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(Mindre justeringar och uppdateringar utförda sommaren 2013)

ÄLMSTA MED NÄROMGIVNING

skala 1:19 000

Geografi och landskap
Läge
Älmsta är en ort belägen i de nordöstra kommundelarna av Norrtälje, vid Väddö
kanal. Orten har både en fastlandssida och en del belägen på Väddö. Den attraktiva
Ortalaviken sträcker sig norr om Älmsta. Genom orten passerar länsväg 283 mot
Grisslehamn. Mellan Älmsta och Norrtälje är det cirka 3 mil. Till Hallstavik är det
ungefär 2 mil och till Uppsala cirka 7,5 mil.
Befolkning
Älmsta är en av Norrtäljes större tätorter. Orten hade en befolkning på 1155 invånare 2012. De senaste decennierna har det skett en stark befolkningstillväxt. Ortens
befolkning har ökat med ca 26 procent eller 241 personer sedan år 2000. Det kan
jämföras med Norrtälje stad (9 procent) och hela Norrtälje kommun (8 procent)
under samma period. Sedan 1990 har befolkningen ökat med 33 procent och sedan
1980 med 51 procent. Den kraftiga ökningen sedan år 2000 beror till stor del på
uppförandet av ett område med attraktiva bostäder på Rumpudden i Ortalaviken.

NORRTÄLJE KOMMUN

Älmsta har en stor andel äldre befolkning. År 2011 var 36 procent av befolkningen
65 år och äldre. I hela riket var 19 procent i samma åldersgrupp. Orten har mindre
andel under 20 år än jämfört med riket. År 2011 var 18 procent under 20 år i Älmsta
medan 22 procent var det på riksnivå.
Landskap och grönområden
Älmsta ligger i de inre delarna av Stockholms norra skärgård. Området består av
omväxlande berg i dagen och högre skogsbevuxna moränpartier samt däremellan dalgångar med lerjordar med åkermark. Orten omges av värdefull natur och
eftertraktade friluftsområden. På Väddösidan sträcker sig ett småbrutet jordbrukslandskap med flera äldre byar som Senneby, Rangarnö och Västernäs. Området är
artrikt och utpekat som riksintresse för naturvård. Här finns öppen hagmark, torrbackar, havsstrandängar, betad skog, betat rikkärr och andra våtmarker. Storängens
naturreservat är en löväng med höga naturvärden och ligger strax öster om Älmsta.
Väddö kanal har stor betydelse för det båtbaserade friluftslivet och är utpekat som
riksintresse för friluftsliv. På fastlandssidan sträcker ett stort skogsområde ut sig.
Här förbinder Hålldamsån Ortalaviken med sjön Bornan. Området har höga naturvärden och är av regionalt intresse. Älmsta ligger även inom riksintresse för naturoch kulturvården som finns för skärgården. Det finns gott om fornlämningar både
norr och söder om Älmsta, bland annat gravfält.
I anslutning till Älmsta finns flera närströvområden, Ortalaskogen, Norra sund samt
skogsområdet söder om Älmsta vid Kaplansbacken som är utpekade som lokalt
intresse för friluftslivet. I den fördjupade översiktplanen för Älmsta är även östra sidan av Ortalaviken utmärkt som närströvområde. Genom Älmsta sträcker sig Väddö
kanal som en grön oas. Gångväg och på flera delar cykelväg finns utmed kanalen,
vilket gör den till en attraktiv rekreationsplats. Vid brofästet på Väddösidan ligger,
Elmsta park med utomhusscen. I övrigt finns flera gröna ytor inom bebyggelsen
varav flera anlagda ytor såsom fotbollsplaner. Dock är det brist på allmänna lekplatser. Nätverket Framtid Elmsta arbetar aktivt med planteringar på offentliga platser
i Älmsta.
Sammanfattning
•
Älmsta omges av värdefulla naturområden som har stor betydelse för 		
friluftslivet.
•

Väddö kanal går genom orten som en grön oas.

•

Älmsta har jämfört med riket en stor andel äldre befolkning.

•

Orten har haft en stark befolkningsökning de senaste decennierna.

NATURVÄRDEN

a Gångväg vid Väddö kanal

b Vid Banktorget

c Väddö kanal

d Älmsta park

e Åkermark i södra Älmsta

f Tennisbana

Naturreservat
Regionalt intresse för naturvården
Riksintresse för naturvården
Riksintresse för samlade natur- och kulturvärden
Riksintresse för friluftslivet
Lokalt intresse för friluftslivet
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Infrastruktur
Biltrafik och vägnät
Genom orten passerar länsväg 283 mellan Söderbykarl och Grisslehamn. Vägen går
via en öppningsbar bro i centrala Älmsta. Vägen är olyckdrabbad och vägstandarden
behöver åtgärdas för att höja säkerheten och förbättra framkomligheten.
Från länsväg 283 går väg 1100 mot Ortala och Hallstavik samt väg 1170 mot Barnens ö och Björkö.
Årsmedeldygnstrafiken på väg 283 är i storleksordningen 5000 fordon. Under sommarmånaderna är det hög belastning på vägen när fritidsboende, andra turister och
Ålandsresenärer via Grisslehamn nyttjar den som mest. Toppar på 16000 fordon
per dygn förekommer.

Kollektivtrafik
Linje 636 mellan Norrtälje och Björkö passerar Älmsta med sju turer dagligen fram
och tillbaka på vardagar. På helger och helgdagar går det tre dubbelturer. Linje 636x
går mellan Älmsta – Massum - Gåsvik - Älmsta transporterar företrädesvis skolelever tre gånger dagligen på skoldagar.

Gång och cykeltrafik
Gång- och cykelbana finns utmed väg 283 genom samhället. Utmed Väddö kanal
finns gångstråk, med begränsad möjlighet att cykla. Det finns t ex behov av att
knyta ihop Rågvägen, Svanvägen och vidare söderut för att skapa en genväg söderifrån till Älmsta skola.

Buss 643 mellan Älmsta och Hallstavik avgår sex gånger per dag fram och tillbaka
på vardagar. En dubbeltur avgår på lördagar samt en från Hallstavik till Älmsta söndag och helgdag.

Båttrafik
Väddö kanal är en omtyckt farled för fritidsbåtstrafik. Under 2003 passerade över
20 000 fritidsbåtar kanalen. Reguljär- och yrkestrafik förekommer endast begränsad
utsträckning i kanalen.
Parkering
Pendlarparkeringar är viktiga för att göra kollektivtrafiken tillgänglig och enkel att
byta till. En ny pendlarparkering har byggts vid utfarten mot Norrtälje för att underlätta bytet mellan bil och buss.

Busstationen

Väg 283

Linje 637 som går mellan Norrtälje och Älmsta som även går vidare med vissa turer
till Singö. Elva turer går från Älmsta till Norrtälje måndag till fredag och tolv turer
från Norrtälje till Älmsta. Under lördagar fyra turer och under söndagar och helgdag
går fem turer samma sträcka.

Den fördjupade översiktplanen för Älmsta från 2004 föreslår att bussterminalerna
vid Elmstaskolan och centrum slås ihop och flyttas till ett område mellan skolan
och väg 283. Detta kommer närmare att studeras i den påbörjade detaljplanen för
Älmsta centrum.

Sammanfattning
•
Biltrafiken ökar markant under sommarhalvåret och länsväg 283 blir då hårt
belastad.
•

Det finns behov av utbyggnad av cykelstråk.

Broöppning

TRAFIKKARTA
Skala 1:14200

Teckenförklaring

Genomfart/ Infart
Befintlig GC-väg
Behov av GC-väg
Bussens färdväg
Busshållsplats

Funktioner och folkliv
Handel och service
Älmsta har ett gott utbud av service, mycket på grund av ett bra underlag under
de tider som de fritidsboende är ute i sina hus. Den mesta av handeln i Älmsta är
lokaliserad utmed väg 283 både på fastlands och ö-sidan. I Älmsta centrum finns
livsmedelsaffär, apotek samt ett flertal specialaffärer. Vid Banktorget finns bankkontor. Under sommartid finns flera populära restauranger och caféer på orten. Under
vintern finns det i nuläget en restaurang.
Offentlig verksamhet
Älmsta har två stycken grundskolor, Elmstaskolan med årskurserna F-6 och Norrsundsskolan med årskurserna 7-9. En kommunal förskola, Vinden, finns i anslutning
till Norrsundsskolan. Väddö folkhögskola ligger på Väddösidan och är en internatskola med både längre och kortare kurser. En stiftelse, med ABF som stiftare, är
huvudman för skolan. Väddö bibliotek har flyttats från den gamla rektorsvillan i
anslutning till Väddö folkhögskola till Norrsundsskolan. Primärvård finns i form av
Väddö vårdcentral som är belägen centralt i Älmsta. I Älmsta finns även servicehus.
På orten finns också två gruppbostäder. En allt större andel äldre på orten kan medföra ett ökat tryck på vård och omsorg. Dessutom tillkommer det extra behov av
hemtjänst under sommarhalvåret för fritidshusboende.
Verksamheter
Älmsta har ingen större industri på orten men ett mindre verksamhetsområde finns i
södra delen av orten vid infarten med ett tiotal fastigheter. Därutöver finns ett antal
småindustrier och småföretag inom främst tillverkning, handel och hantverksområdet. Målare, snickare, elektriker, rörmokare m.fl. utgör en stor del av det lokala
näringslivet.
Bostäder
Bebyggelsen i Älmsta domineras av småhus, många av trä. Många av husen är från
mitten av 1900-talet eller tidigare men det finns också småhusområden från 60- och
70-talet. Det förekommer även ett mindre antal flerfamiljshus på orten. Dessa är
främst placerade i anslutning till Älmsta på fastlandsdelen. Under 2000-talet tillkom
ca 130 bostäder i ett antal flerfamiljshus på Rumpudden.
Fritid, kultur och rekreation
Orten har flera livaktiga nätverk och föreningar. Nätverket Framtid Elmsta arbetar
aktivt med att utveckla orten. Arbetet sker i olika arbetsgrupper och genom projekt
inom stadsrummet, med vägar och inom kultur. Väddö IF driver verksamheter inom
olika idrotter bland annat fotboll och innebandy. Idrottsföreningen driver sporthallen Vikingahallen i Älmsta. Det årliga evenemanget ”Elmstanatta” som anordnades
varje sommar i Älmsta har lagts ned men ersatts med Barnens dag, Kanalens dag,
Kulturens dag samt nationaldagsfirande.. För unga finns Fritidsgården Draget vid
Norrsundskolan. Även IOGT-NTO har en omfattande verksamhet för ortens ungdomar. Strax söder om Älmsta ligger Sjöfartsmuseet som berättar om ortens sjöfartstraditioner.

PÅGÅENDE DETALJPLANERING OCH EXPLOATERINGSOMRÅDE

Utveckling av Älmsta
Älmsta är den största och sammanhållande orten i kommunens nordvästra del.
Kommunen stödjer tillväxt i Älmsta vid sidan av Norrtälje stad.
Det planerade bostadsbyggandet i Älmsta med näromgivning perioden 2011-2019
beräknas vara 250 bostäder varav 25 är småhus och resterande 200 bostadsrätter.
I Älmsta pågår detaljplanering för flera stora projekt. Detaljplanearbetet för att
utveckla Älmsta centrum har påbörjats 2011. Syftet är att utveckla centrum med
bostäder och företagsetableringar. Detaljplanen för Kanalstaden vid Väddö kanal
antogs av kommunfullmäktige i juni 2010 och har fastställts. Syftet är att uppföra
200 lägenheter i flerbostadshus bland annat ett 15-våningshus. Planen innehåller
även kontors- och affärsbyggnader, parkeringsgarage och ett värmeverk. I Toftinge
strax söder om Älmsta finns det en detaljplan benämnd Toftinge dal innehållande
tomter för cirka 25 småhus.
År 2006 antog kommunstyrelsen en ny fördjupad översiktsplan för Älmsta, planeringshorisonten fram till 2015. Planen pekar ut ett antal områden för bostadsbyggande med sammanlagt cirka 400 bostäder. Rumpudden som nu är exploaterad.
Videvägen, sydväst om pensionärsbostäderna där detaljplan för bostäder är under framtagande. Värdshusvägen, där detaljplaneprocessen för Kanalstaden pågår.
Brinkvägen på andra sidan kanalen där detaljplan för bostäder är under framtagande. Planen föreslår även bostadsbebyggelse på områden vid Gåsviksvägen, Svanvägen, Mellanvägen i syd-västra Älmsta samt vid Skogsvägen i nord-västra Älmsta. I
östra Älmsta pekas områden ut i Hammarby och norra Sund.
Den fördjupade översiktplanen anger även områdena på båda sidor om Väddö kanal
söder om Älmsta som utredningsområden för ny bostadsexploatering. Planen beskriver en utveckling norrut av verksamhetsområdet vid infarten mot Älmsta. Den
ger även förslag för utveckling av Älmsta centrum norrut. Detta område ingår dock
inte i detaljplaneområdet för den pågående detaljplanen för Älmsta centrum. Under
2007 gjordes ett kvalitetsprogram för centrala Älmsta som gav förslag på hur centrumet kan utvecklas. Programmet föreslår att centrala Älmsta ska knytas samman
till en helhet i form av ett handelsstråk utmed länsväg 283.

Sammanfattning
•
Älmsta har ett gott utbud av kommersiell service i förhållande till ortens 		
storlek.
•

Det planeras för en utveckling av orten och flera omfattande detaljplaner är
pågång.

•

Orten har ett aktivt nätverk/utvecklingsgrupp som arbetar med lokal
utveckling och utformning av stadsrummet.

Bostadsbebyggelse

Rumpudden

Handel vid väg 283

Väddö galleria

Handel i centrum

Vid Banktorget

Restaurang utmed väg 283

Den gamla rektorsvillan vid
Väddö folkhögskola.

Skola

Väddö folkhögskola
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Historia och kulturmiljö

Ekonomiska strukturer och näringsliv

Där Väddö kanal ligger idag fanns det tidigare en viktig förhistorisk farled. Farleden
hade stor betydelse för kommunikationerna både lokalt men även nationellt och
ledde vidare till Åland och Finland. Under medeltiden blev farleden allt grundare och
man lät gräva rännor och muddra den.

Näringsliv
Den geografiska belägenheten i korsningen mellan Väddö kanal, som är en viktig
vattenled och riksvägen till Åland och Finland som är en viktigt handelsled, har påverkat Älmstas näringsliv historiskt. Landsbygden har även bidragit till en flexibilitet
och gör-det-själv-anda. Orten har ett relativt rikt näringsliv. Det finns ingen dominerande arbetsgivare i Älmsta, utan en mångfald av mindre företag i bland annat
hantverksbranschen, men även inom andra branscher. Älmsta har även ett relativt
stort serviceutbud, även om denna verksamhet till stor del är beroende av sommarsäsongen. Orten har ingen större industri. Det finns snickeri, ett större webbhotell,
en industri som tillverkar vågar och en båtfabrik.

Under 1800-talet började arbetet med Väddö kanal. 1840 invigdes den och här gick
regelbunden passagerar- och godstrafik med ångfartyg. I Hammarby, den nord-östra delen av Älmsta tätort bosatte sig människor redan under den yngre järnåldern
(550-1050 e kr) intill farleden. Även på fastlandssidan bodde det människor redan
under järnålder. Ortala bruk, strax norr om Älmsta på fastlandssidan grundlades
på 1500-talet och ägdes av Kronan. På 1700-talet bestod Älmsta by av sju gårdar.
Tätorten Älmsta började växa fram vid tiden för anläggandet av Väddö kanal. Den
reguljära båttrafiken på Väddö kanal lades ner i mitten på 1900-talet.

De flesta arbetsplatserna i Älmsta finns inom vård och omsorg, utbildning, byggverksamhet, men också handel. 76 procent av de boende i Älmsta mellan 20-64 år
förvärvsarbetade 2008, vilket är lägre andel än i Rimbo och Bergshamra men större
andel än i Hallstavik. 37 procent av befolkningen i åldern 60-64 levde på sjuk- och
aktivitetsersättning 2007. År 2008 hade 10% av Älmstas befolkning eftergymnasial
utbildning.
Älmsta i regionen
Älmsta har ungefär lika många arbetsplatser som man har förvärvsarbetande som
bor i Älmsta. Många pendlar in i Älmsta för att arbeta, nästan lika många som pendlar ut. Älmstas läge medför att det är relativt långt att arbetspendla till Stockholm
och Uppsala. Närmaste orter för arbetspendling är Norrtälje och Hallstavik. Hälften
av de förvärvsarbetande som bor i Älmsta pendlar till en arbetsplats i kommunen
och ca 30 procent av de som bor i Älmsta arbetar också i Älmsta. Inpendlingen kommer nästan uteslutande från andra delar av kommunen.
Utbyggnaden av bredband ger möjligheter till distansarbete vilket gör Älmsta till en
attraktiv plats att bosätta sig på. En annan konsekvens är att vistelsetiden i fritidshuset har ökat.

Sammanfattning
•
Älmsta har ingen större industri eller stor arbetsgivare utan präglas av 		
småföretag.
•

Häradskarta 1901-06

Det är relativt stort pendlingsavstånd från Älmsta till Stockholm och 		
Uppsala.

Starka och svaga sidor

+
•

Bra service. Älmsta har för sin storlek ett starkt serviceutbud, speciellt
sommartid, med affärer och restauranger. Detta beror bl. a. på att de
många fritidsboende utgör ett bra underlag för service.

•

Attraktiv livsmiljö. Älmsta erbjuder med sitt läge vid Väddö kanal en
attraktiv livsmiljö med närhet till skärgården, landsbygden och naturen.
Orten är omgiven av värdefulla naturområden som ger goda möjligheter till  
friluftsliv och båtliv. Väddö kanal som flyter genom orten är en stor tillgång
både för närmiljön och turismen.  

•

Starkt utvecklingsnätverk. Orten har ett starkt lokalt utvecklingsnätverk
som genererar framtidstro. Det starka lokala engagemanget och dess
aktiviteter skapar en positiv image.

•

Kollektivtrafik. För sin storlek har Älmsta en väl fungerande kollektivtrafik
som ger pendlingsmöjligheter till Norrtälje stad.

•

Positiv utveckling. Orten har haft en stark befolkningstillväxt de senaste
åren och flera stora bostadsprojekt planeras.

•

Åldrande befolkning. Det finns ett stort behov av utbyggnad av äldreservice
och som kan ge fler arbetstillfällen.

•

Befolkningsfördelning. Älmsta har en sned befolkningsfördelning med en relativt större andel äldre än riket. Detta innebär färre personer i arbetsför ålder
och kan vara ett problem för tillväxt av näringslivet. Den stora andelen äldre
ställer även krav på vård och omsorg på orten.

•

Långa pendlingsavstånd. Älmstas innevånare har relativt långt till arbetsplatser utanför kommunen viket gör det svårare att nå en differentierad arbetsmarknad.

•

Bristfällig vägstandard.  Vägstandarden på anslutande vägar till orten är delvis
bristfällig och utsetts för stort tryck under sommarhalvåret.

•

Bristfällig arbetsmarknad. Älmsta har ingen större arbetsgivare och få arbetstillfällen för ungdomar.

•

Säsongsberoende serviceunderlag. Invånarantalet i bygden varierar stort över
året beroende på det stora antalet fritidshus. Detta ger ett säsongsberoende
underlag till den kommersiella servicen där inkomsterna minskar stort under
vintern.

Utvecklingsmöjligheter

•

Attraktiva boendemiljöer. En ytterligare utveckling av attraktiva boendemiljöer
och en förtätning av orten är en framtidsmöjlighet för Älmsta. Detta i kombinationen med centrumutvecklingen som planeras kan öka ortens attraktivitet.

•

Tjänster inom vård och omsorg. Den höga åldern på befolkningen i Älmsta ger
en möjlighet till en utveckling av tjänster inom vård och omsorg.

•

Turism. Besöksnäringen är med tillgången till båtliv, vatten och naturen en
näring som skulle kunna utvecklas ytterligare i Älmsta.

•

Infrastruktur. Ett förbättring av väg 283 mellan Grisslehamn och Norrtälje
skulle förbättra pendlingsmöjligheter. Åtgärder på vägen genom Älmsta kan
skapa en bättre miljö och säkerheten i orten sommartid.

•

Gång- och cykelstråk. En utbyggnad av gång- och cykelstråk, både inom orten
och till närliggande byar, skulle öka attraktionskraften sommartid och ge möjlighethet till ett hållbara och säkra transportsätt.
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