjer för dagvattenhantering är otydliga och behöver förtydligas om hur 
dagvatten avses tas om hand för att säkerställa att MKN inte påverkas.

Ökat eftersfrågan av båtplatser och utvigda marina verksamheter kan leda 
till en försämrad status i vattenförekomster.

Lokala källor till övergödning är jordbruk, enskilda avlopp och skogsbruk. 
Riktklinjer för att minska övergödning behöver förtydligas.

Koppling till Agenda 2030
• Hav och marina resurser
• Rent vatten och sanitet till alla

Tabell 1. Sammanfattande översikt över planens konsekvenser i relation till relevanta 
nationella och globala hållbarhetsmål. Grå text beskriver negativ påverkan, men som är 
så begränsad att det inte bör påverka möjligheten att nå miljömålet.
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Miljömål I miljömålets riktning Motverkar miljömålet

God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Frisk luft

Boende har god tillgänglighet till rekreationsområden, kollektivtrafik och 
service genom utveckling av knutpunkter och transportförbindelser.

Planens har tydliga ambitioner av att skapa förutsättningar för varierande 
upplåtelseformer, vilket kan minska ojämlikheter i bostadsmarknad och 
främja boendekarriär i kust- och skärgården.

Klimatanpassning och klimatförändringar ligger till grund för utvecklingsstra-
tegier, utvecklingsområdena identifieras enbart där förutsättningar för att 
skapa en god bebyggs miljö finns.

Koppling till Agenda 2030
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hållbara städer och samhällen
• God hälsa och välbefinnande
• Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Ökad trafik på vatten och land kan orsaka högre bullernivåer, särskilt vid 
knutpunkter (påverkan i bebyggda miljön) och längst viktiga stråk (påverkan 
på natur- och rekreationsområden). 

Utveckling av marina verksamheter / marina näringar samt båttrafik kan 
negativ påverka ekosystemtjänster och marina resurser.

Andel kommunal mark är relativt begränsat i planområdet, vilket innerbär en 
risk att klimatanpassningsåtgärder inte tillskapas med negativa konsekven-
ser på hälsa och säkerhet.

Koppling till Agenda 2030
• Hållbara städer och samhällen
• Hav och marina resurser
• Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap

Planens har tydliga riktlinjer kring bevarande av jordbruksmark och ingen 
utveckling sker på jordbrukmark.

Utredningsområden för naturskydd indentifieras. Utveckling av tursim och 
besöksnäring i ytterskärgården underorndnas och sker på naturens villkor.  
Natur- och kulturvärdena värderas högt i planförslaget.
 
Gröna infrastukurer och rekreationsområden kommer att finnas kvar efter 
planens föreslagna utveckling, dock något försvagade i anslutning till 
utvecklingsområden.

Koppling till Agenda 2030
• Ekosystem och biologisk mångfald
• Bekämpa klimatförändringar

Påverkan på grön infrastruktur, kulturbärande grönområden och rekreations-
områden på vatten och land till följd av planens förslag.

Andel kommunal mark är relativt begränsat i planområdet, vilket innerbär en 
risk att grönområdena eller jordbruksmark kommer att delas.
  

Koppling till Agenda 2030
• Ekosystem och biologisk månfald
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Uppföljning
Det tematiska tillägget till översiktsplanen ska följas 
upp av kommunen i kommande skeden. Kommunen 
bör kontinuerligt följa utvecklingen av tillståndet 
i miljön samt människors hälsa. Uppföljningen 
föreslås ske med hjälp av indikatorer och genom 
kvalitativ utvärdering. Nedan presenteras förslag på 
hur påverkan kan följas upp utifrån risker för negativ 
påverkan på miljö, människors hälsa och hållbarhet.

Uppföljning bör även särskilt ske när det gäller 
sociala aspekter och påverkan på olika grupper, 
exempelvis barnens behov och villkor eller hur 
trygghets- och jämställdhetsaspekter beaktas. 

Riksintressen
• Påverkan i samband med planering och 

exploatering för riksintresse för kulturmiljövård 
i Roslags-Kulla/Östanå måste följas upp 
så att riksintresset inte påverkas negativt 
genom exploatering i sågverksmiljön eller 
godslandskapet.

• Påverkan på riksintresset för det rörliga 
friluftslivet  i samband med utveckling av 
marina näringar för måste följa upp, och särskild 

hänsyn måste tas så att riksintresset inte påverkas 
negativt genom exploatering och utveckling i 
områden av stor vikt för friluftslivet. 

Hälsa och säkerhet
• Kommunen ska utreda risker i samband med 

bebyggelseutveckling så att människors hälsa 
eller miljön inte utsätts för risker eller stora 
påfrestningar. Det gäller exempelvis att utreda 
buller vid tätortsutveckling med särskilt hänsyn 
till knutpunkter, riskfrågor kopplat till utveckling 
i närheten av primär och sekundär led för 
farligt gods, riskfrågor kopplat till exploatering 
angränsande miljöstörande verksamheter, 
exploatering som berör potentiellt förorenade 
områden samt områden utpekade med risk för 
erosion, skred, ras och översvämning.

• Lokalisering och utformning av bebyggelse, 
infrastruktur och allmänna platser ska förebygga 
att människor och egendom drabbas av olyckor.

Klimatanpassning
• Frågan om klimatanpassning är mycket 

viktig i hela kust- och skärgårdsområdet. 
För att hantera redan föreslagna åtgärder i 
klimatanpassningsplanen bör en handlingsplan 
eller dylikt tas fram för att undvika risker 
kopplade till ett förändrat klimat och 
översvämningsrisker.

Miljökvalitetsnormer
• Kommunen ska utreda och säkerställa 

och följa upp att dagvattenhanteringen i 
utbyggnadsområden och områden som förtätas 
är tillfredställande så att vattenmiljöer inte 
påverkas negativt och att miljökvalitetsnormer 
inte försämras.

• Kommunen ska utreda, säkerställa, samt följa 
upp att vattenmiljöer inte påverkas negativt och 
att miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
inte påverkas avseende både ekologisk och 
kemisk status. 
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Natur- och kulturmiljö
• Kommunen ska följa upp att hänsyn 

tas till naturvärden som överlappar med 
utvecklingsförslag.

• Kommunen ska följa upp att föreslagna 
utredningar för naturmiljö, kulturmiljö och 
ekosystemtjänster genomförs och implementeras.

• Kommunen ska vid planläggning och i 
samband med exploatering följa upp påverkan 
på naturmiljöer. Påverkan på naturmiljöer i 
samband med ökat antal besökare ska också 
följas upp. Utredningar ska genomföras för att 
avgöra påverkan på samt minska konsekvenserna 
av planerna på värdefulla naturmiljöer samt 
specifika arter.

• Kommunen ska utreda, säkerställa och följa 
upp att en god tillgång samt tillgänglighet 
till rekreationsområden finns för boende och 
besökare i området.

Kretslopp och miljöteknik
• Kommunen bör följa upp miljö-, hälso- och 

klimatpåverkan, från byggnader, infrastruktur 
och energiproduktion samt uttaget av icke 
förnybara råvaror.

• Kommunen bör följa upp avfallsmängden 
inom planområdet årligen, samt genomföra 
avfallsförebyggande åtgärder.  

Areella näringar
• Kommunen ska följa upp hanteringen av 

jordbruksmarken så att tillgången på brukbar 
mark långsiktigt tryggas . 

Tätortsutveckling
• Det är viktigt att kommunen följer 

upp sitt genomförande och prioriterar 
bebyggelseutvecklingen vid utpekade 
utvecklingsområden. En hållbar och effektiv 
kollektivtrafik ska säkerställas parallellt med 
bostads- och verksamhetsutveckling inkl. 
utveckling av turism samt att ett gång- och 
cykelvägnät byggs ut mellan viktiga målpunkter.

• Kommunen ska följa upp att tillgången och 
tillgängligheten till grönytor för barn och unga är 
tillräcklig.

• Kommunen ska följa upp att planens 
genomförande förebygger en geografisk 
uppdelning utifrån socio-ekonomiska faktorer 
samt att alla inne- och utemiljöer ska utformas 
och gestaltas så att de främjar jämställdhet, 

trygghet, hälsa, tillgänglighet, kultur och social 
sammanhållning.

• Kommunen ska följa upp hur planens 
genomförande bidrar till ett bredare utbud 
av bostäder för att ska ha likvärdig tillgång 
till bostad och boendemiljö av god kvalitet 
samt möjlighet att göra boendekarriär inom 
planområdet.  
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Ansökan om planbesked för Kullö 1:27 m.fl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Negativt planbesked för Kullö 1:27 m.fl. lämnas.

Sammanfattning
Planbesked kan ansökas enligt 5 kap 2 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) i de fall någon avser att 
vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan behöver antas, ändras eller upphävas. Kommunen 
ska i ett planbesked redovisa sin avsikt i frågan om att inleda en sådan planläggning. 

Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas; under 
planläggningen kan det visa sig att åtgärderna av olika skäl inte är lämpliga att genomföra. Ett 
planbesked går inte att överklaga. Avgift för ansökan om planbesked tas enligt kommunens taxa för 
kommunstyrelsens verksamhet.

Ägaren av fastigheten Kullö 1:27 m.fl. inkom 2021-02-04 med en ansökan om planbesked. Syftet med 
ansökan är att möjliggöra en förbättrad trafiklösning för boende på Kullön, handel med livsmedel för 
förbättrad konkurrens samt ett antal arbetsplatser. Lidl avser etablera en modern handelsbyggnad med 
hållbarhetsfokus. Nämnvärt är bland annat sedumtak, solceller, laddstationer för elbilar och -cyklar samt 
ekologiska zoner kring butiken. Ambitionen är därtill att anpassa butikens gestaltning till befintlig 
bebyggelse och Kullön i övrigt.

Området är planlagt och på platsen finns ett värmeverk, växthus, och upplag och angränsar till väg 274 
som är klassad som en transportled för farligt gods.

I gällande detaljplan är strandskyddet upphävt men det återinträder och behöver prövas på nytt i och 
med framtagandet av en ny detaljplan. Utökat strandskydd råder på Kullön.

I gällande översiktsplan beskrivs området som ett mindre verksamhetsområde med bl.a. fjärrvärmeverk 
och handelsträdgård vid infarten till Kullön. Inom gällande detaljplan för verksamhetsområdet finns 
utrymme att utveckla ytterligare verksamheter. I översiktsplanen finns även en diskussion om 
möjligheter att flytta brandstationen i Vaxholm till Kullön, bl.a. för att utöka rekryteringsunderlaget för 
deltidsbrandkåren. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Gunnar Lunnergård
Sakansvarig planarkitekt
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I den fördjupade översiktsplanen för Kullön står det bl.a. att det är viktigt att behålla den befintliga 
karaktären med lummiga tomter och slingrande vägar och att specifika krav på utformning av ny 
bebyggelse ska anges i detaljplaner.

Gällande detaljplan för del av Kullö 1:1 m.m. anger bl.a. ändamål som butik, handelsträdgård/växthus 
och parkering. Detaljplanen innehåller bestämmelser om gestaltning för att anpassa bebyggelsen efter 
Kullöns karaktär. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.

I handelsutredningen från 2011-02-09 konstateras bl.a. att läget är kritiskt för centrumhandeln och att 
”Rätt läge” är en förutsättning för en lyckad etablering av en större livsmedelsbutik.

Trafiksituationen vid området är idag problematisk; in- och utfarten till området från väg 274 består av 
en T-korsning som inte är signalreglerad.

Sammantaget bedömer förvaltningen att en ny detaljplan för fastigheten Kullö 1:27 m.fl. inte bör prövas 
nu då gällande detaljplan bedöms vara aktuell och anpassad till platsen vad gäller skala och gestaltning. 
Eventuell framtida detaljplaneändring för att pröva utökad livsmedelshandel bör föregås av en ny 
handelsutredning. En ny detaljplan på platsen kräver även en förbättrad trafiklösning och åtgärder 
utanför planområdet med ny cirkulationsplats och avfart.

Bakgrund
I översiktsplan beskrivs området som ett mindre verksamhetsområde med bl.a. fjärrvärmeverk och 
handelsträdgård vid infarten till Kullön. Inom gällande detaljplan för verksamhetsområdet finns 
utrymme att utveckla ytterligare verksamheter. Kullön har god tillgång till kollektivtrafik med hög 
turtäthet både mot Stockholm och Vaxholms stadskärna. Hållplatser bör utvecklas så att de blir mer 
attraktiva och tillgängliga för cykel t.ex. med utökad cykelparkering. I översiktsplanen finns även en 
diskussion om möjligheter att flytta brandstationen i Vaxholm till Kullön bl.a. för att utöka 
rekryteringsunderlaget för deltidsbrandkåren. 

I den fördjupade översiktsplanen för Kullön står det bland annat att det är viktigt att behålla den 
befintliga karaktären med lummiga tomter och slingrande vägar och att specifika krav på utformning av 
ny bebyggelse ska anges i detaljplaner.

450



Tjänsteutlåtande
2021-03-25

Änr KS 2021/5.214
3 av 5

Gällande detaljplan för del av Kullö 1:1 m.m. vann laga kraft 20 juli 2000 anger bland annat ändamål 
som butik, handelsträdgård/västhus och parkering. Detaljplanen innehåller bestämmelser om 
gestaltning för att anpassa bebyggelsen efter Kullöns karaktär. 

Figur 1 - Gällande detaljplan för området

Figur 2 - Bestämmelser om gestaltning i gällande detaljplan

Ändring av detaljplan för fastigheten Kullö 1:14, Ädp 367, genom tillägg till detaljplan 367, vann laga 
kraft den 13 juli 2011. Ändringen berörs inte då det gäller en skorsten inom fastigheten för värmeverket.

Detaljplanens och tilläggets genomförandetid har gått ut.
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I handelsutredningen som togs fram till förra översiktsplanen ”HANDEL I VAXHOLM 2011-2030 
Stadsutveckling med fokus på detaljhandel” 2011-02-09 konstateras att:

- Läget är kritiskt och det krävs många samordnade insatser snarast 
- Vaxön behöver utvecklas och förtätas 
- Rätt läge är en förutsättning för en lyckad etablering av en större livsmedelsbutik 
- Utan satsning på besöksnäring eller ett kraftigt utökat invånarantal kommer butikerna i 

stadskärnan att minska i antal eller bli övervägande säsongsbaserade 
- Koncentration: nya arbetsplatser och besöksnäring måste lokaliseras så att synergieffekter med 

handeln uppnås 

Handelsutredningen föreslår vidare Engarn som lämpligt läge för en ny livsmedelsbutik. En ny 
handelsutredning behöver tas fram.

Trafiksituationen vid området är idag problematisk; in- och utfarten till området från väg 274 består av 
en T-korsning som inte är signalreglerad.

Ärendebeskrivning
Dp. 367 för Kullö 1:1 m.m vann laga kraft 19 juni 2000

Ädp 367, genom tillägg till detaljplan 367 vann laga kraft den 13 juli 2011.

Ansökan om planbesked kom in 2021-01-08

Bedömning
En etablering av en stor livsmedelsbutik får konsekvenser för handeln i Vaxholms stad. Att etablera 
externhandel utan att först utreda konsekvenserna av en sådan förhållandevis stor etablering är inte 
lämpligt. Eventuell framtida detaljplaneändring bör föregås av en ny handelsutredning. 
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En ny detaljplan på platsen kräver också en förbättrad trafiklösning och åtgärder utanför planområdet 
med ny cirkulationsplats och avfart. Trafikverket är väghållare för väg 274. 

Gällande detaljplan bedöms vara aktuell och anpassad till platsen vad gäller skala och gestaltning. 

Sammantaget bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att en ny detaljplan för fastigheten Kullö 1:27 m.fl. 
inte bör prövas nu.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-03-25

Ansökan om planbesked, 2021-01-08

Illustration, 2021-01-08

Situationsplan, 2021-01-08

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Sökanden: Lidl Sverige KB, ombud: Martin André, martin.andre@lidl.se; 

Planenheten: plan@vaxholm.se 
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