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RUFS 2010 – aktualitet och användbarhet.  

Remissvar från Österåkers kommun med kompletterande synpunkter  

 

Bakgrund 
Landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott har beslutat att remittera ”RUFS 2010- underlag 

för att bedöma aktualitet och användbarhet”. I RUFS 2010 integreras en fysisk regionplan enligt 

plan- och bygglagen och ett regionalt utvecklingsprogram (RUP) som styrs av förordningen för ett 

regionalt tillväxtarbete. TMR (Tillväxt, miljö och regionplanering) önskar ta del av synpunkter för att 

göra genomförandet at RUFS 2010 mer kraftfullt till 2016 då planen slutar gälla.  

Synpunkter på RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet 
Österåkers kommun bedömer att innehållet i planen i stort är aktuellt, exempelvis vad gäller vision 

och mål, men att delar av plankartan behöver uppdateras. Planen behöver uppdateras med uppgifter 

om exempelvis befolkningstillväxt, behov av bostäder samt innehållet i aktuella planer och program. 

Även exempelvis kommande beslut om riksintresse för friluftsliv behöver beaktas. I egenskap av 

skärgårdskommun är det önskvärt att skärgård- och landsbygdsfrågor beaktas i större utsträckning i 

planen. 

Aktuella planer och bostadsbyggande 

Österåkers kommun har en översiktsplan från 2006, som aktualitetsprövades 2010 och ska 

aktualitetsprövas på nytt år 2014. Sedan RUFS 2010 upprättades har ett flertal planer och program 

upprättats i Österåkers kommun vilket medfört att plankartan i RUFS 2010 till viss del behöver 

uppdateras. Exempelvis har fördjupade översiktsplaner och program upprättats för Täljöviken, 

Östra Margretelund, Ljusterö, Mellansjö på Ljusterö och Östanå.  

I Österåkers kommun pågår omfattande planläggning av bostäder. Bostadsbyggandet sker genom att 

centralorten utvecklas stadsmässigt, nya bostäder tillkommer i kollektivtrafiknära lägen och det är 

fokus på utveckling västerut, i bl.a. Täljöviken och Kanalstaden. Enligt översiktsplanen ”Österåker – 

skärgård och stad” och efterföljande planer och program planeras också en utveckling norr om 

Åkersberga och på Ljusterö. På norra fastlandet väntas en utveckling av Östanå. Där samt i 

skärgården, på Ljusterö, sker planering av nya och befintliga bebyggelseområden samt en utbyggnad 

av vatten och avlopp. Kontinuerligt sker planläggning av förnyelseområden runt Åkersberga. Totalt 

ska ett 30-tal detaljplaner upprättas i Svinninge varav ca hälften hittills har vunnit laga kraft. I 

samband med planläggningen sker en VA-utbyggnad. Nästa förnyelseområde att planlägga blir 

Täljö-Gottsunda.  

Enligt bostadsbyggnadsprognosen för 2013 beräknas ca 300 bostäder bli färdigställda per år, både ny 

sammanhållen bebyggelse och styckebyggnation. Det är enligt de mål som finns för regionen. I 

förhållande till bostadsbeståndet utgör det planerade byggandet 1,5-2 % av beståndet. 
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Bostadsbyggnadsprognosen uppdateras våren 2014 i samband med budgetprocessen. En 

bostadsförsörjningsplan för kommunen är planerad att tas upp för beslut i kommunfullmäktige 

våren 2014. Planen beaktar RUFS 2010:s vision och mål men utgår från de senaste bedömningarna 

avseende bostadstillskottet och befolkningstillväxten i regionen och kommunen.  

Rosenkälla 

Detaljplanläggning pågår av Rosenkälla Öst, etapp 1, som är ett område i nordvästra delen av 

Österåkers kommun. Syftet med planen är att möjliggöra en etablering av handel, upplevelser, 

kontor och verksamheter av icke störande karaktär. Området redovisas i översiktsplanen från 2006 

och ett program upprättades för Rosenkälla 2007. Enligt RUFS 2010 kan Rosenkälla/Gillinge 

utvecklas till verksamhetsområde för varuförsörjning, annan transportintensiv verksamhet samt 

terminal. RUFS:en bör uppdateras för Rosenkälla för att bättre överensstämma med aktuella planer 

för området. 

Trafik 

RUFS 2010 och det regionala trafikförsörjningsprogrammet bör samordnas och särskilt bör kartan 

på s 171 Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030 kompletteras med kollektivtrafik på vatten. Vad 

avser delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård så anser Österåkers kommun att 

begreppet replipunkter bör få en vidare definition och utökas till antalet för att bättre 

överensstämma med villkoren för en positiv skärgårdsutveckling. I Österåkers remissvar till 

Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram lyftes bland annat Östanå, Linanäs, 

Kanalstaden och Svinninge fram som möjliga framtida knutpunkter. 

Vatten och avlopp 

Roslagsvattens förstahandsalternativ för att utöka möjligheterna till rening och mottagande av 

spillvatten är en anslutning till Käppala. Roslagsvatten har ansökt om tillstånd för detta men 

tillståndet är överklagat. 

Natur och friluftsliv 

Inom kort väntas beslut om avgränsning av riksintresse friluftsliv. Ändringar föreslås i kommunen 
varför plankartan behöver revideras när beslut om riksintresset har tagits.  

 

 

Viveka Larsson   Charlotte Hedlund 

Plan- och exploateringschef   Översiktsplanerare 


