Översiktsplan 2040
Kortversion

Hej!

Norrtälje - en attraktiv del
av Stockholmsregionen

Vi har från januari 2014 en ny översiktsplan.

Norrtälje är en stor kommun med attraktiva boendemiljöer för alla livsstilar med tillgång till hela Stockholmsregionens arbetsmarknad inom
pendlingsavstånd. Kommunens storslagna skärgård, den vidsträckta
landsbygden, den genuina staden och de mindre orterna gör att det
finns något här som passar de flesta.

Det här är en kortversion som redogör för kommunens översiktliga målsättningar, fokusfrågor och strategier med sikte mot år 2040.
Vill du veta mer om framtidens Norrtälje och översiktsplanen?
Läs mer på norrtalje.se/framtid
Vi vill att Norrtälje kommuns tillväxt ska vara stark och att staden, småorterna, landsbygden och skärgården ska ha optimala förutsättningar
för våra invånare att leva och verka i. Vi vill främja en långsiktigt hållbar
utveckling som möter de behov vi har idag såväl som kommande generationers behov.

Norrtälje stad har en anrik stadskärna med ett brett utbud av alla möjliga
olika verksamheter, bostäder, butiker, kulturupplevelser, hotell, restauranger och mötesplatser. Att riktiga stadskärnor är en bristvara i regionen stärker dessutom Norrtäljes attraktivitet.
Kommunens mångfald av natur- och kulturmiljöer gör att det finns bra
möjligheter för rekreation och livskvalitet. Många av områdena är sällsynta i övriga Sverige och är utsedda till riksintressen och naturreservat.
Landets äldsta nationalpark, Ängsö, ligger också i Norrtälje kommun.
Norrtälje kommun har även en stark entreprenörsanda och ett gott företagsklimat. Vårt stora antal besökare och fritidsboende har möjliggjort
ett stort utbud av exempelvis restauranger och butiker, jämfört med andra kommuner som har samma befolkningsstorlek. Antalet sysselsatta
inom företags- och utbildningstjänster har ökat under 2000-talet och är
snart lika omfattande som kommunens starka byggbransch.

Från vision till verklighet
1.
Roslagen: möjligheter, tillväxt och framtidstro
Norrtälje kommuns vision ligger till grund för arbetet med att ta fram en
robust och långsiktigt hållbar översiktsplan för tillväxt.

2.
Framtid Framgång Framkomlighet - En vision för tillväxt 2010-2040
Norrtälje kommun samverkar med de andra nordostkommunerna i
Stockholms län med syfte att stärka tillväxtförutsättningarna i vår del av
regionen. En ny gemensam vision för utvecklingen av Stockholm Nordost presenterades hösten 2012.

3.
Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva
region
Under 2010 godkände landstingsfullmäktige i Stockholms län en plan
för regionens med ambitionen att profilera regionen i ett globalt sammanhang.

Varför behövs en
översiktsplan?

Fem fokusfrågor

Varje år fattar kommunen tusentals beslut i olika ärenden. Vissa beslut
är små och berör enbart ett fåtal, medan andra påverkar alla invånare i
Norrtälje kommun. Oavsett vilka beslut som tas så har de inverkan på
vår gemensamma framtid. Översiktsplanen hjälper till att förstå hur alla
beslut hänger ihop, och ger en bild av hur politikerna vill att Norrtälje
kommun ska utvecklas.

Med den övergripande visionen om tillväxt, möjligheter och framtidstro som bakgrund har fem strategiska tillväxtfrågor identifierats i arbetet med att utveckla en ny översiktsplan. Utgångspunkten är långsiktigt
hållbar utveckling, tillväxt i hela kommunen och tillväxtmål i nivå med
övriga regionen.

Det är Plan- och bygglagen som reglerar processen för att ta fram en
översiktsplan och vad den måste innehålla. Översiktsplanen ska redovisa kommunens avsikter kring hur Norrtäljes mark- och vattenområden
ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt och hur olika samhällsintressen ska tillgodoses.

Dessa strategiska fokusområden är:

Den ska underlätta för kommande myndighetsutövning, exempelvis
framtagande av detaljplaner, lovgivning eller tillståndsprövning.

Såhär såg processen med
översiktsplanen ut:
ÖP-workshops, seminarier, Fokusfrågorna formuleras, 2011-2012
Samråd kring tjänstemännens förslag - Våren 2012
Utställning av politikernas förslag - Våren 2013
Översiktsplanen antas i kommunfullmäktige – december 2013

Norrtälje kommun ska integreras med och utvecklas i takt med
övriga Stockholmsregionen
Kunskapsresultaten i skolan ska förbättras och utbildningsnivån ska
höjas
Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten på arbetsmarknaden
och utveckla nya och befintliga företag
Hela kommunen ska växa och nyproduktion av bostäder ska öka i
attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter
Norrtälje stad ska stimulera tillväxt och bidra ytterligare till den
positiva utvecklingen i hela kommunen

Norrtälje kommun ska integreras
med och utvecklas i takt med
övriga Stockholmsregionen.
Norrtälje kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Ju mer
integrerad Norrtälje kommun blir i Stockholmsregionen, desto starkare
blir våra lokala förutsättningar för tillväxt gällande befolkning, arbete, utbildning, service och nöjen. Målet är att ligga i nivå med Stockholmsregionen och fokus ligger främst på befolkningsökning, ökade arbetstillfällen
och en ökad andel utbildade på eftergymnasial nivå.
Till år 2040 vill vi:
Öka Norrtälje kommuns invånarantal från 57 000 till 77 000. För att
nå detta resultat behövs en nyproduktion av 300-400 bostäder per år,
samt en årlig permanentning av 300 fritidshus
Öka antalet arbetstillfällen inom kommunen med 7000
Öka andelen eftergymnasialt utbildade från 15% till en nivå som
matchar övriga Stockholmsregionen

Samverkan för tillväxt genom STONO
Norrtälje kommun har tillsammans med Danderyd, Täby, Vallentuna,
Österåker och Vaxholm tagit fram en gemensam vision för utvecklingen
i Stockholms läns nordöstra del. Samverkan gör att vi kan agera med
större kraft för att driva sektorns behov av strukturella satsningar på till
exempel infrastruktur.
Ju fler resurser vi tillsammans kan attrahera inom Nordostsamarbetet,
desto mer kommer det att underlätta vår befolkningstillväxt, ge möjligheter till högre utbildningsnivåer och företagande på samma nivå som
regionen i sin helhet.
För att Norrtälje kommun ska integreras och utvecklas i takt med
Stockholmsregionen kommer vi:
Stötta utvecklingen av stadskärnan Täby/Arninge. Nya bostäder och
arbetstillfällen här gör det möjligt för fler att kunna pendla till och från
arbete inom Norrtälje och regionen
Sträva efter att Norrtälje stad ska bli klassad som ett regionalt
centrum i den regionala planeringen
Arbeta för att kollektivtrafiken med buss får samma kvalitet och omfattning som motsvarande kommuner i länet med spårbunden trafik
Behålla planeringsberedskap för eventuell tillkomst av spårbunden
trafik på lång sikt
Säkra och utveckla kustens och skärgårdens natur-, kultur- och
rekreationsvärden
Nordostsektorns läge i Stockholmsregionen
Nordostsektorn knyts till E4-stråket, Arlanda-Uppsala samt till övriga regionala stadskärnor
inklusive Stockholms centrala delar. Täby centrum- Arninge blir sektorns gemensamma stadskärna. Den stimulerar en ekonomisk tillväxt som gynnar alla kommuner i Stockholm Nordost
och regionen som helhet.

Kunskapsresultaten i skolan
ska förbättras och utbildningsnivån
ska höjas
Utbildning är en viktig fråga för Norrtälje kommuns framtid. Vi har tillgång
till ett brett spektrum av utbildningsmöjligheter, med den lilla bygdeskolan i ena änden och den globala, avancerade högskoleutbildningen i andra. Oavsett om barnet växer upp på en skärgårdsö eller i Norrtälje stad
är målet att ge alla en likvärdig utbildning med rätt verktyg som gör att
var och en kan utvecklas optimalt och göra medvetna livs- och yrkesval.
Ju högre utbildningsnivå våra invånare har, desto starkare blir Norrtälje
kommuns konkurrenskraft då de arbetstillfällen som skapas i Stockholmsregionen allt oftare kräver eftergymnasial utbildning.
För att utveckla skolan och höja utbildningsnivån kommer vi bland
annat arbeta för att:
Dagens och morgondagens barn och unga ska bli stimulerade till
fortsatt utbildning och utveckling.
Höja kvaliteten på alla utbildningsnivåer – från förskola till högskola.
Ha tydliga mål för och högre förväntningar på barn, elever och
studerande.
Satsa på lärarna och ett starkt ledarskap i skolorna.
Campus Roslagen ska vara ett område där människor och
verksamheter möts och där studier, forskning, företag och
entreprenörskap samverkar.

Utmaning
Vi vill erbjuda en utbildning av högsta kvalitet i alla våra skolor.
De formella krav och andra kvalitetsaspekter som ställs på lärare och
resursanvändning gör det svårt att upprätthålla en god kvalitet i våra
minsta skolor. Det finns en konflikt mellan småskalighet och elevernas
rätt till en kvalitativ utbildning, med alla skolämnen och välutbildade
pedagoger.
Familjer med stark studietradition väljer i allt högre grad orternas större
skolor eller friskolor för sina barn, särskilt när barnen kommer upp i
mellan- och högstadieåldern. Våra gymnasieelever har tillgång till ett
stort utbud av skolor även utanför kommunen, vilket gör att konkurrensen om gymnasieeleverna ökar i takt med att elevunderlaget minskar.
Verksamheterna och resurserna i kommunen måste därför hanteras
mer flexibelt än förr.

Ett gott företagsklimat ska
utveckla nya och befintliga företag
Delaktighet på arbetsmarknaden är grunden för tillväxt och välstånd.
Genom ett gott företagsklimat får Norrtälje kommun fler och växande
företag och möjliggör fler arbetstillfällen. Företagsklimatet består av de
attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagarens närmiljö.
Vi ska aktivt medverka till att stärka bilden av Norrtälje kommun som en
attraktiv plats för företag. Vi strävar efter att bli en av de 40 bästa kommunerna på företagsservice utifrån Svenskt Näringslivs rankning och vi
vill förtydliga kommunens vilja att växa som en del av Stockholmsregionen.
Samtidigt vill vi underlätta för företag att utveckla sin verksamhet i
Norrtälje kommun bland annat genom att:
Förtydliga kommunala regler och tolkningar av lagstiftningen
Förenkla och effektivisera servicen till företag genom bland annat
kommunens kontaktcenter
Medverka till att sprida en positiv bild av entreprenörskap
Identifiera gemensamma utvecklingsbehov och eventuella tillväxthinder i samverkan med näringslivet
Öka tillgängligheten genom förbättrad infrastruktur, kollektivtrafik
och bredband
Uppmuntra samarbetet mellan kultur och näringsliv för att gynna
befintliga företag och inspirera nya kreativa näringar.

Nyproduktion av bostäder ska öka
i attraktiva livsmiljöer med goda
pendlingsmöjligheter
Norrtälje är en miljömässigt varierad kommun med boendeområden i
världsklass tack vare vår stad, våra större orter, landsbygden, skärgården
och vatten-områden. Detta ger oss ett ansvar för att alla våra fantastiska
miljöer kan befolkas av människor som vill driva utvecklingen framåt.
Därför ska vi stötta initiativ som utvecklar kommunens olika delar och
samtidigt erbjuda både kunskap och rådgivning som gör att invånarnas
egna engagemang till fullo kan utnyttjas.
Vi ska erbjuda ett brett utbud av boenden som sätter Norrtälje kommun
på den regionala kartan. Med en tydlig strategi för den övergripande
bebyggelsestrukturen skapar vi förutsättningar för en hållbar utveckling
där kommunen är lyhörda för det allmänna intresset såväl som markägarens intresse. Att kunna bo och driva företag året runt på landsbygden
och i skärgården kräver att infrastruktur, kommunikationer och offentlig
service fungerar utifrån ett helhetsperspektiv med lika tillgång för alla.
För att skapa en hållbar bebyggelsestruktur i hela Norrtälje kommun
ska vi bland annat arbeta för att:
Fler nya bostäder ska byggas i anslutning till befintliga tätorter med
god tillgång till kollektivtrafik
Förbättra vägstandard och kollektivtrafik i prioriterade stråk för att
göra våra mindre orter och vår livskraftiga landsbygd mer tillgänglig
Skapa möjlighet att från hela kommunen kunna pendla till stora arbetsmarknader som Stockholm, Uppsala och Arlanda
Bygga ut kommunalt vatten och avlopp för högre standard och mindre utsläpp
Öka tillgången till bredband och mobilnät med hög prestanda i hela
kommunen

I utpekade stråk finns möjligheter att pendla till stora arbetsmarknader såsom Stockholm,
Uppsala och Arlanda samtidigt som långsiktigt livskraftig service kan erbjudas alla invånare
inom rimligt avstånd genom att Norrtälje stads funktion som kommunens motor stärks.
I Norrtälje kommun finns det boendemiljöer i världsklass!

Levande skärgård och landsbygd
Att bo, verka och uppleva i Norrtälje kommuns storslagna skärgård
och vidsträckta landsbygdsområden är starkt förknippat med kommunens identitet.
I Norrtälje finns goda möjligheter att bo attraktivt nära vatten och natur med möjlighet att förverkliga olika livsstilar. Dessa boendemiljöer har
stor strategisk betydelse för vår kommun och är viktiga att vårda och
utveckla eftersom de ger en bra konkurrensfördel när vi vill locka nya
invånare. Det är viktigt att ha en livskraftig bofast befolkning på öarna i
skärgården som bland annat tillhandahåller service för att kunna behålla
en attraktiv natur- och kulturmiljö för besökare och fritidsboende.
Vi ska arbeta för kommunens levande skärgård
bland annat genom att:
Utveckla infrastrukturen för vatten och avlopp så många områden
kan förtätas och permanentas
Utöka byggrätter inom områden där fritidshus i allt högre grad omvandlas till permanentboenden
Värna om skärgårdens höga naturvärden och förena dessa med befolkningsökning, företagande och turism
Se till att ny bebyggelse i skärgården sker i anslutning till redan befintlig bebyggelse för att stärka underlaget för service och kollektivtrafik året runt.
Vi ska arbeta för kommunens levande landsbygd
bland annat genom att:
Se till att ny bebyggelse sker inom prioriterade stråk för att stärka underlag till förbättrad vägstandard, kollektivtrafik och bredband samt
tillgång till kommunal service.
Bevara värdefulla kulturlandskap och miljöer och hålla deras utveckling levande för kommande generationer att uppleva.
Jobba för investeringar i det statliga vägnätet, busshållplatser och
anslutande gång- och cykelvägar.
Bidra till ett väl utbyggt bredbandsnät

Infrastruktur
Norrtälje kommuns tillgänglighet, trafiksäkerhet och pendlingsmöjligheter är beroende av hög vägstandard och kollektivtrafik med goda regionala anslutningar till bland annat Stockholm, Arlanda, Norrort, Kista och
Uppsala.
Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att nå ökad tillväxt och regionförstoring. Satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar och
pendlarparkeringar kan även minska användningen av personbilen.
För att förbättra tillgängligheten ska vi bland annat arbeta för att:
Prioriterade delar av vägnätet (riksväg 77 och 76 samt länsvägarna
280 och 283) rustas upp
Vägar som utnyttjas för högt i förhållande till sitt utrymme åtgärdas
Vägar där farligt gods fraktas utformas på ett säkert sätt
Kommunens hamn- och farledssystem värnas
Utveckla Mellingeholms flygplats
En direkt busslinje till Arlanda från Norrtälje via Rimbo upprättas
Busslinjer i prioriterade stråk utvecklas med tidsoptimerade och täta
turer
Busslinjen mellan Hallstavik-Edsbro-Rimbo-Stockholm uppgraderas
till en stomlinje
Skapa en fungerande länsöverskridande kollektivtrafik mellan
Hallstavik-Uppsala och Hallstavik-Östhammar
Åtgärder görs på väg 976, 977 och 978 för att förbättra bussars framkomlighet
Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade sker i hela kollektivtrafiksystemet
Trygga pendlarparkeringar längsmed busslinjestråk byggs

Norrtälje stad ska stimulera tillväxt
och bidra ytterligare till den
positiva utvecklingen i hela kommunen
Norrtälje stad har god potential att stärka sin funktion som tillväxtmotor
för hela kommunen med sin anrika stadskärna, utbudet av butiker och
nöjen, cirka 18 000 invånare, centrala läge i kommunen och goda anslutningar till Stockholm.
Att staden växer gynnar såväl landsbygd och skärgård som övriga orter
då vi kan erbjuda ett ökat utbud av arbete, utbildning, service, handel tillgängligt från alla kommunens delar. Staden är dessutom en viktig nyckel
för näringslivets utvecklingsmöjligheter och kommunens inflyttningsattraktivitet. Därför måste Norrtälje stad vara konkurrenskraftig på både
bostads- och arbetsmarknaden i Stockholm-Uppsalaregionen.
Det är framför allt inom och i anslutning till Norrtälje stad som det är
marknadsmässigt genomförbart att bygga större volymer av bostäder.
Stor vikt ligger på förnyelsen av Norrtälje hamn med bostäder, handel
och mötesplatser. Utvecklingen i hamnen är av stor betydelse för vår
regionala konkurrenskraft och bör därför ha högsta prioritet.

Vad händer nu?
Översiktsplanen ska vara ett levande dokument som utvecklas i takt
med tiden.
De övergripande strategierna behöver preciseras och utvecklas inom olika tematiska-och geografiska områden. Tillsammans med kommunens
budget är översiktsplanen ett av kommunens viktigaste styrdokument
och nu pågår arbetet med att få översiktsplanens visioner att genomsyra
de olika delarna av kommunens verksamhet.

Vill du veta mer?
I den här kortversionen av Norrtälje kommuns översiktsplan presenteras de fem framtidsfrågor som finns i fokus för kommunens utveckling.
I den fullständiga översiktsplanen redovisas även kommunens avsikter
gällande bland annat kultur och fritid, miljö, hälsa och säkerhet, riksintressen och allmänna intressen samt klimat, energi och vatten.
Översiktsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor
vilka fördjupar sig i särskilda orter och områden.
Alla dokument går att läsa i sin helhet på norrtalje.se/framtid

KONTAKTUPPGIFTER
Norrtälje kommun
Kommunstryrelsekontoret
Box 800
761 28 Norrtälje
Telefon: 0176-710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
norrtalje.se/framtid

