Allmänna
intressen

Befolkning

Nuläget

Utvecklingen

Under de senaste tre decennierna har Täby befolk
ning ökat med nästan 20 000 invånare till drygt
63 000 i december 2009.
Nettoinflyttningen till kommunen har varit
negativ sedan slutet av 90-talet. Benägenheten att
flytta från kommunen har varit större i Täby än
i övriga riket. Det var först 2006 som trenden
vände och inflyttningen till Täby var större än
utflyttningen från kommunen. Den typiske utflyt
taren är 19–29 år och flyttar till lägenhet i fler
bostadshus i annan kommun i länet. En typisk in
flyttare är en barnfamilj, som flyttar från annan
kommun i länet. Inflyttaren flyttar till småhus
från lägenhet i flerbostadshus.
Trenden har varit att flyttningar sker inom korta
avstånd och det indikerar att flyttbeslutet styrs
av behovet av passande bostad snarare än av
arbetsmarknads- eller sociala skäl. Eftersom många
utflyttare från kommunen söker lägenhet i fler
bostadshus i annan kommun kan det vara ett teck
en på att Täby har underskott på flerbostadshus.
Flyttutbytet mellan Täby och andra kommuner
domineras av fem kommuner i regionen; Stock
holm, Vallentuna, Österåker, Solna och Danderyd.
Särskilda studier av flyttningsmönstret till och från
kommunen har gjorts 2004 och dessa bekräftar att
en tredjedel av inflyttarna kommer från Stockholm
och att en fjärdedel av utflyttarna bosätter sig i
Stockholm.
Andelen barn och ungdomar i åldern 0–18 år är
högre i Täby än i länet. Täby har ett underskott i
åldrarna 20–40 år i förhållande till länet. Täby har
en äldre befolkning än länet som helhet.
Befolkningstätheten i Täby är ca 1 000 invåna
re per kvadratkilometer landyta. Motsvarande
siffra för Stockholm är 4 100 och för länet drygt
250 invånare.

För att realisera visionen 80 000 invånare år 2030
krävs en årlig, genomsnittlig befolkningsökning
på drygt 750 personer varje år. Födelseöverskottet
eller den s.k. naturliga befolkningsökningen upp
skattas till knappt 300 personer årligen och därför
måste nettoinflyttningen vara drygt 450 personer
per år. Barnfamiljer är intressanta som inflyttare
och det är också viktigt att minska utflyttningen i
åldersgrupperna 19–29 år och 45–64 år.
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Diagram 1.
Befolkningens åldersfördelning i Täby 2006 jämfört med länet.
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Diagram 2.
Befolkningsförändringarna för vissa åldesgrupper i Täby fram
till 2030 (80 000 invånare).
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Ella gård var ett av de första grupphus
områdena och byggdes 1955–1960.

Bostäder
Nuläge

I Täby fanns år 2005 cirka 26 000 bostäder med
en genomsnittlig hushållsstorlek på knappt 2,4 per
soner. Grovt räknat finns hälften av bostäderna i
småhus, hälften i flerbostadshus. Av flerbostadshu
sen upplåts cirka 10 procent av bostäderna med
hyresrätt.
Bostadsproduktionen har varierat över tiden.
Under femtio- och framförallt sextiotalet byggdes
flera av de stora flerbostadshusområden som fort
farande ger kommunen dess karaktär, Näsbydal,
Grindtorp och Storstugan. Sjuttio- och åttiotalen
kom att präglas av förtätningen av de äldre som
marstugeområdena såsom Gribbylund, Skarpäng
och Täby kyrkby. Under större delen av nittiotalet
och de första åren efter millennieskiftet har bo
stadsproduktionen varit låg. Genomsnittligt har
produktionen legat runt 200 lägenheter per år, med
en ökning upp mot 300 de senaste åren. Lägenhets
fördelningen i flerbostadshusen är 17 procent i 1
rum och kök (RK), 25 procent i 2 RK, 34 procent i
3 RK, 18 procent i 4 RK och 6 procent i 5 RK och
större.
Utveckling

I en studie som gjorts kring befolknings- och till
växtfrågor har konstaterats att det befintliga bo
stadsbeståndet måste förtätas för att tillväxtmålet
ska nås. Då en del av befolkningen bor för stort
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måste även mindre lägenheter uppföras, till exem
pel bostäder för äldre, vilket frigör större bostäder
för barnfamiljer. För att attrahera yngre krävs
också ett tillskott av lägenheter. Tio procent av
de nyproducerade bostäderna i flerbostadshus ska
vara hyresrätter.
Med en genomsnittlig utbyggnadstakt på mellan
350–400 bostäder per år för hela perioden fram
till år 2030 uppnår vi de knappt 9 000 bostäderna
som krävs för att vi ska kunna bli cirka 80 000
invånare till periodens slut. Kommunen ska genom
sin planering skapa de nödvändiga förutsättning
arna för utbyggnaden. För att målet ska kunna
uppnås är kommunen naturligtvis även beroende
av yttre faktorer som konjunktur och efterfrågan.
En bedömning av olika gruppers behov av bo
städer görs årligen i verksamhetsplanen med en
horisont på 5–10 års sikt. Allmänt kan sägas att
bostäder för flyktingar är beroende av hyresbo
städer. Målet att tio procent av de producerade
bostäderna i flerbostadshus ska vara hyresrätter
bedöms ge ett tillskott av bostäder för flyktingar.
Det ökande antalet äldre ska ägnas särskild upp
märksamhet. Redan de generella reglerna i bygg
lagstiftningen ger en god anpassning av bostäderna
så att de fungerar för äldre. Vid planering
av nya bostadsområden kommer äldres behov att
beaktas även när det gäller närhet till service och
kollektivtrafik.

allmänna intressen

Kultur och fritid
Nuläge

För många är kultur och fritid sammankopplat
med natur och rekreation. Det är därför viktigt, inte
bara från ett natur- och kulturbevarande perspek
tiv, utan också från ett fritidsperspektiv, att bevara
och vårda våra värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Dessa frågor avhandlas under avsnittet natur och
rekreation samt under kapitlet kulturmiljö.
Idrotten fyller en viktig samhällsfunktion och
erbjuder många ungdomar en meningsfull fritid
och förutsättningar för ett hälsosamt liv. Täby har
ett mycket aktivt och variationsrikt idrottsliv med
många utövare i alla åldrar. Under den kraftiga
utbyggnaden på 70-och 80-talen tillkom merparten
av dagens idrotts- och motionsanläggningar. Några
gymnastikhallar, ishall och konstgräsplaner har
byggts under senare år eller håller på att anläggas.
Karby Gårds konstcentrum och Runriket är vik
tiga och intressanta inslag i det kulturella Täby.
Barn och unga har enligt FN:s barnkonvention
rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som berör
dem. Det gäller inte minst stadsplanering. Täby
kommun har i samarbete med Sveriges Lantbruks
universitet genomfört projektet ”Plats att växa” där
barn och ungdomar berättar om sitt Täby. Studien
visar bland annat att många av de populära platser
na har vissa gemensamma kvaliteter, som utrymme,
variation, folkliv och närhet. Barnens rörelsemöns
ter präglas av stadsdelarnas struktur. Öppna gårds
strukturer och offentliga miljöer ger barnen möjlig
het till egna genvägar. Barriärer, exempelvis stora
vägar, utgör hinder inte minst för de yngre barnens
rörelse. Det största problemet i närmiljön är trafik,

följt av övriga trygghetsaspekter – exempelvis
belysning och oro för andra människors beteende.
Slitage och brist på underhåll gör att barnen
upplever vissa platser som svårutnyttjade.
Utveckling

De kommande åren planeras och genomförs sats
ningar på idrottsverksamheten. Det omfattar nya
idrottshallar, ny badmintonhall, fler konstgräs
planer och upprustning av befintliga idrottsan
läggningar. En ny ridanläggning vid Karby byggs
också som ersättning för Hägerneholm. Dessa
satsningar som kommer att förverkligas under
kommande år bidrar också till möjligheterna att
växa med ytterligare 20 000 invånare. För att lyfta
fram och presentera de omfattande lämningarna
från 1000-talet diskuteras ett vikingamuseum.
I projektet ”Plats att växa” fångas barns och
ungas synpunkter upp på vad de uppfattar som
viktiga platser och stråk. Fem motton lyfts fram
som vägledande för framtida stadsutveckling:
 Bygg där det redan finns hus, och gör gärna
nya aktivitetsmöjligheter i skog och park.
 Bygg fler, mer varierade och bättre underhållna
aktivitetsytor och mötesplatser.
 Det som byggs ska vara spännande och
innehålla grönska för att inte bli tråkigt.
 Skapa trygga stråk med belysning där man
känner sig sedd på kvällen.
 Bygg så att man enkelt och säkert kan ta sig
till fots och per cykel i kommunen.

Stora satsningar på idrott
planeras de kommande åren.
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FRILUFTS-, LEK- OCH AKTIVITETSANLÄGGNINGAR
Spår och leder
Runriket - slinga med informationspunkter
Grön entré till större grönområde
Friluftsbad
Friluftsgård
Golfbana

Idrottsplatser
Spontanidrottsytor
Annan aktivitetsyta
Lekplats

UTVECKLING
Planerad aktivitetsyta
Planerad lekplats
Framtida ridanläggning

Ridanläggning
Idrottshall/-hallar
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Midgårdsparken
Midgårdsparken
Midgårdsparken
Midgårdsparken
Midgårdsparken
Midgårdsparken
Täby
Täby IP
IP
Täby
IP
IP
Täby
IP
Täby
Täby

Vallatorps
Vallatorps
Vallatorps
bostadsområde
bostadsområde
Vallatorps
Vallatorps
Vallatorps bostadsområde
bostadsområde
bostadsområde
bostadsområde

Skavlöten
Skavlöten
Skavlöten
Skavlöten
Skavlöten
Skavlöten

Östra
Östra
Östra vallabrinksbacken
vallabrinksbacken
vallabrinksbacken
vallabrinksbacken
Östra
Östra
Östra
vallabrinksbacken

Ängsholmsparken
Ängsholmsparken
Ängsholmsparken
Ängsholmsparken
Ängsholmsparken
Ängsholmsparken
Stolpaskogen
Stolpaskogen
Stolpaskogen
Stolpaskogen
Stolpaskogen
Stolpaskogen

Skarpängsparken
Skarpängsparken
Skarpängsparken
Skarpängsparken
Skarpängsparken
Skarpängsparken Ellavallen
Ellavallen
Ellavallen
Ellavallen
Ellavallen
Ellavallen

Hägernäs
Hägernäs
Hägernäs IP
IP
IP
IP
Hägernäs
Hägernäs
Hägernäs
IP

Rösjö
Rösjö
Rösjö centrum
centrum
centrum
centrum
Rösjö
Rösjö
Rösjö
centrum
Täby
Täby
Täby centrum
centrum
centrum
centrum
Täby
Täby
Täby
centrum
Rösjöbadet
Rösjöbadet
Rösjöbadet
Rösjöbadet
Rösjöbadet
Rösjöbadet

ÅVA
ÅVA
ÅVA Mudpark
Mudpark
Mudpark
Mudpark
ÅVA
ÅVA
ÅVA
Mudpark
Norskogsbadet
Norskogsbadet
Norskogsbadet
Norskogsbadet
Norskogsbadet
Norskogsbadet

Näsbyparkskolans
Näsbyparkskolans skog
skog
Näsbyparkskolans
skog
skog
Näsbyparkskolans
Näsbyparkskolans
Näsbyparkskolans
skog

Viktiga utemiljöer för barn och unga
Viktiga utemiljöer för barn och unga
Antal elever som använder platsen

Antal elever som använder stråket

1-4

5-10

5-10

11-20
21-30

11-20

31<

21-30
31-40
41<
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Täby kyrka i Täby kyrkby.

En av Risbylestenarna.

Kulturmiljö

Nuläge

Kommunen antog den nu gällande bevarande
planen 1987. Planens syfte var i huvudsak att
bevara de stora områden av kulturhistoriskt värde
som finns i kommunen så att helheten i kultur
landskapet består för framtiden. Tre huvudfrågor
behandlas i planen, kulturhistoriskt värdefulla
områden och byggnader samt fornlämningar.
Täby kommun rymmer ett stort antal fornläm
ningar. Flertalet av dessa finns i sitt kulturhisto
riska sammanhang i ett till stora delar bevarat
kulturlandskap. Det pågår ett arbete med att lyfta
fram och synliggöra viktiga delar av kulturland
skapet runt Vallentunasjön, i Runriket.
Förvaltningen av kulturlandskapet ligger till
stora delar på arrendatorer. Deras förutsättningar
till ett livskraftigt jordbruk är en viktig fråga för
att kunna behålla kommunens öppna landskap.
Utveckling

Sedan bevarandeplanen antogs har kommunen
genomgått stora förändringar, bl.a. genom
byggandet av Norrortsleden. Befintligt underlag
behandlar i huvudsak äldre bebyggelse uppförd
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före 1940. De enda undantagen utgör bostads
områdena Ella Gård, Karlslund och Miklagård.
Kommunen utarbetade redan i förra översikts
planen riktlinjer för byggande i äldre villaområden.
Med utgångspunkt från dessa har miljöprogram
som innehåller råd angående bevarande, om- och
tillbyggnad samt lämplig anpassning av ny bebyg
gelse upprättats för vissa områden. Arbetet med
miljöprogram bör fortsätta för att ge byggande
vägledning om vilka krav som ställs på anpassning
i känsligare områden.
Områden med flerbostadshus från sent femtiotal
till början av sjuttiotalet som Näsbydal, Grindtorp
och Storstugan har stora arkitektoniska kvaliteter
och har blivit kända symboler för det moderna
Täby. En komplettering av kommunens bevarande
plan med en beskrivning av framförallt femtio- och
sextiotalsbebyggelsens kvaliteter har påbörjats med
syfte att åstadkomma riktlinjer för hur kvaliteterna
i dessa områden ska kunna bevaras och utvecklas.
Ett mål för det kulturhistoriska landskapet är att
dess rumsliga strukturer ska värnas, som gränser,
brukningssätt, vägar, bebyggelselägen och alléer.
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KULTURHISTORISKA VÄRDEN
Riksintresse av hänsyn till kulturmiljövården
Mycket högt kulturhistoriskt värde
Fornlämning
Kulturhistoriskt intressanta miljöer
Kulturhistoriskt intressanta objekt
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Arbete och näringsliv

Nuläge

I Täby kommun finns det idag 7 500 registrerade
företag. Näringsgrenarna företagstjänster och
handel står för merparten av arbetsplatserna. Den
största arbetsgivaren är Täby kommun med 2 500
anställda. Bland de största i den privata sektorn är
Busslink, HSB Omsorg, Micronic Laser Systems,
Internationella Engelska Skolan, Novartis Sverige
och Täbypedagogerna.
Det finns runt 3 000 aktiva företag med omsätt
ning över 500 tkr där merparten är enmansföretag
utan anställda. Näst största grupp är småföretag
med ett fåtal anställda. Det största privata företa
get med personalstyrkan i huvudsak placerad i
Täby är Micronic med 300 anställda.
Täby kommuns näringslivsprofil har under de
senaste åren uppmärksammats och kommunen
ligger högt i kommunrankingen när det gäller
företagsklimat. Även nyföretagandet ligger på en
mycket hög nivå.
I dag finns det ca 22 500 arbetsplatser i Täby.
I förhållande till 28 500 förvärvsarbetande täby
bor innebär det en självförsörjningsgrad på 77
procent. Det är dock bara 9 500 Täbybor som
arbetar i Täby, vilket är färre än tidigare. En fort
satt ökande utpendling från kommunen och en
stigande inpendling speglar stockholmsregionen
som en större gemensam arbetsmarknad.
I kommunen finns det ett tiotal arbetsplatsom
råden. Det största är Arninge som har 350 företag
med 4 000 sysselsatta. Övriga arbetsområden är
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Täby centrum, Nytorp, Enhagen, Åkerby,
Bergtorp, Viggbyholm och Midgård. Utöver
detta finns det i bostadsområdena ett stort antal
verksamheter mest i form av tjänsteproducerande
enmansföretag.
Sedan några år är efterfrågan på kontorsar
betsplatser i Täby svag mycket beroende på att
Täby i konkurrens med andra delar av länet har
sämre allmänna kommunikationer. Detta har
medfört att några större tjänsteproducerande
företag har lämnat kommunen. Däremot finns
nu en ökad efterfrågan på mark och lokaler från
befintliga småföretag i Täby som har någon typ
av varuhantering i sin verksamhet. Även handeln
visar en stark utvecklingsvilja.
Utveckling

För att nå visionen på 40 000 arbetsplatser år 2030
krävs det en årlig, genomsnittlig ökning på 800
arbetsplatser varje år.
I redan detaljplanelagda områden finns en upp
skattad ej utnyttjad potential för nybyggnad av mer
än 3 000 arbetsplatser. Övriga redan för planering
beslutade områden kan ge 2 000 arbetsplatser.
Därutöver antas det finnas en förtätningspotential i
befintliga byggnader med minst 1 000 arbetsplatser.
De centrala attraktiva delarna kring Täby
Galopp och Arninge kan sannolikt bidra till en
hög och snabb arbetsplatstillväxt främst vad
gäller kontor.

allmänna intressen

Merparten av täbyföretagen
är enmans- eller småföretag.

allmänna intressen	TÄBY ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

47

Offentlig service
– förskola och utbildning

Nuläge

Täbybornas utbildningsnivå är mycket hög, 52
procent har en eftergymnasial utbildning på minst
tre år. Det kan jämföras med Stockholms län där
andelen är 42 procent och för riket är motsvarande
andel 34 procent. Andelen ungdomar som går vi
dare till högre studier i Täby är 56 procent jämfört
med länets andel som är 48 procent.
Förskole- och utbildningsutbud

Täby är välförsedd med förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor och utbudet präglas av en
stor mångfald av inriktningar och utförare. I Täby
gör föräldrarna egna och aktiva val. Valfrihets
system är införda sedan många år.
Barns trygghet, självkänsla och glädje lägger
grunden för ett livslångt lärande. En god pedagogik
är basen för förskoleverksamheten, där omsorg,
fostran och lärande bildar en helhet. Förskoleverk
samheten ska medverka till att barnen lär sig res
pektera varandra, vår natur och miljö.
I Täby har föräldrarna ett varierat utbud av för
skolor att välja mellan för sina barn. Så gott som
all förskoleverksamhet utförs av enskilda utförare
organiserade som aktiebolag, föräldrakooperativ,
personalkooperativ, enskild firma, ekonomisk för
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ening eller stiftelse. I kommunal regi drivs en för
skola och de öppna förskolorna. Det finns drygt
80 förskolor i Täby.
Täby månar om att hålla en hög och jämn kvali
tet på undervisningen i skolorna i Täby. Skolan
ska stimulera barnens nyfikenhet och deras lust
att utforska och lära. Undervisningen ska leda till
förståelse och analytiskt tänkande. I skolan ska
eleverna trivas och finna arbetsro.
Valfriheten i Täby gör att eleverna i grundskola
och gymnasium kan välja den skola de finner mest
attraktiv. 2007 finns i Täby nästan 20 fristående
grundskolor och lika många kommunala skolor.
Det finns fleral fristående gymnasieskolor i Täby
och en i kommunal regi. Många av täbyeleverna
väljer att gå i fristående skolor eller i andra kom
muners skolor (36 procent grundskoleelever och 70
procent gymnasieelever).
Närhet till universitet och högskolor

Täbys närhet till Stockholm innebär att ungdomar
har mycket god tillgänglighet till universitet och
högskolor. Med Roslagsbanan når man med lätt
het t.ex. Stockholms universitet och Tekniska
högskolan.
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Täby månar om att hålla en hög och
jämn kvalitet på undervisningen.

Utveckling

Utbildning är ett av samhällets viktigaste gemen
samma ansvarsområden och i all utbildningsverk
samhet i Täby ska kunskapsuppdraget sättas
främst. Utbildningen i Täby ska präglas av insikt
om att varje barn/elev är unikt med fokus på
lärande och utveckling såväl individuellt som inom
ramen för en grupp. Alla barn/elever ska ges
likvärdiga möjligheter att utvecklas utifrån sina
individuella förutsättningar.

talet elever börjar återigen öka för att uppgå till
ca 11 600 år 2030. Antalet elever i F–5 år kommer
att öka kraftigt under perioden fram till år 2030.
Det kommer i snitt att behövas en ny skola för
300 elever vartannat till vart tredje år eller totalt
7 till 8 nya skolor för de yngre skolelverna. En
ny skola för de äldre grundskoleeleverna, skolår
5 till 9, för ca 500 elever kommer att behövas i
slutet av perioden fram till år 2030. Totalt beräk
nas antalet elever i grundskolan att vara 35 procent
fler än år 2006.

Förskola

Antalet barn i förskoleåldern kommer att öka
med ungefär 40 procent från år 2006 och närma
sig 5 500 barn år 2030. Det kommer att behövas
ungefär 70 nya förskoleavdelningar med 17 barn
per avdelning fram till år 2030. Det motsvarar 20
till 25 nya förskolor med 2-4 avdelningar vardera
eller i snitt 3,5 avdelningar per år under 20 år.
Grundskola

Antalet täbyelever från förskoleklass till skolår 9
(F-9 år) uppgår till 8 500 elever år 2006. Antalet
grundskoleelever kommer att minska de närmaste
åren. Trenden bedöms vända efter år 2010 och an

Gymnasium

Antalet invånare i gymnasieåldrarna bedöms nå
en kulmen år 2010 och motsvara ca 2 800 elever
(år 2006 var antalet invånare i gymnasieåldern ca
2 500). Fram till år 2015 kommer antalet gymna
sieelever i Täby att minska för att därefter återigen
öka. Totalt beräknas antalet gymnasielever år 2030
att vara ca 25 procent fler än år 2006. Utbudet av
gymnasieplatser i kommunen är stort och eleverna
har möjligheter att söka utbildningsplats i hela
regionen. Därför bedöms det inte behövas någon
ny stor gymnasieskola i Täby fram till år 2030.
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Offentlig service
– äldre- och
handikappomsorg
Nuläge

Äldre- och handikappomsorg bedrivs i den enskil
des hem, i särskilda boenden och i öppna verksam
hetsformer t.ex. dagverksamhet och anhörigcenter.
Kvarboende

Intentionerna är sedan länge att alla som vill ska
ha möjlighet bo kvar i den egna bostaden och få
omvårdnad där. För att möta detta har hemtjäns
ten över tid utvecklats från att i första hand ge
serviceinsatser (städ, inköp, tvätt) till att idag
kunna ge kvalificerad omsorg dygnet runt. Hem
tjänsten kan kompletteras med andra stödjande
insatser, t.ex. dagverksamhet, växelvård och trygg
hetslarm.
Anhörigstöd

En stor del, uppskattningsvis två tredjedelar, av
omsorgen till framför allt äldre ges av anhöriga.
Därför är det viktigt att erbjuda stöd och avlösning
så att de orkar med att fortsätta vårda sin anför
vant. Exempel på stödinsatser som utvecklats
under senare år är ett anhörigcenter och avlösning
i hemmet.
Kundval

Äldre- och handikappomsorgen är utformad
med utgångspunkt i socialtjänstlagen. För att
få tillgång till en insats fordras att den enskilde
har ett behov som inte kan tillgodoses på ett
annat sätt än genom stöd från äldre- och handi
kappomsorgen. Den som fått ett biståndsbeslut
har genom Täby kommuns kundvalsmodell rätt
att välja någon av de utförare som i förväg god
känts av kommunen. Modellen innebär också
att den enskilde har möjlighet att byta utförare.
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Kundval gäller f.n. för hemtjänst och särskilda
boenden.
Mångfald av utförare

Täby kommun har haft kundval inom äldreomsor
gen (hemtjänsten) sedan 1993. Från 2001 infördes
på motsvarande sätt kundval för särskilt boende.
Successivt har antalet utförare utökats och i början
av 2008 finns 20 utförare inom hemtjänsten och
sex inom särskilda boenden, kommunens egen regi
inräknad.
Behov av särskilda boendeformer

Under 2007 utnyttjades knappt 400 platser för
äldre i särskilda boenden, dvs vårdboende, grupp
boende för dementa samt korttidsplatser. Det
nya boendet Attundagården med 72 lägenheter/
platser och ombyggnaden av Tibblehemmet,
som kommer att ha 105 platser inklusive kort
tidsboende, innebär ett tillskott på 52 platser.
Gällande planering utgår också från att vissa
små, inte kostnadseffektiva enheter, som drivs
av kommunen, kommer att avvecklas när ombygg
naden av Tibblehemmet är klar. Det innebär att
det totala nytillskottet vid årsskiftet 2009/2010
kan vara mellan 30–35 platser.
Utveckling
Hälsoläget

Medellivslängden har ökat stadigt under 1900-ta
let. De allra flesta kan räkna med många levnadsår
efter pensioneringen. Centralt för planeringen av
sjukvård och äldreomsorg är den ökade livsläng
dens samband med sjuklighet och konsekvenserna
av detta samband. Antaget att livslängden inte
ökar och att man är frisk längre tid i livet blir den
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En kraftig ökning av
antalet äldre beräknas ske
fram till år 2030.

tid man har behov av stora insatser av service och
vård kortare. Om däremot livslängden ökar och
tidpunkten för insjuknande samtidigt förskjuts till
högre åldrar blir konsekvensen att den tid man har
stora behov av vård och omsorg senareläggs i livet.
Ett tredje scenario kan vara att medicinska insatser
och ett allt mer utvecklat välfärdssamhälle gör att
allt fler med hälsoproblem överlever till allt högre
ålder. För sjukvård och äldreomsorg innebär detta
allt fler sjuka och funktionsnedsatta personer att ta
hand om i framtiden.
Olika boendelaternativ

Ett ökat kvarboende i hemmet kommer att ställa
nya krav på bostädernas utformning men också
utemiljöns tillgänglighet samt närhet till service och
kommunikationer. Det kommer att behövas olika
boendealternativ för att tillgodose människors skif
tande behov och preferenser. Det behövs också ett
varierat bostadsutbud för att människor på eget
initiativ och i god tid ska kunna planera för sitt bo
ende inför den senare delen av sitt liv.
Tekniska lösningar

Teknik för äldre och funktionshindrade kan handla
om att använda tekniska hjälpmedel i den dagliga
vården och omsorgen men också i egenvården.
Genom att använda tekniska lösningar kommer
kvarboendet att kunna underlättas och möjliggöras
för allt fler. Även personer med kognitiva funk
tionsnedsättningar kan med teknikens hjälp få en
bättre livssituation.
Utvecklade möjligheter att välja

har däremot inte kunnat välja vad som ska göras,
när det ska göras eller hur det ska göras. Framtida
generationer kommer sannolikt inte att nöja sig
vare sig med det utbud som finns för närvarande
eller de begränsade möjligheter som finns att
p
 åverka utförandet.
Behov av framtida äldreboenden/platser

Fram till år 2030 beräknas det ske en mycket
kraftig ökning av antalet äldre och framför allt
av de allra äldsta i kommunen. Antalet pensionärer
kommer att öka med 50 procent och invånarna
över 80 år kommer att fördubblas.
Andel av befolkningen 65 år och äldre som
hade permanent särskilt boende (exklusive
korttidsboende) uppgick till ca 3,4 procent år
2006. Behovet år 2030 kommer dock inte att
motsvara dagens behovsnivå eftersom åldersför
delningen inom pensionärsgruppen markant
kommer att förändras. Antalet personer över
80 år kommer att öka kraftigast. Fram till år 2030
kommer det att behövas 600–650 platser i
särskilda boenden med nuvarande verksamhets
struktur inom äldreomsorgen. Det motsvarar
en behovsnivå på 4,5 procent räknat på ålders
gruppen 65 år och äldre.
Utvecklingen av hälsoläget, tekniska hjälpmedel,
boendealternativ m.m. gör dock att det är svårt
att genom raka framskrivningar göra en bedöm
ning av behovet.
Antalet äldre som bor i eget hem kommer att
öka markant. Därför kommer det även att behövas
utvecklade stödinsatser i form av nya träffpunkter
eller seniorcentra i kommunen.

Valmöjligheten har hittills begränsats till vem
som ska utföra hemtjänstinsatsen. Den enskilde
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Vattenmiljö
område från vilket regn- och smältvatten rinner
till en sjö eller ett vattendrag), se karta. Sjöarnas
status redovisas i nedanstående tabell.
I Täby finns inga av länsstyrelsen prioriterade
grundvattenförekomster för vattenförsörjning.
Information om grundvattnets kvalitet finns punkt
vis där vattenprover tagits i enskilda brunnar och
i kommunens reservvattentäkter.

Nuläge
Tillståndet i sjöar och vattendrag

I Täby utgör övergödning (eutrofiering) och till
förseln av olika kemiska föroreningar de främsta
problemen för våra ytvatten. Några försurnings
problem finns inte.
Övergödningen orsakar algblomningar med litet
siktdjup som följd och risk för att giftalger bildas.
Förorenat dagvatten, jordbruket och enskilda
avloppssystem är de främsta källorna till övergöd
ningen genom sitt innehåll av näringsämnena
kväve och fosfor. Även gamla tiders avloppsut
släpp till sjöar som har medfört en upplagring av
näringsämnen i bottensedimenten kan vara en
näringskälla. Dagvatten från trafikytor medför
framför allt metall- och oljeföroreningar. När det
gäller tillförseln till sjöar och vattendrag är mark
användningen inom vattenområdets avrinnings
område avgörande (avrinningsområde är det land
KÄRINGSJÖN

MÖRTSJÖN

EU:s vattendirektiv

I Sverige finns fem länsstyrelser som är vatten
myndigheter och som ansvarar för genomförandet
av EU:s vattendirektiv. Täby tillhör Norra Öster
sjöns vattendistrikt.
Direktivet innebär att Sverige ska kartlägga
vattenmiljöer (inkluderande grundvatten), fastställa
mål/kvalitetskrav, samt upprätta åtgärdsprogram
där det behövs och övervaka vattenmiljöerna för
att uppnå målet God vattenstatus till år 2015.
GULLSJÖN

RÖNNINGE SJÖN

ULLNASJÖN

VALLENTUNA SJÖN

NÄRINGSSTATUS P
NÄRINGSSTATUS N
PLANKTISKA ALGER, KLOROFYLL
LJUSFÖRHÅLLANDEN, SIKTDJUP
SYRGASTILLSTÅND
ORGANISK PÅVERKAN, TOC
KROM, KOPPAR, NICKEL OCH OCH
KOPPAR*
NÄRINGSÄMNEN
KLOROFYLL

SIKTDJUP

1

Låga

Mycket stort

Syrerikt

Mycket låg

Mycket låga

2

Måttligt höga

Stort

Måttligt syrerikt

Låg

Låga

3

Höga

Måttligt

Svagt syrerikt

Måttligt hög

Måttligt höga

4

Mycket höga

Litet

Syrefattigt

Hög

Höga

5

Extremt höga

Mycket litet

Syrefritt, nästan
syrefritt

Mycket hög

Mycket höga

KLASS

SYRETILLSTÅND

HÄGERNÄS
VIKEN

ORG
PÅVERKAN METALLHALTER

STORA
VÄRTAN

NÄRINGSSTATUS P SOMMAR
NÄRINGSSTATUS P VINTER
NÄRINGSSTATUS N SOMMAR
NÄRINGSSTATUS N VINTER
PRAKTISKA ALGER, KLOROFYLL
LJUSFÖRHÅLLANDEN, SIKTDJUP
SYRGASTILLSTÅND

Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 1999. P=fosfor, N=kväve
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De vatten i Täby som faller under vattendirektivet
är Vallentunasjön och Ullnasjön (sjöar större än
1 km2) samt Stora Värtan, Ullnabäcken och Hag
byån. I det remissförslag som vattenmyndigheten
tagit fram har samtliga fått miljökvalitetsnormen
God kemisk status år 2015. Däremot klarar ingen
miljökvalitetsnormen God ekologisk status 2015
på grund av övergödning. Samtliga får en tidsfrist
till 2021 att uppnå God ekologisk status då det
bedöms av tekniska och ekonomiska skäl samt av
de naturliga förhållandena inte är rimligt att klara
God status till 2015. Då inget av de klassade vatt
nen i Täby klarar miljökvalitetsnormen God eko
logisk status 2015 ska åtgärdsprogram för dessa
upprättas.
Vattensamverkan

Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna och
Sigtuna kommuner driver sedan 1999 ett samarbete
inom vattenvården, Oxunda vattensamverkan.
Syftet med samverkan är att bidra till att Mälarens
vatten även i framtiden kan användas som dricks
vatten för stora delar av regionen, samt att bevara
en mångfald av växt- och djurarter och deras livs
miljöer i sjöarna och vattendragen. Samarbetet
ska också leda till ökad tillgänglighet till sjöar och
vattendrag för det rörliga friluftslivet. Arbetet utgår
från att med ett gemensamt synsätt och gemensam
ma mål prioritera och föreslå kostnadseffektiva
åtgärder för att minska föroreningarna och förbätt
ra vattenkvaliteten inom Oxundaåns avrinnings
område.
Ett samarbete sker även mellan Täby, Österåker,
Vallentuna, Sigtuna och Norrtälje i Södra Rosla
gens vattenvårdsgrupp. För Täbys del ingår Rön
ningesjön och Ullnasjön. Samarbetet är inte än lika
formaliserat som för Oxunda vattensamverkan.
Täby är också medlem i Svealands kustvatten
vårdsförbund som omfattar kustvattnet från Gävle
till Nyköping. Förbundets huvudsakliga uppgift är
att bedriva miljöövervakning och miljöinforma
tion. Medlemmar är kommuner, länsstyrelser,
landsting, företag och intresseorganisationer.
Strandskydd

För Täbys sjöar råder strandskydd på 100 eller 300
meter i vattnet och till största delen även på land.
Inga vattendrag har strandskydd. Se karta på sidan
53. Strandskyddets två syften är att säkerställa all
mänhetens tillträde och livsvillkoren för växt- och
djurlivet i strandskyddsområdet. Särskilda skäl
krävs för att upphäva strandskyddet.

Våtmarker

Våtmarker har en viktig ekologisk funktion i
landskapet genom att de magasinerar vatten och
jämnar ut flöden. Växt- och djurlivet är ofta rikt,
särskilt i näringsrika och kulturpåverkade våt
marker. Länsstyrelsen har genomfört en våtmarksinventering som redovisar fem våtmarker
med naturvärden ur ett regionalt perspektiv i
Täby. Dessa redovisas på kartan över avrinnings
områden ovan.
Utveckling

Sjöar och vattendrag fyller en viktig funktion för
rekreation och fritid, exempelvis för bad, fiske
och naturupplevelser men även för den biologiska
mångfalden. Ett ökat invånarantal ökar trycket
på denna resurs samtidigt som en utbyggnad
medför en större risk för ökad föroreningsbelast
ning på sjöar och vattendrag. EU:s vattendirektiv
ställer krav på att God vattenstatus ska uppnås
och samtidigt sägs att inga vattenområden får
försämras. Detta medför att vattenfrågorna blir
en viktig faktor i utvecklingen av Täby. Vattnets
kommunöverskridande beroende ställer också
krav på mellankommunalt samarbete.
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VATTENDRAG
EKOLOGISK STATUS ENLIGT EU:S VATTENDIREKTIV
Ekologisk
status Sjöar och kust(övergångs)vatten
Vattendrag
Ekologisk status

Ekologisk status

1 Hög
1 Hög
2 God
2 God
2 God
3 Måttlig
3 Måttlig
3 Måttlig
4 Otillfredställande
4 Otillfre dställande
4 Otillfre dställande
5 Dålig
5 Dålig
5 Dålig
Vattendrag, ej bedömda
1 Hög

Vattendra g, ej be dömda

Sjöar och kustvatten, ej bedömda

SJÖAR OCH KUST(ÖVERGÅNGS)VATTEN
Ekologisk status
1 Hög
2 God
3 Måttlig
4 Otillfredställande
5 Dålig
Sjöar och kustvatten, ej bedömda
Kommungränser (ytor) (Sverige)

54	TÄBY ÖVERSIKTSPLAN 2010–2030

allmänna intressen

STRANDSKYDDSOMRÅDE
Strandskydd land
Strandskydd vatten
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Natur och rekreation

Nuläge
Tillgång

Täby har en till stora delar rik grönstruktur såväl
inom tätorten som utanför. Här kan Täbyborna
röra sig i trafiksäkra stråk genom parker och na
turparker, längs med alléer, strandpromenader
och gröna gång- och cykelstråk vidare ut i de större
skogarna och kulturlandskapet. Genom kommu
nen går tre av Storstockholms gröna kilar: Rösjö
kilen, Angarnkilen och Bogesundskilen. Några
avsnitt är svaga där bebyggelse och vägar nästan
bryter av kilarna.
Att röra sig utomhus är av stor betydelse för
folkhälsan och ger en hög livskvalitet. För äldre
är promenader en av de vanligaste fritidsysselsätt
ningarna utomhus och för barn är utomhuslek
och aktivitet en källa till glädje och social träning
samtidigt som den minskar risken för övervikt.
För att invånarna ska använda parker och grön
områden ofta är det viktigt att de ligger på gång
avstånd från bostaden, förskolan, skolan eller
arbetsplatsen.
Offentliga stadsrum i Täby som gator, torg
och allmänna platser är viktiga närmiljöer vi kan
identifiera oss med. Om allmänna ytor är väl
komnande, vackra samt upplevs trygga och säkra
ger det en starkt positiv bild av kommunen.
Innehåll och kvalitet

Täby har en sammanhängande grönstruktur, men
många av kommunens parker och stadsmiljöer
behöver utvecklas. För att stimulera till rik utevis
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telse i parker och grönområden är det viktigt att
det finns en mångfald av miljöer med naturmark,
planteringar, träd, lek- och aktivitetsytor, sittplats
er och konstnärlig utsmyckning.
I kommunens Lek- och aktivitetsplan beskrivs
dagens utbud av lek- och aktivitetsytor. Flera
kommundelar saknar helt en allmän lekplats, och
det finns endast ett fåtal aktivitetsytor för spontan
aktivitet. Dagens ungdomar ställer nya krav på
sina utemiljöer. Streetsporter som skateboard,
basket och bmx-cykling behöver finnas likaväl
som sittplatser och andra mötesplatser.
Välskötta parker, klotterfria miljöer, genomtänkt
belysning, städade och omsorgsfullt utformade
stadsrum bidrar alla till att skapa trygghet. I några
delar av kommunen pågår arbete för att höja upp
levelsen av trygghet.
Naturvärden

Täby har två badsjöar (Rönningesjön och Ullna
sjön) och kustlinjen längs Stora Värtan. Sjöbad
där vattenkvalitén kontrolleras bedrivs vid fem
platser. Vid Rönningesjön finns ett av Stockholms
traktens bästa bad.
Kommunens skogar är till stora delar unga och
jämnåriga. Vissa har redan idag mycket höga
värden för rekreation och friluftsliv. Potentialen
är stor för att höja både natur- och rekreations
värdena på sikt om förvaltningen bedrivs på rätt
sätt. Skogsstyrelsen har hösten 2007 genomfört en
nyckelbiotopsinventering av Täby fastighetsaktie
bolags skogsmark. Nyckelbiotop är ett område
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Naturområden och parker vid Rönningesjön är viktiga för täbybornas rekreation.

som har mycket stor betydelse för skogens flora
och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas
rödlistade, dvs sällsynta eller hotade, arter. I Täby
finns 24 nyckelbiotoper främst lokaliserade i ett
stråk från Rönninge by-Skavlötens naturreservat
och norrut mot Fågelsången, öster och sydöst om
Gullsjön samt vid Mörtsjön – Käringsjön – Fjä
turen. Nyckelbiotoperna är i många fall områden
som inte ingår i de områden som redovisas på
naturvärdeskartan. Naturreservatet Rönninge by
– Skavlöten omfattar skogar och hagmarker öster
om Rönningesjön. Det inrättades av kommunfull
mäktige år 2002 för att säkerställa att området ger
rika naturupplevelser och goda möjligheter till
motion samt att Rönninge by och dess kultur
historia bevaras.
Våtmarkerna vid Mörtsjön – Käringsjön är
värdefulla livsmiljöer för både växter och djur och
utgör ett av kommunens två Natura 2000-områ
den. Vid Mörtsjön är området där den sällsynta
sumpviolen växer skyddat som naturminne. De
betade torrbackarna vid Skålhamra kvighage och
Prästgårdsmarkerna, med backsippor och andra
sällsynta örter, tillhör länets mest värdefulla hag
marker. Även Prästgårdsmarkerna utgör ett Natura
2000-område. Kommunens enda fågelskyddsom
råde finns på ön Råholmen i Stora Värtan.
Utveckling

Miljö- och byggnämnden antog år 2005 en grön
plan för Täby kommun. Planen är ett underlag till
hur kommunen ska bevara och utveckla parker och

grönområden – den gröna halvan. Planen utgör
också ett underlag vid prövning av konkurrerande
markanspråk.
Förvaltningen av parker, naturområden och
stadsrum är avgörande för vilken kvalitet de
kan erbjuda. Kommunens lek- och aktivitetsplan
innehåller bl.a. en policy att en allmän lekplats
bör finnas inom 500 meter från bostaden och att
den ska försörja max 200 barn. Planen säger
även att multiaktivitetsytor bör finnas nära och i
centrala lägen.
Det är viktigt att bevara befintliga väl fungeran
de stråk och att utveckla svaga eller önskvärda nya
stråk. Sammanhängande gång- och cykelstråk runt
Vallentuna- och Ullnasjöarna är två viktiga stråk
som bör skapas.
Skogarna ska skötas med långsiktigt perspektiv
för att utveckla och bevara skogarnas kvalitet som
rekreationsområden för Täbyborna och livsmiljöer
för växter och djur. För att säkerställa skötseln
av två av kommunens rikaste naturmiljöer föreslås
Skålhamra kvighage inrättas som kommunalt
naturreservat och att frågan att bilda naturreservat
vid Mörtsjöområdet i Skarpäng utreds vidare,
bl.a. om en samordning är lämplig med det blivan
de reservatet på Sollentunasidan. Länsstyrelsen
arbetar sedan tidigare med att bilda reservat av
Prästgårdsmarkerna i Täby kyrkby.
Vid den planerade utbyggnaden av Täby är
det viktigt att bevara och utveckla befintlig grön
struktur. Det valda utbyggnadsalternativet synes
ge goda förutsättningar för en sådan utveckling.
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REKREATIVA VÄRDEN
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UTVECKLING

allmänna intressen

NATURVÄRDEN
Befintligt naturreservat

Klass 1, nationellt intressant naturområde

Framtida naturreservat

Klass 2, länsintressant naturområde

Utredningsområde för eventuellt
naturreservat

Klass 3, kommunalt intressant naturområde

Nyckelbiotop
Område med nyckelbiotopskvaliteter
Natura 2000

Riksintresse med hänsyn till naturvården
Naturminne
Tunnelavsnitt norrortsleden
Ekodukter
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Trafik och transporter

Nuläge
Det kommunala vägnätet

Täby kommuns vägnät är i huvudsak utbyggt
från 1960-talet och fram till idag.
I vissa äldre kommundelar är dock vägnätet
utbyggt betydligt tidigare och uppfyller därför inte
till alla delar dagens krav på trafiksäkerhet och
framkomlighet.
Det befintliga vägnätet är på vissa avsnitt hårt
belastat beroende på den bebyggelse- och trafik
utveckling som skett sedan stora delar av vägnätet
byggdes ut.
Kommunen genomkorsas av regionala väg
förbindelser, för vilka staten är väghållare, E18
Norrtäljevägen, väg 265 Norrortsleden och väg
264 Arningevägen.
Det statliga vägnätet

Det statliga vägnätet inom kommunen är hårt
belastat, framförallt E 18 Norrtäljevägen, med
mycket köbildningar under högtrafiktid morgon
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och kväll. Under 2008 öppnades en ny statlig väg
Norrortsleden. Detta har medfört en viss omför
delning av trafikflödena på det statliga vägnätet.
Huvudvägnätet

Kommunens huvudvägnät ger redan idag goda
förutsättningar för hög tillgänglighet.
Huvudvägnätet är dock till stor del uppbyggt
enligt de planeringsprinciper som gällde under
senare delen av 1900-talet. Det befintliga nätet är
på vissa delar hårt belastat vilket, framförallt i
korsningspunkter, ger upphov till olyckor och
konflikter inte minst med oskyddade trafikanter.
Lokalvägnätet

Lokalvägnätet inom kommunen är utbyggt enligt
principen med s.k. säckgator, vilket innebär att
det oftast inte finns alternativa färdvägar för
att nå ett specifikt mål. Denna utbyggnadsprincip
har också medfört att möjligheten till en effektiv
kollektivtrafikförsörjning är begränsad.

allmänna intressen

Norrortsleden som går genom
kommunen invigdes oktober 2008.

Gång- och cykelvägnätet

Infartsparkeringar

Inom kommunen finns två kategorier av gångoch cykelvägnät, dels ett regionalt nät som
är sammankopplat med grannkommunerna, dels
ett lokalt nät som sammanlänkar de olika
kommundelarna och som utgör länkar för
oskyddade trafikanter inom kommundelarna.

Infartsparkeringar finns idag vid ett antal av
Roslagsbanans stationer. Vid hållplatser för
regionala busslinjer finns idag inga möjligheter
att infartsparkera.
Utveckling
Det kommunala vägnätet

Kollektivtrafiken

Kommunens kollektivtrafikförsörjning består
dels av busstrafik, lokalt och regionalt, dels
av järnvägstrafik med tre linjedragningar mot
Vallentuna/Kårsta, mot Österskär och mot
Näsbypark. Alla linjer utgår från Stockholms
Östra.
För den lokala busstrafiken finns ett antal
linjer med en central bytespunkt i Täby centrum,
där även byte till Roslagsbanan kan ske. Lokal
busslinjer med angöring till Roslagsbanan saknas
vid de flesta av järnvägens hållplatslägen.

Ett väl fungerande transportsystem för alla kate
gorier av trafikanter är en absolut förutsättning
för att kunna uppnå visionen på 80 000 invånare
och 20 000 nya arbetsplatser fram till år 2030 som
ställts upp för kommunen.
En ökning av kommunens befolkning med
20 000 invånare och 20 000 nya arbetsplatser
medför sannolikt en betydande ökning av trafiken
på delar av det kommunala vägnätet, försämrad
trafiksäkerhet och framkomlighet om inte förbätt
ringar och kompletteringar i både bilvägnät och
gång- och cykelvägnät görs.
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Roslagsbanan invigdes år 1885 och föreslås nu
få dubbelspår efter hela sträckan.

Kommunen bedriver ett aktivt trafiksäkerhets
arbete som innebär att ett flertal olika fysiska
åtgärder genomförts i trafikmiljön för att förbättra
trafiksäkerhet och tillgänglighet.
Det statliga vägnätet

För att uppfylla kraven på god framkomlighet
och trafiksäkerhet är det ett måste att förbättra
det statliga vägnätet inom kommunen. För E 18
innebär detta att trafikplatserna måste byggas
om och på sikt måste ytterligare körfält adderas.
För Arningevägen finns behov av att förbättra
korsningspunkterna med det kommunala
huvudvägnätet, inte minst för att förbättra
trafiksäkerheten.
Norrortsleden som på delen Täby kyrkby–
Rosenkälla är utbyggd med växelvis ett eller två
körfält i respektive körriktning, måste få ökad
kapacitet genom en utbyggnad till full motorvägs
standard både i korsningar och på sträckningen.
Huvudvägnätet

I huvudvägnätet måste en ökad framkomlighet
skapas för att möjliggöra effektivare transporter
mellan kommundelar och till det regionala vägnätet.
Detta måste avse både kollektiv- och persontrafik.
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En ökad framkomlighet i huvudvägnätet skapar
barriäreffekter främst för oskyddade trafikanter.
Dessa oönskade effekter kan åtgärdas genom att
korsningspunkter mellan bilvägnät och gång- och
cykelvägnät utförs planskilda. Sådana åtgärder
främjar både framkomlighet och trafiksäkerhet,
stimulerar till att använda andra färdmedel än bil
och skapar möjlighet att på ett bättre och snabbare
sätt nå kollektiva färdmedel.
Att i huvudvägnätets korsningspunkter, både
i korsning mellan huvudgator och mellan huvud
gator och lokalgator, bygga cirkulationsplatser
ökar framkomlighet och trafiksäkerhet.
Lokalvägnätet

I lokalvägnätet måste samspelet mellan fordon
och oskyddade trafikanter ges ökad betydelse.
Detta åstadkoms genom att gaturummet ges en
tydligare utformning där det klart framgår att
trafiksäkerheten och samspelet mellan olika trafik
kategorier ställs i första rummet. Önskemålen
om ökad stadsmässighet i bebyggelsen kan också
ställa nya krav på utformningen.
Gång- och cykelvägnätet

Gång- och cykelvägnätet behöver kompletteras och

allmänna intressen

E18 är hårt belastad morgon och kväll och måste
på sikt utökas med ett tredje körfält.

förbättras så att ett säkert och attraktivt alternativ
till bilvägnätet skapas för oskyddade trafikanter.
Förbättring av belysning och att ta
bort skymda partier längs stråken ökar säkerheten
och trivseln oavsett årstid och tidpunkt på dygnet.
Dessutom bör skyltningen av de regionala stråken
kompletteras.
Kollektivtrafiken

Utmaningen för nordostkommunerna och för
stockholmsregionen är att klara en tillväxt i nord
ostsektorn och samtidigt klara regionens miljömål.
En del i detta är att i nordostsektorn öka andelen
spårburna kollektivtrafikresor. För att klara
detta behövs en ny snabbare och kapacitetsstarkare
spårbunden kollektivtrafiklösning som komple
ment till Roslagsbanan.
Landstinget har tagit beslut om att bygga dubbel
spår på vissa delsträckor av Roslagsbanan, utred
ningsarbetet med detta pågår. I arbetet med en
samlad trafiklösning för Stockholmsregionen finns
förslag på att hela Roslagsbanan ska få dubbelspår,
vilket innebär förbättrad turtäthet under perioden
2010–2019. Dessutom föreslås en omläggning av
sträckningen förbi Arninge så att en ny station,
med möjlighet till omstigning mellan buss och

tåg kan skapas då ett resecenter byggs i området.
Möjligheten att med buss kunna angöra
Roslagsbanans stationer måste förbättras. Det
förväntade tillskottet på 20 000 invånare ger ett
avsevärt utökat underlag för att bedriva en utökad
och förbättrad kollektivtrafik i form av stomoch lokalbusstrafik. Kommunen ska verka för
att möjligheten att resa kollektivt med buss i såväl
öst-västlig som nord-sydlig riktning förbättras.
Attraktiva hållplatslägen för busstrafiken ska
skapas i anslutning till bostadsområden och gångoch cykelvägnätet. Vid hållplatslägena ska cykel
parkeringar anordnas. Möjligheten att på ett
säkert och attraktivt sätt nå kollektiva färdmedel
via gång- och cykelvägnätet måste utökas.
Infartsparkeringar

För att uppnå en ökad användning av kollektiva
färdmedel måste antalet tillgängliga parkerings
platser för kollektivtrafikresenärer utökas väsent
ligt, både vad gäller bil- och cykelparkeringar.
Möjligheten att på ett säkert och attraktivt sätt
nå kollektiva färdmedel via gång- och cykelväg
nätet måste utökas.
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#

#

VÄGNÄT
Regional huvudväg
Kommunal huvudgata
Ny kommunal gata
Framtida kommunal lokalgata

#

Ny trafikplats
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CYKELNÄT
Regionalt cykelnät
Kommunalt cykelnät
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Energi
Nuläge

Det ursprungligen kommunala eldistributionssys
temet ägs och drivs sedan tiotalet år av Fortum
och täcker hela kommunen. När det gäller upp
värmningen av bostäder och lokaler är bilden
mer skiftande.
Fortum Värme har ett fjärrvärmesystem i centra
la Täby med produktion i två panncentraler. City
Panncentral, som ägs av en samfällighet kopplad
till bostadsrättsföreningar i området, försörjer både
Grindtorp och Näsbydal. Dalkia har ett mindre
system i Näsbypark och E.On ett i Hägernäs
Strand. Därutöver finns panncentraler för grupper
av byggnader och för enskilda fastigheter. De
större panncentralerna har produktion baserad på
biologisk olja, fossil olja, biogas, träbränsle samt
även värmepumpar och el. Enskilda fastigheter
värms vanligen med hjälp av fossil olja, eldrivna
värmepumpar, el eller ved.
I jämförelse med andra större tätorter i Sverige
är det i Täby förhållandevis få fastigheter i tät
bebyggda områden som har tillgång till modern
fjärrvärme, då uppemot hälften värms på annat sätt.
Uppskattningsvis 7000 m3 fossil olja eldas årligen i
pannor i Täby, utöver biologiskt baserad eldningsol
ja i större panncentraler. Förbränningen av fossilolja
medför dels global påverkan på klimatet, dels ut
släpp i närheten av bostäder och arbetsplatser. Se
också avsnittet ”Luftföroreningar och klimatpåver
kan”. Stigande priser på olja och el driver också på
utvecklingen mot annan uppvärmning.
Energiförsörjningen är inget kommunalt ansvar.
Fjärrvärme erbjuds fastighetsägare i konkurrens
med andra uppvärmningsformer. Täby kommun
vill dock påverka miljön i positiv riktning och sam
tidigt erbjuda fastighetsägare i kommunen bättre
komfort och service. Kommunstyrelsen beslutade
därför hösten 2007 att söka få till stånd en väsent
lig utbyggnad av fjärrvärmen.
Utveckling

Med Täbys expansionsplaner kan värmebehovet
i Täbys tättbebyggda delar inom en 20-årsperiod
beräknas öka med 25 till 35 procent.
Täby kommun har tagit initiativ till att starta
fjärrvärmedistribution för att fler ska få tillgång
till fjärrvärme och för att möjliggöra konkurrens
i produktionsledet och valfrihet för kunderna.
I planerna ingår också ett kraftvärmeverk i Hagby
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FJÄRRVÄRMEUTBYGGNAD 2010-2015
Schematisk dragning av ny fjärrvärmeutbyggnad
Ledningsståk fjärrvärme
Ny fjärrvärmeanläggning
Flera alternativa sträckningar diskuteras

baserat på regionens avfall. Även annan produk
tion kommer att vara möjlig för försäljning av
värme till fastigheter i Täby.
Samlad produktion i ett kraftvärmeverk vid
nuvarande Hagby omlastningsstation kommer
att ge mycket effektivare energianvändning än
idag. Med hjälp av modern teknik för förbränning
och rening blir utsläppen avsevärt lägre än i äldre
anläggningar. Denna nya anläggning kommer att
ersätta fler pannor i Täby tätort, med mindre
lokala utsläpp och färre transporter som resultat.
För att transportera uppvärmt vatten till fastig
heterna krävs dels ledningar från Hagby till
centrala Täby, dels ett ledningsnät som når
fram till de flesta bostads- och industriområdena.
Ledningarna isoleras och förläggs under mark,
vilket ger olägenheter endast under utbyggnads
tiden. Ledningsnätets sträckning är ännu inte
detaljstuderat. Den fortsatta planeringen får
även ske med beaktande av befintliga natur- och
kulturvärden och med hänsyn till miljökraven.
Den tjänst, kallad fjärrvärme, som fastighets
ägarna erbjuds ger en driftsäker och bekväm
uppvärmning som visat sig mycket uppskattad
av de kunder som valt denna lösning.
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Avfallshantering

Nuläge

Utveckling

Kommunen ansvarar för att samla in och ta
hand om hushållsavfall både från hushåll och
från verksamheter. Insamlingen sker med upp
handlade entreprenörer och behandlingen
upphandlas via Söderhalls Renhållningsverk AB,
SÖRAB. År 2008 samlades 14 298 ton säck- och
kärlavfall in i kommunen, vilket innebär 230 kilo
per invånare. Det samlades även in 2 016 ton grov
avfall, 539 ton trädgårdsavfall, 300 ton elavfall
och miljöfarligt avfall. Förutom hushållsavfallet,
som samlas in via entreprenör, lämnar hushållen
avfall (förutom säck- och kärlsopor) till Hagby
återvinningscentral, som ägs av SÖRAB. Avfallet
som samlas in av entreprenör lastas om på Hagby
och huvuddelen transporteras sedan vidare för att
gå till förbränning. Förpackningar lämnas till 5
återvinningsstationer och 4 008 ton tidningar sam
las in i ett fastighetsnära system.
Hantering av avfall kräver tillgängliga och
anpassade utrymmen både i bostäder och på
fastigheter. Idag finns problem med hanteringen
i områden och inom fastigheter där bostäder ligger
tätt eller där man förtätar. Tillgång till mark för
gemensamma insamlings- och/eller uppsamlings
platser är också svåra att tillgodose. Kommunen
måste lösa detta, och i vissa fall gemensamt med
andra kommuner, så att vi kan erbjuda en hållbar
och resurseffektiv hantering av avfallet för såväl
invånare som verksamheter.

Med ökad befolkning och fler verksamheter
ökar också avfallsmängderna. Ett ökat tryck
från olika delar i samhället innebär också bättre
anpassningar för att nyttja resurserna i avfallet
som vi producerar. För att åstadkomma en hållbar
avfallshantering och ge både invånare och verk
samheter god service måste kommunen verka
både internt och tillsammans med andra för att
hitta anpassade och hållbara lösningar. Gemen
samma mål och strategier för detta finns i Avfalls
planen som sträcker sig fram till år 2020. Tillsam
mans med åtta andra kommuner och SÖRAB
vill Täby kommun:
 Utveckla avfallssystem som är anpassade
till både invånarnas behov och för de som
hämtar avfall.
 Att avfallssystemet ska vara utvecklat så att
rätt avfall hamnar på rätt plats. Det innebär
i första hand att minska avfallets mängd och
farlighet. Därefter ska man återanvända
avfall i så hög grad som möjligt. Om avfallet
inte går att återanvända ska det materialåter
vinnas (inkl. biologisk behandling). Därefter
ska avfallet energiutvinnas. Om man inte
kan behandla avfall på annat sätt så ska det
slutligen deponeras.
 Bli bättre på att informera om nyttan med
avfall och underlätta för alla att göra rätt.
 Fortsätta det viktiga arbetet med att samla
in miljöfarligt avfall.
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Dagvattenanläggningar kan bli en tillgång
i stadslandskapet, som här i Viggbydalens dagvattenpark.
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Vatten och avlopp

Nuläge

Täbys dricksvatten kommer från Mälaren och
renas och behandlas vid Görvälns vattenverk
som ligger i Järfälla kommun. Vattenverket ägs
av Norrvatten som är ett kommunalförbund
med 14 medlemskommuner i norra Stockholms
området. Varje kommuninnevånare förbrukar
ca 160 liter vatten per dygn, vilket ger en total
årsförbrukning på 4 miljoner m³ för hela kommu
nen. Inom kommunen finns fyra reservvattentäkter
som i en krissituation kan leverera ca 10 liter
vatten per person och dygn under en kortare tid.
Avloppsvattnet leds till Käppalaverket på
Lidingö som drivs av Käppalaförbundet. Käp
palaförbundet är ett kommunalförbund med
11 medlemskommuner i norra Stockholm. Det
lokala va-systemet i Täby består av ca 75 mil
ledningar uppdelat på vatten-, spill- och dag
vattenledningar. Största delen av va-systemet är
utbyggt 1960 till 1980.
Flera av kommunens dagvattenledningar är
överbelastade, och vid häftiga regn kan det med
föra översvämningar. Belastningen på det befintliga
nätet måste därför begränsas. Idag finns sjutton
dagvattenanläggningar för fördröjning och rening
av dagvattnet.
Utveckling

När Täby till år 2030 planeras växa med 20 000
invånare och lika många arbetsplatser ökar
belastningen på kommunens va-nät betydligt

på de ställen där befintligt va-nät utnyttjas vid
bostadsutbyggnaden. Det befintliga va-nätet är
inte dimensionerat för ett invånarantal som uppgår
till 80 000 invånare. På grund av den ökade belast
ningen behövs omfattande upprustningar av kom
munens va-nät.
Spillvattennätet till kommunens största spill
vattenpumpstation Sjöängen i Näsbypark, är i
behov av upprustning. Spillvattennätet som går
direkt till Käppalatunneln behöver också om
fattande insatser för att motverka inläckage vid
regn och av dräneringsvatten i tilloppsledningarna.
Då stora delar av den nya bebyggelsen har sina
tillopp till Sjöängen och Käppalatunneln blir
åtgärderna än mer angelägna.
Dagvatten ska synliggöras och omhändertas
lokalt och utnyttjas som en tillgång i stadsmiljön
och i den övriga bebyggelsen där så är möjligt.
Dagvattenhantering har goda möjligheter att
utformas som centralt belägna och vackra vat
tenparker. Dammar kan t.ex. utformas med ena
sidan som en brygg- och kajkant och den andra
sidan med planteringar. Användandet av regnoch dagvatten för bevattning ger många önskade
ekologiska funktioner. Med grönska och vatten
skapas engagerande och inspirerande miljöer.
För att möjliggöra lokalt omhändertagande av
dagvatten ska andelen hårdgjorda ytor hållas
nere. Lokalt omhändertagande i dammar och
liknande ger en reningseffekt innan dagvattnet
når ut i befintliga sjösystem.
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Miljöpåverkan
Buller
Nuläge
Riktvärden

Riksdagen har 1997 beslutat om riktvärden för
buller från trafik som normalt inte bör överskridas
vid nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnad
eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur,
se nedanstående tabell.
UTRYMME	HÖGSTA TRAFIKBULLERNIVÅ dB(A)
Inomhus
Utomhus
Vid fasad
På uteplats

Ekvivalentnivå
30
–
551)
–

Maximalnivå
45 (nattetid)
–
–
70

1) För järnvägsbuller gäller riktvärdet 55 dB(A) vid uteplats. För bostadsområde i
övrigt gäller 60 dB(A)-

Behovet av bostäder i tätortsnära lägen med
goda kommunikationer medför att man behöver
bygga också där buller från trafiken överstiger
riktvärdena. Därför tillämpas ibland avstegsfall,
där bostadsbebyggelse tillåts i lägen där trafik
bullret överstiger riktvärdena för buller utomhus.
De avstegsfall som tillämpas i Stockholmsregionen
och även i Täby vid goda kollektivtrafiklägen är
följande
 Avstegsfall A: Från riktvärdena görs avsteg från
maximal ljudnivå 70 dB(A) samt 55 dB(A) ekvi
valentnivå utomhus. Samtliga lägenheter ska
dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften
av boningsrummen med betydligt lägre
nivåer än 55 dB(A). Tyst uteplats kan anordnas
i anslutning till bostaden.
 Avstegsfall B: Från riktvärdena görs även avsteg
från att nå ned till 40 dB(A) ekvivalent nivå
på den tysta sidan. Samtliga lägenheter ska dock
ha tillgång till tyst sida om högst 55 dB(A) för
minst hälften av boningsrummen.
 Inomhusriktvärdena ska inte överskridas i
något av avstegsfallen.
För vägtrafiken är det oftast den ekvivalenta ljud
nivå (ett slags genomsnittlig ljudnivå) som bäst
visar om det finns risk för bullerstörningar. För
tågtrafiken har maximal ljudnivå, dvs den högsta
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ljudnivån när tåget passerar, störst betydelse.
För buller från verksamheter och för utrustning
och maskiner i kontinuerlig drift som exempelvis
fläktar och kompressorer tillämpas riktvärden
enligt naturvårdsverkets allmänna råd för externt
industribuller.
Situationen i Täby

Framför allt buller från trafiken på E18 men
även från de större kommunala vägarna och från
Roslagsbanan upplevs av många som störande.
Riktvärdena ovan gäller inte för befintlig bebyggel
se men den som ansvarar för vägen eller spåret har
ansvar för att vidta åtgärder om bullret bedöms
som en olägenhet för människors hälsa. Vägverket
ansvarar för buller från trafik på E18, SL för
buller från Roslagsbanans tåg och kommunen för
buller från trafiken på de kommunala vägarna.
Kommunen har 2007 genomfört en bullerkart
läggning av hela kommunen, där vägar med trafik
mängder över 3000 fordon/dygn samt spårtrafiken
ingår. Kartan visar ekvivalent ljudnivå två meter
över mark. För spårtrafiken redovisas endast
buller över 55 dB(A). Bullerkartläggningen ger
underlag för att bedömning av behovet av buller
skyddsåtgärder.
Andra källor till störande buller vid bostäder,
från närliggande verksamheter, är kyl- och ventila
tionsanläggningar, varumottagning etc.
I kommunen finns få relativt tysta områden,
bland de tystare är markerna kring Mörtsjön
och Käringsjön samt vid Skålhamra och längs
Vallentunasjöns östra sida.
Utveckling

Fler invånare i kommunen medför ökat trafik
arbete. Vilken trafik som ökar och hur det sker
har stor betydelse för om också bullerstörningarna
kommer att öka. Personbilstrafiken är den
dominerande bullerkällan och fler resor med
kollektivtrafik i stället för bil skulle bidra till
att minska bullerstörningarna. Samlokalisering
av bostäder – industri – handel/resturang ställer
krav på planering och åtgärder för att buller från

allmänna intressen

Bullerkartläggning 2007

Ekvivalent ljudnivå två meter över mark

verksamheterna inte ska störa boende. Åtgärder
vid mottagaren (fasadåtgärder för bostaden) eller
vid vägen (skärmar, vallar) kan användas för att
klara riktvärdena i ny bebyggelse eller minska stör
ningarna i befintlig miljö. Skärmar och vallar är
dock inga stadsmässiga lösningar. Utveckling pågår
av åtgärder som minskar bullret vid källan dvs på
vägar, spår och fordon, och dessa kan ge nya
möjligheter att sänka bullernivåerna även i Täby.
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Partikelhalt i luften PM 10 (dygnsmedelvärde)

Kvävedioxidhalt i luften (dygnsmedelvärde)

Luftföroreningar och k
 limatpåverkan
Nuläge
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är bindande nationella före
skrifter som anger den lägsta godtagbara luftkva
liteten som människa och miljö tål enligt befintligt
vetenskapligt underlag. För närvarande finns
miljökvalitetsnormer gällande utomhusluft för
kvävedioxid, kväveoxid, partiklar (PM10), bensen,
kolmonoxid, svaveldioxid, ozon och bly. Under
de närmaste åren kommer även normer för
arsenik, kadmium, nickel och polycykliska aroma
tiska kolväten, och kanske också för små partiklar
(PM2,5), att träda i kraft. I trafikmiljö är framför
allt kvävedioxid, partiklar och bensen relevanta
att undersöka. Enligt plan- och bygglagen (PBL 2
kap 2§) får planläggning inte medverka till att en
miljökvalitetsnorm överträds.
Situationen i Täby

Vägtrafiken och energisektorn, framför allt upp
värmning av byggnader, är de största källorna
till luftföroreningar. Utsläppen påverkar dels luften
lokalt men bidrar också till föroreningssituationen
i ett större sammanhang. Vägtrafiken och energi
sektorn är också de källor i kommunen som har
störst klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid.
Miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids
inom 10-20 meter från E18 på sträckan söder om
Viggbyholms trafikplats, se röd markering på karta
för PM10. I övrigt uppfyller luftkvaliteten i kom
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munen de krav som miljökvalitetsnormerna anger.
Täby kommun är medlem i Stockholm och
Uppsala läns Luftvårdsförbund. Kommunen
bidrar varje år med underlag till databasen och
får i gengäld god tillgång till aktuella mätningar,
föroreningsberäkningar och trender.
Utveckling

En ökad befolkningstillväxt och fler arbetsplatser
ger fler fordon och mer utsläpp. Väsentligt för
miljön är hur det ökade trafikarbetet sker. För
bättrad fordonspark och strängare avgaskrav
minskar successivt utsläppen från enskilda fordon
men hittills har ökningen av trafiken medfört
att utsläppen totalt sett inte minskat. Om den
skisserade utbyggnaden av fjärrvärme genomförs
med förnyelsebara bränslen leder det till minskade
utsläpp framför allt av växthusgaser vilket är
nödvändigt för att nå klimatmålen.
Utsläpp av koldioxid (CO2)
Tabellen visar utsläpp av

Koldioxid ton/år

Total CO2 utsläpp i länet

5 256 000

Totalt CO2 utsläpp i kommunen

131 000

Utsläpp av CO2 från energisektorn i kommunen

54 000

Utsläpp av CO2 från trakfiken i kommunen

73 100

Utsläpp av CO2 från industri i kommunen

0

Utsläpp av CO2 från sjöfart i kommunen

1 300

Utsläpp av CO2 från arbetsmaskiner i kommunen

3 400
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Förorenad mark
Nuläge

För kommunen finns en inventering gjord enligt
naturvårdsverkets MIFO-metod (metodik för
inventering av förorenade områden). Den visar
att förorenad mark sannolikt kan finnas inom
kommunens befintliga industriområden, gamla
och pågående deponier samt vid bensinstationer.
Se karta sid 71. Även från Roslagsbanans spårom
råde och vissa äldre vägar (där asfalten innehåller
stenkolstjära) kan föroreningar ha spritts till mar
ken. Markföroreningar kan också finnas i närom

rådet längs E18 (framför allt tungmetaller) och på
skjutbanor (bly). Att andra befintliga eller nedlagda
verksamheter medfört okända markföroreningar
kan inte uteslutas. På flera platser i kommunen kan
det också finnas förorenade utfyllnadsmassor.
Utveckling

Ny bebyggelse kommer i större utsträckning att
uppföras på redan exploaterad mark (omvandling
och förtätning). Frågan om markföroreningar
kommer därför att få större betydelse i planeringen.

Elektromagnetiska fält
Nuläge

Utveckling

Hälsorisker från magnetfält kring kraftledningar
är fortfarande omdiskuterade. Några riktvärden
för tillåtna magnetsfältsnivåer finns inte. Myndig
heterna rekommenderar att man följer försiktig
hetsprincipen och strävar efter att begränsa
exponeringen mellan elanläggningar och bygg
nader. Svenska kraftnäts policy är att magnetfälten
normalt inte ska överstiga 0,4 μT där människor
varaktigt vistas. Kraftledningen genom Skarpäng
är den med störst spänning i Täby, 220 kV.

Kraftledningen genom Skarpängsområdet ska
avvecklas. Svenska kraftnät utreder om en ny
ledning ska placeras längre västerut i Hagby
området. Den får i så fall troligen 400 kV spän
ning. Även en flyttning/nedgrävning av kraft
ledning i Arninge (70 kV) utreds.
Vid planering av bostäder, skolor etc i närheten
av kraftledningar med spänning över 220 kV
krävs särskild utredning.

Övrig miljöpåverkan
Radon

Hästallergen

Generellt har kommunen normalriskmark ur
radonhänseende. Ny bebyggelse ska utföras radon
skyddande. Radonhalten i bostäder ska inte över
stiga 200 Bq/m3.

Ridsport är ett stort fritidsintresse i kommunen
men hästverksamhet kan också innebära störningar
i form av buller, lukt, flugor och spridning av aller
gen. För närvarande anger länsstyrelsen 200 meter
som skyddsavstånd till bostäder och skolor. I Täby
finns ett tiotal anläggningar med hästar.
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Risk och säkerhet
Transport av farligt gods, bensinstationer
och annan miljöfarlig verksamhet
Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram
rekommenderade skyddsavstånd från transport
vägar för farligt gods samt bensinstationer. Skydds
avstånden tar även hänsyn till miljö- och hälso
skyddsaspekter. Rekommendationerna har år 2006
kompletterats med en riskpolicy som innebär
att risker ska beaktas i nya detaljplaner inom 150
meter från transportvägar för farligt gods.

kan dessa sekundära leder omprövas vid de över
syner som regelbundet sker av nätet för transporter
av farligt gods.
En del miljöstörande verksamheter (verkstäder,
tillverkning, panncentraler m.m) kan också ha
rekommenderade skyddsavstånd. Då behövs
riskbedömningar om annan verksamhet såsom
bostäder, skolor, handel eller arbetsplatser placeras
i närheten.

Vägar med transporter av farligt gods

Utveckling

 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast
transportleden.
 Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter
från vägkant bör undvikas.
 Sammanhållen bostadsbebyggelse eller person
intensiv verksamheter närmare än 75 meter från
vägkant bör undvikas.

Transportvägar för farligt gods och miljöfarlig
verksamhet kan ställa krav på anpassning i den
fysiska planeringen. De primära transportlederna
förutsätts bli kvar som sådana. De sekundära
transportlederna kan till viss del utgå eller nya
tillkomma beroende på vilka verksamheter som
etableras. Integrering av bostäder och verksam
heter kan komma att ställa krav på att vissa
verksamheter måste omlokaliseras av miljöskäl.

Nuläge

Bensinstationer

 Vid nyplanering bör alltid ambitionen vara att
hålla ett avstånd på 100 meter från en bensin
station till bostäder, förskola, äldreboende och
sjukhus.
 Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter
från en bensinstation bör undvikas.
 Sammanhållen bostadsbebyggelse och person
intensiva verksamheter närmare än 50 meter
från en bensinstation bör undvikas.
Avsteg från länsstyrelsens rekommendationer kan
göras om en fördjupad riskanalys utförs som visar
att den planerade bebyggelsen blir lämplig med
hänsyn till behovet av skydd mot olyckshändelser.
Länsstyrelsen sammanställer varje år rekommen
derade aktuella transportleder för farligt gods
och uppgifterna ändras t ex om verksamheter flyt
tar. E18, Norrortsleden och Arningevägen är pri
mära transportleder för farligt gods genom Täby.
I anslutning till dessa finns ett antal sekundära
transportleder till vissa angöringspunkter framför
allt bensinstationer. Då några bensinstationer lagts
ned och Norrortsleden tillkommit som primär led

Rekommenderade
vägar för vägar
farligt gods
Rekommenderade
för
Primär transportled
Primär
transportled
Sekundär transportled

farligt gods 2008

Sekundär transportled
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Skred och översvämning
Nuläge

I Täby finns inga större områden med risk för
plötsliga skred eller liknande. Däremot kan det
finnas mindre skredrisker vid arbeten i lerområden,
intill vattendrag och stränder. Ullnatippen och
Hagbytippen har också drabbats av mindre skred.
Vid Stora Värtans stränder har Näsa äng, Lorens
vik och Hägernäs strand pekats ut som områden
där viss erosion kan förekomma.
Räddningsverket har kartlagt översvämnings
risker inom Oxundaåns avrinningsområde.
Några små områden vid Vallentunasjön och
Hagbyån kan översvämmas vid 100-årsflöde
(största väntade regnet under en 100-årsperiod).
Österåkers kommun har med hjälp av SMHI
beräknat riskområden för översvämning från
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 stersjön vid extremt högvatten och kommit
Ö
fram till områden lägre än 1,14 meter över
medelvattenståndet i Östersjön är riskområden.
För Täby skulle därmed vissa områden inom
Hägernäs strand, Viggbyholm, Näsbypark
och Bastuholmen kunna ligga i riskzonen för över
svämning.
Utveckling

Mot bakgrund av att förändringar av klimatet
kan medföra risker för stigande vattennivåer 
måste frågan om översvämningsrisker för
låglänta områden beaktas i planeringen. Större
och häftigare vattenflöden kan också skapa
problem i ledningsnäten för dag- och spillvatten
och i pumpstationerna.

allmänna intressen

Riksintressen

Nuläge

Täby kommun berörs av flera riksintressen.
Täby och Vallentuna hör till de fornminnestätaste
delarna av Sverige och det finns fortfarande många
synliga bevis på hur detta påverkat landskapet i
Täby. En mycket stor del av grönstrukturen
väster om tätorten samt ett område kring Präst
gården – Skogberga är område av riksintresse
för kulturminnesvården. En del av området kring
Prästgården – Skogberga är dessutom område
av riksintresse för naturvården och samtidigt ett
Natura 2000-område. Mörtsjön och Käringsjön
samt de låglänta våtmarksområdena mellan
sjöarna är också ett Natura 2000-område.
Öster om Täby finns ett större område med
ändmoräner som är område av riksintresse för
naturvården. Detta område berör även området
närmast Ullna trafikplats på västra sidan om
E18, som ligger inom Täby kommun. Stockholms
skärgård är ett riksintresse som formellt berör
Täby genom att Stora Värtan ingår in skärgårds
området. Med den bebyggelsestruktur som Täby
redan har mot sin kuststräcka så har detta riks
intresse i praktiken ingen påverkan på kommunens
långsiktiga utveckling.
Viktiga infrastrukturanläggningar är ofta riks
intressen. I Täby kommun är E18 och Norrorts
leden vägar av riksintresse och Roslagsbanan
järnväg av riksintresse. Kraftledningar som tillhör
stamnätet (400 kV- och 220 kV-ledningar) är av
riksintresse. Befintlig 220 kV-ledning, som går från
Danderyds kraftstation i söder genom Enebyberg
och Skarpäng och vidare norrut genom naturom
rådena upp till kraftstationen Hagby i Upplands-

Väsby, ska enligt beslut av energimyndigheten tas
bort eller ändras så att den befintliga luftledningen
inte påverkar befintliga bostäder på samma
sätt som idag. Svenska Kraftnät strävar efter att
ledningen genom bostadsområdena ska tas bort.
Riksintresset Arlanda berör en mindre del av
kommunens norra del väster om Vallentunasjön.
Inom detta riksintresseområde, som är till för att
säkerställa Arlanda flygplats långsiktiga verksam
het, finns det restriktioner mot ny bostadsbebyggel
se på grund av bullerproblematiken.
Utveckling

Områdena med riksintresse för kultur- och natur
vården är värdefulla delar av kommunens grönst
ruktur och ska bevaras så långt som möjligt för
framtiden.
I samband med arbetet med Norrortsledens
arbetsplan tog berörda kommuner, länsstyrelsen
och vägverket fram en publikation som behandlar
”Riktlinjer för vägens närområde”. Dessa riktlinjer
är en utgångspunkt vid bedömningen av föränd
ringar i vägens närområde.
Svenska Kraftnät studerar inom projektet
”Stockholms Ström” en dragning av en ny 400kVledning längs kommungränsen till Upplands-Väsby
och Sollentuna. Denna ledning redovisas som ett
riksintressanspråk. Befintlig 220 kV-ledning genom
Skarpäng ska tas bort.
Vid en kommande utbyggnad av Arningeom
rådet närmast Ullna trafikplats måste frågan om
ändmoränernas påverkan på planeringen utredas.
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Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
kyrkby
kyrkby
kyrkby

Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund

Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge

Täby
Täby
Täby
centrum
centrum
centrum
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng

Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark

RIKSINTRESSEN

Kulturmiljövård

Väg

Naturvård

Kraftledning, 220 kV, ska
avvecklas

Natura 2000

Ny kraftledning, 400 kV,
ungefärligt läge

Järnväg

Luftfart
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N

Regionala och mellan
kommunala intressen
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby

3 Angarnkilen
2 Rösjökilen
10 Görvälnkilen

1 Järvakilen
inklusive Lidingö

Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund

Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge

4 Bogesundskilen

Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum

5 Nacka- Värmdökilen

9 Ekerökilen

Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng

8 Bornsjökilen

7 Hanvedenkilen

Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark

6 Tyrestakilen

Breddning av regional huvudväg
Framtida spår under mark
Grön kil
Tre av Stor-Stockholms gröna kilar går igenom Täby.

Område för vilket kommungränsjustering
diskuteras

Grön värdekärna
Stora samlade rekreations-, natur- och kulturmiljövärden

0
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Gröna samband
Utveckling av grönstrukturen

Område för lokalisering av fjärrvärmeverk

Nuläge

Grönstrukturen i Stockholms län består av tio
kilar som tillsammans utgör ett stort regionalt
och mellankommunalt intresse till nytta och
glädje för hela länets befolkning. Hela Täbys
grönstruktur som ligger utanför de tätbebyggda
delarna är en del av den gemensamma grönstruk
turen för länet.
Det gemensamma arbetet inom Stockholm
Nordost är ett uttryck för samarbete i mellan
kommunala frågor. Infrastrukturfrågor är nästan
alltid av mellankommunal karaktär. Stockholm
Nordost arbetar för en kraftfullt förbättrad
spårburen kollektivtrafik med en ny förbindelse
från Stockholms city och Solna till nordostsektorn.
I en gemensam vision framhålls Arningeområdets
strategiska betydelse för nordostsektorn. Inom
Arningeområdet föreslås ett regionalt resecentrum
utvecklas med möjligheter till omstigning mellan
bil, buss och tåg.

Samarbetet inom Stockholm Nordost strävar även
efter att åstadkomma en breddning av E18
till sex filer.
I samarbete med SÖRAB utreder Täby kommun
möjligheten att bygga ett kraftvärmeverk inom
området för Hagby omlastningsstation. Ett utbyggt
kraftvärmeverk leder till miljövinster i form av
minskad oljeanvändning, minskad koldioxidut
släpp, bidrag till elenergiförsörjningen samt mins
kade lastbilstransporter från Hagby till Uppsala.
Täby arbetar också tillsammans med övriga
medlemskommuner i SÖRAB med avfallsplanen
med mål till år 2020 och delmål fram till 2012.
I avfallsplanen läggs grunden för vilka insamlings
system kommunen ska ha för avfallet. Det är
också ett gemensamt ställningstagande av vilka
ambitioner kommunerna ska ha för att minska
miljöbelastningen från avfallet i vår region och
hur vi ska bidra till att avfallet istället kan utgöra
en resurs.
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Tillsammans med Sollentuna kommun pågår
en diskussion om eventuell kommungränsjustering
som om den genomförs innebär att ett område
mellan Rösjön och Täbygränsen överförs till Täby
kommun. Områdets avgränsning är ännu oklar.
UTveckling

Täby kommun ska fortsätta att ta ett regionalt
ansvar för att kvaliteten i Stockholms läns grön
struktur bibehålls och utvecklas.
Samverkan inom Stockholm Nordost för
utveckling av infrastrukturen kommer att fortsätta.
Täby kommun ska fortsätta arbetet för att
tillsammans med SÖRAB skapa förutsättningar
för ett nytt kraftvärmeverk i Hagby, för att
åstadkomma miljöförbättringar inom kommunen.
Det täta utbyggnadsförslaget ökar förut
sättningarna för att få bättre spårbunden kollektiv
trafik. Dessutom innebär detta alternativ en
bebyggelseutveckling som lämpar sig för fjärr
värmeförsörjning.
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