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Minnesanteckningar 
Informationsmöte FÖP Norra 
Vallentuna och Lindholmen 
Datum: 30 januari 2014 
Tid: 19:00-20:30 
Plats: Hammarbacksskolans matsal 

Närvaro 
Omkring 80 Vallentunabor kom för att ta del av informationen. 
 
Mats Eriksson, planeringschef, Vallentuna kommun 
Lisette Calleberg, projektledare, Vallentuna kommun 
Hayoung Ekhaga, kommunplanerare, bitr. projektledare, Vallentuna kommun 
Marlene Sjödin, trafikplanerare, Vallentuna kommun 
Camilla Backman, exploateringsingenjör, Vallentuna kommun 
Catharina Grundin, miljöplanerare, Vallentuna kommun 
Eleonor Åberg, kommunantikvarie, Vallentuna kommun 
Christina Vendel, VA-samordnare, Roslagsvatten 
Jurgita Paknia, VA-ingenjör, Roslagsvatten 
Young-A Kang, landskapsarkitekt, Atkins 
Petter Lindencrona, planeringsarkitekt, White 

Presentationer 
Mats hälsade välkomna och presenterade kvällens talare. 

Vallentuna i regionen 
Lisette informerade om den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2010. RUFS pekar ut hela tätorten Vallentuna inkl. Norra Vallentuna som en 
regional stadsbygd med utvecklingspotential. Lindholmen är en övrig regional 
stadsbygd. Vallentunas närmsta regionala stadskärnor finns i Täby C-Arninge samt 
Arlanda-Märsta. Från regionen finns förväntningar på att alla kommuner i länet ska 
ta sin del av ansvaret för tillväxt och bostadsbyggande. RUFSen pekar även ut länets 
gröna kilar, varav Rösjökilen sträcker sig över Norra Vallentuna och Lindholmen.  

Stockholm Nordost 
Marlene informerade om samarbetet mellan nordostkommunerna Vallentuna, 
Danderyd, Norrtäljde, Täby, Vaxholm och Österåker. Tillsammans har kommunerna 
tagit fram en gemensam vision för Stockholm Nordost 2010-2040 där Vallentuna 
bland annat åtar sig att planera för hög befolknings- och näringslivstillväxt samt för 
fortsatt utveckling av Roslagsbanan. 
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Roslagsbanan och trafik 
Vidare informerade Marlene om Vallentunas gynnsamma läge i regionen samt om 
Roslagsbanans utveckling. Förutom Roslagsbanan sträcker sig E18 genom 
kommunens östra delar. E18 och E4 är sammanlänkade via tvärlänken Norrortsleden 
som passerar Vallentunas södra gräns. Med en förgrening av Roslagsbanan till 
Arlanda samt snabbare och säkrare sträckning av väg 268, kommer Vallentunas goda 
kommunikationsmöjligheter att stärkas ytterligare. SL har beslutat att göra en 
fördjupad förstudie av Arlandagrenen. 
 
Det pågår arbete med dubbelspårsutbyggnad längs Roslagsbanan upp till Vallentuna 
station. En tågdepå detaljplaneras i Molnby. Kapacitetsförstärkningen kan innebära 
ökad turtäthet och mindre störningskänslighet.  

Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp 
Christina informerade om Roslagsvattens organisation samt om hur VA-försörjningen 
kommer att se ut i Norra Vallentuna och Lindholmen. Roslagsvatten bildades för att 
samla all kompetens inom projektering och drift. Förutom Vallentunavatten består 
Roslagsvatten av dotterbolagen Österåkersvatten, Vaxholmsvatten samt 
Knivstavatten. Vallentunavatten är huvudman för VA-anläggningarna med 
Roslagsvatten tillhandahåller personal och administration. Vallentunavatten 
finansieras helt av VA-taxor. Vallentuna kommun är delägare i Roslagsvatten och 
beslutar om verksamhetsområde, taxor och allmänna bestämmelser (ABVA).  
 
Avloppsvattnet från Norra Vallentuna och Lindholmen går till Käppalaverket på 
Lidingö. Dricksvattnet kommer från Mälaren i Järfälla. All bebyggelse i Norra 
Vallentuna och Lindholmen kommer på sikt att anslutas till det allmänna VA-nätet.   

Planeringsprocessen 
Lisette informerade allmänt om den kommunala planeringsprocessen. En 
översiktsplan är kommuntäckande medan en fördjupad översiktsplan har ett mer 
begränsat geografiskt område. En fördjupad översiktsplan tas fram för att fördjupa sig 
i vissa frågor utan att i detalj styra markanvändningen. Det kan till exempel handla 
om att fördjupa sig om bebyggelseutveckling, infrastruktur, vatten och grönska med 
mera. I samband med en fördjupad översiktsplan görs även en miljöbedömning med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning som bland annat ska beakta risker och 
påverkan på människors hälsa och säkerhet, påverkan på landskapsbild, 
kulturmiljöer, naturmiljöer och så vidare. Till den fördjupade översiktsplanen hör en 
genomförandestrategi som beskriver planens genomförande i etapper samt en 
översiktlig kalkyl över kommunala investeringar och intäkter. En fördjupad 
översiktsplane är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för efterföljande 
beslut. 
 
I detaljplaner regleras hur specifika markområden ska användas samt till viss del vad 
de ska innehålla. På kvartersmark ges så kallade byggrätter och för allmänna platser 
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anges vem som ska vara huvudman. I områden som omfattas av detaljplaner, görs 
bedömningar om bygglov baserat på detaljplanens bestämmelser.  
 
Processen för en fördjupad översiktsplan regleras i plan- och bygglagen. Kommunen 
ansvarar för att ta fram planen och för att reglerna följs. Länsstyrelsen granskar och 
bevakar att nationella, allmänna och mellankommunala intressen hanteras i planen. 
Processen innehåller flera tydliga steg, varav samråd och granskning är de tillfällen 
då allmänheten kommer att ges möjlighet att ta del av planförslaget och lämna 
synpunkter.  

Översiktsplan 2010-2030 
I Vallentunas översiktsplan anges att Norra Vallentuna ska utvecklas med 
Roslagsbanans station som grund samt att Arningevägens förlängning ska studeras 
för att stärka utvecklingen. En fördjupad översiktsplan ska tas fram för att göra en 
samlad planering och utvecklingen ska ske med hänsyn till områdets kulturvärden 
och fornminnen. Lindholmen ska förtätas och byggas ut för att skapa bättre underlag 
för en utvecklad service och högre turtäthet på Roslagsbanan.  

FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen 
Planområdet sträcker sig från Ormsta upp till Mörbytorp. För närvarande 
detaljplaneras tågdepån i Molnby samt ett nytt område för naturreservat vid 
Vasakullen. För att få ett bra underlag till planeringen görs utredningar och analyser 
av bland annat kulturmiljö, trafikstruktur, dagvatten, VA-utbyggnad, 
miljökonsekvenser med mera. 
 
Den fördjupade översiktsplanen är i startgroparna nu. Samråd beräknas preliminärt 
till hösten 2014 och granskning under våren 2015.  
 
Tidiga synpunkter och förslag från allmänheten är välkomna. 
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Frågor och svar 
Hur skapar man en säker och tillförlitlig dricksvattenförsörjning i 
Norra Vallentuna och Lindholmen? 
Roslagsvatten är medvetna om att det finns hälso- och säkerhetsrisker med att endast 
ha en (1) dricksvattenledning som försörjer hela Lindholmen. Roslagsvatten tittar på 
om dricksvattenledningar kan dras från Ösby-Roslagsstoppet för att få så kallad 
redundans (rundmatning).  
 
När kommer områden som inte har allmänt VA att anslutas? 
Kommunen och Roslagsvatten har ambitionen att alla områden inom Norra 
Vallentuna och Lindholmen ska erbjudas möjlighet att ansluta till det allmänna VA-
nätet. VA-utbyggnad måste gå parallellt med detaljplanering för att kunna säkerställa 
rätt dimensioner.  
 
Hur hanteras dagvattnet för allt det nya som byggs? 
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer dagvattnet att studeras och det 
kommer att föreslås hur dagvattnet ska hanteras. Vanligtvis tillämpas antingen lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) eller så leds dagvattnet i ledningar. 
Reningsanläggningar, våtmarksparker och dagvattendammar kan användas för att 
rena dagvattnet innan det når recipienten. I arbetet ingår att redovisa hur recipienter 
kommer att påverkas. Det ska även redovisas hur miljökvalitetsnormer för vatten kan 
komma att påverkas.  
 
Vallentuna kommun och Roslagsvatten arbetar med att ta fram en VA-plan. I VA-
planen kommer en dagvattenstrategi att ingå där principer för dagvattenhanteringen 
kommer att fastställas. Dagvattenstrategin ska även hantera roller, ansvar och 
kostnadsfördelning för dagvattenhanteringen. Det pågår även arbete med en 
våtmarkspark som kommer att rena Ormstaåns vatten. 
 
När kommer detaljplanerna att sättas igång? 
I den fördjupade översiktsplanen ingår en genomförandestrategi som hanterar i vilka 
etapper utvecklingen bör ske. För att utveckling ska gå i önskvärd riktning är det 
viktigt att kommunen tar initiativ till utbyggnaden genom att göra detaljplaner. När 
och vilka detaljplaner som prioriteras beror av efterfrågan. För vissa delar, där det har 
inkommit en ansökan om planbesked, finns planerade startår för kommande 
detaljplaner.  
 
Är planen intressant även om Roslagsbanans förgrening till Arlanda 
inte kommer till stånd? 
Ja. Regionen och kommunen växer och Vallentuna måste ta sin del av ansvaret att 
bygga bostäder. Norra Vallentuna och Lindholmen behöver utvecklas för att kunna 
erbjuda invånarna en utvecklad service och kommunikationer. 
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Vad är anledningen till att kommunen vill expandera? Är det 
nödvändigt? 
Det finns flera anledningar till att Vallentuna växer och ska fortsätta växa. Vallentuna 
är en del av en mycket expansiv Stockholmsregion där befolkningen ökar med ungefär 
två busslaster varje dag. Många barnfamiljer eller blivande barnfamiljer flyttar hit. 
Förutom det regionala ansvaret har kommunen en egen vilja att växa. Genom tillväxt 
kan kommunen få en bättre kommunalekonomi och med högre befolkningsunderlag 
finns bättre förutsättningar för skolor och förskolor, kollektivtrafik (både lokal och 
regional), vård och omsorg, kultur och fritid, kommersiell service, VA, vägar och så 
vidare. Bostads- och näringslivsmarknaden är viktiga drivkrafter i utvecklingen. Dit 
hör bland annat enskilda fastighetsägare, byggbolag och exploatörer. 
 
Varför byggs det inga hyresrätter/studentlägenheter? 
Upplåtelseformer är i huvudsak en politisk fråga. Marknadens vilja att bygga olika 
typer av upplåtelseformer har stor betydelse. I detaljplaner kan/får inte 
upplåtelseformer regleras.  
 
Hur hanteras produktiv jordbruksmark samt natur- och kulturvärden i 
planområdet?  
I bebyggelseplaneringen ingår att göra en bedömning och avvägning mellan olika 
allmänna intressen. Till dessa hör bland annat grönområden, skogar, parker, 
rekreationsområden, kulturmiljöer, fornlämningar, sjöar och vattendrag och 
jordbruksmark men också vägar, kollektivtrafik, VA, bostadsförsörjning, näringsliv 
och service. Konsekvenser av planförslaget kommer att bedömas i en 
miljökonsekvensbeskrivning. I dagsläget pågår arbete med att utreda 
planeringsförutsättningarna, vilket kommunen tar hjälp av experter för.  
 
Hur ska kommunen undvika att bygga ”förort” istället för ”småstad”? 
Det är viktigt att det som byggs i Vallentuna håller hög kvalitet. En viktig parameter är 
utbyggnadstakten som behöver vara anpassat till marknaden och till en utbyggnad av 
kommunal och kommersiell service. Vallentuna kommun strävar efter att bygga 
varierat och med möjlighet till blandade boenden, funktioner och kommunikationer. 
Hur gator, offentliga platser och mötesplatser utformas har stor betydelse för en plats 
identitet och karaktär. Den fördjupade översiktsplanen föreslår de övergripande 
strukturerna för detta, och kommer att ge vägledning för senare detaljplanering och 
genomförande. 
 
Hur många bostäder kommer att byggas inom planområdet? 
Planeringen är ännu i för tidigt skede för att bedöma hur många bostäder som den 
fördjupade översiktsplanen kommer att möjliggöra. I översiktsplanen, som antogs 
2010, var målet för hela kommunen att bygga 7 000 nya bostäder till 2030. 
Huvudsaklig utbyggnad kommer att ske i Centrala, Södra och Norra Vallentuna, 
Lindholmen, Gillinge och Karby och Brottby. 
 



 SID 6/6 

  

  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

VALLENTUNA KOMMUN 

TUNA TORG 2, 2 TR · 186 86 VALLENTUNA 

TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Kommer den fördjupade översiktsplanen möjliggöra för fler 
arbetsplatser? 
Näringslivsfrågorna är en mycket viktig för kommunens utveckling och attraktivitet. I 
all översiktlig planering ingår arbetsplatser i olika former. I Centrala Vallentuna pågår 
arbete med att omvandla centrumområdet bland annat så att fler bostäder och 
arbetsplatser kan byggas i en mer attraktiv miljö. I Karby föreslås ett utbyggt 
arbetsområde alldeles intill E18. Gillinge är utpekat i den regionala utvecklingsplanen 
som ett framtida verksamhetsområde, vilket kommunen nu planerar för.  
 
Hur ser tidplanen ut? 
Ambitionen är att den fördjupade översiktsplanen ska sändas ut för samråd under 
hösten 2014. Därefter ställs planen ut för granskning, vilket kan beräknas ske ungefär 
inom ett år efter samrådet. Planen beräknas vinna laga kraft 2015/2016. 
 


