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Förord
Täby växer tillsammans med det Stockholm som har ambitioner att
öka Sveriges konkurrenskraft internationellt. År 2030 är Täby den
etablerade kärnan i regionen Stockholm Nordost som förutom Täby
består av Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.
Den gemensamma visionen inom Stockholm Nordost innebär att
regionen fram till 2030 ska växa kraftigt liksom övriga Stockholms
regionen. Bostäder ska byggas för nya invånare och nya arbetsplatser
ska skapas. För att förverkliga visionen krävs stora infrastrukturella
satsningar. Dessa måste ske genom att kollektivtrafiken byggs ut och
att satsningar görs på ett förbättrat vägnät.
Vårt framtida Täby är en grön, naturnära stad som lever större delen
av dygnet. Halva Täby är grönt. När staden byggs ut sker det varsamt
och med hänsyn till miljö, människor och klimat och arkitekturen ger
Täby unik position.
Arbetet med översiktsplanen har inneburit att kommunfullmäktiges
direktiv inför arbetet omsatts i utmaningar och strategier och i den
färdiga planen har idéerna konkretiserats. När översiktsplanen nu
antagits av fullmäktige är det startskottet för att bygga Det nya Täby
vi alla vill ha.
Täby den 11 januari 2010

Leif Gripestam (M)
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning

Utgångspunkter

Bakgrund

1987 infördes plan- och bygglagen (PBL) som kräver
att alla kommuner ska ha en aktuell, kommuntäck
ande översiktsplan. 1992 antogs den nuvarande över
siktsplanen för Täby kommun. Sedan dess har planen
varit föremål för aktualitetsförklaring i fullmäktige
vid två tillfällen, senast 2002-06-17.
Nu är det dags att ta fram ett helt nytt doku
ment. Omvärldsförutsättningarna har ändrats på
tagligt sedan den förra planen togs fram, liksom
lagstiftning. Kommunfullmäktige fattade
i slutet av 2005 beslut om att ett nytt förslag till
kommuntäckande översiktsplan skulle utarbetas.
Översiktsplanen ska vara ett hjälpmedel i arbetet
mot en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska
beskriva kommunens arbete med måluppfyllelse,
både av de kommunalt formulerade målen men
också av de nationella målområdena. I dokumentet
ska mark- och vattenanvändningsanspråk lyftas
fram och redovisas, likaså de miljö- och riskfak
torer som kan identifieras inom kommunen. Av
dokumentet ska också översiktsplanens miljömäs
siga, ekonomiska och ekologiska konsekvenser
kunna utläsas.
Planprocessen

Framtagandet av en översiktsplan regleras i 4 kap
PBL. När ett förslag till översiktsplan har upprät
tats ska kommunen samråda med länsstyrelse,
andra berörda kommuner, myndigheter, intresse
organisationer och allmänhet som har intresse av
förslaget. Samrådet kan utformas och genomföras
på olika sätt, men syftet är att få ett bra besluts
underlag och att ge möjlighet till insyn och påver

Utställning

Laga
kraft

Samråd

Antagande

Aktuellt skede – Laga kraft

kan i frågor som handlar om kommunens framtida
utveckling.
De synpunkter som kommer fram under sam
rådet ska sammanställas och kommenteras i en
samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna och
politiska diskussioner ska sedan eventuella revi
eringar av förslaget göras. Det reviderade förslaget
ska sedan ställas ut under minst två månader.
Efter utställningen och eventuella revideringar
ska översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.
Beslutet vinner normalt laga kraft tre veckor efter
antagandet.
En översiktsplan måste vara aktuell och minst
en gång varje mandatperiod måste kommunfull
mäktige ta ställning till dess aktualitet. Om man
då kommer fram till att den inte längre kan anses
aktuell bör kommunen göra en revidering av
befintligt dokument eller arbeta fram ett helt
nytt dokument.
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Inledning
och
utgångs
punkter

Utmaningar
Strategier
inför
framtiden

Förslag till
mark- och
vattenanvändning

Miljökonsekvens
beskrivning

Allmänna
intressen

Planens huvudstruktur

Organisation

Kommunens tekniska kontor ansvarar för den
fysiska planeringen. De översiktliga planerings
frågorna lyder direkt under kommunstyrelsen.
Arbetet med översiktsplanen leds av en politisk
styrgrupp som utgörs av kommunstyrelsens stads
byggnadsutskott vars ledamöter är Leif Gripestam,
Erik Andersson, Torsten Björnsson, Mats Hassel
gren och Conny Fogelström. En styrgrupp har lett
arbetet på tjänstemannanivå. I styrgruppen ingår
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kommunchefen Joachim Danielsson, tekniska kon
torets chef Carl-Gunnar Boström, planeringschef
Kerstin Halldin, plan- och utredningschef HansGöran Edbom och stadsarkitekt Håkan Knutsson.
Ett stort antal tjänstemän har deltagit i arbetet
genom att medverka i olika arbetsgrupper. Miljö
konsekvensbeskrivningen har gjorts av SWECO.
Läsanvisningar

Översiktsplanens innehåll bygger på de direktiv
som kommunfullmäktige har lagt fast för kom
munens framtida utveckling. Utifrån de politiska
direktiven har ett antal utmaningar och strategier
formulerats. Förslaget till mark- och vattenan
vändning som nu redovisas utgår ifrån mål som
är framtagna och en analys av hur strategierna
ska uppnås.
Översiktsplanen är indelad i fem huvudavsnitt
och flera bilagor. Det första kapitlet ”Inledning”
beskriver bakgrunden till arbetet med översikts
planen, planprocessen och hur arbetet organiserats
samt omvärldsförutsättningar. Det andra kapitlet
”Utmaningar och strategier” beskriver kommunens
vision, framtidsbild och strategi med målsättning
ar. Tredje kapitlet ”Förslag till mark- och vatten
användning” beskriver det alternativ till utbyggnad
som valts efter samrådet. Fjärde kapitlet ”Miljö
konsekvensbeskrivning” redovisar sammanfattat
den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram
inför samrådet och nu bearbetats efter de gjorda
revideringarna. Femte kapitlet ”Allmänna intres
sen” redovisar de allmänna intressena i nuläget
och kommunens ställningstagande till bevarande
och utveckling av dessa.

inledning

Täby satsar särskilt på
barn och ungdomar.
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Täby i regionen
och omvärlden
Arlanda- Märsta

Täby centrum- Arninge
Kista- Sollentuna- Häggvik
Barkaby- Jakobsberg

Centrala regionkärnan

Kungens kurva- Skärholmen
Flemingsberg
Haninge centrum
Södertälje
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Utdrag ur Regional utvecklingsplan för Stockholms län.

Täby, läget i regionen

En ny tid för ett växande Täby

och som ytterligare understrukits i RUFS 2010 som
nyligen varit föremål för samråd.
I kommunens verksamhetsplan finns en vision
att Täbys befolkning fram till 2030 ska växa med
20 000 nya invånare. Antalet arbetsplatser i kom
munen ska kunna växa med lika många. För att så
många nya invånare och arbetsplatser ska kunna
rymmas krävs en tätare stadsbygd med en ökad
grad av stadsmässighet. Utbyggnaden förutsätter
förbättrad kollektivtrafik och att grönområden för
rekreation och fritid sparas.

Täby är beläget i en ständigt växande Storstock
holmsregion, en funktionell region som numera går
långt utanför länsgränsen. De regionala sambanden
och behovskedjorna gör kommunerna beroende av
varandra för en positiv utveckling. Sambandsked
jorna är komplexa, framför allt när det gäller kom
munikationer men också när det gäller flyttning,
arbetstillfällen, skolval etc. Idag flyttar två av tio
personer på grund av arbete, medan det för trettio
år sedan var hela sju till åtta personer av tio som
bytte bostadsort på grund av att de fått nytt arbete.
Idag är istället de viktigaste bevekelsegrunderna för
att flytta att få en bättre bostadsmiljö, nära till
natur och goda kommunikationer.
Under en lång period har befolkningstillväxten i
Täby varit låg. Planeringen har huvudsakligen haft
till syfte att möta den befintliga befolkningens be
hov. Men trycket på Stockholmsregionen är högt
och politikerna har nu antagit direktiv för en för
ändrad utveckling mot ett kraftigt växande Täby.
Det ställer krav på nya förhållningssätt i ett antal
frågor. De politiska direktiven bygger bl.a. på de
resonemang om Täbys och regionens utveckling
som fördes under arbetet med den regionala ut
vecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2001
15

20 km
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RUFS

I Stockholms län är landstinget regionplaneorgan
och för det faktiska arbetet svarar regionplane- och
trafikkontoret (RTK). Då RUFS 2001 togs fram
beslutades att den regionala utvecklingsplanen
skulle kunna fungera som både regionplan enligt
plan- och bygglagen (PBL) och som regionalt ut
vecklingsprogram (RUP). Det innebär att ett
bredare perspektiv på planerings- och utvecklings
frågor låg till grund för avvägningar, analyser och
förslag om regionens framtida utveckling.
En flerkärnig region

Stockholmsregionen har under 1990- och hittills

inledning

Täby arbetar med kvaliteterna som kustkommun.

under 2000-talet haft den i särklass högsta befolk
ningstillväxten i landet. Befolkningen uppgår idag
till knappt två miljoner invånare, av vilka cirka
tjugo procent har utländsk bakgrund. Prognoser i
RUFS 2001 och senast i RUFS 2010 visar att regio
nen fram till 2030 kan växa med upp till 600 000
invånare, vilket ställer stora krav på hela regionen
och dess funktion.
Regionens struktur har länge varit uppbyggd
kring en central kärna, Stockholms city. Ansträng
ningen på de centrala delarna kommer att bli allt
för hård och utträngningseffekterna för starka om
inga alternativ ges. Regionplane- och trafikkonto
rets har därför föreslagit en flerkärnig region, där
Täby centrum-Arninge har utpekats som den regio
nala kärnan i nordostsektorn.
Stockholms- och
Mälardalsregionen växer

Förbättrade regionala kommunikationer har för
storat regionen då det idag är möjligt att pendla
längre sträckor. Bostadsbrist och höga boendekost
nader i Stockholms centrala delar samt dessa för
bättrade kommunikationer har lett till att många
som får arbete i Stockholm i högre utsträckning
idag bosätter sig runt Mälaren. Detta är en trend
som spås fortsätta. Det sker också en fortsatt per
manentning av boende i fritidshus runt Stockholm.
Allt färre av dem som flyttar till regionen, eller
inom den, väljer bostad efter arbete. Istället är det
önskan om en attraktiv boendemiljö, bra service
utbud och närhet till goda kommunikationer som
styr valet av bostadsort. Det medför att människor
väljer att resa längre för att ta sig till jobbet.
Vision Stockholm nordost

Sedan många år har Täby kommun ett utvecklat
samarbete med övriga kommuner i nordostsektorn

av Stockholms län. Kommunerna som medverkar är Norrtälje, Österåker, Vallentuna,
Täby, Danderyd och Vaxholm. Sedan 2005 har
detta samarbete fördjupats och konkretiserats
i en vision, vision Stockholm nordost. Kommun
erna samverkar för att utveckla en gemensam
regionkärna, stråket längs E18 och spårburen
kollektivtrafik (Roslagspilen). Kommunerna är
positiva till en tillväxt inom sektorn fram till
år 2030. Av stockholmsregionens tillväxt med
600 000 nya invånare planeras nordostsektorn
öka med 100 000.
Den gemensamma visionen har en tydlig ut
gångspunkt i frågan om förbättrad spårburen
kollektivtrafik till sektorn. Detta har lett till
ett samarbete med Banverket och SL kring en
förstudie för kollektivtrafiklösningar i nordostsektorn. Förstudien utgör underlag för det
fortsatta arbetet.
Täby är en stark del av Stockholm

Täbys vision är att utvecklas och bli en stark del
av stockholmsregionen. Fem faktorer är särskilt
viktiga att lyfta fram för att lyckas. Den första
är stor frihet för alla som bor i Täby att själv välja
utförare i ett brett utbud av kommunala tjänster
som skola och äldreomsorg. Den andra är att
tjänsterna håller Sveriges bästa kvalitet och utförs
till lägsta kostnad för täbybon. Den tredje är
enkelheten att starta och driva företag i kommunen.
Den fjärde faktorn handlar om barnen. Täby satsar
särskilt på kultur, fritid och idrott för barn och
ungdomar. Den femte är Täbys nyskapande och
särskiljande arkitektur som i samspel med männis
korna som den är till för ger Täby det lilla extra.
Allt detta gör att många känner sig hemma i Täby.
Här finns det som behövs och det är tillgängligt
enkelt och öppet.
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Lagstiftning och nationella
planeringsförutsättningar

Det finns ett stort antal planeringsförutsättningar
som styr arbetet mot en hållbar utveckling.
Goda ekologiska, sociala och ekonomiska mål
ska eftersträvas och uppnås. Nedan sammanfattas
de viktigaste nationella målområden som styr det
kommunala arbetet.
Översiktsplanen i PLAN- OCH BYGGLAGEN

All fysisk planering styrs av plan- och bygglagen
(PBL) och varje kommun ansvarar för planeringen
inom sina geografiska gränser (det s.k. planmono
polet).
I PBL sägs bl.a. att planläggning ska främja en
från allmän synpunkt lämplig utveckling av bebyg
gelse, grönområden, kommunikationsleder och
andra anläggningar. Även en från social synpunkt

god livsmiljö, goda levnadsförhållanden i övrigt
samt en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten, energi och råvaror ska främjas. Mark och
vatten ska användas för det ändamål som de är
bäst lämpade för med hänsyn till deras beskaffen
het och läge.
Det är i den kommuntäckande översiktsplanen
som kommunen ska redovisa sin syn på hur mark
och vatten ska användas på lång sikt. Översikts
planen ska också slå fast mål för hela kommunen
och riktlinjer som kan ligga till grund för efter
följande beslut på en mer detaljerad nivå genom
detaljplaner. Syftet med detta är att på ett strate
giskt sätt kunna arbeta för måluppfyllelse och att
projekt på områdes- och kvartersnivå understödjer
de kommunövergripande målen.
Översiktsplanen i miljöbalken

I översiktsplanen ska bl.a. anges hur utpekade
riksintressen ska beaktas vid mark och vatten
planering.
I den anslutande förordningen anges under vilka
villkor en miljöbedömning ska göras och en miljö
konsekvensbeskrivning upprättas. I den ska rimliga
alternativ identifieras och bedömas. Miljökonse
kvensbeskrivningen ska precis som översiktsplanen
vara föremål för samråd.
Kommunen ska också i översiktsplanen ange
hur gällande miljökvalitetsnormer ska iakttas.
Hur detta ska gå till anges i miljöbalkens 5 kap.
Den nationella miljöpolitiken
Levande sjöar är viktiga för rekreation och fritid.
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Den 1 januari 1999 trädde miljöbalken (MB) i
kraft. Lagen utgör en samordnad, breddad och

inledning

Lokalt anpassade miljömål
underlättar miljöarbetet.

skärpt miljölagstiftning för hållbar utveckling jäm
fört med tidigare och dess syfte är att tillförsäkra
nuvarande och kommande generationer en hälso
sam och god miljö. I miljöbalken har ett antal mil
jökvalitetsnormer införlivats. Dessa är formulerade
utifrån den miljöpåverkan som människan och na
turen tål och det tillstånd för den svenska miljön
som vi ska sikta mot. Normerna ska enligt PBL
beaktas i den kommunala planeringen.
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål.
Målen som är nationella ska brytas ned på regional
och kommunal nivå. För varje målområde har ett
antal konkretiserade, tidsbestämda och mätbara
delmål utarbetats. Riksdagen har också tagit fram
strategier för att klara delmålen till år 2010.
I Stockholms län ansvarar länsstyrelsen för att
bryta ner de nationella målen till regional nivå.
Arbetet är i huvudsak klart. Målet Storlagen fjäll
miljö är inte aktuellt i regionen, och arbetet med
Ett rikt växt- och djurliv pågår. Målet Levande
skogar ansvarar Skogsstyrelsen för.
Täby kommun har tagit fram ett förslag till
miljöplan för kommunen som innehåller lokala
miljömål. Planen beräknas antas i början av 2010
och målen ska bland annat fungera som ett under
lag vid planering.
Den nationella trafikpolitiken

På nationell nivå består de transportpolitiska
målen (prop 1997/98:56) av ett övergripande
mål samt sex delmål. Det övergripande nationella
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet. Delmålen är;

De 16 nationella
miljökvalitetsmålen

















begränsad klimatpåverkan
frisk luft
bara naturlig försurning
giftfri miljö
skyddande ozonskikt
säker strålmiljö
ingen övergödning
levande sjöar och vattendrag
grundvatten av god kvalitet
hav i balans samt levande kust och skärgård
myllrande våtmarker
levande skogar
ett rikt odlingslandskap
storslagen fjällmiljö
god bebyggd miljö och
ett rikt växt- och djurliv

ett lättillgängligt transportsystem, hög transport
kvalitet, säker trafik, god miljö, positiv regional
utveckling och ett jämställt vägtransportsystem.
Vägverket och Banverket upprättar de nationella
planerna och Länsstyrelsen tar beslut om länsplan
för regional transportinfrastruktur. För närvarande
pågår arbetet med underlag till nya planer för
perioden 2010–2019.
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Utmaningar
och strategier

Fasad mot det nya torget i Täby centrum.
Perspektiv: BDP.

Vi kan bli
åttiotusen invånare
Utmaning

I kommunens verksamhetsplan finns en vision
att Täbys befolkning vid utgången av år 2030
ska uppgå till cirka 80 000 invånare. Täbys befolk
ningsmål stämmer väl överens med nordostkom
munernas gemensamma mål för tillväxt. Idag har
Täby nästan 26 000 bostäder med en genomsnittlig
hushållsstorlek på knappt 2,4 personer. Ungefär
hälften av bostäderna finns i småhus och hälften
i flerbostadshus. För att uppnå målet behövs ett
tillskott av cirka 9 000 nya bostäder.
En utökning med cirka 20 000 nya invånare
är ett antalsmässigt mycket stort tillskott till
dagens befolkning, vilket innebär att målsättningen
i hög grad blir styrande för översiktsplanen.
Planen ska redovisa en ändamålsenlig struktur
som i så hög grad som möjligt uppfyller befolk
ningsmålet. Det kan konstateras att huvuddelen
av tillkommande bostadsbebyggelse måste utgöras
av flerbostadshus för att kommunens ambitioner
om stadsmässighet och bevarande av grönstruk
turen ska vara möjlig.
En utmaning är att behålla en större andel av
ungdomarna i åldersgruppen 20–35 år som idag
lämnar kommunen. Den tillkommande bebygg
elsen bör utformas för att attrahera denna ålders
grupp.

Strategi
 Bygga fler flerbostadshus.
 Slå vakt om åldersgruppen 20 till 35 år 
genom att bygga små lägenheter i goda
kollektivtrafiklägen.
 Bygga för äldre för att frigöra större
bostäder för barnfamiljer.
 Arbeta för bättre kollektivtrafikförsörjning.

1,5
Riket, män
1,0

0,5

Täby, män
% 0,0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

ålder

Täby, kvinnor
0,5

1,0
Riket, kvinnor
1,5

Åldersfördelningen i ettårsklasser
för kvinnor och män i Täby och riket.
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Utbyggnad av Täby centrum är det första
steget mot ökad stadsmässighet.
Illustration: White arkitekter

Vi ska bygga med
ökad stadsmässighet
Utmaning

Den påbörjade utbyggnaden av Täby centrum är
den första etappen mot ökad stadsmässighet. En
tätare stadsmässig struktur är också en viktig del
för att nå befolkningsmålet.
Täbys utveckling sköt fart efter andra världs
kriget då befolkningen femdubblades på trettio år.
Täbys utbyggnad kom att präglas av tidens idéer
med en långt driven funktionsuppdelning. Bostads
områden, arbetsplatser och centrumanläggningar
bildar bebyggelsegrupper sammanbundna med
trafikleder. Detta i klar kontrast mot den traditio
nella stadens sammanhållna vägnät där byggnader
ligger mot gatan och kvarteren innehåller en bland
ning av funktioner.
Den förestående utbyggnaden ställer nya krav
på planeringen om vi ska kunna åstadkomma en
tätare struktur med utvecklad stadsmiljö som är
transport- och energieffektiv och ger en god mark
hushållning.
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Stadsbyggnadsvisionen för Täby innehåller en
stark regional kärna med blandade verksam
heter. Bebyggelsen kännetecknas av nyskapande
och särskiljande arkitektur som ger Täby det lilla
extra. Det offentliga rummet är medvetet gestal
tat och gator, torg, parker och gröna stråk bidrar
till helheten.

Strategi
 Förtäta i goda kollektivtrafiklägen och i
den regionala kärnan.
 Öka andelen flerbostadshus och stadsradhus.
 Gestalta det offentliga rummet med omsorg.
 Acceptera variation i täthet, skala,
uttryck och funktion.
 Verka för en arkitektur som är nyskapande
och särskiljande.
 Knyta ihop staden till en helhet med gröna
stråk och parker.

utmaningar och strategier

Vi ska förbättra
kollektivtrafiken
Utmaning

En god kollektivtrafik har alltid och kommer alltid
att vara en avgörande faktor för uppbyggnaden av
ett samhälle. I nordostsektorn har Roslagsbanan
varit ”ryggraden” i kollektivtrafiksystemet under
över 100 år.
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 sektorn ökar andelen spår
burna kollektivtrafikresor. För att klara detta
behöver främst två åtgärder förverkligas. Dels
måste Roslagsbanan byggas ut med dubbelspår
på hela sträckan, dels behöver en ny, snabbare och
kapacitetsstarkare spårburen kollektivtrafiklösning
skapas som komplement till Roslagsbanan. Lands
tinget har tagit beslut om att bygga dubbelspår
på vissa delsträckor av Roslagsbanan, utrednings
arbetet med detta pågår. I arbetet med en samlad
trafiklösning för Stockholmsregionen finns förslag
på att hela Roslagsbanan ska få dubbelspår under
perioden 2010–2019.
I nordostkommunernas gemensamma vision,
förordar kommunerna att en ny pendeltågslinje
”Roslagspilen” byggs från Stockholms innerstad
ut till nordostkommunerna. Som ett resultat av
visionen startade kommunerna ett samarbete med
Banverket och SL för att ta fram en ”Förstudie om
spårburen kollektivtrafik i Stockholm Nordost”.
I förstudien konstateras att det behövs en för
stärkning av den spårburna trafiken till nordost
som en komplettering till Roslagsbanan. Två alter
nativa lösningar pekas ut, en ny pendeltågslinje
från Stockholm via Danderyd och Täby-Åkers
berga eller en förlängning av röd respektive grön
tunnelbanelinje till Arninge. För Täbys del utgår
förstudien ifrån förutsättningarna att det i pendel
tågsalternativet blir stationer i Täby centrum och i
Arninge. I tunnelbanealternativen redovisas även
en station i Roslags-Näsby. I båda alternativen för
utsätts en station i Arninge, av den anledningen har
SL i sin planering tagit med en ny station på Ros
lagsbanan i Arninge. Därmed finns förutsättningar

för att skapa en bra omstigningsstation mellan
pendeltåg/tunnelbana, Roslagsbana och buss i
Arninge.
För att komma fram till ett slutligt förslag till
förbättringar av den spårburna kollektivtrafiken
är det av avgörande betydelse att förstudiearbetet
går vidare i en formell järnvägsutredning. Målet
är att en ny spårburen kollektivtrafiklösning är
i drift före år 2030.
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms
regionen, RUFS 2010, finns angivet en möjlig utbygg
nad av tvärspårväg via Häggvik till Roslags-Näsby.
En utveckling av den spårburna kollektivtrafiken
i öst-västlig riktning är positiv för kommunen.
Dock krävs omfattande studier av möjliga lägen
för spår, stationer och övrig infrastruktur i form
av bussangöringar och infartsparkeringar.
I en tillväxtregion är det också viktigt med ett
bra utbud av busstrafik. Förutom den utökade
trafikering lokalt som väntas ske i takt med befolk
ningsökningen kan busstrafiken göra avsevärd nytta
för regionala tvärkommunikationer. Speciellt viktigt
är att stombusstrafik inrättas på Norrortsleden.

Strategi
 Skapa snabb och kapacitetsstark ny spårburen
kollektivtrafik med kopplingar till övriga regionen
som är i drift före år 2030.
 Bygga ett resecenter i Arninge.
 Öka andelen kollektivresor.
 Bygga i goda kollektivtrafiklägen.
 Bygga en ny station på Roslagsbanan vid Arninge.
 Införa nya stombusslinjer på Norrortsleden.
 Förlänga Roslagsbanans Vallentunagren till Arlanda.
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Vi ska erbjuda många
fler arbetsplatser
Utmaning

Av den gemensamma visionen för nordostsektorn
framgår att nordostkommunerna ska sträva efter
en kraftig ökning av antalet arbetstillfällen i regio
nen. Tyngdpunkten i denna ökning är nya arbets
tillfällen i den regionala kärnan.
Kommunens strävan mot en större stadsmässig
het innebär att bebyggelsen ska bestå av en bland
ning av olika funktioner. En blandning av bostäder
och arbetsplatser förutsätter i sin tur att
arbetsplatserna består av sådana verksamheter att
onödiga störningar inte uppkommer.
Täbys arbetsmarknad kännetecknas av många
företag med få anställda i huvudsak inom tjänste
sektorn. Detta kommer även framöver att vara
ryggraden i Täbys arbetsmarknad.
I den regionala kärnan ska kommunen kunna

e rbjuda attraktiva lägen för nya kontor. Med en
kraftfullt förbättrad spårburen kollektivtrafik
växer antalet kontorsarbetsplatser i både Täby
centrum och Arninge.

Strategi
 Inrikta arbetsmarknaden mot mer
tjänsteintensiva verksamheter.
 Skapa beredskap att bygga en större
andel kontor i kommunen.
 Öka både exploateringsgrad och gestaltningskvalitet i våra verksamhetsområden.
 Etablera arbetsplatserna i goda
kollektivtrafiklägen.
 Utveckla nya arbetstillfällen i nära
samarbete med det lokala näringslivet.

En ökning av antalet
arbetsplatser ger fler
möjlighet att arbeta
på hemmaplan.
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Parker och grönområden på gångavstånd från bostaden uppskattas av många.

Vi ska bevara
halva Täby grönt

Populär spontanbasketyta i södra Hägernäs.

Utmaning

Kommunens långsiktiga mål är att halva Täby
ska bevaras grönt. Kommunens grönplan utgör
ett underlag för hur kommunen ska bevara och
utveckla den gröna halvan. En utmaning är att
klara målet samtidigt som Täby ska kunna växa
till åttio tusen invånare.
Tre av Storstockholms gröna kilar berör Täby,
kilarnas utbredning och svaga avsnitt behöver
vägas in i analysen för hur Täby ska utvecklas.
Närhet till parker och grönområden är av största
betydelse för att de enkelt ska kunna användas till
nytta för hälsa och livskvalitet. Grönytornas
innehåll och kvalitet avgör hur de kan användas.
Täbys skogar är relativt unga och har ett rikt
innehåll. Förvaltningen av dessa är viktig för hur

rekreations- och naturvärden ska bevaras och
utvecklas.
Särskilt värdefulla naturområden ska skyddas.
Formen kan variera beroende på om syftet är att
bevara biologisk mångfald, vårda och bevara
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behovet
av områden för friluftsliv.
Kulturlandskapets rumsliga strukturer; gränser,
brukningssätt, vägar, bebyggelselägen och alléer är
viktiga att slå vakt om som en del av Täbys identitet.

Strategi
 Bevara Storstockholms gröna kilar och utveckla
svaga avsnitt.
 Skapa en sammanhängande och tydlig grönstruktur
med variationsrika gröna gångstråk från bebyggelsen
till grönområdena.
 Täbyborna ska ha tillgång till parker och natur på
gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och
arbetsplatsen. Större strövområden ska finnas i
n
 ärområdet.
 Utveckla den gröna halvan av Täby för att främja
invånarnas livskvalitet, hälsa och rekreation – i dialog
med Täbybor i alla åldrar.
 Sköta Täbys skogar utifrån rekreativa värden, biologisk
mångfald och ekologiska spridningssamband.
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Utvecklingen ska
vara långsiktigt hållbar

Utmaning

All planering strävar efter långsiktigt hållbara
lösningar. Tillväxt och stadsutveckling går att
kombinera med långsiktigt hållbar utveckling.
Idag sker den snabbaste tillväxten i storstadsregio
nerna. Denna utveckling är självförstärkande i
och med att människor kan få del av ett rikt utbud
av arbete, utbildningsmöjligheter, kultur och servi
ce inom korta avstånd. Företagen har störst chans
att i storstadsregionerna hitta nya medarbetare
med rätt kvalifikationer. I projektet ”Den goda
staden” visar Boverket, Banverket och Vägverket
tillsammans med tre stora kommuner att detta
är en utveckling som ska bejakas och en utveckling
som på nationell nivå leder till minskad klimat
påverkan.
I de tätare, inre delarna av städerna är bilinne
havet lägre än i andra hushåll. De lägsta koldi
oxidutsläppen per capita kommer från boende
och verksamma i den täta staden. Inom storstock
holmsområdet är gällande regionplan med sina
regionala kärnor ett uttryck för detta. Genom
stadsmiljöer med en blandning av bostäder, arbets
platser, service mm skapas förutsättning för fler
lokala och trygga resor. I en tät struktur kan
fler verksamheter nås på gång- och cykelavstånd.
Genom tätare stadsstrukturer i de regionala
kärnorna skapas förutsättningar för attraktiv
kollektivtrafik med hög kapacitet. Dessutom tas
mindre naturmark i anspråk. Det är naturligtvis
både ekonomiskt och miljömässigt hållbart att
utnyttja redan gjorda investeringar, t.ex. vägar,
vatten och avlopp, parker, offentlig och kommersi
ell service som finns i den tätare stadsstrukturen.
Den goda staden är byggd med metoder och mate
rial som använder så lite resurser som möjligt,
som är miljövänliga och bra för människors hälsa
och välbefinnande. Ny teknik används för att göra
bostäder och lokaler så energisnåla som möjligt
och med lägsta möjliga driftkostnader. Den goda
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staden har en ledande roll i integreringen av nya
svenskar i vår del av regionen. Kulturell mångfald
utvecklar och stärker Täby.
Att skapa hållbar utveckling i stadsmässiga
miljöer sker inte med automatik. Det kräver bl.a.
nya investeringar i kollektiva transportsystem.
Därför har Täby tillsammans med övriga nordost
kommuner antagit en gemensam vision. I den
arbetar kommunerna med ett hållbart synsätt
genom att utveckla de tätortsstrukturer som redan
finns, och därmed skapa goda förutsättningar för
spårbunden kollektivtrafik.
Översiktsplanens mål och ambitioner är att bidra
till Storstockholms tillväxt och utveckling på ett
hållbart sätt.
Att uppnå klimatmålen är inte enbart kopplat
till trafikens utsläpp utan energisektorn utgör
också en viktig faktor. Målet för energiförsörjning
en är att öka andelen energi från förnyelsebara
bränslen och minska klimatpåverkan. Kommunen
har därför beslutat att verka för en utbyggnad av
fjärrvärmenätet i kommunen.
För att en långsiktigt hållbar utveckling ska
uppnås måste översiktsplanen medverka till en
god hushållning av mark och vattenresurserna i
kommunen.

Strategi
 Bygga så att resurssnåla lösningar främjas.
 Skapa energisystem som främjar god resurshushållning, förnyelsebara bränslen och
m
 inskad klimatpåverkan.
 Bygga så att kollektivtrafikresande uppmuntras
och främjas.
 Främja social hållbarhet och följa upp
utvecklingen på folkhälsoområdet.
 Byggande och markanvändning ska medverka
till att god vattenstatus enligt EU:s vatten
direktiv uppnås i våra sjöar och vattendrag.

utmaningar och strategier

Att bo kvar hemma kan underlätta vardagliga kontakter.

Vi ska erbjuda
ett bra serviceutbud
Utmaning

Åldersstrukturen i kommunen förskjuts mot en allt
större andel äldre, en utveckling som kan förväntas
öka starkt framöver. Samtidigt kan konstateras att
befolkningstillväxten i kommunen stagnerat under
den senaste perioden.
Tillväxtens huvudsakliga motor är inflyttning.
Tillväxten gör det möjligt att möta de krav som
en åldrande befolkning ställer. Den höga förvärvs
frekvensen i Täby bedöms också ge oss goda förut
sättningar att möta andra strukturförändringar.
För den växande befolkningen behövs cirka 70
nya förskoleavdelningar, sju till åtta nya skolor för
de yngre skolbarnen, skolår 1–5, och en högstadie
skola för de äldre eleverna, skolår 6–9 under perio
den. Det kommer också att behövas mellan 200
och 250 nya platser i äldreboende.
Barn och ungdomars fritidsaktiviteter ställer
bl.a. krav på idrottsanläggningar av olika slag.
Då detta kan vara avgörande för kommunens
attraktivitet för barnfamiljer är det en utmaning att
komplettera befintliga anläggningar.
Med växande befolkning följer ökade avfalls
mängder och krav på en funktionell insamling och
återvinning. Insamlingssystemen ska därför vara
lättillgängliga både för boende och för de som

samlar in, samtidigt som miljöbelastningen hålls
nere. Insamlingen måste ske så att man kan till
godose att avfallet är så rent som krävs för respek
tive behandling.
Det ökade servicebehovet kommer till stor del
att tillgodoses i de nya utbyggnadsområdena,
men i viss utsträckning krävs också komplettering
ar i redan utbyggda områden.

Strategi
 Äldre ska kunna bo kvar hemma och ändå utnyttja
service på stadsdelsnivå.
 Bygga så att kollektivtrafikresande uppmuntras.
 Förskolor och skolor för de lägre åldersgrupperna
ska finnas i de olika kommundelarna så att eleverna
kan gå eller cykla till skolan om de inte av andra
skäl väljer en annan skola.
 Kommunen ska i samverkan med idrotts- och kultur
föreningar se till att invånarna har goda möjligheter
att utöva sina fritidsintressen.
 Arbeta aktivt för att skapa markreserver för framtida
service.
 Bygga så att insamling och återvinning av avfall
underlättas i nya områden.
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