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Förord

Området kring Östanå, Roslags-Kulla och Wira har 
en stark karaktär, en rik historia och ett attraktivt 
landskap. Dessa kvaliteter erbjuder unika möjligheter 
till upplevelser för både boende och besökare.

De stora värdena är till stor del knutna till att 
människan har levt i och brukat landskapet ända 
sedan det växte fram ur havet. Under de senaste tre 
hundra åren har området brukats som en enhet och 
inte splittrats sönder. 

Detta långa samspel mellan människa och miljö 
har skapat ett rikt kulturlandskap. En fortsatt mänsk-
lig verksamhet är en förutsättning för att områdets 
värden ska bestå och utvecklas.

Detta program syftar till att skapa en levande 
kustbygd i samklang med natur- och kulturmiljö. 
Nyckeln är att bevara genom att utveckla och samti-
digt hålla hög kvalité i genomförandet.

Åkersberga  
April 2012
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Organisation
Detta program har tagits fram av Sweco, Studio Plan, 
Stockholm på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Programmet har tagits fram i samarbete med Östanå 
Fideikommiss AB, BTH Bostad, Projex AB Arkitekter och 
Hjältevadshus. 

Österåkers kommun
Lars Barrefelt  Stadsarkitekt
Bo Lidén    Miljöplanerare
Sofie Enander  Trafikplanerare
Clas-Göran Herrgård Exploateringsingenjör
Kristina Eriksson  Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Roslagsvatten AB
Hans Abrahamsson Teknikchef
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Sweco, Studio Plan, Stockholm
Joe Lindström  Samordnande uppdragsledare 
Peter Lindroos  Uppdragsledare
Pia Kjellgren-Schönning Expert
Kristoff Laufersweiler  Medverkande
Hanna Elmén              "
Erik Nordgren              "
Maria Westerdahl             "
Nina Pisto Berg             "
Anna Härlin             "

Sweco, Natur och miljö, Stockholm
Pernilla Westerlund Ansvarig miljökonsekvenser
Kajsa Nilsson  Granskning

Sweco,Trafikplanering, Stockholm
Sverker Hansson  Ansvarig trafik
Jenny Carlsson  Handläggare trafik
Stefan Aronsson  Ansvarig geoteknik
Jindar Turkan  Handläggande geoteknik

Läsanvisning
Detta program består av en huvudrapport, en bilaga och två 
underlagsrapporter. Detta dokument är huvudrapporten. 

Huvudrapporten är indelad i sex kapitel. Efter det 
inledande kapitlet presenteras den långsiktiga visionen för 
området uppbruten i målsättningar. Därefter sammanfattas 
och analyseras områdets förutsättningar. Sedan 
presenteras förslaget till programskiss följt av en översiktlig 
konsekvensbeskrivning med bedömning av behovet 
av miljöbedömningar för kommande detaljplaner. Sist 
presenteras principerna för genomförande.

I ett separat dokument redovisas bilaga med 
Planeringsförutsättningar 

De två underlagsrapporterna är dels en inventering av 
programområdets kulturvärden (Kulturinventering, Sweco 
och Nyrens april 2009) och dels en analys av områdets 
landskapsbildsvärden (Landskapsanalys, Sweco juni 2010) . 
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Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2008 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta planprogram för Östanå, Roslagskulla och 
Wira samt att samråda kring förslaget. 

Programområdet är beläget i kommunens norra 
kustzon, strax söder om gränsen till Norrtälje kom-
mun. Östanå slott ligger i området, strax norr om 
färjeläget till Ljusterö. Samhällena Roslags-Kulla och 
Wira utgör angränsande samhällsbildningar. Området 
redovisas i den kommuntäckande översiktsplanen 
som utredningsområde och förutsätts kunna utveck-
las med kompletterande bostadsbebyggelse. 

Idag - Ett attraktivt kulturlandskap 
med små samhällen
Området består av en sprickdalsterräng, med för Öst-
eråkers kommun, ganska omfattande odlingsmarker. 

Genom området rinner från sjön Wiren i norra 
delen av området Wiraån som mynnar i Losjön. Vidare 
från Losjön rinner Loån som mynnar i Saltsjön.

I programområdet finns en rik och gammal  
kulturbygd med en utpräglad herrgårdsmiljö med de 
två herrgårdarna Östanå och Mälby, slotts- och sock-
enkyrkan i Roslags-Kulla samt bruksmiljön i Wira. 

Landskapsbilden är starkt präglad av de verksam-
heter som har sitt historiska ursprung och sin för-
ankring i området: Den mångåriga herrgårdsdriften 
vid Östanå och Mälby med jordbruk, skogsbruk och 
djurhållning, sågområdet vid Östanå, kvarnmiljön vid 
Loån och verksamheten vid Wira bruk.

Området har tre starka karaktärer: Det mer  
slutna skogslandskapet norr om väg 276, det mer 
öppna jordbruksbygden söder om vägen, skärgårds-
landskapet kring Furusundsleden med sina stränder 
och stora vassområden.

Imorgon – Ett kustsamhälle i samklang 
med natur- och kulturmiljö
Visionen för områdets långsiktiga utveckling är: 

”En levande kustbygd i samklang med natur- och 
kulturmiljö.”

Visionen är förankrad i de övergripande målen i 
översiktsplanen.

Utvecklingen av området föreslås utgå från den 
befintliga väg- och bebyggelsestrukturen. De tre 
kärnor av samlad bebyggelse som finns i området har 
lång tradition och föreslås bilda kärnor i en medveten 
förtätning och komplettering. 

Bebyggelsen föreslås placerad och avgränsad så att 
de tre kärnorna Wira, Roslags-Kulla och Östanå även 
i fortsättningen framstår som tydligt avskilda bebyg-
gelseområden. Begränsade tillägg till de tre kärnorna 
syftar till att förstärka respektive områdes karaktär. 

Nytillskottet av bebyggelse avser i allt väsentligt 
ny bostadsbebyggelse. Mindre områden för service 
reserveras i Roslags-Kulla och vid färjeläget. Ett separt 
område för nytt reningsverk föreslås öster om Grön-
borgsvägen mellan Roslags-Kulla och Östanå färjeläge.

Totalt uppskattas en utveckling av området kunna 
ge ett tillskott om 3-400 nya bostäder. 

I kustzonen finns förutsättningar att skapa ett 
attraktivt kustsamhälle genom komplettering med ny 
bebyggelse i områdena kring slottet, det f.d. sågverket 
samt i anslutning till färjeläget och arbetarbostäderna. 

Östanå färjeläge föreslås utvecklas till service-
punkt för området och en replipunkt för skärgårds-
trafiken omfattande förutom Ljusteröfärjan, brygga 
för gods- och skärgårdstrafik, gästhamn, servicebutik, 
båtmack, servering, bokaler och bostäder. 

Goda förutsättningar för att utveckla 
turistnäringen i området
Områdets höga natur- och kulturvärden är attrak-
tioner för rekreation och friluftsliv samt erbjuder 
stora upplevelsevärden. Samordnade insatser i de tre 
kärnområdena skapar goda förutsättningar för en 
utökad natur- och kulturturism i området, vilket är en 
av de snabbast växande näringsgrenarna i Sverige och 
världen. Österåker har stor potential för att utveckla 
turistnäringen inte minst i Wira, Roslags-Kulla och 
Östanå bl.a. i samverkan med turism på Ljusterö.

Infrastrukturen och då främst vatten- och 
avloppssystemet behöver byggas ut
Inga större förändringar i det övergripande vägnätet 
bedöms nödvändiga för att klara den föreslagna 
utvecklingen i området. Den föreslagna utvecklingen 
av de tre delområdena Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira förutsätts ske med enskilt huvudmannaskap. 
Finansiering av erforderig vägutbyggnad ska ske via 
exploateringsavtal med respektive exploatör.

I den fortsatta planeringen föreslås förutsättning-

Sammanfattning
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arna för handel och annan service studeras dels i 
Roslags-Kulla, dels vid färjeläget. 

Den samlade bebyggelsen i Östanå, Roslags-Kulla 
och Wira föreslås ingå i ett nytt kommunalt verksam-
hetsområde för vatten och spillvatten. Dricksvatten 
säkras genom en sjöledning från skärgårdsstad till 
Östanå och norra Ljusterö. För spillvatten föreslås 
ett nytt reningsverk i Östanå som också ska betjäna 
Roslags-Kulla och Wira. 

I enlighet med kommunens VA-strategi avses 
Österåkersvatten vara huvudman för en succes-
siv utbyggnad av verksamhetsområde för ren- och 
spillvatten. Finansiering av utbyggnad av ren- och 
spillavttennät sker genom anslutningsavgifter till 
Österåkersvatten. Särtaxa kommer att tillämpas. 

Gestaltnings- och utformningsfrågorna 
är särskilt viktiga i fortsatt arbete
Bebyggelsen ska i alla tre områdena utformas med 
stor hänsyn till den kulturhistoriskt interessanta 
miljön. Viljan är att bebyggelsen, utan att vara tillba-
kablickande, ska vara väl utformad och i modern stil 
men med respekt för plats och historia. 

En mindre detaljplan för nytt reningsverk invid 
Grönborgsvägen har varit på samråd under 2012. 

Markägaren genomför parallella uppdrag för 
utvecklingen av kustsamhället kring Östanå slott.

Arbetet med de första detaljplanerna för bostads-
bebyggelse beräknas påbörjat i slutet av 2012.

Sammanfattning 7Juni 2012
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Vägen från Östanå slott ner mot Sågviken. 

Uppdraget

Kommunstyrelsen beslutade den 3 september 2008 
att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta planprogram för Östanå, Roslagskulla och 
Wira samt att samråda kring förslaget. 

Bakgrund

Området Östanå – Roslagskulla – Wira redovisas i 
den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2006, 
som utredningsområde. Området förutsätts kunna 
utvecklas med kompletterande bostadsbebyggelse. 
Färjeläget och den kulturhistoriska miljön lyfts fram 
som viktiga förutsättningar för att utveckla ett kust-
samhälle där även besöksnäringar kan utvecklas. 

Området som idag innehåller flera grupper av 

samlad bebyggelse, delvis med mycket lång tradition, 
skulle enligt översiktsplanen kunna "bilda kärnor i en 
medveten förtätning/komplettering". 

Översiktsplanen anger vidare att området i anslut-
ning till bryggan vid Östanå "skulle kunna utvecklas 
till ett mindre kustsamhälle i likhet med Dalarö eller 
Furusund".

Under hösten 2006 inkom en förfrågan om plan-
läggning av Östanå slott för bostadsändamål. Östanå 
slott med omgivande arealer har sedan år 1800 varit 
ett fideikommiss vilket inneburit starka restriktioner 
för bl.a. möjligheterna att stycka av mark från godset. 
Fideikommissen är numera upplöst och bl.a. är slottet 
med närmaste omgivningar en egen fastighet.

Under våren 2007 tog Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen fram en förstudie som underlag för beslutet i 
kommunstyrelsen att ta fram detta program. Förstu-
dien resulterade bl.a. i en struktur- och visionsskiss 

som studerade möjligheterna att balansera utveckling 
och bevarande samtidigt som de övergripande 
infrastrukturerna kan få sin plats.

Vatten- och avloppssituationen i området är pro-
blematisk. Ett mindre kommunalt verksamhetsom-
råde för vatten- och avlopp finns i Roslags-Kulla men 
i Wira och i övriga delar av området har befintliga 
bostadsfastigheter enskilda avloppslösningar ofta av 
dålig standard. Kommunens strategi för vatten- och 
avlopp (VA-strategi 2007) anger att hela området på 
sikt bör omfattas av ett VA-verksamhetsområde med 
nytt reningsverk i zonen mellan väg 276 och färjelä-
get samt med vattenförsörjning via en sjöledning från  
Skärgårdsstad.

Läge och avgränsning

Programområdet är beläget i kommunens norra 
kustzon, strax söder om gränsen till Norrtälje kom-
mun (se karta på motsatt sida). I området ligger 
Östanå slott strax norr om färjeläget till Ljusterö, 
samt samhällena Roslags-Kulla och Wira.

Syftet med programmet

Detta planprogram är ett långsiktigt strategiskt 
dokument som ska ligga till grund för mark- och 
vattenanvändningen i området på både kort och lång 
sikt. Planeringshorisont är mellan 20 och 25 år. 

Syftet med programmet är att pröva förutsättning-
arna för utvecklingen av området med utgångspunkt i 
översiktsplanens riktlinjer för området. 

Inledning
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Programområdets  
läge och avgränsning.

Programmet har tre delsyften:
• Beredskap för att kunna balansera bevarande av 

omistliga värden och tryck på utveckling.
• Ge förutsättningar för att lösa dagens uppenbara 

problem med vatten & avlopp.
• Bättre förutsättningar för det lokala näringslivet – 

service, turism.

Programmet ska ge underlag för beslut om kom-
mande detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt 
miljöbalken. Vidare kan programmet vara en viktig 
grund för lokala initiativ inom t.ex. service och 
turismnäringen.

Planprocessen

Ett program är det första steget i arbetet med att ta 
fram en detaljplan. Ett program ska ange utgångs-
punkter och mål för planen och ska tas fram "om det 
inte är onödigt" (5 kap. 18 § plan- och bygglagen).  

Samråd hölls under juni-september 2010 då ett 
förslag till program redovisades och sakägare, myn-
digheter, föreningar, närboende m.fl. fick möjlighet att 
lämna synpunkter till kommunen på förslaget.

Efter programsamrådet har inkomna synpunk-
ter bemötts i en programsamrådsredogörelse och 
förslaget har reviderats inför godkänannande av 
kommunstyrelsen.

Ett mål för programarbetet har varit att med-
verka till en levande landsbygd och värna jord- och 
skogsbrukets intressen. Dialog har därför hållits med 
markägare inom området under framtagandet av 
programförslaget.
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Östanå Slott. 

Översiktsplan 2006

Översiktsplanens övergripande mål
Översiktplanens övergripande mål är utgångspunkten 
för kommunens fysiska planering:

• En långsiktigt hållbar utveckling av kommunen 
ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
perspektiv.

• Bevarande av en levande landsbygd på fastlandet 
och de större öarna.

• Utveckla Österåkers särskilda kvaliteter som 
skärgårdskommun inom visionen ”skärgård och 
stad”. 

Utifrån dessa övergripande mål kan följande 
delmål identifieras för hållbarhetsaspekterna - socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt.

Sociala mål
• Boende och besökande ska ha god tillgång till 

närrekreationsområden, frilufts områden, oexploa-
terade stränder och skärgårdsområden. Värdefull 
skogs- och jordbruksmark för rekreation ska 
bevaras samt skötas med hänsyn till friluftsliv och 
biologisk mångfald. 

• Skapa en trygg boendemiljö för såväl vuxna som 
barn bl. a. avseende trafiksäkerhet

Ekonomiska mål
• Stimulera och förbättra förutsättningarna för 

näringslivet. Främja fortsatt utveckling av båt- och 
närturism. Hushållning med naturresurser och 
användning av marken på ett effektivt sätt.

Ekologiska mål
Utifrån de 16 nationella miljömålen som är 
framtagna av riksdagen har Österåkers kommun 
valt ut tre som ska prioriteras: Begränsad klimatpå-
verkan, giftfri miljö och ingen övergödning. 

Utgångspunkten för miljömålen är att "vi ska 
lämna över ett samhälle till nästa generation där de största 
miljöproblemen är lösta". Bland annat ska kommunen 
reducera sina växthusgasutsläpp från 2006 års nivå 
med minst 50 % till år 2025. Fosforutsläppen från 
enskilda VA-anläggningar ska minska med minst 15 
procent från 1995 års nivå till år 2010. 

• Begränsa klimatpåverkan genom större andel 
resor med kollektivtrafik. 

• Öka andelen förnyelsebar energi i elnätet som 
försörjer bostäder och verksamheter. 

• Värna och utveckla biologisk mångfald. 
• Minska läckage från enskilda avloppsanläggningar 

och jordbruk. 
• Värna grundvattentillgången och 

grundvattentäkter.

Vision och mål
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Mål för områdets långsiktiga utveckling 

Identitet och karaktär genom bevarande
Långsiktigt bevarande av områdets landskap, natur- 
och kulturmiljö

Östanå slott - en tillgång för hela området

Levande landsbygd
Goda förutsättningar för näringsliv och service

Ett livskraftigt jord- och skogsbruk - en förutsättning 
för utveckling och bevarande

Bättre förutsättningar för friluftsliv & turism

Hållbar, balanserad och klimatanpassad utveckling 
Hållbarhet - balanserad utveckling & begränsad 
klimatpåverkan

Minimera störningar

Ekonomi i genomförandet
Fokus på genomförande

Medvetenhet om målgrupper

Högklassig och hållbar infrastruktur
Knäcka vatten- och avloppsfrågorna

God kvalité och tillgänglighet för kollektivtrafiken

Effektiva lösningar för gång-, cykel- och 
motorfordonstrafik

En modern gestaltning inom historiska ramar
Spannmålsmagasinet nordost om Östanå slott. Arbetarbostäderna vid Lo från tidigt 1900-tal.

Övergripande vision

Visionen för områdets långsiktiga utveckling har 
formulerats enligt följande: 

”En levande kustbygd i samklang med  
natur och kulturmiljö”

Visionen utgår från de övergripande målen i 
översiktsplanen.

Mål

Följande mål för utvecklingen av området har formu-
lerats utifrån översiktsplanens mål, visionen samt de 
framtagna nyckelfrågorna.
• Identitet och karaktär genom bevarande
• Levande landsbygd
• Hållbar, balanserad och klimatanpassad utveckling
• Ekonomi i genomförandet
• Högklassig och hållbar infrastruktur
• En modern gestaltning inom historiska ramar
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Vy söderut från Sågviken mot Grönborg och Östanå färjeläge

Landskapets karaktärer

Området består av en sprickdalsterräng, med för Öst-
eråkers kommun, ganska omfattande odlingsmarker. 

Genom området rinner från sjön Wiren i norra 
delen av området Wiraån som mynnar i Losjön. 
Vidare från Losjön rinner Loån som mynnar i Grön-
borgsviken. Åarna bildar områdets ryggrad.

Landskapsbilden är starkt präglad av de verk-
samheter som har sitt historiska ursprung och sin 
förankring i området; den mångåriga herrgårdsdriften 
vid Östanå och Mälby med jordbruk, skogsbruk och 
djurhållning; sågområdet vid Östanå; kvarn miljön vid 
Loån; verksamheten vid Wira bruk.

Området har tre starka karaktärer; den mer slutna 
skogsbygden norr om väg 276; den mer öppna 
jordbruksbygden söder om vägen; det vidsträckta 

skärgårdslandskapet med sina stränder och stora 
vassområden i söder (se vidare i avsnittet Landskapsbild 
i bilaga 1 samt i Landskapsanalys för Östanå, Roslags-Kulla 
och Wira, SWECO 2010).

Den slutna skogsbygden
Norr om väg 276 är landskapet slutet och domineras 
av barrskog. Landskapet karaktäriseras av smala 
sprickdalar omgivna av blandskogsbevuxna berg- och 
moränhöjder. I det stora skogsområdena finns några 
större sjöar men endast små inslag av öppna land-
skapspartier. Skogarna är i stora delar bördiga och 
produktiva. Insprängt i detta landskap ligger mellan 
sjöarna Wiren och Losjön den gamla bruksorten Wira. 
Kring Wira finns några större öppna hagmarker. 

Den öppna jordbruksbygden 
med herrgårdslandskapet
Kulturlandskapet kring Östanå slott och Mälby har 
vuxit fram genom samverkan mellan kultur och 
natur. Den största delen av det öppna kulturlandska-
pet består av en kulturstyrd eller kulturpräglad natur 
med tillhörande bebyggelse. 

Området innehåller kulturminnen och immate-
riella värden från flera tidsepoker med en stark lokal 
historisk förankring och identitet. Här finns många 
historiska element och markslag med lång kontinuitet. 

I jordbrukslandskapet finns en värdefull småska-
lighet där det sparats både stora och små åkerholmar 
vilka har välutvecklade bryn med stora ekar m.m. 

Kring Östanå och Mälby dominerar lövträden. 
Skogsbryn och åkerholmar gallras kontinuerligt för 
att gynna ekbestånden. Det finns gott om äldre 
solitära ekar. Vid Östanå finns även bokskog, enligt 
uppgift Sveriges nordligaste.

Det vidsträckta skärgårdslandskapet
Söder om Östanå slott öppnar sig Roslagens skär-
gårdslandskap med vida utblickar över öar, land- och 
vattenområden. Slottet är strategiskt placerat på en 
höjd som en maktsymbol avsedd att dominera upp-
levelsen av det omgivande landskapet. Slottet ligger 
vid en vik vid det sund som under lång tid har varit 
en av de viktigaste vattenvägarna i norra skärgården - 
Furusundsleden. Stränderna inom området på norra 
sidan sundet domineras av öppen åkermark och stora 
havsstrandängar med insprängda partier av lövskog. 
På södra sidan sundet dominerar barrskogen.

Området idag
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Den öppna jordbruksbygden med herrgårdslanskapet 
- Östanå slott med omgivande kulturlandskap och 
Grönborgsviken i bakgrunden.

Den slutna skogsbygden - Wira bykärna med Losjön till höger 
i bild.

Det vidsträckta skärgårdslandskapet med dess vikar och  
stränder - Ennäsudden, Sågviken och det gamla sågområdet.
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En av de kvarvarande smedjorna i Wira. Roslags-Kulla kyrka invigd 1706. Östanå slott från 1794 med slottsparken från sent 1600-tal.

Historia

I programområdet finns en rik och gammal kultur-
bygd med en utpräglad herrgårdsmiljö bestående av 
de två herrgårdarna Östanå och Mälby, en kombi-
nerad slotts- och sockenkyrka i Roslags-Kulla samt 
bruksmiljön i Wira. 

Herrgårdarna och kyrkan är karaktäristiskt pla-
cerade på höjdområden i ett böljande omväxlande 
skogsbeklätt och öppet landskap. 

Landskapet präglas av herrgårdsdrift och en tidsty-
pisk bebyggelsestruktur från 1700-tal och 1800-tal, med 
större sammanhängande odlingslotter och färre gårdar. 

Områdets stora antal fornminnen, bl.a. ett större 
gravfält på åkrarna vid Mälby gård (se karta Kultur-
miljö i bilaga 1) vittnar om att människan brukat detta 
landskap åtminstone sedan järnåldern (se vidare i 
avsnittet Kulturmiljö i bilaga 1 samt i Kulturinventering, 
Östanå, Roslags-Kulla och Wira, SWECO och Nyréns 
2009).

Wira
Wira bruk anlades 1635 som klingsmedja. Brukets 
främsta karaktär är dess småskaliga och organiskt 
framvuxna bebyggelse helt präglad av bruksfunktio-
nen. Organisationen där varje familj själv uppförde 
sina hus på ofri grund, har satt en stark prägel på 
området. Husen ligger tätt och har i äldre tider legat 
ännu tätare. Wira bruks värdebärande karaktär hänger 
ihop med funktion och organisation betingade av det 
äldre vapensmidet drivet av en ägare.

Roslags-Kulla
Roslags-Kulla präglas dels av en äldre skol- och kyrk-
funktion dels av en senare villa- och flerbostadshus 
lokalisering kring Losjön. 

Den äldre karaktären utgörs av placeringen mitt 
emellan bygdens båda herrgårdar och de gemensam-
ma funktioner som utlokaliserats från dessa i form av 
kyrka med prästgård, klockargård och skola. 

Östanå och Mälby
Östanå är den äldsta sätesgården i socknen och 
nämns första gången redan under 1400-talet.  
Till Östanå hör det slott som anlades i slutet av 
1700-talet, med tillhörande flyglar, alléer, terrasser 
och slottspark som sträcker sig med fri siktlinje ned 
mot Sågviken. Karaktäristiskt för Östanå är herr-
gårdsanläggningens komplexitet och välbevarade hel-
het där t.ex. slottsparken inte medvetet har gestaltats 
om sedan den skapades i slutet av 1600-talet.

Mälby representerar en äldre, mindre och enklare 
herrgårdsanläggning än Östanå. Herrgården uppför-
des samtidigt med Wira bruk av Fleming runt 1628. 
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Permantentboendet och "deltidsboendet" i kustzonen och 
skärgården ökar kontinuerligt. Ovan bild från Ljusterö och 
nedan från Svinninge.

Omvärldsfaktorer 

Roslagens kustzon 
Under 1900-talet har kust- och skärgårdsområdet 
i Storstockholm förändrats genom att traditionella 
näringar och arbetsplatser har minskat i omfattning. 
Samtidigt ökar storstadsinfluerade delar av ekonomin. 
Turism och besöksnäring representerar idag en stor 
och växande marknads potential. 

De förändrade ekonomiska förhållandena får 
konsekvenser för användning av mark och vatten, 
landskapskaraktär och miljökvalitéer. I andra delar av 
kustzonen och skärgården kommer även omställning-
en inom försvaret att få stor betydelse eftersom militär 
verksamhet hittills ställt anspråk på stora områden i 
skärgården och representerat många arbetstillfällen. 

Kommunikationer
Nordostkommunerna är starkt beroende av förbätt-
rade kollektiva förbindelser. Detta beror bland annat 
på stora avstånd, att den spårbundna Roslagsbanan 
har ett begränsat upptagningsområde och att det i 
övrigt endast finns busslinjer. Bättre kollektivtrafik är 
även betydelsefullt för kustzonen och skärgården. 

Banverket har tillsammans med nordostkom-
munerna, där Österåker ingår, gjort en förstudie 
för spårtrafik. Den redovisar alternativa förslag till 
förbättrad spårtrafik, bland annat Roslagspilen,. en 
järnvägssträckning som på lång sikt skulle kunna byg-
gas från Arninge via Åkersberga till Norrtälje. Utöver 
detta pågår planering, projektering och utbyggnad 
och  av dubbelspår på Roslagsbanan. 

Förbättrade sjötrafikförbindelser inom skärgården 

och till replipunkter på fastlandet behöver byggas ut 
liksom färjeförbindelser. I detta perspektiv skulle 
Östanå färjeläge kunna få en ökad betydelse för 
skärgården.

Närskärgården
Norrtälje och Värmdö kommuner har stora skär-
gårdar norr respektive söder om Ljusterö. Båda 
kommunerna ser skärgården som en strategisk resurs 
att värna och visar en medvetenhet om att Stock-
holms skärgård bör ses som en helhet, tvärs över 
kommun gränserna. 

Gemensamt för båda kommunerna är att man 
betonar vikten av samordning av gemen samma färd-
medel samt vikten av att replipunkter och allmänna 
bryggor fortsätter att utveck las. I sina visioner ser båda 
kommunerna framför sig en fortsatt levande skärgård 
med satsning på turism och ett rörligt friluftsliv. 

Österåkers fastland och öar
Österåker genomgår sedan lång tid en relativt snabb 
förändring. Kommunens centrala delar förtätas 
och de omfattande fritidshusområdena på fast-
landet och Ljusterö genomgår en omvandling till 
permanentboende. 

De mer centralt belägna omvandlings områdena i 
kommunen, som Svinninge, har idag ett permanent-
boende kring 70 %. Nya arbetssätt och datakom-
munikation möjliggör boende långt från tätorten och i 
skärgården samtidigt som man är verksam i hela Stock-
holmsregionen. Omfattningen av ”deltidsboende” kan 
förväntas öka det vill säga att man väljer att bo centralt 
några dagar i veckan för att sedan bo på landet eller 
i skärgården. För exempelvis näraliggande Ljusterö 

finns uppskattningar av att dessa deltidsboende idag 
motsvarar ca 25 % av de fastboende. Samma förhål-
lande gäller sannolikt idag inom liknande områden på 
fastlandet som i Wira, Roslags-Kulla och Östanå. 

Parallellt med förändringen i boende- och 
arbetsmönster sker en fortsatt koncentration av den 
kommersiella servicen vilket försämrar underlaget för 
servicen i de mer glesbyggda delarna av kommunen.
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Områdets styrkor
• Närheten till vatten i stora delar av området i form 

av kustenzonen, sjöarna Wiren och Losjön samt 
åarna Wiraån och Loån är viktiga tillgångar.

• De gamla bybildningarna kring Roslags-Kulla 
kyrka och Wira bruk har en bebyggelsestruktur 
som är möjlig att komplettera.

• De rika och värdefulla historiska miljöerna av 
nationellt intresse med tyngdpunkter i Wira och 
Roslags-Kulla, Mälby och kring Östanå slott ger 
området stark karaktär och gör det intressant för 
besökare.

• Områdets skogar och naturmiljöer har stor 
biologisk mångfald samt höga natur- och upple-
velsevärden viket också ger området stark karaktär 
och gör det intressant för besökare.

• Det attraktiva, öppna och "kullriga" kulturland-
skap har höga kulturmiljö- och upplevelsevärden.

• Den terrasserade terrängen skapar förutsättningar 
för många attraktiva vyer/siktlinjer.

• Områdets medvetna gestaltning och skötsel sedan 
sent 1600-tal innebär att det idag finns många 
attraktiva vyer/siktlinjer i kulturlandskapet.

• De befintliga vägkorsningarna och färjeläget är 
viktiga noder i områdets rörelsemönster och 
därför tillgångar i områdets fortsatta utveckling.

Platsanalys

I detta avsnitt redovisas en analys av programområ-
dets förutsättningar (se vidare i bilaga 1). 
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Områdets begränsningar
• Den befintliga trafikstrukturen innebär att det 

periodvis bildas långa köer på Grönborgsvägen 
vilka begränsar framkomligheten.

• Landskapets karaktär men kuperad terräng 
och branta partier begränsar möjligheterna att 
hitta lämpliga lokaliseringar av bebyggelse och 
infrastruktur.

• Strandskyddet kring sjöarna, längs åarna och 
kusten begränsar möjligheterna till ny bebyggelse.

• Områdets många och höga värden är klassade 
som riksintresse för kulturmiljövården och 
friluftslivet vilket begränsar möjligheterna att 
förändra markanvändningen. 

• Skyddade områden i form av natura 2000-områ-
den och biotopskyddade alléer samt klassade 
lövskogar begränsar möjligheterna att förändra 
markanvändningen.

• Avsaknaden av gemensamt vatten och avlopp i 
Wira och kring Östanå har länge inneburit en stark 
begränsning för tillkomsten av ny bebyggelse.

• Väg 276 är en barriär mellan norra och södra 
delen av området
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Områdets möjligheter
• Landskapets höga värden och särpräglade  

karaktär kan erbjuda höga kvaliteter för boende 
och besökare.

• Områdets höga natur- och kulturvärdena kan 
göras tillgängliga för besökare samt integreras 
med och skapa värden i tänkbar ny bebyggelse.

• Närheten till vatten i form av sjöarna, åarna och 
havet innebär möjligheter till ny bebyggelse i  
vattennära lägen.

• Att utveckla ny bebyggelse i anslutning till:
 – Befintliga bebyggelsekärnor.
 – Loån.
 – Noderna i form av vägskälet i Roslags-Kulla 

 och Östanå färjeläge.
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Sprid inte bebyggelsen i landskapet utan säkerställ värdena 
genom att skapa goda förutsättningar för fortsatt brukande.

Kompletterande bebyggelsekärnorna med stor respekt för 
kulturvärdena men utan att falla till historiserande gestaltning 
av ny bebyggelse.

Att undvika utspridning av bebyggelsen innebär goda 
förutsättningar att säkerställa områdets naturvärden till 
förmån för boende och besökare.

Närheten till vatten är en stor kvalité. Genom att undvika 
områden med höga naturvärden och säkerställa fri passage 
kan strandskyddets syften tillgodoses.

Slutsatser av platsanalysen
• Kulturlandskapets höga värden och särpräglade  

karaktär är områdets största tillgång. Att skydda 
dessa värden för framtiden är därför centralt ur 
både ett utvecklings- och ett bevarandeperspektiv.  

• Vatten i form av sjöarna, åarna och havet är 
stora tillgångar i området idag. Dessa värden har 
samtidigt ett starkt skydd i form av strandskydd.

• Det finns uppenbara risker att det uppstår mål- 
och intressekonflikter kring områdets värden 
mellan de som vill utveckla området och de som 
vill konservera det. 

• De befintliga bebyggelsemiljöerna bedöms möjliga 
att utveckla genom förtätning och komplettering. 

• Att undvika att ny bebyggelse sprids i landska-
pet och istället koncentrera utvecklingen till de 
befintliga bebyggelsemiljöerna är en nyckelstrategi 
för att balansera utveckling och bevarande.

• Om områdets värden skadas så att kvalitéerna 
märkbart minskar försämras attraktiviten väsent-
ligt för både boende och besökare.

• Hög kvalité i alla led från övergripande planering 
och analys, via plan- och landskapsarkitekturen till 
teknisk infrastruktur och byggnader innebär bättre 
möjlighet att hantera mål- och intressekonflikter.
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Parhus och kedjehus är en typ av bebyggelse vars karaktär fungerar väl med områdets förutsättningar. 

Huvuddrag

Övergripande struktur
Utvecklingen av området föreslås utgå från den 
befintliga väg- och bebyggelsestrukturen. De tre 
kärnor av samlad bebyggelse som finns i området har 
lång tradition och föreslås bilda kärnor i en medveten 
förtätning och komplettering. 

Bebyggelsen föreslås placerad och avgränsad så 
att de tre kärnorna Wira, Roslags-Kulla och Östanå 
fortsatt framstår som tydligt avskilda bebyggelseom-
råden. Begränsade tillägg till de tre kärnorna syftar till 
att förstärka respektive karaktär. 

Den samlade bebyggelsen i Östanå, Roslags-Kulla 
och Wira föreslås ingå i ett nytt kommunalt verk-
samhetsområde för vatten och avlopp. Dricksvatten 

säkras genom en sjöledning från skärgårdsstad till 
Östanå och norra Ljusterö. För spillvatten föreslås 
ett nytt reningsverk i Östanå som också ska betjäna 
Roslags-Kulla och Wira.

Östanå färjeläge föreslås utvecklas till servicepunkt 
för området och en replipunkt för skärgårdstrafiken.

Markanvändning

Ny bebyggelse
Nytillskottet av bebyggelse avser i allt väsentligt ny 
bostadsbebyggelse. Mindre områden för offentlig och 
privat service reserveras i Roslags-Kulla och vid färjeläget. 
Ett område för nytt reningsverk föreslås öster om Grön-
borgsvägen mellan Roslags-Kulla och Östanå färjeläge.

Totalt uppskattas en utveckling i området kunna 
ge ett tillskott om 3-400 nya bostäder. 

I Wira är det i första hand aktuellt att genomföra 
den gällande detaljplanen för Wira Utby. Utöver detta 
finns möjlighet att komplettera med ett mindre antal nya 
tomter i eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.

Kring Roslags-Kulla finns möjligheter att kom-
plettera och förtäta bebyggelsen och så förstärka 
bykänslan och underlaget för lokal service. 

I kustzonen finns förutsättningar att skapa ett 
attraktivt kustsamhälle genom komplettering med ny 
bebyggelse i områdena kring slottet, det f.d. sågver-
ket, arbetarbostäderna och i anslutning till färjeläget. 

Den slutna skogsbygden
I området norr om väg 276 ska skogsbrukets, 
jordbrukets och naturvårdens intressen prioriteras. 
I området finns bevarandevärd bebyggelse i Wira 
och Roslags-Kulla. Bebyggelsemiljöerna omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården och smedjorna på 
Wira bruk är byggnadsminnesförklarade. 

Eventuell ny bebyggelse utöver föreslagna områden 
för komplettering och ny bebyggelse ska anpassas till 
kulturlandskapet, dess uppbyggnad, historia och visu-
ella särdrag. Stor varsamhet ska visas i samband med 
kompletteringar och fysiska förändringar såsom nya 
ekonomibyggnader, tillbyggnad och markuppfyllnader. 

Ett generellt gestaltningsprogram alternativt lokala 
planutredningar ska föregå beslut om avstyckningar 
för bostadsändamål eller bygglov för ny bebyggelse. 

Den öppna jordbruksbygden
I området söder om väg 276 ska jord- och skogs-
brukets samt natur- och kulturvårdens intressen 
prioriteras med syfte att säkerställa kulturlandskapets 
samlade värden. I området finns bevarandevärda 

Programskiss
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som finns vid många nationalparker) som kan utgöra 
startpunkt för besök till och vandring i området. Nya 
vandringsleder kring Losjön, längs Wiraån och Loån 
samt i kustbygden kring Östanå slott kan öppna upp 
och göra området attraktivt för dagturism och friluftsliv. 

Näringsliv
I den fortsatt planeringen föreslås förutsättningarna 
för handel och annan service studeras dels i Roslags-
Kulla, dels vid färjeläget. 

Offentlig service i form av skola och förskola 
finns i Roslags-Kulla. Den fortsatta planeringen 
ska säkerställa att tillräckligt utrymme finns för att 
komplettera för kommande behov. 

Det befintliga färjeläget föreslås byggas ut med en 
mindre kaj som dels kan betjäna den reguljära skärgårds-
trafiken som angör Östanå och tjäna som en replipunkt 
för ökad skärgårdsturism men även kunna användas 
som lastageplats vid godstransporter till öarna i leden.

Mindre hamnanläggningar för fritidsbåtar föreslås, 
dels vid färjeläget som en gästhamn i anslutning till 
bensinmack och servicebutik, dels som småbåtshamn 
i Sågviken för boende i Östanå-området.

Samordnade insatser i de tre kärnområdena skapar 
goda förutsättningar för en utökad natur- och kultur-
turism i området vilket är en av de snabbast växande 
näringsgrenarna i Sverige och världen. Österåker 
har stor potential för att utveckla turistnäringen inte 
minst i Wira, Roslags-Kulla och Östanå bl.a. i sam-
verkan med turism på Ljusterö.

bebyggelsemiljöer i form av herrgårdsmiljön kring 
Mälby och slottsmiljön kring Östanå. Miljöerna 
omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. 

Stor restriktivitet ska råda vad gäller ny bebyggelse 
utöver föreslagna områden. I eventuellt förekomman-
de fall ska bebyggelsen anpassas till kulturlandskapet, 
dess uppbyggnad, historia och visuella särdrag. Stor 
varsamhet ska visas i samband med kompletteringar 
och fysiska förändringar såsom nya ekonomibyggna-
der, tillbyggnad och markuppfyllnader. 

Ett generellt gestaltningsprogram alternativt lokala 
planutredningar ska föregå beslut om avstyckningar 
för bostadsändamål eller bygglov för ny bebyggelse.

Utredningsområden
Inom föreslaget utredningsområde kring Roslags-Kulla 
kyrka får inte markanvändningen ändras, avstyck-
ningar göras eller bygglov medges som begränsar 
möjligheterna att på lång sikt genomföra långsiktiga 
infrastruktursatsningar i form av ny väg och järnväg. I 
samband med eventuell framtida utredning av infra-
strukturanläggningar ska ny bebyggelse i anslutning till 
denna studeras djupare i ett detaljplaneprogram.

Rekreation & friluftsliv
Områdets höga natur- och kulturvärden är attraktio-
ner för rekreation och friluftsliv och erbjuder stora 
upplevelsevärden. 

En medveten utbyggnad och komplettering med 
vandringsleder samt besöks- och servicepunkter för 
turism och friluftsliv kan öka tillgängligheten till områ-
det i sin helhet utan att skada väsentliga värden. Bland 
annat föreslås ett Kulturrum i Wira (liknande de Naturrum 

Trafik

Gång- och cykeltrafik
För att knyta samman både befintlig och tillkommande 
bebyggelse i området föreslås nya gång- och cykelvägar 
(GC-vägar) parallellt med det övergripande vägnätet.  

En ny GC-väg föreslås från Wira till Roslags-Kulla 
längs Rialavägen och vidare söderut mot Åkersberga 
längs gamla landsvägen, parallellt med väg 276 . Från 
Östanå färjeläge föreslås en ny GC-väg längs Grön-
borgsvägen mot Roslags-Kulla. Den nya bebyggelsen 
kring Östanå slott försörjs genom en GC-väg paral-
lellt med den nya infarten. 

Delar av det nya gång- och cykelvägnätet sträcker 
sig längs med enskilda vägar och sker i blandtrafik. 
Det måste därför vara tillåtet att framföra cykel på 
de enskilda vägarna. För att göra GC-vägarna inom 
området trygga och tillgängliga behöver bl.a. frågan 
om belysning studeras vidare.  

Dessa övergripande GC-vägar är också viktiga för 
att åstadkomma säkra skolvägar till Roslags-Kulla. De 
möjliggör vidare trafiksäker gång- och cykeltrafik till 
busshållplatserna inklusive den föreslagna kollektiv-
trafikknutpunkten i Roslags-Kulla. Utöver detta blir 
de överordnade GC-vägarna också viktiga länkar i det 
föreslagna nätet av vandrindringsleder i området.

Kollektivtrafik
Roslags Kulla föreslås bli en bytespunkt mellan olika 
busslinjer. Vid samtliga bytespunkter ska det finnas 
parkeringsmöjligheter. Även cykelparkeringar ska 
finnas vid bytespunkterna. Östanå färjeläge kommer 
även fortsättningsvis att vara en viktig bytespunkt 
mellan buss-, färje- och/eller skärgårdstrafik. 
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Inga förändringar av hållplatslägen eller busslinje-
nät föreslås inom ramen för programmet men i takt 
med områdets utveckling förutsätts trafikhuvudman-
nen se över behov av förändringar.

Fordonstrafik
Inga större förändringar i det övergripande vägnätet 
bedöms nödvändiga för att klara den föreslagna 
utvecklingen i området. Antalet korsningspunkter 
med väg 276 föreslås minskas genom samordning av 
befintliga utfarter. 

I korsningen Grönborgsvägen/väg 276 föreslås en 
cirkulationsplats alternativt planskildhet. Det jämnar ut 
flödet i korsningen och gör det smidigare att slussa ut 
den trafik som kommer från Ljusteröfärjan.

Den begränsade kompletteringsbebyggelsen som 
kan tillkomma i själva Wira kan trafikförsörjas via 
befintligt vägnät. Enligt den gällande detaljplanen för 
Wira Utby ska den nya bebyggelsen där trafikmatas 
genom en ny tillfart från Rialavägen. 

I Roslags-Kulla bedöms både de föreslagna bebyg-
gelseområdena och kompletteringsbebyggelsen kunna 
trafikförsörjas via det befintliga övergripande vägnätet.

De nya bostadsområdena längs med vattnet i 
Östanå föreslås huvudsakligen trafikmatas med en ny 
väg från Grönborgsvägen via Lo. 

De övriga vägarna inom området är idag enskilda 
(privata) och det föreslås inte förändras. Gång- och 
cykeltrafik föreslås dock få utnyttja även de privata 
vägarna. 

En viktig förutsättning för omvandlingen av områ-
det kring Östanå färjeläge är att åtgärder studeras för 
att minska köproblematiken längs Grönborgsvägen. 
Målsättningen måste vara att köer till Ljusteröfärjan 

ytterst sällan (< 1 ggr per år) ska innebära hinder för 
fordonstrafik inkl. bussar med målpunkt i färjeläget, 
replipunkten, servicen och den föreslagna bebyggelsen 
vid färjeläget. Åtgärder som bör studeras i det fortsatta 
arbetet är utbyggnad av kömagasinet samt utbyggnad av 
ytterligare ett körfält längs delar av Grönborgsvägen.

Parkering
Vid korsningen mellan väg 276 och Rialavägen finns 
en befintlig pendelparkering som föreslås utvecklad. 

Vid utvecklingen av Östanå färjeläge skapas 
en pendelparkering, parkering för de som vill byta 
färdmedel och parkering för dagturister till området. 
Vid Östanå färjeläge ska även uppställningsplatser för 
godstrafik finnas. 

Invid Rialavägen i Wira finns en befintlig parkering 
för besökare till Wira bruk och Wiraspelen. Denna par-
kering föreslås också nyttjas för dagturister till området.

Teknisk försörjning

Vattenförsörjning
För framtida vattenförsörjning föreslås en utbyggd 
sjöledning från Skärgårdsstad i sträckning genom sundet 
byggas i enlighet med kommunens VA-strategi. Denna 
ledning kopplar samman Skärgårdsstad, Lillnäs-Dyvik-
Bammarboda med Norra Ljusterö och området kring 
Östanå. Den befintliga vattentäkten i Roslags-Kulla ska 
utgöra reservvattentäkt när sjöledningen färdigställts. 

Spillvattenhantering
En utveckling av området förutsätts innefatta ett 
gemensamt system för hantering av spillvatten vilket 
föreslås ske via ett nytt reningsverk i Östanå (se illus-

tration på motstående sida) som byggs ut för att även 
betjäna Wira och Roslags-Kulla. Reningsverket kan 
eventuellt även på lång sikt komma att betjäna delar av 
norra Ljusterö.

Befintligt reningsverk i Roslags-Kulla kommer att 
avvecklas och ersättas av en pumpstation. Under ett 
övergångsskede kommer verket även att betjäna en 
del av bebyggelsen i Wira.

Dagvattenhantering
För närvarande finns inga verksamhetsområden för 
dagvatten i Östanå, Roslags-Kulla eller Wira. Dag-
vatten ska därför omhändertas lokalt inom respektive 
bebyggelseområde. Dagvatten från trafikerade ytor ska 
omhändertas så att föroreningar inte kan nå recipienten.

Värme
Ingen samordnad uppvärmning bedöms ekonomiskt 
rimlig för aktuella utbyggnader varför uppvärm-
ningen förutsätts ske med enskilda system.

El
Utveckling av det sekundära ledningsnätet kommer i 
samband med detaljplaneringen att ske i samverkan 
med E.On Sverige som har nätkoncession. 

Erforderliga skyddsavstånd säkerställs i samband 
med detaljplaneläggning och tillståndsgivning baserat 
på Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 

Avfall
Avfallshanteringen förutsätts ske via entreprenör på 
samma sätt som för kommunen i övrigt. Närmaste 
återvinningsstationer är idag i Åsätra respektive vid 
färjeläget på Ljusterö.
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Illustration ur förslag 
till detaljplan för 
nytt reningsverk vid 
Östanå. Illustration: 
Sundell arkitekter.

Ljusterö
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De byggnadsminensförklarade smedjorna i Wira bruk i 
riksintressets kärnområde.

Karaktären på den befintliga bebyggelsen ska vara 
vägledande vid komplettering utan krav på för starkt 
historiserande gestaltning. 

Ett gott exempel från Håbo Tibble på utformning av 
byggnader och gatumiljö i kulturhistoriskt intressant miljö.

Wira

Bebyggelse
Bebyggelsen i Wira föreslås kompletterad i två delområ-
den, dels Wira Utby enligt gällande detaljplan om ca 50 
småhus, dels genom en försiktig komplettering/förtätning 
av den äldre bebyggelsen söder om denna vid mötet med 
Wira bruk samt slutligen västerut mellan Rialavägen och 
sjön Wiren. De bästa förutsättningarna för komplettering 
har det något modernare bandet av bebyggelsen utanför 
den gamla bykärnan längs Wiraån samt i området mellan 
Rialavägen och sjön Wiren.

Byggnader för kultur
Ett kulturrum föreslås byggas i Wira med inspiration i de 
naturrum som finns vid många nationalparker. Kultu-
rummet kan bli en lokal turistinformation, inkludera en 
presentation av områdets natur- och kulturvärden och 
en startpunkt för besök till och vandring i området. 

Befintligt museum liksom anläggningen för Wiraspe-
len ges möjlighet att utvecklas.

Gestaltning
Bebyggelsen ska i alla tre områdena utformas med 
stor hänsyn till den kulturhistoriskt intressanta miljön. 
Detta innebär dock inte att bebyggelsen måste var 
historiserande utan väl utformade byggnader i modern 
stil kan förekomma. Innan kompletteringsbebyggelse 
medges ska ett gestaltningsprogram tas fram för att 
säkra att den tillkommande bebyggelsen utformas med 
beaktande av riksintressets värden. De bestämmelser 
om utformning som finns i den gällande detaljplanen 
för Wira Utby ska vara vägledande.

Trafik
Den begränsade kompletteringsbebyggelsen som kan 
tillkomma i själva Wira kan trafikförsörjas via befintligt 
vägnät.

Enligt den gällande detaljplanen för Wira Utby ska 
bebyggelsen inom planområdet trafikmatas genom en 
ny tillfart från Rialavägen. I korsningen mellan tillfar-
ten och Rialavägen finns i planen en ny vändplats för 
bussar. 

För att öka trafiksäkerheten föreslås Rialavägens 
sträckning genom Wira byggas om för lägre hastighet 
med markerade entréer och karaktär av bygata.

Teknisk försörjning
Såväl gammal som ny bebyggelse infogas på sikt i 
det planerade kommunala VA-verksamhetsområdet. 
Inledningsvis ansluts enbart spillvattennätet via ledning 
till det befintliga reningsverket i Roslags-Kulla. När 
dricksvattenledningen från Skärgårdsstad byggts ut och 
det nya reningsverk i Östanå blivit klart ansluts Wira i 
sin helhet.
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I Håbo Tibble finns goda exempel på moderna hus i harmoni 
med historiska byggnader och strukturer. Områdets vägar har 
bygatukaraktär bra för både boendemiljö och trafiksäkerhet. 

Roslags-Kulla med kyrkan i fonden och församlingshemmet till 
vänster.

Ett gott exempel från Håbo Tibble på utformning av radhus, 
parhus och mindre väg med bygatukaraktär.

Roslags-Kulla

Bebyggelse
Roslags-Kulla föreslås kompletteras och förtätas i tre 
delområden. 

Det centrala området på båda sidor om Loån 
föreslås bebyggas när reningsverket omvandlas till 
pumpstation. Bollplanen behöver då flyttas och 
föreslås lokaliseras inom bullerzonen från väg 276. 

Bebyggelse längs Rialavägen bör kunna komplet-
teras inom det nu ianspråktagna området. En tydlig 
gräns bör bibehållas i norr så att Roslags-Kulla och 
Wira fortsatt upplevs som två samhällen.

Om en ny sträckning av väg 276 blir aktuell på 
lång sikt bör ett mindre utbyggnadsområde kunna 
tillföras nordost om kyrkan.

Gestaltning
Bebyggelsen ska i alla tre områdena utformas med 
stor hänsyn till den kulturhistoriskt interessanta mil-
jön. Detta innebär dock inte att bebyggelsen måste 
var historiserande utan väl utformade byggnader i 
modern stil kan förekomma. 

Den nya bebyggelsen i det centrala området 
föreslås ske i form av små flerfamiljshus, parhus och 
friliggande hus i en tätare struktur så att en mer sam-
manhängande bykänsla uppnås. Skalan föreslås vara 
1-2 våningar. 

Innan kompletteringsbebyggelse medges och i 
samband med detaljplaneläggning för bebyggelse ska 
gestaltningsprogram tas fram för att säkra utform-
ning med beaktande av riksintressets värden.

Trafik
Befintligt vägnät föreslås även fortsatt utgöra stom-
men i trafiksystemet men åtgärder bör vidtas för att 
förbättra trafikmiljön och säkerheten. Bland annat 
bör en cirkulationsplats alternativt planskildhet anläg-
gas vid korsningen mellan väg 276 och Grönborgsvä-
gen för att dels förbättra framkomligheten i samband 
med tät trafik från färjan dels sänka hastigheten 
genom Roslags-Kulla. Dessutom föreslås Rialavägens 
och väg 276 sträckning genom Roslags-Kulla byggas 
om för lägre hastighet med markerade entréer och 
karaktär av bygata. 

På längre sikt kan en förbifart söder om kyrkan bli 
aktuell liksom en eventuell framtida spårförbindelse 
mellan Åkersberga och Norrtälje. Om en sådan 
förbindelse blir aktuell är korsningen mellan väg 276 
och Grönborgsvägen ett troligt stationsläge. Fortsatt 
planering i Roslags-Kulla bör därför beakta dessa 
möjligheter.

Teknisk försörjning
VA-verksamhetsområde i Roslags-Kulla utökas att 
omfatta hela samhället när nytt reningsverk byggts i 
Östanå och renvattenförsörjning byggts ut från Skär-
gårdsstad. Befintligt reningsverk centralt i samhället 
byggs då om till pumpstation.
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En möjlig förebild för bostäderna väster om barockparken - 
nutida med enkelt formspråk med material och färgval som 
anknyter till platsen. Arkitekt: Tham Videgård Hansson

Idéskiss till bebyggelse i Östanå såg. Småskalig och tät bebyggelse med havet och bryggan i fonden av den gemensamma gränden.

En annan möjlig förebild för bostäderna väster om 
barockträdgården. Bostäder i Kullön, Vaxholm.  
Arkitekt: Greitz.

Östanå

Bebyggelse
Förslaget redovisar en utbyggnad till ett mer komplett 
kustsamhälle och omfattar kompletteringar dels i tre 
delområden i anslutning till slottet och dels som en 
mindre utbyggnad i anslutning till färjeläget. 

Östanå slott
Väster om barockträdgården i zonen mellan allén och 
"Djurgården" föreslås en samlad bostadsbebyggelse 
uppföras. Delområdet tillhör de delar av slotts-
parken som dominerats av ekonomibyggnader för 
jordbruket, bl.a. den gamla ladugården och mejeriet. 
Bostäder bör kunna rymmas i denna del. Program-
met medger förändrad användning av slottsområdet 
och dess byggnader. Tänkbar användning är bostäder, 
äldreboende, vård, konferensanläggning, restaurang, 
museum etc. Viss komplettering av bebyggelse 
bedöms vara möjlig under förutsättning att den kan 
anpassas till områdets helhetsvärden som beskrivs 
i genomförd kulturutredning, landskapsanalys och 
naturinventering. Detaljfrågorna kring områdets 
framtida utveckling i relation till dess värden måste 
studeras vidare inom ramen för kommande planar-
bete inklusive miljöbedömning innan samlad bedöm-
ning kan göras om bebyggelsens lämplighet.

Östanå såg
Östanå såg utgör idag ett extensivt utnyttjat område 
med byggnader från den tidigare sågverksamheten 
som idag bl.a. nyttjas som ekonomibyggnader för 
jordbruket. Ett större område nyttjas också idag 

som upplag för skogsbruket. I direkt anslutning 
till den f.d. sågen finns ett par äldre bostadshus.
Delområdet har stor potential för komplettering i 
form av en naturlig terrassering mot havet, vackra 
vyer mot skärgården och små värden ur natur- och 
kulturvårdssynpunkt.  I sågenområdet föreslås en tät 
bostadsbebyggelse mellan Sågviken och bokskogen i 
norr. Drygt ett 100-tal bostäder bör kunna rymmas i 
denna del.

I den västra delen av området föreslås komplet-
tering av bebyggelse som avgränsas av det öppna 
landskapsrummet öster om slottsparken och boksko-
gen i norr. Ny bebyggelse ska placeras medvetet med 
respekt för befintliga siktlinjer, bokskogens naturvärde 
samt dess funktion som avgränsning mot det öppna 
landskapsrummet.
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Idéskiss för utvecklingen av Östanå färjeläge. 

Lo
Området rymmer idag ett par äldre arbetarbostäder 
till jordbruket. Området har tidigare omfattat fler hus 
varför en viss förtätning bör kunna ske. Omedelbart 
söder om föreslagen ny infartsväg bedöms ett tillskott 
av ett antal mindre flerbostadshus vara möjligt. Ett 
20-tal bostäder bör kunna rymmas i denna del.

Östanå färjeläge
Färjeläget föreslås utvecklas till en knutpunkt omfat-
tande förutom Ljusteröfärjan, brygga för gods- och 
skärgårdstrafik, gästhamn, servicebutik, båtmack, 
servering, bokaler och bostäder. 

En idéskiss har tagits fram för området. Noden 
i området föreslås bli en plats vid vattnet mellan 
skärgårdsbryggan, färjeläget och en byggnad med 
närservice och kanske en restaurang eller ett café. 
Hela kajen föreslås bli offentlig med koppling till 
vandringsleder mot kusten i sydväst.

Det befintliga färjeläget bör byggas ut med en 
mindre kaj som dels kan betjäna den reguljära skär-
gårdstrafiken som angör Östanå och därigenom tjäna 
som en replipunkt för ökad skärgårdsturism men även 
kunna användas som lastageplats vid godstransporter 
till öarna i leden (se planskiss på motstående sida).

En inre hamnanläggning för fritidsbåtar bör 
ordnas vid färjeläget som en gästhamn i anslutning 
till bensinmack och servicebutik.

Mot Grönborgsvägen och trafikytorna som betjä-
nar färjeläget föreslås ett band av funktioner i form 
av parkeringar (delvis inbyggda), mindre ekonomi-
byggnader som servar bostäderna samt byggnader för 
mindre hamnanknuten verksamhet. 

Gestaltning
De olika nya bebyggelsegrupperna föreslås få olika 
bebyggelsekaraktärer med utgångspunkt från befintlig 
bebyggelse och platsens karaktär.

Bebyggelsen behöver i sin helhet utformas med stor 
hänsyn till de stora kulturhistoriska värdena i området 
som helhet. Detta innebär dock inte att byggnaderna 
måste vara historiserande utan målsättningen är att 
skapa väl utformade byggnader i modern stil som 
fortfarande visar stor respekt för platsens särart. Träar-
kiteltur är utgångspunkten med tanke på både platsens 
historia och långa tradition av skogsbruk.

I samband med detaljplanering  för bebyggelse ska 
gestaltningsprogram tas fram för att säkra utform-
ning med beaktande av riksintressets värden.

Östanå slott
Kompletteringen i trädgårdens nedre delar föreslås ta 
sin utgångspunkt i slottets nyklassistiska stil. Skalan är 
friliggande villor, parhus eller korta radhuslängor.  

Bebyggelsen väster om barockparken föreslås 

utgå från de tidigare ekonomibyggnaderna på platsen 
med högrest träarkitektur, enkelt formspråk och med 
karaktären av hus i park. Skalan är mindre flerfamiljshus 
eller korta radhuslängor.

Östanå såg
Sågenområdet föreslås ges en karaktär av ett modernt, 
tätt skärgårdssamhälle med hus vid gator och gränder. 
Bebyggelsens struktur ska ta till vara på platsens kvali-
téter i form av naturlig terrassering och utblickar mot 
havet. Skalan är friliggande villor eller små flerfamiljshus 
i 1-2 våningar. I norra delen av området mot lövskogen 
kan övervägas att låta skalan bli något större. 

Lo
Den föreslagna kompletteringen i Lo utgår från de 
befintliga högresta (2-21/2 vån) mindre flerbostadshusen 
i trä. Här ska de befintliga byggnaderna sätta ramarna för 
gestaltningen av den tillkommande bebyggelsen och då 
med avseende på typ, placering, skala, proportioner och 
material. 
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En tät och småskalig bebyggelse vid Östanå såg kan bilda ett 
modernt skärgårdssamhälle som tar vara på platsens kvaliteter 
av form av naturlig terrassering och utblickar mot havet. 
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De befintliga äldre arbetarbostäderna vid Lokvarn bör sätta 
ramarna för tillkommande bebyggelse i sitt närområde. 

Den föreslagna nya bebyggelsen söder om Lo och 
omedelbart söder om föreslagen ny infartsväg ska utgå 
från samma ramar för gestaltningen men här kan även 
rymmas bostäder med mindre skala i form av friliggande 
parhus eller kortare radhuslängor.

Östanå färjeläge
Bebyggelsen ner mot kajen föreslås även här ges en 
karaktär av ett modernt, tätt skärgårdssamhälle med hus 
vid gator och gränder. Skalan föreslås vara i form av 
radhuslängor eller små flerfamiljshus.

In mot det öppna kulturlandskapet i väster och i norr 
föreslås mer småskalig bebyggelse placerad i några mindre 
bostadsgrupper. 

Bebyggelsens struktur ska ta till vara platsens kvalitéter 
i form av utblickar mot skärgården och kulturlandskapet. 
Skalan kan variera med friliggande villor, korta radhus-
längor eller små flerfamiljshus. 

Teknisk försörjning
Ny och befintlig bebyggelse förutsätts ingå i nytt 
VA-verksamhetsområde som byggs ut successivt i takt 
med bostadsutbyggnaden. Såväl renvatten som spill-
vattenledningar föreslås följa den nya angöringsvägen 
från reningsverket vid Grönborgsvägen och österut. 
Preliminärt bedöms tre pumpstationer erfordras, en 
ostlig vid Östanå såg, en centralt placerad för Slotts- 
och Lo-området samt en nere vid färjeläget.

Utbyggnad av kraftförsörjningen sker likaså suc-
cessivt i takt med bebyggelseutvecklingen. En eller 
flera nya nätstationer bedöms bli nödvändiga.

höjas mer väsentligt utan att allvarligt skada kultur- och 
landskapvärdena i området mellan väg 276 och slottet.

Förslaget är att den befintliga vägen med allé 
i huvudsak bevaras. För att minimera behoven av 
ingrepp görs vägen enkelriktad och endast trafik i 
riktning söderut från väg 276 tillåts. Vägen kan då 
behålla sin karaktär, sin grusade yta och allén kan 
bevaras. Träden i allén är troligtvis planterade från 
mitten av 1800-talet och beräknas leva i 30-50 år till. 
Genomförs skötselbeskärning kan träden leva längre.

De övriga vägarna inom området är idag privata 
och föreslås vara det även fortsättningsvis. Det finns 
inga målpunkter inom området som kräver att dessa 
ska vara tillgängliga för trafik från de nya bostadsom-
rådena. Gång- och cykeltrafiken föreslås dock utnyttja 
även de privata vägarna. 

Gång- och cykeltrafik
I samband med att den nya vägen från Grönborgs-
vägen in till de nya bostadsområdena byggs anläggs 
även en gång- och cykelbana längs med vägen. I 
en första etapp kan cyklisterna röra sig längs med 
Grönborgsvägen i blandtrafik för att senare anlägga 
en separat gång- och cykelbana. 

Kollektivtrafik
Bebyggelsen inom Östanå kustsamhälle betjänas med 
kollektivtrafik genom i första hand den befintliga buss-
hållplatsen vid Grönborgsvägens korsning med den 
nya föreslagna tillfarten. Gång och cykelväg till buss-
hållplatsen byggs ut parallellt med den nya tillfarten.

Färjeläget förblir bytespunkt på kort sikt. Roslags-
Kulla blir bytespunkt på längre sikt i enlighet med 
kommunens trafikplan. 

Trafik
Tre principiella alternativ för infarten till Östanåom-
rådet har studerats för att hitta den lösning som är 
lämpligast med hänsyn till områdets stora värden och 
komplexa förutsättningar. 

Programskiss
Princip infart syd har valts som utgångspunkt för 
utformningen av programskissen då det är den 
princip som funnits lämpligast. En beskrivning och 
utvärdering av principerna redovisas på nästa uppslag.

Fordonstrafik
Den nya bebyggelsen kring slottet och inom såg-
området föreslås trafikmatas med en ny väg från 
Grönborgsvägen som ansluter till den östra delen av 
slottsområdet. 

Den alléväg som går från väg 276 till Östanå slott 
kantas av gamla lindar. I dagsläget är det inte möjligt för 
två bilar att mötas längs med vägen. Olika alternativ har 
studerats för att höja kapaciteten på vägen. Slutsatsen 
av studierna är dock att kapaciteten på vägen inte kan 
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Områdets befintliga vägar har lång historisk hävd och är 
knutna till stora kultur-, landskapsbilds- och naturvärden. Att 
använda befintliga vägar för in- och utfart innebär stora 
ombyggnader med efterföljande negativa konsekvenser. 
Därför föreslås befintliga vägar i stor utsträckning bara nyttjas 
för jordbrukets nyttotrafik samt för gång och cykel.

Värderosen nedan redovisar en femgradig skala där mindre 
bra förutsättningar att uppfylla kriteriet ligger närmast origo 
och bra förutsättningar redovisas närmast periferin. Det 
innebär att ju större yta desto bättre principiellt alternativ. 

Utvärdering av alternativa principer för infart till Östanå
Tre olika principer för infart till Östanå har studerats, 
vilka benämns infart befintlig, infart väst samt infart syd, se 
karta på motstående sida. 

Infart Väst har utgått eftersom den innebär en 
längre sträckning, riskerar att öka barriäreffekterna i 
landskapet, har en negativ påverkan på naturvärden 
av regionalt och kommunalt intresse samt innebär 
tekniska svårigheteter med avseende på markprofil. 

Principerna för infart har utvärderats utifrån ett 
antal valda kriterier: Tekniska förutsättningar, efter-
strävad identitet, inverkan på kulturmiljö, landskaps-
bild och naturmiljö, bebyggelseområdets struktur 
och tillgänglighet samt trafiksäkerhet.  Värderosen 
illustrerar nedan gjorda bedömningar i relation till 
dessa kriterier. 

Infart befintlig
Denna principiella lösning bygger på ett vidareutveck-
lande av det nuvarande vägnätet med befintliga infarter 
från norr. Vad gäller allén in mot slottet bygger denna 
principlösning på att kapaciteten förstärks med en ny 
väg parallellt med allén på dess östra sida. 

Befintliga vägar har inte tillräcklig bärighet eller sek-
tion för tillfartstrafik vilket innebär att denna princip 
kräver breddning av många vägar. I de fall vägarna 
kantas av alléer eller tät vegetation innebär det en 
negativ påverkan på närområdets natur- och kulturvär-
den. I samband med breddningar ökar också vägarnas 
barriäreffekt mellan grönområden på ömse sidor.  

Utfarten till väg 276 är svår att lösa på ett trafiksä-
kert sätt. 

Infart Syd
Denna princip ligger till grund för programskissen. Prin-
cipens negativa konsekvenser utgörs av en till större delen 
ny sträckning genom kulturlandskapet. Den nya sträck-
ningen orsakar ingrepp i naturmiljön och i kulturland-
skapet samt påverkan på enstaka värdefulla kulturmiljöer. 
Dessutom innebär förslaget vissa geotekniska svårigheter. 

Trots dessa negativa konsekvenser bedöms de posi-
tiva värden vara större än för övriga alternativ. Identi-
teten för Östanå som "en levande kustbygd i samklang med 
natur- och kulturmiljö" förtydligas genom tillfarten via 
Grönborgsvägen och med fortsatt sträckning i gränsen 
mellan kulturlandskap och vattnet. 

Denna sträckning är också kortare än övriga alternativ 
vilket ger en bättre tillgänglighet till området. Tillsammans 
med en enkelriktad tillfart via allén från väg 276 skapas 
också flexibilitet för trafikanten vid val av infartsväg. 

Teknik

Landskapsbild
Naturmiljö

Kulturmiljö

Identitet

Trafiksäkerhet

INFART BEFINTLIG INFART SYD

Tillgänglighet

Det befintliga vägnätet är i vissa delar också draget 
genom områden med dåliga geotekniska förhållan-
den. Detta innebär större ombyggnader av vägarna i 
samband med breddning och ökning av bärigheten.
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Siktlinjen ut mot Ennäsudden och färjeläget på Ljusterö, från den andra terrassen på södra sidan av Östanå slott.

Översiktlig konsekvensbeskrivning
Denna översiktliga konsekvensbeskrivning syftar 
till att beskriva möjlig påverkan av programskis-
sen, som underlag för ställningstagande kring det 
fortsatta arbetet. Konsekvensbeskrivningen utgör 
också underlag för den bedömning om behovet av 
miljöbedömning för kommande detaljplaner som 
redovisas i huvudhandlingen.

Socialt/kulturellt

Förslaget ger goda möjligheter att skapa attraktiva 
boendemiljöer med sociala kvaliteter, samt även att 
förhöja samhällenas attraktivitet och identitet.

Nya vandringsleder och förbättrade gång- och 
cykelvägar utvecklar områdets samhörighet och 
förbättrar kommunens grönstruktur vilket gör att 
upplevelser med natur- och vattenkontakt förstärks. 

En alltför begränsad och småskalig exploatering 

utan viss genomfartstrafik kan göra att mötesplat-
serna inte blir tillräckligt tydliga, samt att möjligheter 
för kommersiella eller kulturella aktiviteter blir 
begränsade.

Ekonomi 

Att ge förutsättningar för ett ökat permanentboende 
kan i sin tur leda till att ett ökat lokalt företagande 
och mer underlag för kommersiell service. Kommu-
nen ges möjlighet att stärka sin konkurrenskraft då 
förslaget förväntas stärka kommunens varumärke.

Projektekonomin förväntas vara god då bostä-
derna ingår i en attraktiv marknad och kan byggas ut 
etappvis. Svårigheter till försörjning med kollektivtra-
fik och fjärrvärme är en nackdel ur samhällsekono-
miskt perspektiv.

Trafik

Även i framtiden kommer de flesta resorna till och 
från utredningsområdet att bestå av boenderelaterade 
resor samt resor till färjeläget. 

De nya bostäderna kommer att generera en del ny 
trafik i området. Eftersom flest bostäder planeras i 
Östanå kommer trafikökningen vara som störst där. 

Ett antagande om 300 ny lägenheter i Östanå 
längs med vattnet har gjorts. Detta beräknas generera 
totalt mellan 1200  och 1800  fordonsrörelser/dygn, 
beroende på de boendes resvanor och behov av 
transporter. 

Med den nya trafikstrukturen antas ca 80 % av 
tillkommande trafik använda Grönborgsvägen från 
väg 276 för att angöra de nya bostadsområdena. 
Resterande 20 % av trafiken antas nyttja allévägen. 
För utfart till väg 276 kommer all trafik gå via Grön-
borgsvägen. Detta innebär att trafikflödet på Grön-
borgsvägen uppskattas öka från  dagens ca 2 400 till 
3 500  - 4 000  fordon/dygn. Under större delen av 
året innebär detta kapacitetsmässigt inga problem. 
Under sommarmånaderna ökar dock trafiken kraftigt 
på Grönborgsvägen i och med att antalet boende 
på Ljusterö ökar. Under denna period uppstår det 
tidvis köer på Grönborgsvägen medan bilarna väntar 
på att få åka ombord på färjan. De boende har då 
möjlighet att välja allévägen för att ta sig till sina 
bostadsområden.

Trafiken längs med allévägen beräknas att öka 
med ca 120 - 150 fordon/dygn. Den måttliga trafik-
ökningen innebär inget behov av kapacitetshöjande 
åtgärder.
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Natur- och kulturmiljö

Grönstruktur och naturmiljö
Vid bebyggelse av området är det viktigt att ta hänsyn 
till höga naturvärden som finns i området. Centralt för 
områdets höga naturvärden och naturmiljökaraktär 
är att upprätthålla ett fortsatt aktivt bete. Vid ökad 
bebyggelse finns risk för konflikter mellan boende 
och djurhållning, varför områden för djurhållning har 
reserverats i programskissen. Där bebyggelse sker i 
närheten av betesmark, ska samråd med djurhållare ske 
för att säkerställa att inga konflikter uppstår. 

I det övergripande förslaget till markanvändning 
har hänsyn tagits till höga naturvärden samt till 
jord- och skogsbrukets intressen. Utöver enskilda 
naturvärdesobjekt i området utgör området som 
helhet en ekologisk värdekärna. Fysiska ingrepp i 
form av bebyggelse samt ökat besökstryck i naturom-
rådena kan komma att påverka känsliga miljöer samt 
växt- och djurarter negativt. Utformningen av nya 
vandringsleder och bostadsnära rekreationsområden 
behöver planeras med stor hänsyn till detta.

All bebyggelse bör placeras och utformas så att de 
ekologiska sambanden bibehålls. Områdets kontinuitet 
och värdebärande funktion återfinns vid havsstrand-
ängarna, slutna skogsbeten och torrbackar samt äldre 
ädellövskogsområden och solitärer (företrädelsevis ek 
och tall). Dessa miljöer utgör områdets värdekärnor, 
och där föreslås bebyggelse helt undvikas. Utbyggnad 
och komplettering utanför värdekärnorna bedöms 
dock vara möjlig utan att områdets helhetsvärden 
sänks. 

Natura 2000-området utgörs av fuktängar som vid 

tillgängliggörande med t ex spänger kan försvåra för 
betesdriften i området och i sin tur påverka beva-
randemålet för Natura 200-området. Samråd med 
djurhållaren ska ske i det fortsatta arbetet.

Eftersom fuktängarna utmed Losjön förmodligen 
utgör de fågelrikaste partierna bedöms det som 
olämpligt att dra en vandringsled här. Lämpligare 
vore istället att dra vandringsleden utmed den lilla 
vägen norr om Natura 2000-området som går ned 
mot Wira bruk. 

Programområdet som helhet hyser en mångfald 
av mycket höga naturvärden. Vilka konsekvenser 
föreslagen kompletteringsbebyggelse, nyutbyggnad 
inklusive ny infrastruktur slutligen ger upphov till, 
beror av var och hur  och i vilken omfattning bebyg-
gelsen utformas. Kärnområdena Östanå, Roslags-
Kulla och Wira bedöms, ur naturvärdessynpunkt, tåla 
en måttlig utbyggnad och komplettering av bebyg-
gelsen. Programförslaget bedöms inte ha påverkan 
på områden som är skyddade enligt lag eller områden 
som har klassats som nationellt, regional eller kom-
munalt värdefulla. Begränsad utveckling föreslås i två 
områden av kommunalt intresse vid Roslags-Kulla 
och Östanå slott. 

Fortsatt arbete
• Naturvärdena inom det inventerade området får 

idag anses vara relativt väldokumenterade och 
kan utgöra en grund för vidare arbete. Eventuellt 
kan det bli aktuellt att genomföra en fördjupad 
inventering på vissa artgrupper i en del utav områ-
dena med kommunalt intresse. Områden som 
skulle kunna bli aktuella att utföra kompletterande 
inventeringar i är: område 5 som utgörs av betade 

ekbackar, område 12 som utgörs av fuktängar 
samt område 8 som utgörs av solitära ädellövträd 
(se vidare rekommendationer i Ekologigruppens 
naturinventering).

• Inför kommande detaljplanering bör förslag till 
skyddsåtgärder och anpassningar av bebyggelsen 
ske med hänsyn till spridningsvägar, lokala natur-
värden/naturobjekt och behovet av närnatur/
parkmiljöer. Behovet av gröna kopplingar och 
buffertzoner mellan nya bebyggelseområden och 
befintliga naturmiljöer bedöms vara särskilt viktiga 
att studera.

•  I samband med planeringen av eventuell ny vand-
ringsled bedöms det som lämpligast att dra vand-
ringsleden utmed den lilla vägen norr om Natura 
2000-området som går ned mot Wira bruk. Vidare 
bör vandringsleden dras väster om det mindre 
partiet med högörtsäng i den sydvästra delen av 
sjön, vilket också är ett Natura 2000-område. I 
samband med åtgärden bör föras en tidig dialog 
med Länsstyrelsen i enlighet med bestämmelserna 
i 7 kap 28 § miljöbalken.

• Anläggande av en vandringsled bör ske i samråd 
med Länsstyrelsen och berörd djurhållare. Därtill 
bör en fågelinventering tas fram för att säkerställa 
eventuella häcklokaler för störningskänsliga fåglar 
i strandmiljön. 
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Kulturmiljö
Stora delar av området för planprogrammet är klassat 
som riksintresse för kulturmiljövården. En exploa-
tering av området kan komma att påverka dessa 
kulturmiljövärden. Risken finns att områdets tydliga 
herrgårdskaraktär går förlorad eller inte blir lika 
tydlig efter ytterligare exploatering. Det är den sam-
manhållna karaktären som utgör programområdets 
främsta kulturvärden. Byggs en av komponenterna 
bort, sänks inte enbart kulturvärdena lokalt, utan hela 
områdets kulturvärden sänks något, då kopplingarna 
mellan de olika verksamheterna stödjer varandra. 

I planprogrammet föreslås en förtätning och 
utvidgning av befintlig bebyggelse. En viss förtät-
ning och utvidgning kring Wira och Roslags-Kulla 
har kontinuerligt genomförts och att fortsätta denna 
utveckling förefaller naturligt. Speciellt Wira har 
historiskt sett haft ett större antal byggnader än idag. 
Roslags-Kulla ligger i brytpunkten mellan skog och 
öppet landskap och har sedan länge varit en naturlig 
knutpunkt. Eftersom Roslags-Kulla i vissa delar 
redan har exploaterats är det naturligt att fortsätta 
komplettera i området.

I planprogrammet föreslås även bostadsbebyggelse 
på platser som tidigare varit obebyggda och som inte 
ligger i direkt anslutning till bebyggda miljöer. I dessa 
områden är extra viktigt att den nya bebyggelsen inte 
utplånar spåren från tidigare verksamheter på platsen. 
Det är också viktigt att det nybyggda inte kan förväxlas 
att vara en del av det historiska sammanhanget. Det 
ska vara lätt att se vilken bebyggelse som hör till den 
tidigare herrgårdsdriften och vad som är ett tillägg.

Fortsatt arbete
• Med hänsyn till programområdets höga kulturmil-

jövärden bör i detaljplaneskedet, mer detaljerade 
studier göras av bebyggelsens placering i landska-
pet. Detaljerade analyser inklusive visualisering 
(fotomontage, illustrationer m.m.) som studerar 
konsekvenserna på kulturmiljö- och upplevelse-
värden bör tas fram innan slutlig bedömning av 
bebyggelsens lämplighet (t.ex. typ av bebyggelse, 
höjd, placering). Detta är viktigt inte bara för de 
områden där det krävs miljöbedömningar (se 
avsnittet Behov av miljöbedömning sid 46.

• En mer detaljerad dokumentation av den kultur-
historiska bebyggelsen behöver tas fram i enlighet 
med lagen om kulturminnen och som underlag 
för fortsatt detaljplanering. 

Landskapsbild
Området innehåller höga värden ur landskapsbild- 
och upplevelsevärdesynpunkt. Landskapsvärdena 
sammanhänger i hög grad med helheten men vissa 
områden är känsligare än andra. En exploatering av 
området kommer att påverka dessa värden. Risken 
finns att områdets tydliga karaktär går förlorad eller 
inte blir lika tydlig. Men med omsorg och kvalité i 
den fortsatta planeringen och utformningen av ny 
bebyggelse och infrastruktur kan värdena i området 
inte bara bibehållas utan till och med hävdas.  

Några av de känsligaste landskapen är det pas-
torala landskapet kring Mälby, och hagmarkerna 
närmast Losjön vid Wira. Det öppna landskapet gör 
att ny bebyggelse lätt hamnar i konflikt med den äldre 
kulturmiljön. Miljön är mycket känslig för föränd-
ringar och för att bibehålla känslan av ett pastoralt 

odlingslandskap behöver enheten hållas intakt. Färre 
åkerholmar och brutna siktlinjer gör att landskapet 
blir mer statiskt. En stor del av upplevelsen av dessa 
områden bygger på de i många fall medvetet gestal-
tade siktlinjerna (se Landskapsbild i bilaga 1 samt i 
Landskapsanalysen, Sweco 2010).

Hela Östanå slottsanläggning är känslig för 
förändringar. Slott och park är byggda som en enhet 
med väl avvägda proportioner och det är svårt att 
urskilja enstaka objekt som mer värdefulla än andra. 
Vid en exploatering i anslutning till slottet är det 
viktigt att slottet och dess omgivningar bibehåller sin 
karaktär samt att de övergripande siktlinjerna bevaras, 
sett både från väg 276 och från Furusundsleden. 

I det öppna landskapsrummet direkt öster om 
slottsparken bör nya byggnader undvikas helt. Ny 
bebyggelse får inte stöd i landskapet och riskerar 
att skada de medvetet gestaltade siktlinjerna mellan 
slottet samt Furusundsleden och Ennäsudden. Väster 
om slottet, i kanten av Djurgården, finns sedan länge 
olika ekonomibyggnader. Denna sida av slottet är 
inte lika känslig för exploatering, då ny bebyggelse 
får stöd av skogsbacken och befintlig bebyggelse. Det 
bedöms vara viktigt att bevara brynkanten sedd från 
Östanå slott och siluetten av Grönkulle.

Sågviken bedöms inte vara lika känslig för exploa-
tering. Området är väl avgränsat och ligger på ett väl 
tilltaget avstånd från slottsanläggningen. Hänsyn bör 
tas till befintlig äldre bebyggelse samt till spåren från 
den tidigare sågverksamheten.

Bokskogen sägs vara Sveriges nordligaste. Den bildar 
även en viktig kuliss till slottet och bör förbli orörd. 
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Fortsatt arbete
• Med hänsyn till programområdets höga land-

skapsbildsvärden bör mer detaljerade studier göras 
av bebyggelsens placering i landskapet. Detalje-
rade analyser inklusive visualisering (fotomontage, 
illustrationer m.m.) som studerar konsekvenserna 
på kulturmiljö- och upplevelsevärden bör tas fram 
innan slutlig bedömning kan göras bebyggelsens 
lämplighet (t.ex. typ av bebyggelse, höjd, place-
ring). Denna är viktigt inte bara för de områden 
där det krävs miljöbedömningar (se avsnittet Behov 
av miljöbedömning).

Vattenmiljö, dag- och ytvatten
Ny bebyggelse i området innebär förmodligen en 
relativt liten direkt negativ påverkan för områdets vat-
tenmiljöer, förutsatt att byggnation inte sker i direkt 
anslutning till de känsliga stränderna. Vattenmiljöerna 
är i dagsläget opåverkade eller obetydligt påverkade 
av förorenings- och närsaltsbelastning1. 

Hur stor tillrinning och föroreningsbelastning av 
dagvatten det blir och vilka konsekvenser detta kan 
få för vattenmiljöerna, beror helt på omfattningen 
av den framtida bebyggelse samt val av VA- och 
dagvattensystem. 

En utbyggnad innebär, oavsett val av lösningar, att 
andelen hårdgjorda ytor och trafiken i området ökar. 
Detta medför minskade infiltrationsmöjligheter samt 
ökad föroreningsbelastning till närliggande recipien-
ter. Med väl fungerande dagvattenlösningar, fördröj-
ning och rening, bedöms de negativa konsekvenserna 
för recipienterna bli små. En förtätning av bebyggelse 
i området, med en anslutning till kommunalt vatten 
1 Bottenfaunaprovtagningar, Länsstyrelsen 2004

och avlopp kan samtidigt påverka positivt genom 
att befintliga problem som kommer av befintliga 
enskilda brunnar och avloppsanläggningar kan lösas. 
För befintlig vattentäkt i Roslags-Kulla, som övergår 
till reservvattentäkt då sjöledning från  Skärgårdsstad 
till Wira byggs ut, finns ett skyddsområde (Läns-
styrelsens beslut 1995:97). Inom skyddsområdet 
gäller föreskrifter för bl.a.  hantering av brandfarliga 
varor och andra varor som kan förorena vattnet, för 
avloppsutsläpp, upplag, täkter samt schaktningsar-
beten. Inom inre skyddszon får bostadsbebyggelse 
enligt föreskrifterna  inte uppföras och inom yttre 
zon krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämn-
den. Eventuell konflikt mellan vattenskyddsområdet 
och bebyggelse inom skyddsområdet utreds vidare i 
det fortsatta detaljplanearbetet.

I programmet skisseras nya båtplatser och en ny 
badplats. Behovet och omfattningen av eventuella 
vattenarbeten är i dagsläget inte klarlagt. Vid eventu-
ella vattenarbeten brukar generellt uppstå grumling 
av bottensediment. Sedimenten som rörs upp brukar 
generellt sedimentera på botten redan inom några 
veckor. Grumling kan störa lek- och uppväxtmiljöer 
för fisk genom att slam sprids över bottenvegeta-
tion. Denna påverkan kan begränsas om vattenar-
betena utförs under december-mars och om s.k. 
”grumlingshinder” används för att skärma av berörda 
vattenområden. 

Nya båtplatser skulle, bortsett från den direkt 
fysiska påverkan på vattenmiljön vid anläggningsar-
betet, även ge en ökad båttrafik i Sågviken. En ökad 
båttrafik skulle sannolikt medföra en viss stress på 
vattenmiljöerna (flora och fauna) i form av buller-
störning, spill av olja och kemikalier från bl.a. båtbot-

tenfärg och drivmedel samt grumling. I samband med 
framtida vattenarbeten kan man att behöva ansöka 
om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken. 

Konsekvenserna av behövliga vattenarbeten ska 
studeras oavsett det blir fråga om anmälan eller 
ansökan om tillstånd. Exempel på arbeten/åtgärder 
som faller under begreppet vattenverksamhet är bl.a. 
grävning, pålning, schaktning och muddringsarbeten. 
Anläggande av nya bryggor kan också tänkas ingå. 

Fortsatt arbete
• I samband med detaljplaneläggning behöver en 

fördjupad beskrivning av dag- och ytvatten tas fram 
som inkluderar klassning enligt VISS samt status 
enligt vattendirektivet.

• En dagvattenutredning bör tas fram som underlag 
för det fortsatta arbetet med att föreslå och utforma 
lämpliga dagvattenåtgärder. En sådan utredning bör 
utreda behovet av renings- och fördröjningsåtgärder 
samt ange förslag till riktlinjer vad gäller omhänderta-
gande av dagvatten från vägar och bebyggelseområ-
den. En utgångspunkt för dagvattenutredningen bör 
vara att minimera risken för uppkomst av negativa 
konsekvenser för områdets känsliga vattenmiljöer 
(särskilt Loån och Losjön).

• Vikarnas ekologiska värden bör utredas innan 
lämplig plats för småbåtshamn och badplats kan 
bestämmas.

• I samband med eventuella framtida vattenarbeten 
i havsvikarna (iordningställande av badplats och 
båthamn/bryggor) bör samrådas med Länssty-
relsen i det fall att planerade åtgärder omfattas av 
bestämmelserna i 11 kap. miljöbalken (s.k. vatten-
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verksamhet). Åtgärder som kan tänkas bli aktuella 
att anmäla/pröva är eventuella grävningsarbeten 
och om det blir aktuellt med utfyllnad, pålning 
och muddringsarbeten, även dessa. Själva båt-
bryggorna, liksom badplatsen, kan också behöva 
anmälas enligt 11 kap. miljöbalken. Inför samråd 
bör bl.a. vattenmiljö- och naturmiljövärden, plane-
rade åtgärder, trolig miljöpåverkan samt förslag till 
lämpliga skyddsåtgärder, redovisas mer ingående.

• En eventuell konflikt med vattenskyddsområdet 
och bebyggelse i Roslags-Kulla bör utredas i det 
fortsatta detaljplanearbetet. 

Strandskydd
Bebyggelse eller andra åtgärder i strandnära lägen 
kan komma att påverka de värden som strandskyddet 
syftar till att skydda, framför allt vad gäller bevarande 
av biologisk mångfald. Exempelvis kan förutsätt-
ningarna för häckande fåglar påverkas negativt av 
mark- och vattenarbeten eller strandnära bebyggelse 
och vägar. 

Programskissen omfattar förslag om att skapa nya 
båtplatser i Sågviken. Havsvikens naturvärden är i 
dagsläget inte inventerade varför direkta konsekven-
ser ej ännu kan klargöras. I samband med åtgärder 
inom strandskyddade områden ska dispens sökas 
hos kommunen. För åtgärder som omfattas av nya 
detaljplaner prövas strandskyddsfrågan i planen. 

Åtgärder i strandnära lägen som t.ex. nya 
vandringsleder och utsiktsplatser utmed farleden 
och Loån kan innebära positiva konsekvenser ur 
rekerationssynpunkt. Tillgängligheten till stränderna 
och strandnära naturupplevelser bedöms stärkas av  

förslaget, vilket kan motivera exploatering i zoner 
som omfattas av strandskydd. Nya båtplatser innebär 
vidare att boende i området ges möjlighet till båtliv, 
vilket är positivt ur frilufts- och rekreationssynpunkt. 
Därutöver kan tillgängligheten till ständerna förbätt-
ras genom nya rörelsestråk, bryggor m.m. 

Fortsatt arbete
• I samband med ansökan om dispens eller upphä-

vande av strandskyddet bör en fågelinventering 
genomföras som underlag för beslutet.

• I samband med en eventuella nya båtplatser ska de 
negativa konsekvenserna för natur- och vattenmil-
jöer studeras vidare inom ramen av en MKB enligt 
11 kap. Miljöbalken.

• Generellt rekommenderas att kajer, bryggor, 
gång- och cykelvägar samt allmänna platser utmed 
havsvikarna utformas så att strändernas karaktär 
och naturvärden så långt som möjligt kan bevaras. 
Partier med strandvegetation och vassruggar bör 
också sparas.

Människors hälsa och säkerhet

Rekreation
Fragmentering är ett av de största hoten mot 
grönområdenas funktion som rekreations- och 
friluftsområden. Det gäller både för stora och små 
områden och kan uppstå på grund av planerade nya 
bebyggelseområden, infrastruktur m.m. som på olika 
sätt skär av sammanhängande naturområden. Med 

småhusbebyggelse som i huvudsak planeras inom 
programområdet bedöms att de större grönområdena 
kan bevaras, om utbyggnaden sker på ett omsorgs-
fullt sätt. För att bevara ett hög rekreationsvärde på 
de större sammanhängande skogsområdena samt 
upplevelsevärdet av skogskänsla, rekommenderas 
ett generellt avstånd på ca 200-250 m från planerad 
bebyggelse och vägar2. Det finns samtidigt risk för 
en intressekonflikt mellan tillgången till lättillgänglig 
rekreationsskog/tätortsnära natur och ekologiskt 
känsliga naturområden.

Kulturlandskapen kring Östanå är beroende 
av markanvändning med fortsatt åkerbruk och 
betesdrift. Förändringar i markanvändning eller 
intressekonflikter mellan exploatering och åkerbruk/
betesdrift med igenväxning som följd skulle påverka 
områdets värden negativt. Alltför storskalig bebyg-
gelse samt bebyggelse eller åtgärder som splittrar 
landskapet kan utgöra ett annat hot. 

Stora delar av skogsområdena kring Östanå, 
Roslags-Kulla och Wira är idag inte särskilt tillgäng-
liga. Skyltning av stigar och leder ut i omgivande 
skogsområden är bristfällig (bortsett från Roslags-
leden). Områdets storlek och kombinationen stora 
sjöar och mindre värdefulla naturmiljöer, innebär 
dock att det bör kunna tåla en utveckling för det 
rörliga friluftslivet. Med nya leder, entréer och bra 
skyltning kan rekreationsvärdena och tillgängligheten 
till naturmiljöerna förbättras. 

Skärgårdslandskapet utgör en stor attraktion med 
ett flertal allmänt tillgängliga kuststräckor i områ-
det. Det är idag relativt svårt att hitta ned till dessa 
kuststräckor mot Furusundsleden och vid insjöarna. 
2 Grönplan för Österåker, underlagsrapport rekreation 2009.
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En exploatering i kustzonen kan öka tillgängligheten 
till dessa kuststräckor. 

Fortsatt arbete
• Med hänsyn till programområdets höga friluftvär-

den bör i det fortsatta arbetet studeras hur pro-
gramområdets sammantagna rekreationsvärden 
påverkas av en exploatering. 

• Vidare bör studeras vilka åtgärder som är nöd-
vändiga för att säkerställa och förstärka områdets 
frilufts- och upplevelsevärden. Åtgärder som 
underlättar för allmänheten att ta sig ut i naturen 
kan t.ex. vara ökad information, skyltar, vägvis-
ning och möjlighet till parkering/kollektivtrafik.

Tillgänglighet
Avståndet mellan planerad bostadsbebyggelse och 
närmaste livsmedelsbutik och service är långt. Detta 
innebär att de boende sannolikt kommer att bli 
relativt bilberoende. Ny bebyggelse i området kan 
medföra att serviceutbudet och kollektivtrafiken i 
området ökar. Detta skulle kunna begränsa ökningen 
av biltrafiken och även bidra till att minska bilanvänd-
ningen även för befintliga boende i området.

Avstånden till skola och busshållsplats varierar 
inom programområdet. Även för de områden som 
ligger relativt långt från närmsta busshållsplats 
bedöms avstånden för att gå eller cykla inte vara 
orimliga. Möjligheterna förstärks av de nya gång- och 
cykelvägar som skisseras i programmet. 

Djurhållning och jordbruk
Ny bebyggelse föreslås i huvudsak inte direkt på jord- 
eller skogsbruksmark.. Mot bakgrund av att Östanå har 

landsbygdskaraktär och att orten har en lång tids tradi-
tion av jordbruk, bör framhållas att hållande av djur och 
jordbruk är ett naturligt inslag i området. Acceptansen 
för störningar bedöms vara högre än i mer tätbebyggda 
områden, eftersom att de boende gör ett medvetet val 
då de flyttar till en mer lantlig bygd. Det bör även näm-
nas att boende ofta också upplever närheten till djur och 
jordbruk som ett positivt och värdefullt inslag i närheten 
av sin boendemiljö. 

Risk för framtida restriktioner för djurhållningen 
bedöms som liten, men med ökad bebyggelse i 
området finns alltid en viss risk för konflikter mel-
lan boende och djurhållning/jordbruk. Allt för 
stora begränsningar i jordbruksverksamheten skulle 
troligen medföra att områdets naturvärden och 
landskapets karaktär påtagligt försämras. Dagens 
kulturlandskap är beroende av kontinuerlig betesdrift 
och jordbruk. 

Fortsatt arbete
• I fortsatt planarbete inklusive kommande miljö-

bedömningar ska frågan om på platsen lämpliga 
skyddsavstånd till ladugården vid Östanå slott 
samt betesmarker studeras djupare. 

• Samråd ska under hand ske med markägare kring 
jord- och skogsbrukets intressen i det fortsatta 
arbetet. 

Risk och säkerhet
Den exakta placeringen och utformningen av kom-
mande bebyggelse är ännu inte bestämd. Det är 
svårt att redan nu ta ställning till huruvida bebyg-
gelsen har tillräckliga skyddsavstånd eller om en 
riskanalys kan komma att krävas för fortsatt detalj-

planering. Faktorer som ska beaktas i det enskilda 
fallet och vid bedömningen av lämplig skyddszon är 
t.ex. transportvolym som fraktas på vägen/farleden, 
typ av gods, bebyggelsens användning, vegetation 
och topografi samt om det finns behov av särskilda 
byggnadstekniska skyddsåtgärder.

En stor del av den tilltänkta bostadsbebyggelsen 
inom programområdet kommer att ligga utanför 
både riskområden och de avstånd som Länsstyrelsen 
ställer krav på att en riskanalys ska upprättas. Inom 
några områden med planerad bostadsbebyggelse är 
det dock troligt att en konflikt kan uppstå mellan 
planerad bebyggelse och riskerna i och med befintlig 
infrastruktur. 

Fortsatt arbete
• I fortsatt arbete bör samråd ske med Länsstyrelsen 

om behov finns av att upprätta en riskanalys. 
Detta kan exempelvis gälla vid detaljplan för 
Östanå färjeläge och för eventuella detaljplaner 
med ny bebyggelse utmed väg 276. 

Buller

Vägtrafik- och fartygsbuller
Risk för bullerstörning bedöms generellt vara liten 
inom programområdet. På några platser kan det dock 
behövas särskilda bullerdämpande åtgärder vid pla-
nering av bostadsbebyggelse. Detta kan främst vara 
aktuellt för planerad bebyggelse utmed väg 276, vid 
färjeläget i Östanå samt annan strandnära bebyggelse 
utmed Furusundsleden. Genom att tillämpa avstegs-
fall enligt Socialstyrelsens riktlinjer, d.v.s. säkerställa 
att varje bostad ges tillgång till en tyst sida och tyst 
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uteplats, bedöms riktvärdena för trafikbuller kunna 
innehållas. Nya vägar inom planområdet bedöms ge 
en marginell påverkan beträffande trafikbuller, med 
hänsyn till att det endast är en mindre mängd trafik 
som kommer att använda de nya lokalgatorna.

Den typ av fartygsbuller som kan komma att 
behöva beaktas avser maximala ljudnivåer. Framför 
allt är det Socialstyrelsens riktlinjer för lågfrekvent 
buller som skulle kunna överskridas kortvarigt vid 
nya bostäder som skisseras utmed farleden. Riktvär-
det för dygnsekvivalent ljudnivå kommer sannolikt att 
kunna innehållas utmed hela farleden, främst p.g.a. av 
tillräckligt avstånd till fartygen i farled. Genom att ge 
varje bostad tillgång till en tyst sida, kan riktvärdet för 
maximal ljudnivå innehållas. Fartygstrafikbuller kan 
svårligen åtgärdas på annat sätt p.g.a. att källan är pla-
cerad högt över mark och därmed är svår att skärma 
av. Inomhus finns goda möjligheter att åtgärda 
fartygstrafikbuller och innehålla Socialstyrelsens 
riktvärden, med hjälp av exempelvis en tung fasad. 

Övrigt buller och vibrationer
Bostäderna planeras delvis inom områden där aktivt 
jordbruk bedrivs. Sådan verksamhet orsakar olika 
typer av buller. Buller som uppkommer under kör-
ning av arbetsredskap är knutet till särskilda årstider 
och kan uppkomma i samband med sådd, harvning, 
plöjning och skörd. 

Om bostäder planeras nära vattnet och en even-
tuell småbåtshamn bör beaktas att buller från båt-
trafiken (båtmotorer och master från segelbåtar) inte 
riskerar att störa de boende. 

I samband med att fartyg trafikerar i farled kan det 
även finnas risk för vibrationer. Storleken av vibra-

tioner påverkas bl.a. av markförhållanden; lerjordar, 
men även sand- och siktjordar, kan vara problema-
tiska ur vibrationssynpunkt. Avståndet till fartygen 
påverkar också uppkomsten av vibrationer; generellt 
gäller att en fördubbling av avståndet ger en halvering 
ur vibrationssynpunkt. 

Fortsatt arbete
• Detaljerade utredningar om buller och vibrationer 

är nödvändiga vid planläggning av nya bostäder 
längs farleden och länsväg 276. Detta oavsett om 
en miljöbedömning behöver genomföras. 

• Det kan vara svårt att vidta åtgärder som har en 
effekt på vibrationer. Markens lämplighet för 
bebyggelse, särskilt på sand- eller lerjordar nära 
farleden, bör härmed studeras innan bebyggelsens 
lokalisering fastställs. 

Övrig miljöpåverkan

Luftmiljö
Utsläppen till luft inom Österåkers kommun ligger 
generellt under gällande miljökvalitetsnormer. De 
luftföroreningar som förekommer inom program-
området härrör främst från trafik på väg 276 och till 
viss del även från fartygstrafiken. Enligt uppgift från 
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund3 låg 
halten av inandningsbara partiklar (PM10) för hela 
programområdet, i det lägsta intervallet, d.v.s. >27 
µg/m3. Detta värde ska jämföras med normen som 
regeringen satt upp vilket säger att medelvärdet för 
PM10 inte får vara högre än 50 μg/m3 (under det 
36:e värsta dygnet under ett år).
3 Mätningar från år 2005, Luftvårdsförbundet.

Kvävedioxidhalterna inom programområdet 
beräknas ligga i intervallet 12 - 24 µg/m3 (år 2006). 
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid medför att 
medelvärdet inte får vara högre än 60 µg/m3 (under 
det 8:e värsta dygnet på ett år).

Luftföroreningshalterna inom området är låga 
och då exploateringen bedöms medföra en marginell 
ökning av trafiken i området bedöms utsläppen till 
luft förbli små. Utsläpp till luft från fartygstrafiken 
bedöms inte heller medföra några störningar. Den 
förhärskande vindriktningen är sydvästlig och områ-
dets öppna landskapsrum gör att utspädningen av 
utsläpp till luft är mycket god. 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inne-
hållas inom hela programområdet med god marginal.

Markföroreningar
Inga kända markföroreningar finns. Men vid Såg-
viken låg tidigare ett sågverk. Till en början var 
sågen ångdriven. En ny anläggning byggdes under 
1950-talet vilken kom att drivas med råoljemotorer 
och elström, vilket kan tyda på markföroreningar på 
platsen.  

Fortsatt arbete
• I det fortsatta planarbetet bör en markundersök-

ning genomföras för att klargöra om eventuella 
rester från tidigare verksamhet finns i marken 
kring det före detta sågverket.
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Klimatet och hushållning med naturresurser

Klimatpåverkan
Sammanfattningsvis bedöms en utbyggnad i enlighet 
med programmets inriktning bidra till en marginell 
negativ miljöpåverkan beträffande utsläppen av växt-
husgaser. Programförslaget innebär att nya bostäder 
byggs i en perifer del av kommunen, i ett område 
med låg kollektivtrafikförsörjning och relativt långt 
från arbetsplatser, service m.m.  Detta kan innebära 
att de boende kommer att bli relativt bilberoende. 
Detta innebär att utsläppen till luft av växthusgaser 
blir mer omfattande jämfört med om utbyggnaden 
skulle ske i ett mer centralt och kollektivtrafiknära 
område. Det finns förutsättningar för kollektivtra-
fikanvändande, då cirka hälften av den föreslagna 
bebyggelsen ligger inom 400 m från befintliga 
busshållplatser och all föreslagen bebyggelse inom 
900 m. Av kompletterings- och utredningsområdena 
ligger ca 65 procent inom 400 m och övrig inom 900 
meters avstånd. 

Utbyggnaden kan innebära ett ökat underlag till 
att utöka och förbättra kollektivtrafiken och servi-
ceutbudet inom området. Om kollektivtrafiken inte 
förbättras (ökad turtäthet, fler busslinjer etc.) bedöms 
utsläppen till luft bli mer omfattande och konsekven-
serna på klimatet större.

En hög andel småhusbebyggelse och det perifera 
läget innebär att enskilda fastigheter värms med hjälp 
av värmepannor som eldas med fossil olja, eldrivna 
värmepumpar, el eller ved. Detta medför ökade 
utsläpp till luft och leder således till en negativ klimat-
påverkan. Om bebyggelsen byggs energieffektivt och 
uppvärmning m.m. sker med förnyelsebara bränslen 

kan energi- och resursförbrukningen minimeras, 
vilket ur ett klimatperspektiv skulle vara positivt.

Utbyggnad och infrastruktur i strandnära 
områden vid Östanå färjeläge och Östanå slott 
samt utmed Loån kan ligga i riskzonen för över-
svämning, varför programförslaget är utformat 
med hänsyn till konsekvenser vid en havsnivåhöj-
ning. Utmed Furusundets stränder kan finnas 
områden där viss erosion kan förekomma.

Inom området finns dock inga kända områden 
med risk för plötsliga skred eller liknande. Däre-
mot kan det finnas mindre skredrisker vid arbeten 
i lerområden intill Loån och stränder. 

Fortsatt arbete
• I fortsatt detaljplanearbete bör bestämmelser 

för vilken nivå ny bostadsbebyggelse bör 
anläggas på formuleras, med avseende på 
framtida översvämnings-, ras- och skredrisker. 
Risken för erosion, skred och strömmar bör 
vidare utredas. 

• I kommande arbete bör energieffektiva 
lösningar studeras för el och uppvärmning. 

• Möjligheter till byte av transportslag,  t ex 
infartsparkering för bil och cykel, bör stu-
deras vid kollektivtrafiknoder i det fortsatta 
detaljplanearbetet.  

Hushållning med naturresurser
En utbyggnad enligt planprogrammet bedöms 
inte vara förenlig med en långsiktigt god hushåll-
ning. Bebyggelsen planeras i ett perifert läge av 
kommunen, delvis på brukad mark eller i natur-
mark. Utbyggnaden bidrar i hög grad till ökade 

transporter i regionen och därmed till ökade utsläpp. 
Programförslaget innebär även att grönområden som 
är av värde för både kulturmiljön, biologisk mångfald 
och rekreation kan komma att exploateras. En alltför 
omfattande utbyggnad i området skulle också kunna 
innebära att jord- och skogsbruksintressen skadas, 
vilket inte är förenligt med god hushållning.

Om serviceutbudet och kollektivtrafiken i områ-
det kan utökas i och med utbyggnaden bedöms 
planprogrammets negativa inverkan på hushållningen 
med naturresurserna förbättras något.

Fortsatt arbete
• Vid fortsatt planering av ny bebyggelse är det vik-

tigt att väga in och ta hänsyn till andra intressen.    

Samlad bedömning utifrån 
översiktlig konsekvensbeskrivning

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns en 
rad olika intressen inom programområdet som måste 
tas hänsyn till vid ett genomförande av program-
förslaget. Intressena avser djurhållning, jord- och 
skogsbruk, och möjligheter till rekreation. Det finns 
också en rad värden inom programområdet som bör 
bevaras. Det gäller framförallt landskapsbildsvärdet, 
naturvärden, kulturmiljövärden och vattenmiljö-
värden. Bebyggelse bedöms dock kunna utvecklas 
utan att göra större åverkan på dessa intressen och 
värden. Detta är dock beroende av hur den framtida 
bebyggelsen utformas och placeras samt i vilken 
grad bebyggelse tillåts, vilka är viktiga utmaningar för 
kommande detaljplanering. Sammantaget bedöms 
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I det följande redovisas ett preliminärt ställ-
ningstagande till behovet av miljöbedömning för 
kommande detaljplaner. I matrisen på motstående 
sida ges förslag till avgränsning av miljöaspekter för 
respektive MKB. 

Hur detaljplanerna kommer att avgränsas och 
fördelas över tiden är ännu inte klarlagt. Program-
området har därför delats in i olika delområden, vilka 
i senare skeden kan komma att rymma en eller flera 
detaljplaner. Delområdena har givits nummer som 
återfinns i såväl kartan nedan som i matrisen. Numre-
ringen har ingen praktisk betydelse för turordningen 
för detaljplanernas igångsättning. Avgränsningen 
av delområdena har gjorts med hänsyn till att dessa 
bedöms ha inbördes likartade förutsättningar.

Preliminärt motiverat ställningstagande

Nedan listade detaljplaner (inom delområde) 
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan;
• berör inte något nationellt naturvärde (t.ex. 

Natura 2000-område),
• anger inte förutsättningar för kommande tillstånd 

för sådana verksamheter som anges i MKB-
förordningens (1998:905) bilaga 1 eller 3,

• bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan 
med beaktande av kriterierna i MKB-förordning-
ens bilaga 4,

• antas inte omfatta någon av de verksamheter som 
räknas upp i 5 kap 18 § plan- och bygglagen. 

        Obebyggt eller glest bebyggelseområde, delvis 
inom strandskyddat område, utan dokumenterade 
värdefulla miljöer, där större nytillskott föreslås 
ske;

programförslaget innebära en rimlig avvägning 
mellan intresset att utveckla området och intresset att 
bevara områdets värden.

Då bebyggelse planeras i perifera delar av kommu-
nen med långa avstånd till service och arbetsplatser 
samt i områden med begränsade möjligheter till 
kollektivtrafik, och då framförallt småhusbebyggelse 
planeras, vilket ofta innebär mindre energieffektiv 
uppvärmning och elförsörjning samt mindre resurs-
snål va-lösning och avfallshantering, blir påverkan 
på klimatet negativt. En grundläggande konflikt i 
planarbetet gäller å ena sidan önskemålen att bygga 
i de mest kollektivtrafiknära lägena inom program-
området i anslutning till Roslags-Kulla kyrka och å 
andra sidan de stora landskapsbild- och kulturmil-
jövärden som är knutna till landskapet kring kyrkan. 
Kommunen har här funnit att en större utveckling 
än vad som nu föreslås inte är lämplig med hänsyn 
till områdets värden. Om det i framtiden skulle bli 
aktuellt en utbyggnad av en förbifart för väg 276 
och av Roslagspilen, är det rimligt att ompröva detta 
ställningstagande. 

Bebyggelse planeras på viss naturmark vilket är 
negativt ur miljösynpunkt. Emellertid kan det finnas 
indirekta positiva konsekvenser av mer bebyggelse 
i området. Ny bebyggelse ger ett ökat underlag för 
service, verksamheter och kollektivtrafik, vilket 
kan innebära ett minskat bilberoende i området. 
Detta kan också innebära ett ökat socialt värde för 
både befintliga och nya boende. Programförslaget 
möjliggör att kommunen kan erbjuda en alternativ 
boendeform i landsbygd, med goda luft- och ljudmil-
jöförhållanden och med god potential för livskvalitet. 

Behov av miljöbedömning

När en kommun upprättar en detaljplan ska kom-
munen alltid ta ställning till behovet att genomföra 
en miljöbedömning av planen (en s.k. behovsbedöm-
ning) i enlighet med reglerna i miljöbalken (6 kap. 
11-18, 22 §§). Ställning ska tas till om detaljplanen 
kan medföra "betydande miljöpåverkan" i lagens mening, 
med åtföljande krav på att i det fortsatta planarbetet 
genomföra en miljöbedömning som dokumenteras i 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). När program 
upprättas, som i detta fall, görs ställningstagandet i 
programmet.

Planprogrammet för Östanå, Roslags-Kulla och 
Wira ligger till grund för flera detaljplaner. Det främ-
sta syftet med programskedet är att det ska kunna 
ligga till grund för fortsatt arbetet inklusive eventuella 
miljöbedömningar. En översiktlig konsekvensbeskriv-
ning har därför tagits fram parallellt med programmet 
vilket inneburit att många viktiga miljöfrågor kunnat 
belysas i ett större sammanhang och i ett tidigt skede 
(se bilaga 2). Den översiktliga konsekvensbeskriv-
ningen är också underlag till ställningstagandena om 
behovet av miljöbedömning. 

Det finns specifika miljöfrågor att beakta och/
eller utreda även för detaljplaner som inte bedöms 
medföra en betydande miljöpåverkan. 

För att åstadkomma detta krävs dock vid planering av 
bebyggelse, försiktighet och ett noggrant studerande 
av platsens förutsättningar, vad gäller avstånd, kol-
lektivtrafik, teknisk försörjning samt de intressen och 
värden som finns på platsen. 
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Matris med preliminär avgränsning av kommande 
miljökonsekvensbeskrivning till detaljplaner med betydande 
miljöpåverkan.
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2. Östanå slott

• • • •
3. Lo

• • • • • •
4. Östanå 
färjeläge • • • •
5. Roslags-Kulla

• • • • • •

Preliminär områdesavgränsning som 
underlag för behovsbedömning av 
detaljplan. Nummer med röd färg avser 
detaljplaner som bedöms medföra en 
betydande miljöpåverkan.

• detaljplan inom område 1.
 Bebyggelseområde med naturmiljöer (inkl. 

strandskydd) och landskapsbildsvärden av visst 
värde. Förändring och utbyggnad kan ske i mindre 
omfattning; 

• detaljplan inom område 4,
 Bebyggelseområden med värdefulla kulturmiljöer. 

Förtätning/förändring av bebyggelsen kan endast 
ske inom enstaka fastigheter;

• detaljplan inom område 7.
      Område med stora regionala eller kommunala 

dokumenterade värden (kulturmiljö-, landskaps-
bilds-, naturmiljö- och strandskyddsvärden) där 
tillståndspliktig anläggning (reningsverk 3000 pe) 
föreslås: 

• detaljplan inom område 4.

Nedan listade detaljplaner (inom delområde) som 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan. 
Område med vissa dokumenterade regionala eller 
kommunala värden (kulturmiljö-, landskapsbilds-, 
naturmiljö- och strandskyddsvärden) som föreslås för 
bebyggelse; 
• detaljplan inom område 5.
      Område med stora regionala eller kommunala  

dokumenterade värden (kulturmiljö-, landskaps-
bilds-, naturmiljö-, strandskydd- och vattenvärden) 
där viss förändring och utbyggnad föreslås: 

• detaljplan inom område 2,
• detaljplan inom område 3.
• detaljplan inom område 4.
      Område för regional väg, regional järnväg  

och ev. angränsande bebyggelse;
• detaljplan inom område 5.

Preliminär avgränsning av miljökonsekvens-
beskrivningar för kommande detaljplaner
I matrisen till höger redovisas en preliminär avgräns-
ning av de miljöaspekter som i synnerhet bör 
fördjupas eller studeras vidare inom ramen av res-
pektive detaljplane-MKB. Avgränsningen har gjorts 
med hänsyn till föreslagen exploatering och/eller 
delområdets specifika värden. Avgränsningen har 
gjorts utifrån bedömningar gjorda i den översiktliga 
konsekvensbeskrivningen.
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Schaktning för nybygge. Bild: Sweschakt AB.

Från program till detaljplan

Detta planprogram visar på de övergripande inten-
tionerna kring markanvändningen i programområdet. 
Programmet ska ligga till grund för fortsatt detaljpla-
nearbete inom respektive delområde. Detaljplanearbe-
tet kommer att indelas i ett flertal etapper anpassade 
efter förväntad utbyggnadstakt.

Ett eller flera delområden kan komma att bli 
föremål för parallella uppdrag eller tävlingar som ett 
led i fortsatt planarbete.

Ansvarsfrågor – huvudmannaskap

Den föreslagna utvecklingen av de tre delområdena 
Östanå, Roslags-Kulla och Wira förutsätts ske med 
enskilt huvudmannaskap. Kommunalt huvudmanna-
skap förutsätts endast för det överordnade vägnätet 
där Vägverket är väghållare.

I enlighet med kommunens VA-strategi avses 
Österåkersvatten vara huvudman för en succes-
siv utbyggnad av verksamhetsområde för ren- och 
spillvatten.

Finansiering

Finansiering av erforderlig vägutbyggnad ska ske via 
exploateringsavtal med respektive exploatör.

Finansiering av utbyggnad av ren- och spillavtten-
nät sker genom anslutningsavgifter till Österåkersvat-
ten. Särtaxa kommer att tillämpas med hänsyn till 
de stora kostnaderna för bl.a. renvattenledning längs 
kusten från Skärgårdsstad.

Respektive exploatör ska i det fortsatta arbetet 
bära sina egna kostnader.

Tidplan för fortsatt arbete

En mindre detaljplan för nytt reningsverk invid 
Grönborgsvägen har varit på samråd under 2012. 

Arbetet med de första detaljplanerna för bostads-
bebyggelse beräknas påbörjat i slutet av 2010.

Genomförande
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