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Bakgrund
Efterfrågan att bo och leva i Vallentuna är stor och Vallentuna har under 
en längre tid varit en av Sveriges snabbast växande kommuner. I ”Över-
siktsplanen 2010-2030” beskrivs hur planering för den växande kom-
munen huvudsakligen ska inriktas på utbyggnad kring redan utvecklade 
stråk. Det innebär bland annat att bebyggelsen samordnas med kol-
lektivtrafiken där Roslagsbanan utgör ett sådant viktigt stråk. Molnby/
Ubby och Lindholmen med sina respektive stationer sågs på så sätt som 
lämpliga utvecklingsområden. Molnby/Ubby som del av norra Vallen-
tuna tätort och Lindholmen som egen tätort, fristående stationssamhälle 
och centrum för omgivande landsbygd.

Idag visar flertalet fastighetsägare och exploatörer stort intresse för 
utvecklingen i bägge områdena. Det är många som hör av sig till kom-
munen med bygglovs- respektive detaljplaneförfrågningar. Ett antal 
utvecklingsprojekt, stora som små i området, finns redan med i kommu-
nens planering för kommande år. Översiktsplan 2010-2030 är kommunö-
vergripande och dess markanvändningskartor är schematiska, det fanns 
därför  ett behov av fördjupade studier. I en fördjupning kan avvägningar 
mellan olika allmänna intressen göras. Det handlar om att i ett skede före 
detaljplaneläggning fördjupa planeringen i översiktsplanen för bland an-
nat bostäder, trafik och grönstruktur och att sätta in enskilda utvecklings-
projekt i ett större sammanhang.

Fyra delområden
FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen redovisar alternativ för utveck-
lingen som utgår från en avgrening av Roslagsbanan mot Arlanda i an-
slutning till Molnby station. Förutom de två områdena Norra Vallentuna 
(Främst Molnby/Ubby) och Lindholmen som omnämns i Översiktsplan 
2010-2030 tillkommer ytterligare två områden: Norra Vallentuna Nord-
väst och ett strategiskt område för tätortsutveckling runt en ny station på 
Roslagsbanans avgrening till Arlanda. Dessa två tillkommande delområ-
den kan i framtiden bli en del av Norra Vallentuna. För planens läsbarhet 
beskrivs delområdena med skilda namn. 

Den kommunala planeringen måste samordnas med statens och regio-
nens planering av bostäder och infrastrukturutbyggnad. Planeringen och 
utvecklingen av Roslagsbanan och annan infrastruktur gör att det finns 
fördelar att studera norra Vallentuna och Lindholmen i ett sammanhang, 
istället för att studeras i enskilda planer som Översiktsplanen 2010-2030 
föreslagit. 

2012 beslutade Kommunstyrelsen att ett förslag till fördjupad översikts-
plan för ”Norra Vallentuna” och Lindholmen skulle tas fram.  Förslaget 
beaktar och stödjer en avgrening av Roslagsbanan mot Arlanda i om-
rådet. Möjligheter finns till att skapa en ny station med attraktivt läge. 
Detta kan förbättra tillgängligheten till flygplatsen och integrera nord- 
och nordostsektorn samt Vetenskapsstaden med de regionala stadskär-
norna Täby-Arninge och Arlanda-Märsta och Uppsala via Ostkustbanan. 
Det kan bidra till en hållbar storstadsregion och skapa bättre tillgänglig-
het i regionens arbetsmarknad, där Vallentuna kommun även fortsätt-
ningsvis kan tillhöra ett av de mest företagsvänliga i landet. Runt Arlanda 
är ambitionen att etablera 50 000 nya arbetsplatser. För många av de 
som kommer att arbeta där kan Norra Vallentuna och Lindholmen vara 
ett attraktivt boendealternativ.

I och i anslutning till Norra Vallentuna och Lindholmen finns hela skalan 
av natur- och kulturvärden, från tätortsnära natur till områden som har 
värden både i ett regionalt och nationellt perspektiv. Det finns på så sätt 
goda förutsättningar att utveckla attraktiva livsmiljöer i överensstäm-
melse med översiktsplanen och dess vision.

Föreslagen utveckling enligt Översiktsplan 2010-2030

Vallentuna kommuns vision

Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad  
natur och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till  
en växande och hållbar storstadsregion.

1. Norra Vallentuna
2. Lindholmen
3. Norra Vallentuna Nordväst 
4. Strategisk tätortsutveckling Delområde för tätortsutveckling runt 

en ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda.

Om fördjupad översiktsplan  
Norra Vallentuna och Lindholmen
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Delområdenas olika karaktär 

Förutsättningar för de fyra områdena är mycket olika 
varför planen behandlar de fyra områdena på olika 
sätt. Norra Vallentuna och Lindholmen hanteras 
relativt detaljerat vad gäller läge och utbredning för ny 
bebyggelse. Molnby/Ubby i Norra Vallentuna be-
handlas också genomförandefrågor och principer för 
grönstruktur och vägnät. Området har studerats mer 
i detalj mot bakgrund av den rika fornlämningsbilden 
som delvis sker i tidigare oexploaterad mark, samt att 
delområdet har en nyckelroll för trafiken som helhet i 
och utanför planområdet. Norra Vallentuna Nordväst 
behandlas mer översiktligt eftersom området mer fritt 
kan utvecklas på olika sätt. Vissa övergripande princi-
per för grön- och trafikstruktur behandlas för denna 
del. ”Strategiska tätortsutvecklingen” för tätortsbild-
ning runt en ny station på Roslagsbanans avgrening 
till Arlanda redovisas schablonmässigt då osäkerhe-
ten om och när Roslagsbanans avgrening till Arlanda 
Kommer är stor. För Norra Vallentuna Nordväst och 
Strategiska tätortsutvecklingen bör detaljplanepro-
gram upprättas. 

Dessa fyra områden är de övergripande. Mindre stra-
tegiska områden finns inom Norra Vallentuna, dessa 
redovisas närmare i kapitlet plan.

Vad är en fördjupad översiktsplan

I översiktsplanen ska kommunen redovisa hur mark- 
och vattenområden bör användas i framtiden. Det 
innefattar hur hänsyn ska tas till allmänna intres-
sen, riksintressen och miljökvalitetsnormer. Hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 
Hur den fysiska planeringen ska samordnande med 
nationella och regionala mål inom olika områden, 
samt hur kommunen avser att tillgodose det långsik-
tiga behovet av bostäder. 

företag, organisationer och andra aktörer bidrar sam-
mantaget till många förändringar i den fysiska miljön. 
Genom sitt agerande kan de skapa ytterligare bered-
skap för och förväntningar på en utveckling i planens 
riktning. Det kan också handla om åtgärder som kom-
munen genomför själv eller i samverkan med andra.

Hela kartan illustrerar Vallentuna kommun. De inritade röda gärnserna utgör FÖP:ens gränser.

Översiktsplanen ger en grov ram för den fysiska 
utvecklingen. Den ger vägledning för ställningstagan-
den om stora och viktiga investeringar i till exempel 
transportinfrastruktur. 

Översiktsplanen kan fördjupas geografiskt för delar 
av kommunen med så kallade ”fördjupad översikts-
plan” (FÖP). En sådan ersätter när den är antagen den 
kommuntäckande översiktsplanen i de delar FÖP:en 
omfattar och utgör därmed del av kommunens över-
siktsplan. 

FÖP:n är en avsiktsförklaring om hur den fysiska 
miljön bör utvecklas på lång sikt inom planområdet. 
Den ska, liksom den kommunövergripande översikts-
planen, som FÖP:en är en del av fungera som vision 
och instrument för dialog. Den är även ett vägledande 
kunskapsunderlag för beslut som har rättsverkan som 
detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked, 
bygglov och naturreservat med mera.

En FÖP är liksom den kommunövergripande över-
siktsplanen inte juridiskt bindande. Den fördjupade 
översiktsplanen är ingen åtgärdsplan utan syftar till att 
förbereda och möjliggöra en tänkbar framtida utveck-
ling. Planen skapar möjligheter men garanterar inte 
ett genomförande. Framtida efterfrågan på bostäder 
och arbetsplatser, viljan hos fastighetsägare i planom-
rådets olika delar är exempel på faktorer som är av 
avgörande betydelse för ett genomförande av planens 
intentioner. Även oförutsedda förändringar i regio-
nen eller i omvärlden kan påverka möjligheterna att 
genomföra planens intentioner.

Det är viktigt att översiktsplanens intentioner har hög 
legitimitet om den ska kunna påverka samhällsutveck-
lingen i den önskade riktningen. Enskilda människor, 

Innehållet i den fördjupade översiktsplanen styrs del-
vis av plan- och bygglagen. Planen ska bland annat re-
dogöra för de allmänna intressen som ska tas hänsyn 
till vid planering och byggande, samt de riksintressen 
som finns inom området. Miljökvalitetsnormerna och 
hur kommunen avser att iaktta dem ska redovisas.
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Organisation och process

 
Förslag till fördjupad översiktsplan för Norra Vallentuna och Lindholmen 
har upprättats av Samhällsbyggnadsförvaltningen. I ett tidigt skede i ar-
betet skedde tätt samarbete med Atkins och White arkitekter. Planarbetet 
gavs ny inriktning under 2015 varefter förvaltningen upprättat planför-
slaget. Inför samrådet har SWECO anlitats för att utföra kompletterande 
underlagsutredningar, samt utarbeta en miljökonsekvensbeskrivning.  
Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott är styrgrupp för arbetet 
med den fördjupade översiktsplanen. Arbetet med att ta fram den för-
djupade översiktsplanen följer ordningen: 

Start > Samråd > Utställning, alt. granskning> Antagande > Laga kraft
   
Startskedet för FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen har passerat och 
ett allmänt informationsmöte har hållits i april 2014. Arbetet med FÖP:en 
befinner sig nu i samråd. Under samrådstiden har fastighetsägare, boen-
de, organisationer och myndigheter möjlighet att framföra sina synpunk-
ter på samrådsförslaget. Efter bearbetning med hänsyn till de synpunkter 
som kommer in går det reviderade planförslaget till kommunstyrelsens 
näringslivs- och planutskott för ställningstagande. Det bearbetade och 
politiskt godkända planförslaget går sedan ut på utställning eller gransk-
ning. Under utställnings- eller granskningstiden finns möjlighet att åter 
framföra synpunkter. Efter eventuella justeringar antas planen därefter av 
kommunfullmäktige. Om förslaget däremot ändras väsentligt så behöver 
förslaget gå ut på ny utställning, alternativt granskning.

Vad är en miljöbedömning
Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner ska miljöbedömas i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljöbedömningen är en process i 
vilken MKB:en utarbetas. MKB:en är inte en del av planen utan utgör ett 
beslutsunderlag för beslut som rör planen. MKB:en redovisas därför ofta 
som ett eget dokument. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 
miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. MKB:en ska 
fokusera på de planeringsfrågorna som är prioriterade och som kan 
antas ge betydande påverkan ur någon miljö- eller hälsoaspekt eller där 
miljöpåverkan är osäker. I MKB:en ska den betydande miljöpåverkan som 
planens genomförande kan leda till, liksom förslag till åtgärder för att 
lindra dessa konsekvenser beskrivas. 

Plan- och bygglagen kräver att den översiktliga planers konsekvenser ska 
framgå, vilket innebär att planens konsekvenser som som inte handlar 
om betydande påverkan på miljön, men som är rimliga att redovisa med 
tanke på planens nivå och innehåll, också ska redovisas, men i plandoku-
mentet och inte i MKB:en. Dessa konsekvenser beskrivs i det här doku-
mentets konsekvensavsnitt, där även en en sammanfattning av MKB:en 
presenteras.

Från och med samrådet och fram till och med utställningen följer arbetet 
med MKB:en samma ordning som planen där samråd och utställning 
av planen och MKB: n sker samtidigt. Efter utställningen sammanfattas 

och utvärderas miljöbedömningen i en så kallad ”Särskild sammanställ-
ning” som kungörs efter översiktsplanens antagande. MKB:en antas inte, 
genom beslutet att anta planen tar kommunen också ställning till att 
MKB:en utgör ett tillräckligt underlag för beslutet. 

Plan- och 0-alternativ

Skillnaderna i planens fyra områdena återspeglas i MKB:en som behand-
lar de olika delarna med en detaljeringsgrad som motsvarar planens 
detaljeringsgrad. Norra Vallentuna nordväst och det strategiska området 
för tätortsutveckling runt en ny station på Roslagsbanans avgrening mot 
Arlanda fanns inte med i arbetet när samråd om MKB:en hölls med läns-
styrelsen. Förvaltningen har gjort bedömningen att dessa tillägg inte ger 
anledning till att lägga till några miljöaspekter i MKB:en. Utöver planför-
slaget redovisar MKB:en ett 0-alterantiv hur utvecklingen troligen sker 
om FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen inte upprättas och exploate-
ring sker med bara Översiktsplan 2010-2030 som vägledning. I miljöbal-
ken ställs även krav på att rimliga alternativ vid sidan av nollalternativet 
ska identifieras, beskrivas och miljöbedömas med hänsyn till planens 
syfte och geografiska räckvidd. I den fördjupade översiktsplanen Norra 
Vallentuna och Lindholmen har olika alternativ bearbetats under arbets-
gång men inget planalternativ anses rimligt då utvecklingen anses så pass 
knuten till roslagsbanan och dess stationslägen. 
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Planens huvuddrag
Tidshorisonten för den fördjupade översiktsplanen är 
år 2035, vilket innebär att det är till dess föreslagen 
utbyggnad uppskattas vara genomförd.

Planen redovisar ett förslag för utvecklingen av Norra 
Vallentuna och Lindholmen. Alternativet utgår från en 
avgrening av Roslagsbanan. 

Planen omfattar utbyggnadsområdena Norra Val-
lentuna, Lindholmen, Norra Vallentuna Nordväst och 
”Strategiska tätortsutvecklingen”. Den senare är ett 
strategiskt område för tätortsutveckling runt en ny sta-
tion på Roslagsbanans avgrening till Arlanda. Utbygg-
naden i Norra Vallentuna består i sin tur av åtta delar; 
tre strategiska områden och fem utbyggnadsområden.

Planen ger utrymme för totalt 4 500 nya bostäder. I 
Norra Vallentuna föreslås cirka 600 nya bostäder, i 
Norra Vallentuna Nordväst föreslås upp till 1 000 nya 
bostäder och i Lindholmen förslås upp till cirka 300 
nya bostäder. ”Strategiska tätortsutvecklingen”runt 
en ny station på avgreningen till Arlanda kan rymma 
minst  2 500 nya bostäder. 

Utbyggnaden kommer att kräva investeringar i gatu- 
och vägnätet för att trafiksituationen ska bli hållbar. 
De utbyggnader som planen föreslår kommer att krä-
va nya gator och vägar mellan de nya utbyggnadsom-
rådena. Några vägreservat finns därför med i planen 
för att säkra möjligheten att bygga ut och förstärka 
transportinfrastrukturen. Reservaten säkrar möjlighe-
ten att förlänga Arninevägen, skapa en tvärförbindelse 
mellan Norra Vallentuna Nordväst och Arningevägens 
förlängning, förlänga Banvägen norrut till en sådan 

tvärförbindelse, och en ny infartsväg i väst till Norra 
Vallentuna Nordväst.

Planen innehåller reservat för utbyggnad av en för-
grening av Roslagsbanan till Arlanda. Planen tar även 
hänsyn till möjligheten att bygga ut Roslagsbanan 
med ytterligare ett spår till Lindholmen 

Grönstrukturen består av en övergripande grund-
stomme mellan de fyra större utbyggnadsområdena 
och naturområden som omger planområdet samt 
en lokal, mer finmaskig grönstruktur inom de olika 
utbyggnadsområdena som är utformat för att hänga 
samman med den övergripande strukturen med gröna 
länkar och korridorer. De nya bebyggelsemiljöerna 
kommer att vara omgivna av ett attraktivt natur- och 
kulturlandskap där grönstrukturen inom och mellan 
de olika bebyggelseområdena, som delvis består av 
sparad natur, delvis av anlagda gröna miljöer, leder ut 
till de omgivande större strövområdena och kultur-
landskapet.

Kulturmiljön i området är en resurs som tas till vara 
vid utbyggnaden. Detta gäller hela planområdet och 
Molnby/Ubby och Lindholmen i synnerhet eftersom 
det på dessa platser finns höga kulturmiljövärden. 

Ett väl genomtänkt gång- och cykelvägnät skapar goda 
förbindelser inom tätorten.
Verksamheter som inte är störande för boendemiljöer 
kan med fördel integreras i bostadsområden.

Bebyggelse och plankartans innehåll beskrivs närmare 
under kapitlets övriga rubriker.

Sida 1 av 1
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Norra Vallentuna
Utbyggnadsområden

1. Söder om Molnbyvägen (Molnby/Ubby)

2. Molnbyvägen (Molnby/Ubby)

3.  Norr om kraftledningsgatan (Molnby/Ubby)

9. Ormsta Stensta

14.  Ormsta

Strategiska områden 

10. Öster om järnvägen (Molnby/Ubby)

11.  Väster om järnvägen (Foderby)

12. Nordväst om Björkhaga/Lövlunda (Ubby)

4.  Norra Vallentuna Nordväst 
 Ett utbyggnadsområde som helhet

8. Strategiska tätortsutvecklingen
 Ett strategiskt område som helhet

Övrigt
13. Molnbydepån

Lindholmen
Ett utbyggnadsområde som helhet

5. Lindholmen

6. Mörbytorp

7.  Sylta

Bebyggelse
Planen redovisar ett förslag till utveckling av Norra Vallentuna och 
Lindholmen. Alternativet utgår från en avgrening av Roslagsbanan. 
Planen omfattar delområdena Norra Vallentuna, Lindholmen, Norra 
Vallentuna Nordväst och den Strategisk tätortsutvecklingen.

Norra Vallentuna Nordväst och Lindholmen utgör utbyggnadsområ-
den som helhet. Strategiska tätortutvecklingen är helt och hållet ett 
strategiskt område som håller utvecklingen kring ett eventuellt nytt 
stationsläge på avgrening mot Arlanda öppet. Norra Vallentuna består 
främst av utbyggnadsområden i Molnby/Ubby, men även av strategiska 
delområden väster och öster om dessa utbyggnadsområden.

Föreslagen bebyggelse som räknas till Lindholmen sträcker sig från 
Sylta i söder till Mörbytorp i norr, dessa ska inte ses som enskilda 
utvecklingsområden, utan illustreras i kartan för att förtydliga Lindhol-
mens framtida utbredning. Norra Vallentuna sträcker sig från Foderby i 
väst till nordost om Björkhaga/Lövlunda i öst. 

I Norra Vallentuna finns tre strategiska områden och fem utbyggnads-
områden. Utbyggnadsområden i Molnby/Ubby består av ett område 
söder om Molnbyvägen, ett förtätningsområde längs Molnbyvägen 
och ett nybyggnadsområde norr om Molnbyvägen. Dessutom finns ett 
område i Ormsta och den pågående detaljplanen Ormsta-Stensta.De 
tre strategiska områdena utgörs av ett något större strategiskt område 
väster om Roslagsbanan och söder om Molnby gård, ett något min-
dre invid stationen i Molnby öster om Roslagsbanan och ett öster om 
Lindholmsvägen.
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Gärdet söder om Molbyvägen sett från strax norr om Jämtlandsvägen. Molnby gård skymtar på horisonten.

Söder om Molnbyvägen 

300-400 bostäder, 1-3, möjligen 4 våningar. Enfamiljs-
hus, parhus, radhus, stadsradhus, flerfamiljshus. Högre 
och tätare bebyggelse kan med fördel lokaliseras i 
områdets södra delar. Denna del får en samlande 
funktion för utbyggnaden öster om Roslagsbanan. I de 
norra delarna, framförallt de delar som möter forn-
lämningar, bör bebyggelsen hållas lägre. 

Hela området ligger inom 1 kilometer från Molnby 
station. I princip hela området ligger inom 1 kilome-
ter från Ormsta station. De södra delarna, där det är 
lämpligt att bygga lite tätare och högre, ligger inom 
600 meter från stationen i Ormsta. 

Gatunätet bör utformas så att det ger en bra matning 
av trafiken in och ut ur området men även inom om-
rådet. Gång- och cykelvägnätet ska vara utformat så 
att det är ett attraktivt alternativ att cykla. Det innebär 
bland annat att gång- och cykelvägar är trafiksäkra 
och upplevs trygga. Den föreslagna bebyggelsens om-

fattning och lokalisering tar hänsyn till den omgivande 
kulturmiljön, till stor del bestående av fornlämningar, 
och till markförhållanden i området. Detta utesluter 
inte att bebyggelsens omfattning kan bli större om 
lösningar som är ekonomiskt försvarbara och inte på-
tagligt fragmentiserar kulturmiljövärdena går att hitta. 
Den del som föreslås byggas ut med bostäder bör 
planeras på ett sådant sätt att de delar som i dagsläget 
bedöms som svårare att bebygga kan planeras på ett 
ändamålsenligt sätt. 

En kraftledning som genomkorsar området måste 
hanteras. Den kan eventuellt markförläggas. Områ-
dets struktur bör anpassas till att kraftledningarna 
kan komma att förläggas i mark i ett senare skede när 
omgivande markområden redan byggts ut.
Om stationen i Molnby måste stängas när en ny 
station öppnas på en avgrening av Roslagsbanan till 
Arlanda ligger nästan all ny bebyggelse söder om 
Molnbyvägen inom 1 kilometer från Ormsta station.

Molnbyvägen

60-150 bostäder.
Molnbyvägen bör behålla sin lantliga karaktär och 
endast förtätas måttligt med enfamiljshus. Detta bi-
drar till en kontinuitet i landskapet runt Molnby. Norr 
om vägen och längst i söder kan en mer omfattande 
utbyggnad av mer samlade grupper av enfamiljshus 
medges. Dessa bebyggelsegrupper bör ges en gemen-
sam utfart mot Molnbyvägen.

Den gren av Molnbyvägen som löper parallellt med 
Lindholmsvägen kan förtätas med både delning av 
befintliga större tomter och lite större nya kvarter. 

Om Arningevägens förlängning byggts ut kan några 
fastigheter längs Lindholmsvägen strax söder om 
Molnbyvägen styckas för förtätning beroende på 
vilken sträckning Arningeledens förlängning får, efter-
som det kräver enskilda utfarter mot Lindholmsvägen. 

Eftersom Molnby Station förutsetts vara kvar även 
vid en avgrening av Roslagsbanan, så kan exploate-
ringen höjas närmast stationen, under förutsättning att 
Molnbyvägens lantliga karaktär värnas. Under samma 
förutsättningar kan det utvecklas flerbostadshus längst en 
huvudgata upp till området ”Norr om krafledningsgatan”.

Norra Vallentuna

Trafiksäkerheten och störningar längs Molnbyvägen 
bör särskilt beaktas när utbyggnaden och dess omfatt-
ning prövas.

Norr om kraftledningsgatan

Cirka 200 bostäder i form av småhus och radhus. Om-
rådet ligger till övervägande del inom 1 kilometer från  
Molnby station.

Eftersom Molnby Station förutsetts vara kvar även vid 
en avgrening av Roslagsbanan så kan flerbostadshus 
övervägas längst en huvudgatan som leder in från 
Molnbyvägen.

Ormsta

5-20 bostäder
Ett område direkt nordost om plankorsningen i Orm-
sta kan bebyggas. Området ligger nära Roslagsbanan 
och är beläget på en höjd omgiven av småhusbebyg-
gelse i öster. Vilken typ av bostadsbebyggelse som är 
lämplig bör prövas i detaljplan.

Ormsta-Stensta

Pågående detaljplanen Ormsta-Stensta med cirka 200 
bostäder- 
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Utformningen av den planerade bebyggelsen i Moln-
by som är vänd mot Roslagsbanan och den stora forn-
lämningsrika höjdryggen direkt sydost om stationen i 
Molnby/Ubby är särskilt viktiga för stadsbilden.
Vägreservatet för en eventuell trafikled mellan Norra 
Vallentuna Nordväst och Arningevägens förlängning 
(se avsnittet Trafik) som också representerar huvud-
gata med tillhörande gång- och cykelbanor, ett sam-
manhängande grönstråk mellan huvudinfarten från 
Lindholmsvägen respektive Ormstaån och den stora 
höjdryggen direkt sydost om stationen i Molnby är 

särskilt viktiga för en funktionell infrastruktur för trafik 
och rekreation. De nordligaste delarna av området 
söder om Molnbyvägen har betydelse för helheten 
i området eftersom det utgör en buffertzon mellan 
det större nybyggnadsområdet söder om Molnbyvä-
gen och förtätningsområdet längs Molnbyvägen. Där 
landskapsrummet söder om Molnbyvägen är synligt 
från Molnbyvägen har även utformningen av even-
tuell förtätning söder om Molnbyvägen betydelse för 
helheten. Bebyggelsen bör inte skära av alla siktlinjer 
mot buffertzonen.

Norra Vallentuna Nordväst 
800 - 1 100 bostäder beroende på hur området explo-
ateras. Begränsade delar i söder och öster ligger inom 
1 kilometer från stationerna i Ormsta och Molnby. 

Området får en viktig funktion som sammanbindande 
länk mellan den strategisk tätortsutvecklingen kring 
ett nytt stationsläge vid avgreningen av Roslagsbanan 
och dagens Vallentuna tätort. Området får också en 
funktion av stadsläkning där omgivande befintliga 
bostadsområden kan knytas samman med ett konti-
nuerligt system av gator och gång- och cykelvägnät 
och av gemensamma sparade naturområden mellan 
bostadsområdena. Området bör utformas så att det 
knyter samman befintlig bebyggelse i väster, främst 
Nyby, med i första hand stationerna i Molnby och 
Ormsta men också med den nya stationen på Roslags-
banans avgrening till Arlanda. 

De två befintliga kraftledningar som genomkorsar 
området måste hanteras på något sätt i strukturen av 
området. Den mindre ledningen, som går i nordväst-
lig-sydöstlig riktning kanske kan markförläggas. Den 
större ledningen (220 kV) som ligger i sydvästlig-nord-
ostlig riktning kräver förmodligen en mer omfattande 
exploatering för att kunna finansiera en markförlägg-
ning. Den större 220 kan komma att hävdas som riks-

Fälten väster om Västergården som ligger i de södra delarna av området Norra Vallentuna Nordväst. Vy mot sydöst. Västanbergs-
höjden syns till vänster i bild. 
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Kartan redovisar de områden söder om Molnbyvägen där 
utformning och/eller funktion är av särskild vikt för helheten.

Betydelse för helheten i söder om Molnbyvägen

intresse. Utbyggnad runt det nya stationsläget kanske 
kan bidra till att detta kan bli aktuellt.  
Delar av skogsmarkerna och de öppna fälten bör 
sparas som grönområden, gärna i form av samman-
hängande grönkorridorer genom området. Områ-
dets struktur och etappindelning bör anpassas till att 
kraftledningarna kan komma att förläggas i mark i ett 
senare skede när omgivande markområden redan 
byggts ut. 

Ett gemensamt program för Norra Vallentuna Nord-
väst och den strategisk tätortsutvecklingen kan tas 
fram i det fall det påbörjas efter definitivt beslut om 
Roslagsbanans avgrening. De norra delarna av pro-
grammet bör, om det tas fram innan definitivt beslut 

om Roslagsbanans avgrening fattats, utformas så att 
det är möjligt att fortsätta utbyggnaden norrut kring 
en ny station oavsett om avgreningen lokaliseras norr 
eller söder om Molnby station. Detta kan innebära att 
två alternativ för delar området bör ingå i program-
met.
Gränsen mellan Norra Vallentuna Nordväst och den 
strategiska tätortsutvecklingen kan, med reservation 
för spårreservatet för en sydlig avgrening av Roslags-
banan, förskjutas norrut om detta krävs för att kunna 
skapa en ändamålsenlig etappindelning av Vallentuna 
Nordväst. Görs programmet efter det att definitivt be-
slut om det nordliga läget för avgreningen fattats kan 
programmet för Norra Vallentuna Nordväst av samma 
anledning förskjutas norrut även där reservatet för en 
sydlig avgrening begränsar området norrut.
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Nytillkommande bebyggelse utgörs främst av småhus. För att främja 
hållbart resande är det fördelaktigt att bygga lite tätare närmare sta-
tionen i Lindholmen. På de fastigheter som ligger närmast stationen i 
Lindholmen där ny bebyggelse föreslås bör flerfamiljshus i kvarter med 
stadsmässiga kvaliteter tillkomma. Vid planläggning av dessa kvarter bör 
det för några delar av byggrätterna medges handel och annan kommer-
siell service och krävas att byggnaderna utformas så att verksamheter i 
form av affärer, restauranger eller liknande kan rymmas i bottenvåningen. 
Detta kan skapa en liten kärna i Lindholmen vilket i sin tur kan bidra till 
minskat resande.

Öster om Roslagsbanan finns oexploaterade markområden nära statio-
nen som ligger utanför strandskyddsområde. Dessa markområden ligger 
inom karterat riskområde för översvämning och har dåliga grundlägg-
ningsförhållanden. Fastighetsägare har undersökt delar av området och 
visat att det tekniskt är möjligt att bygga i dessa delar. Möjligheten att 
använda marken söder om Lindholmens gårdsväg för småhusbebyggelse 
kan därför prövas i detaljplan. 

Förtätning av befintliga kvarter genom styckning av fastigheter och 
komplettering i lucktomter inne i och i kanten av bebyggelsen är lämplig 
inom cirka 300 meter från stationen. Förtätning kan här ske med villor, 
parhus och radhus eller liknande. Förtätning bör här ske med hänsyn till 
områdets befintlig karaktär. 

Förtätning genom styckning av fastigheter som är belägna längre bort än 
300 meter från stationen bör ske med stor hänsyn till omgivande miljöer. 
Tomtstorlekarna längre bort än 300 meter från stationen bör inte un-
derstiga 800 kvadratmeter om platsens beskaffenhet och karaktären på 
omgivande bebyggelse inte kan motivera mindre tomtstorlek. I Mörby-
torp bör tomtstorleken vara minst 1 200 kvadratmeter
 för att smälta in den lantliga karaktären. Trädgårdsstadens principer bör 
tillämpas där det är möjligt vid både ny exploatering och förtätning.

Mörbytorp. Vy mot väster från Mörbytorpsvägen. Ny bebyggelse i Mörbytorp bör 
bestå av enbostadhus med större tomter. Planen ger utrymme för cirka 35 nya enbo-
stadshus längs Mörbytorpsvägen öster om Roslagsbanan.

Lindholmen
Planförslaget i Lindholmen bygger på två delar: 1. Kända utvecklingsmöj-
ligheter, 2. Riktlinjer för utbyggnad, vilket inkluderar de utvecklingsmöj-
ligheter som idag är okända. Det är de idag kända utvecklingmöjlighe-
terna som illustreras i plankartan.

Planen innebär att det inklusive redan beslutade positiva planbesked kan 
tillkomma cirka 250-300 nya bostäder i Lindholmen. Till detta tillkommer 
ett antal nya bostäder i form av förtätning av befintliga kvarter. Lite större 
områden som redan har positiva planbesked redovisas i plankartan
 utan att dessa särskiljs. Några mindre pågående detaljplaner som omfat-
tar en eller två mindre fastigheter redovisas inte.  Utveckling som räknas 
till Lindholmen sträcker sig från Sylta i söder till Mörbytorp i Norr.

Gärdet väster om stationen i Lindholmen bör planläggas för bostadsbebyggelse. 
Marknivån behöver då höjas för att inte området ska översvämmas vid mycket 
kraftiga skyfall. 

Riktlinjer för utbyggnaden

1. Flerfamiljshus i kvarter på fastigheter närmst station
2. Förtätning genom avstyckning lämplig inom 300 meter från station.
3. Tomtstorlek längre bort än 300 meter från station bör inte under-

stiga 800 kvadratmeter.
4. I Mörbytorp bör tomtstorleken vara minst 1200.
 ( Se ytterligare beskrivning i texten på denna sida )
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Strategiska områden
Strategiska tätortsutvecklingen

Ett större strategiskt område reserveras för tätortsut-
veckling kring en ny station på Roslagsbanans avgre-
ning till Arlanda. Det innebär att ny markanvändning 
inte bör medges om den kan försvåra eller förhindra 
att området på ett ändamålsenligt sätt kan utvecklas 
till tätort. 

Området är väl tilltaget för att säkra en fortsatt utbygg-
nad bortom de cirka 2 500 bostäder som är målsätt-
ningen i denna plan.  

Detaljplaneprogram för området bör upprättas när 
definitivt beslut om läge för Rosalgsbanans avgre-
ningen fattats. Ett gemensamt program för tätortsut-
veckling kring en ny station på avgreningen och Norra 
Vallentuna Nordväst kan göras om program för Norra 
Vallentuna Nordväst inte tagits fram när definitivt 
beslut om avgreningen fattats.

Utbyggnad av Roslagsbanans avgrening till Arlanda 
innebär möjlighet till en omfattande tätortsutbyggnad 
kring ett nytt stationsläge. Ytmässigt kan utbyggnaden 
omfatta arealer som motsvarar Vallentunas nuvarande 
utbredning norr om Vallentunasjön. Hur mycket bo-
städer som ska planeras inom området och vilken roll 
denna utbyggnad kommer att få i Vallentuna bör tas 
ställning till i kommande översyn av översiktsplanen 
där hela kommunens och hela tätorten Vallentunas 
utveckling tas i beaktande. Denna del redovisas därför 
som ett strategiskt område.

Topografin ger goda förutsättningar för både broar 
och passager under en järnväg som passerar genom 
området. 

Området ligger inom den regionala grönstrukturen i 
Rösjökilen och utgörs av en skogsklädd höjdplatå 

omgiven av uppodlade sprickdalar i norr och väster. 
I området finns ekologiska landskapssamband. De 
södra delarna av området angränsar till utbyggnads-
området Norra Vallentuna Nordväst. Två mindre 
områden i naturdatabasen berörs av det strategiska 
området och ett naturminne finns i anslutning till 
vägreservatet i väst. I områdets norra delar återfinns 
en mängd våtmarker.

Öster om järnvägen (Molnby/Ubby)

Området närmast stationen, mellan den stora höjd-
ryggen och Roslagsbanan utgör ett strategiskt område. 
Ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan förhindra 
eller försvåra att området på lång sikt bebyggs med 
bostäder bör inte tillåtas. Området bör inte exploa-
teras förrän definitivt beslut om genomförande av 
Roslagsbanans avgrening till Arlanda fattats eftersom 
en ny station på avgreningen kan innebära att Molnby 

Landskapsrummet söder om Molnby gård, på västra sidan av Roslagsbanan utgör ett strategiskt område. Här  ses gär-
dena från den fornlämningsrika höjdryggen sydväst om stationen i Molnby. 

station stängs. En exploatering i så känslig kulturmiljö 
bör inte tillkomma om stationens framtid är osäker. 

Om avgreningen till Arlanda lokaliseras söder om 
Molnby station och stationen behålls kan prövningen 
av vilken typ av bebyggelse som är lämplig på platsen 
göras utan strategiska överväganden. 

Exploatering kan då se som motiverad till följd av håll-
barhetsaspekten med kollektivnära läge. Anpassning 
av bebyggelsen till omgivande kultur- och gårdsmil-
jöer kommer att krävas.

Väster om järnvägen (Foderby)

Ett område söder om Molnby gård, väster om Ros-
lagsbanan, utgör ett strategiskt område. Ny bebyggel-
se eller andra åtgärder som kan förhindra eller för-
svåra att området på lång sikt bebyggs med bostäder 
bör inte tillåtas. Området bör inte exploateras förrän 
definitivt beslut om genomförande av Roslagsbanans 
avgrening till Arlanda fattats eftersom en ny station på 
avgreningen kan innebära att Molnby station stängs. 
Anpassning av bebyggelsen till omgivande kultur- och 
gårdsmiljöer och till Snapptunaån kommer att krävas 
om området tas i anspråk för bebyggelse.

Om Roslagsbanans avgrening till Arlanda lokaliseras 
söder om Molnby station kan stora delar av området 
inte användas för att bygga bostäder.

Nordväst om Björkhaga/Lövlunda (Ubby)

Ett område nordväst om Björkhaga och Lövlunda ut-
gör ett strategiskt område. Ny bebyggelse eller andra 
åtgärder som kan förhindra eller försvåra att området 
på lång sikt bebyggs med bostäder bör inte tillåtas. 
Området kan bli aktuellt att bebyggas med småhus 
om Arningevägens förlängning genomförs. Se vidare 
under avsnittet Trafik. 
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Näringsliv
Verksamheter som inte är störande för boendemiljöer kan med fördel 
integreras i bostadsområden. Det kan vara handel som inte kräver stora 
lokaler eller täta/tunga transporter, eller inte medför risker för de bo-
ende. Kontorshotell är ett exempel på verksamhet som kan integreras i 
bostadsmiljöer. I Lindholmen förbättras kundunderlaget för kommersi-
ell service med föreslagen bebyggelse och tillkommande befolkning. I 
Lindholmen där det är lämpligt med större villatomter, kan detaljplaner i 
lämplig omfattning utformas med byggrätter som möjliggör för verksam-
heter som inte är störande för omgivningen. I Norra Vallentuna Nordväst 
kan något eller några kvarter utformas som företagsby med kontorsho-
tell och liknande. Sådana kvarter, som också kan innehålla förskola och 
närservice bör utformas så att de karaktärsmässigt smälter in i omgivande 
bebyggelse. En mindre platsbildning kan vara lämplig att förlägga till en 
sådan företagsby.

Näringslivet i Vallentuna utvecklas hela tiden och i framtiden kommer 
närheten till Arlanda och de förbättrade kommunikationerna innebära 
viktiga förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom näringslivet. Den stra-
tegiska tätortsutvecklingen som hänger samman med den nya stationen 
på Roslagsbanans avgrening till Arlanda öppnar stora möjligheter för 
näringslivet. En utveckling i den delen av kommunen bör hanteras på 
ett sådant sätt att den bidrar till att stärka näringslivets utveckling i hela 
kommunen. Avgreningen till Arlanda innebär avsevärt förbättrade för-
bindelser mellan delar av Stockholmsregionen och Arlanda och Uppsala. 

Delar av den strategiskatätortsutveckling kring en ny station på avgre-
ningen till Arlanda kan komma att utvecklas som renodlade arbetsom-
råden. I övrigt innehåller planförslaget inte renodlade verksamhets-
områden. Beroende bullersituationen kan en del av området norr om 
krafteldningsgatan utvecklas till ett mindre verksamhetsområde i anslut-
ning till Molnbydepån, om planerna för bostadsbebyggelse begränsas i 
för stor utsträckning. 

Frågan om utveckling av kommersiell service närmast den nya stationen 
bör behandlas sammantaget med utbudet i centrala Vallentuna. Frågan 
är relevant inte minst med tanke på de krav på miljöer som etableringar 
av kontor och hotell ställer och de konsekvenser sådana etableringar 
medför. 

Den tillgänglighet till natur- och kulturmiljö som den fördjupade över-
siktsplanen skapar kan utgöra en del av en stärkt besöksnäring ikommu-
ens.

Offentlig service
De nya skolor och förskolor som planeras inom planområdet ska placeras 
så att de underlättar livspusslet för invånarna. Det innebär bland annat 
att de ska lokaliseras nära bostäder och i pendlingsriktning. De bör dock 
inte lokaliseras invid större trafikleder. Skolor och förskolor bör förläggas 
invid grönområden eller grönkorridorer på mark med goda grundlägg-
ningsförhållanden i relation till redan existerande skolor och förskolor.
Nya skolor bör placeras nära kollektivtrafik för att kunna ta emot elever 
från annat håll än närområdet. 

Den utbyggnad som planen ger utrymme för innebär att ett antal nya 
skolor och förskolor kommer att behövas. I Norra Vallentuna kommer 
en ny förskola att krävas och eventuellt en ny skola. I Norra Vallentuna 
Nordväst kommer en skola för 350-500 elever och 2 förskolor med minst 
6 avdelningar krävas. Redan planerade investeringar enligt kommunens 
”Lokalresursplan för åren 2017-2025” beräknas täcka det behov planerad 
utbyggnad i Lindhollmen ger upphov till, det innefattar ny skola för 350 
elever och en ny förskola.

Behovet av mark bör studeras i tidigt skede relaterat de ”Kravspecifika-
tion/Funktionsprogram” som finns för nybyggnation av förskola och 
ny- och ombyggnation grundskola. Vilket för skolor och förskolor bland 
annat gäller bruksarea och friytor i utemiljön, i relation till antalet barn. 
Yta behövs även för parkering och transport. Tomstorleken för en skola 
med 350 respektive 500 elever behöver vara ungefär 20 000 respektive 
30 000 kvadratmeter och en förskola med 5-6 avdelningar 7000-8000 
kvadratmeter. För att kunna uppfylla gällande kravspecifikationer för 
skolor och förskolor och skapa attraktiva miljöer krävs att lämplig lokali-
sering studeras tidigt. 

Det framtida behovet av boende och lokaler för socialomsorg inom plan-
området ska utredas vidare. Boende och lokaler för social omsorg bör 
placeras nära till kommunikationer och annan service.

Sociala förhållanden 
Utbyggnaden bör ske i en takt som innebär att samhörighet och trygghet 
inte går förlorade. Tätortens identitet bör beaktas vid utbyggnad av nya 
stora bostadsområden. I sådana fall är förändringstakten en aspekt som 
kan påverka integrationen mellan befintligt och nytt. 

Alla miljöer som byggs och anläggs bortsett från vissa promenadstigar 
där terrängen är kuperad ska vara tillgängliga. Det är viktigt att tillgäng-
lighetsaspekten följer med i hela processen från planläggning till anlägg-
ning. 

En blandning av bostäder och kontor och olika upplåtelseformer skapar 
en varierad, intressant och attraktiv miljö. Inslag av verksamheter som 
inte är störande för bostäder bidrar också till ökad trygghet genom att 
stadsdelar är befolkade även dagtid. 

Variation i bostadsbeståndet skapar möjligheter att bo kvar i samma 
område under livscykelns olika faser.

Ett varierat utbud av olika slags mötesplatser i den offentliga miljön som 
lekplatser, parker av olika slag med olika funktioner, torg och andra plats-
bildningar stimulerar social interaktion och integration. 

Ett generöst utbud av trygga gång- och cykelvägar bidrar till ökad jämlik-
het. Gång- och cykelstråk föreslås i första hand i lägen som är synliga från 
bostäder och annan bebyggelse, vilket ökar tryggheten längs stråken. 

Väl upplysta stadsrum, parker och gång- och cykelstråk liksom välskötta 
och lagom glesade naturmarkspartier närmast bostadsområdena skapar 
en känsla av trygghet och skapar förutsättningar för ett jämlikt användan-
de av tätortens i olika delar. Parker ska i första hand inte innehålla stora 
buskage utan vara öppna och överskådliga, vilket bidrar till ökad trygghet 
och jämlikhet. Pendlarparkeringar för cyklar och för bilar utformas och 
ljussätts på sätt som främjar trygghet.

Aktivitetsytor bör utformas så att utegym, lekplatser, parkour- och skate-
parker, hoppmattor och liknande samlokaliseras då detta ger förutsätt-
ningar för ett jämlikt nyttjande ytorna.
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Karta gjord av Sweco

1

2 3

4

Trafik
Planen innehåller reservat för nya vägar, vägbroar och 
viktiga huvudgator som kan komma att behövas för 
att åstadkomma en fungerande trafikapparat
beroende på i vilken omfattning planens intentioner 
fullföljs. Dessa markreservat kan också behövas för att 
utvecklingen inte ska skapa ohållbara situationer med 
köbildning, minskad trafiksäkerhet, barriäreffekter och 
bullerstörningar i andra delar av Vallentuna tätort än 
planområdet. 

Inom dessa vägreservat bör ny bebyggelse eller andra 
åtgärder inte medges som kan förhindra utbyggnad av 
väganläggningen. Vid lokalisering av bostadsbebyg-
gelse i närheten av vägreservatet bör de störningar 
som vägen kan ge upphov till beaktas. Reservaten säk-
rar möjligheten att: Förlänga Arningevägen, skapa en 
Infartsväg i väst till Norra Vallentuna Nordväst, skapa 
en tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna Nordväst 
och Arningevägens förlängning, samt förlänga Banvä-
gen norrut till en sådan tvärförbindelse.

När utbyggnaden nått en sådan nivå att trafiksitua-
tionen kräver att en eller flera av dessa investeringar 
görs bör beslut om att genomföra dem föregås av 
förenklade åtgärdsvalsstudier där effekterna av kost-
nadseffektiva åtgärder i befintligt vägnät studeras och 
jämförs med dessa investeringar. 

Utbyggnaderna i Molnby/Ubby, Norra Vallentuna 
Nordväst och Lindholmen medför inte sådana för-
ändringar i trafikmängder att något av vägreservaten 
behöver tas i anspråk. 

Den tillkommande vägen som går i nordostlig riktning 
förbi ett nytt stationsläge på roslagsbans avgrening 
mot Arlanda är inte inlagt i plankartan som ett reser-
vat, det ingår som del av den strategikska tätorten 

(Illustrerat i blått på kartan till höger). Vägen ska dock 
beaktas i kommande detaljplanering, där den kommer 
angöra Lindholmsvägen. Vägen fortsätter även ner 
som en huvudgata genom Norra Vallentuna Nordväst. 

Tvärförbindelsen mellan Norra Vallentuna Nordväst 
och Arningevägens förlängning är uppdelad i två 
delar, dels den del som ligger väster om Roslagsbanan 
och dels den del som ligger öster om Roslagsbanan. 
Den senare utgör huvudgata i Molnby/Ubby och kan 
komma att byggas ut oavsett om länken som helhet 
behövs, Huvudvägen beskrivs vidare i kommande 
avsnitt ”Vägnät i utbyggnadsområdena”. Om länken 
byggs som helhet sammanbinds bägge delar med en 
bro över Roslagsbanan. 

Vägreservat 

Reservaten illustreras i kartan enligt följande:

1. Förlängning Arningevägen

2. Infartsväg i väst till Norra Vallentuna Nordväst

3. Tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna Nordväst 
och Arningevägens förlängning

4. Förlängning Banvägen norrut
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Arningevägens förlängning

Arningevägen förlängning blir nödvändig först ut-
byggnaden av den strategiska tätortsutveckling runt 
en ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda 
är långt gången. Arningevägens förlängning avlastar 
då i första hand Lindholmsvägen. 

Trafiksimuleringar visar att behovet av en förlängning 
av Arningevägen (när 3 400 nya bostäder tillkom-
mit i Norra Vallentuna Nordväst och den strategiska 
tätortsutvecklingen) beror på hur bebyggelsen är 
fördelad inom den strategiska tätortsutvecklingen. 
Ligger tyngdpunkten söder om det norra spårreserva-
tet är behovet av en förlängning av Arningeleden inte 
självklar. Om bebyggelsen fördelar sig jämnt blir trafik-
strömmarna sådana att en förlängning av Arningele-
den är motiverad. Eftersom bebyggelsens tyngdpunkt 
ger olika svar på frågan om Arningevägens förlängning 
är nödvändig i framtiden, och eftersom den strategis-
ka tätortsutvecklingen kan komma att rymma mer än 
de 2 400 bostäder som lagts in i trafiksimuleringarna, 
är reservatet motiverat. 

Den trafikutredning som genomförts inom ramen 
för arbetet med denna plan har visat att det finns tre 
huvudalternativ för Arningevägens sträckning i pla-
nområdet, en västlig, en östlig och en sydlig. För det 
västra respektive det östra alternativet finns två sätt 
att ansluta huvudgatan i den föreslagna bebyggelsen 
i Molnby/Ubby. I skisserna nedan kallas dessa Väst 1, 
Väst 2, respektive Öst 1 och Öst 2. Alternativ Väst 1 
och 2 redovisas i samma skiss. 

Om en tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna Nord-
väst och Arningevägens förlängning blir aktuell blir 
utformingen av anslutningen till Arningevägen viktig. 

ALTERNATIV ÖST 1

Skisserna över alternativen är gjorda av SWECO. 

ALTERNATIV SYD

ALTERNATIV VÄST 1 och 2

1

2

ALTERNATIV ÖST 2

De två västra alternativen innebär mindre ingrepp i 
natur/rekreationsmiljöer och kulturmiljö än de två 
östra alternativen. Alternativ Väst 1 innebär en något 
effektivare anslutning till Arningevägens förlängning 
än Alternativ Väst 2.  Alternativ Öst 2 innebär en något 
effektivare anslutning till Arningevägens förlängning 
än Alternativ Öst 1 och öppnar upp möjlighet att 
skapa ett bostadsområde i attraktivt läge i det stra-
tegiska området nordväst om Björkhaga/Lövlunda 
(Ubby). Även Alternativ Öst 1 kan öppna upp den 
möjligheten, men trafikmatningen till området måste 
då lösas på annat sätt . Alternativen ger upphov till 
olika bullersituationer där störningarna på planerade 
och i denna plan föreslagna nya bostäder fördelas på 
olika sätt. 

Fyrvägskorsningar med cirkulation är att föredra 
framför trevägscirkulationer ur trafiksäkerhets- och 
framkomlighetssynpunkt varför alternativ syd ur det 
perspektivet är fördelaktigast. I alternativen 
Öst 2 och Syd kan gatan förläggas i samma läge som i 
Alternativ Väst 1 för att ge möjlighet till planläggning 
av huvudgatan i Molnby/Ubby väster om Lindholm-
svägen. Detta innebär dock att man får acceptera in-
grepp i Ormståan som man annars kan undvika.  Möj-
ligheterna att exploatera i de olika alternativen, liksom 
frågan om var tätorten börjar i detta avsnitt är en fråga 
som bör studeras närmare vid val av alternativ. 

Handlingsfrihet för framtida val av alternativ bör om 
det är möjligt upprätthållas till dess Arningevägens 
förlängning är aktuell om inte valet av ett av alterna-
tiven ger så stora fördelar i närtid att dessa bedöms 
överstiga värdet av full handlingsfrihet. Vid planlägg-
ning i Molnby/Ubby väster om Lindholmsvägen är det 
nödvändigt att välja ett definitvt läge för gatuanslut-
ning mot Lindholmsvägen för den bebyggelsen såvida 
man inte väljer att vänta med att planlägga ett kvar-
tersdjup närmast Lindholmsvägen.  
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Tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna 
Nordväst och Arningevägens förlängning

Vägreservat säkrar möjligheten att bygga en tvär-
förbindelse mellan Norra Vallentuna Nordväst och 
Arningevägens förlängning. En sådan avlastar fram-
förallt Väg 268 mellan Tallhammarsvägen, alternativt 
Lindövägen och Arningevägen. Om denna tvärförbin-
delse byggs ut blir trafiksituationen på Lindholmsvä-
gen oacceptabel om inte Arningevägen förlängs. Den 
nya tvärlänken bör om den kommer till, utformas 
som en stadsgata som då kan betraktas som ryggra-
den i en ”urban spridningskorridor” mellan Norra Val-
lentuna Nordväst och Molnby/Ubby. Det förutsätter 
att det strategiska område väster om Roslagsbanan i 
Foderby byggs ut.

Nyttorna, kostnaderna och konsekvenserna av  tvär-
länken och Arningevägens förlängning bör studeras 
vidare och jämföras med nyttorna, kostnaderna och 
konsekvenserna av mer trafik på väg 268 mellan Tall-
hammarsvägen/Lindövägen och Arningevägen. 

Tvärförbindelsen mellan Norra Vallentuna Nordväst 
och Arningevägens förlängning med tillhörande 
bro över Roslagsbanan kräver stora investeringar. 
Om dessa investeringar inte görs kan det istället bli 
nödvändigt med förbättringar längs väg 268. I den 
ekonomiska jämförelsen mellan alternativen bör även 
de restidsnyttor som uppstår med tvärförbindelsen 
och Arningevägens förlängning studeras närmare och 
jämföras med den situation som föreligger om åtgär-
der för att höja framkomligheten på väg 268 genom-
förs. Sådana åtgärder längs väg 268 har inte utretts. 

Barriäreffekter, möjligheter till att använda mark för 
nya bostäder, störningar (främst i form av buller), tra-
fiksäkerhet och luftkvalitet längs Lindholmsvägen bör 
vägas mot samma frågeställningar för de föreslagna 
bostadsområdena i Molnby/Ubby och för nya bostä-
der i Ormsta-Stensta. Den nya tvärförbindelsen som 

kommer att kräva en vägbro över Roslagsbanan söder 
om Molnby station, påverkar miljön i de nya bostads-
områden som förslås i Molnby/Ubby. Samtidigt kan 
en avlastning av Lindholmsvägen innebära möjlighe-
ter till förtätning mot mer stadsmässig karaktär längs 
Lindholmsvägen. 

Länken med vägbro över Roslagsbanan skulle också 
innebära konflikter med kulturmiljön söder och 
sydväst om Molnby gård och innebära att den viktiga 
grönkorridoren i nord-sydlig riktning mellan Roslags-
banan och Norra Vallentuna Nordväst skärs av. En 
förlängning av Arningevägen innebär också ett antal 
konflikter där bland annat viktiga samband för frilufts-
livet skärs av både inom och utanför planområdet för 
denna FÖP. 

Om Arningevägens förlängning och tvärförbindelsen 
inte byggs  när utbyggnaden runt en ny station kom-
mit en bra bit på väg kommer barriäreffekterna längs 
väg 268 att vara kraftigare än idag. Detta bör beaktas 
när den kommunövergripande översiktsplanen omar-
betas. I sammanhanget bör också beaktas förhållandet 
att nya trafikanläggningar i sig alstrar mer trafik. 

Infartsväg i väst till Norra Vallentuna 
Nordväst

Vägreservatet väster om Vallentuna Nordväst kom-
mer att behöva tas i anspråk när utbyggnaden av det 
strategiska området för tätortsutveckling kring en ny 
station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda tagit 
fart. Reservatet öppet håller två alternativa sträckning-
ar, en via en förstärkning av Tallhammarsvägen och en 
via Lindövägen. Utan den länken kommer trafikmäng-
derna bli oacceptabelt höga på dels huvudgatunätet i 
Norra Vallentuna Nordväst dels Ekebyvägen. 

Ny bro över Roslagsbanan

Arningevägens
 förlängning

Tvärförbindelse mellan 
Norra Vallentuna Nord-
väst och Arningevägens 
förlängning

Central huvudgata i 
Norra Vallentuna Nord-
väst från Ekebyvägen

Skissen redovisar hur en tvärförbindelse mellan den omfattande exploateringen väster om Roslagsbanan kan knytas ihop med Arningevägens 
förlängning och östra sidan av tätorten. En förlängning av Arningevägen blir nödvändig om tvärförbindelsen byggs eftersom situationen längs 
Lindholmsvägen annars blir ohållbar. En vägbro i det skisserade läget får ett naturligt stöd i landskapets topografi och smälter in i den södra kanten 
av landskapsrummet söder om stationen. Samtidigt lämnas ett respektavstånd till de omfattande fornlämningsområdena på de större halvöppna 
höjdpartierna närmast stationen. Vägbron bör byggas så att den också blir en passage för gång- och cykeltrafik om en sådan passage inte redan till-
kommit om och när vägbron anläggs. Vägbron ska ansluta till huvudgatunätet i Molnby/Ubby, som även utgör den östra delen av tvärförbindelsen 
fram till Arningevägen. Anslutningen till Arningevägens förlängning är illustrerad enligt ett av de alternativ som tagits fram för den anslutningen. 
Närmast bron bör ett halvt kvarter på båda sidor om bron lämnas obebyggd för att klara buller och andra störningar från trafiken på bron. Skissen 
illustrerar även hur en infart till Norra Vallentuna Nordväst och tätortsutvecklingen kring en ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda 
kan förläggas. Skissen är gjord av SWECO.

Infartsväg i väst till 
Norra Vallentuna Nordväst via 
Tallhamarsvägen eller Lindövägen

I trafiksimuleringarna som är gjorda har en väglänk 
från huvudgatunätet i Norra Vallentuna Nordväst till 
matargatan i väst lagts in. Om det med avseende på 
terrängförhållanden är möjligt kan ytterligare en eller 
två sådana länkar med fördel tillkomma för att ytterli-
gare avlasta Ekebyvägen. Vägreservatet berör skydds-
område för grundvattentäkt. Den västra vägkorrido-
ren berör inre zon. Skyddsområdets föreskrifter ska 
beaktas i fortsatt planering.

Banvägens förlängning 

Om tvärleden mellan den stora utbyggnaden väster 
om Roslagsbanan byggs kan en förlängning norrut 
av Banvägen bli intressant. En sådan förlängning av 
Banvägen får konsekvenser för trafiken i centrala Val-
lentuna vilket inte behandlas i denna plan. 



1616

Trafiksimuleringar

Trafiksimuleringarna visar en situation där alla de 
knappt 4 500 bostäder som planen föreslår genomförs 
och övrig befolkningsökning i kommunen räknas in 
fram till år 2024. Eftersom de cirka 2 500 bostäderna 
i den strategiska tätortsutvecklingen kring ett nytt 
stationsläge på avgreningen till Arlanda inkluderas i 
simuleringarna visar dessa sannolikt på en situation 
bortom 2030.

Simuleringarna utgår från förstärkningar i befintligt 
vägnät med ytterligare två körfält per riktning i anslut-
ning till cirkulationsplaterna Angarnsvägen/Arninge-
vägen/Lindholmsvägen och Arningevägen/Bällsta-
bergsvägen. Som beskrivits tidigare är infartsvägen i 
väst till Norra Vallentuna Nordväst absolut nödvändig 
i alla tänkbara scenarion (Illustrerad 2 i kartan). I den 
fördjupade översiktplanen avgränsas  en eventuell 
förlängning av banvägen (Illustrerad 4 i kartan) bort, 
då den främst berör centrala Vallentuna. Dess relevans 
studeras vidare som helhet i kommande uppdatering 
av översiktsplanen.

I söder utanför planområdet finns det två huvudal-
ternativ att ansluta Arningevägens förlängning, ett 
västligt och ett östligt, där den senare ansluter direkt 
till Arningevägen.

Simuleringen visar förändringarna i trafikmängder 
om hela planens intentioner genomförs och endast 
infartsvägen i väst till Norra Vallentuna Nordväst 
genomförs. Det skulle innebära kraftigt ökad belast-
ning på Lindholmsvägen och väg 268. Simuleringen 
illustrerar det mest återhållsamma förhållningssättet 
till en utbyggnad av vägnätet i planområdet.

Simuleringen visar förändringarna i trafikmängder 
om hela planens intentioner genomförs och samtliga 
vägreservat utom förlängningen av Banvägen genom-
förs. Detta skulle innebära kraftig avlastning av Lind-
holmsvägen och väg 268 gentemot alternativet där 
bara infartsvägen i väst till Norra Vallentuna Nordväst 
genomförs. I simuleringen har förlängning av Arninge-
vägen en västlig sträckning..

Simuleringen visar framkomligheten i vägnätet om 
hela planens intentioner genomförs och samtliga väg-
reservat utom förlängningen av Banvägen genomförs. 
Framkomligheten begränsas i liten utsträckning.

1

2 3

4
1. Förlänga Arningevägen
2. Infartsväg i väst till Norra Vallentuna Nordväst
3. Skapa en tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna Nordväst och 

Arningevägens förlängning
4. Förlänga Banvägen norrut till en sådan tvärförbindelse
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Simuleringen visar förändringarna i trafikmängder om 
hela planens intentioner genomförs utom förläng-
ningen av Banvägen och tvärförbindelse mellan Norra 
Vallentuna Nordväst, där Arningevägens förlängning 
får en västlig sträckning. Detta skulle innebära kraftig 
avlastning av Lindholmsvägen, men ingen märkbar 
avlastning  av väg 268.  

Simuleringen visar förändringarna i trafikmängder om 
hela planens intentioner genomförs och samtliga väg-
reservat utom förlängningen av Banvägen genomförs, 
samt att Arningevägens förlängning får den östligare 
sträckningen. Detta innebär en mindre påtaglig avlast-
ning av Lindholmsvägen än i fallet med västligt läge. 
 

Simuleringen visar förändringarna i trafikmängder 
om hela planens intentioner genomförs och samtliga 
vägreservat utom förlängningen av Banvägen genom-
förs. Detta skulle innebära kraftig avlastning av Lind-
holmsvägen och väg 268 gentemot alternativet där 
bara infartsvägen i väst till Norra Vallentuna Nordväst 
genomförs.

Simuleringen visar framkomligheten i vägnätet om 
hela planens intentioner genomförs och samtlig 
reservat utom förlängningen av Banvägen och tvär-
förbindelse mellan Norra Vallentuna Nordväst och 
Arningevägens förlängning får en västlig sträckning.
Framkomligheten begränsas i liten utsträckning.

Simuleringen visar förändringarna i trafikmängder 
om hela planens intentioner genomförs och samtliga 
vägreservat utom förlängningen av Banvägen och 
tvärförbindelse mellan Norra Vallentuna Nordväst 
genomförs, samt att Arningevägens förlängning får 
den östligare sträckningen. Effekterna bli något min-
dre men ligger i samma riktning som alternativet utan 
tvärförbindelsen och en östligt läge på Arningevägens 
förlängning.
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Lindholmsvägens framtida utformning kan komma 
att behöva utredas med avseende på karaktär, buller 
och trafiksäkerhet med tanke på den ökade trafik som 
fortsatt utbyggnad medför.

Norra Vallentuna Nordväst

En eller flera parallella huvudgator i nord-sydlig rikt-
ning bör finnas inom området. Detta liksom kopp-
lingar till vägreservatet i väst och vägreservatet för en 
öst-västlig länk förbi Roslagsbanan bör studeras i det 
detaljplaneprogram som tas fram för området. 

Lindholmen

Utbyggnaden i Mörbytorp kan kräva förbättringar av 
Mörbytorpsvägen. Delar av fastigheten Lindholmen 
5:88 kan komma att behöva tas i anspråk för att åstad-
komma en bättre anslutning till Lindholmsvägen.

Vägnät i utbyggnadsområdena
Vid framtida planläggning i Sylta enligt kartan nedan 
behöver en framtida vaäganslutning från strategiska 
tätortsutvecklingen från sydväst beaktas. Området kan 
med fördel studeras i större gemensam detaljplan, då 
trafiklösningar kan studeras gemensamt.

Kartan illustrerar principerna för huvudgatunätet och gång- och 
cykelvägnätet i utbyggnadsområdet söder om Molnbyvägen. 
Linjerna återger således inte exakta lägen för gatorna och gång- 
och cykelvägarna. Den vägbro över Roslagsbanan som kom-
mer att krävas om tvärlänken i höjd med Molnby genomförs är 
illustrerad med streckad linje.
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Trafikinfrastruktur 
Söder om Molnbyvägen

Framtida stationsläge

Gång- och cykelförbindelse

Huvudgata

Norra Vallentuna (Molnby/Ubby)

Huvudgatunätet i Molnby bör bestå av en matargata 
i öst-västlig riktning från Lindholmsvägen som ska 
kunna förlängas fram till en eventuell vägbro över 
Roslagsbanan. Den bör sträcka sig så långt västerut 
att det är möjligt att koppla på en huvudgata som 
sträcker sig norrut mellan de två höjdryggarna. En 
sådan nord-sydlig huvudgata är nödvändig om det 
strategiska området närmast stationen i framtiden ska 
kunna exploateras med flerfamiljshus. Flerfamiljshus 
i det läget bör matas via ett sådant gatunät och inte 
via Molnbyvägen. Utfarter från enskilda småhusfas-
tigheter bör inte ske mot huvudgata utan samlas runt 
lokalgator som leder fram till huvudgatorna.

De delar av gatuinfrastrukturen som redovisas på kar-
tan ”Trafikinfrastruktur i Molnby söder om Molnbyvä-
gen” kan fungera som stomme i gatu- och gång- och 
cykelvägnätet även om utbyggnaden skulle avstanna 
eller stå stilla under lång tid. Om utbyggnaden stan-
nar av är det viktigt att gång- och cykelvägnätet knyts 
samman med Ormsta. 

Vägkoppling mellan den nya bebyggelsen i Molnby 
och lokalgatorna i Ormsta bör inte tillkomma då det 
skapar oönskade effekter i gatunätet befintliga miljöer 
i Vallentuna. 

Vägnätet i utbyggnadsområdet norr om kraftlednings-
gatan bör samlas i en utfart. 

Utbyggnad i förtätningsområdet längs Molnbyvägen 
kan innebära att förbättringar i korsningen mellan 
Molnbyvägen och Lindholmsvägen blir nödvändiga. 
Om förbättringar krävs hänger dels på om Arninge-
vägens förlängning är utbyggd när förtätningarna 
genomförs dels på vilken eller vilka sträckning Arnin-
gevägens förlängning som ses som intressanta om för-
tätningarna kommer till innan Arningevägen förlängs. 

Gång- och cykelvägar
Norra Vallentuna (Molnby/Ubby)

Ett sammanhängande, gent och lättorienterat gång- 
och cykelvägnät med alternativa färdvägar som ger 
möjlighet till alternativa färdrutter och promenad-
slingor bör åstadkommas. Gång- och cykelvägar ska 
lokaliseras och utformas så att de upplevs som trygga. 
Det innebär till exempel att de ges god belysning, i så 
stor uträckning som möjligt förläggas i närheten av 
bostäder och att skog närmast cykelvägar glesas ur så 
att god sikt åstadkoms.

Kartan ”Trafikinfrastrukturen i Molnby söder om 
Molnbyvägen” redovisar principerna för hur gång- 
och cykelvägnätet bör se ut i Molnby. Norr om Moln-

Pilen illustrerar eventuell förbättrad anslutning mellan 
Mörbytorpsvägen och Lindholmsvägen

Området i Sylta som behöver bekta nyväg från Sydväst.

byvägen utformas vägnätet så att det kan fungera för 
cykel. En uppsamlande gång- och cykelväg som knyts 
samman med Molnbyvägen och gång- och cykel-
vägnätet söder om Molnbyvägen bör dock anläggas i 
bebyggelsen norr om kraftledningsgatan. 

En gångbro eller gång- och cykelbro bör anläggas vid 
stationen i Molnby om Roslagsbanan får ytterligare 
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Kulturmiljön i framförallt Molnby/Ubby är en resurs som bör tas till vara 
vid utbyggnaden. Den kan om den synliggörs med informationsinsatser 
eller andra åtgärder utgöra intressanta inslag i rekreationsmiljöerna runt 
bostäderna som planeras. Det kan till exempel handla om gamla strand-
linjer och fornlämningar. Den fornlämningsrika höjden öster om Roslags-
banan och söder om Molnbyvägen blir också tillgängligare för boende 
i Ormsta jämfört med idag. Sådana insatser speglar kommunens vision 
och bidra till att höja attraktiviteten i boendemiljöerna. 

Lindholmen

En utbyggnad i Lindholmen sker tillskillnad från Norra Vallentuna i en 
redan befintlig bebyggelsestruktur, här kan ledning sökas i bebyggelsein-
venteringar. Den centrala förtätningen upp till 300 meter från stationen 
bör ta hänsyn till befintlig karaktär och förtätningen utanför avståndet 
bör ske med stor hänsyn. Omårdet tillhörande frornlämningsbilden kring 
Granbyhällen som är bedömt av kommunen att innehålla ”Mycket höga 
kulturhistoriska kvaliteter” är känsligt och sårbart och bör utvecklas med 
stor hänsyn. 

Lindholmen allé kan utformas som en entré till natur- och kulturmiljöer 
som ligger i direkt anslutning till planområdet kring Stor- och Lillsjön. Här 
kan informativa insatser utvecklas.

Norra Vallentuna Nordväst och strategisk tätortsutveckling

I det gemensamma eller var för sig upprättade detaljplanprogrammen 
för Norra Vallentuna Nordväst och Strategisk tätortsutveckling bör kul-
turmiljöaspekter vägas in i arbetet i den mån det förekommer värdefulla 
kulturmiljöer i en sådan omfattning och karaktär att de är meningsfulla 
att beakta. I dagsläget finns ett antal dokumenterade fornlämningar i 
Norra Vallentuna Nordväst och några enstaka fornlämningar inom den 
strategiska tätortsutvecklingen. Det utesluter inte att det finns fornläm-
ningar som idag inte är dokumenterade. 

ett spår till Lindholmen innan beslut om att en tvärlänk med vägbro över 
Roslagsbanan fattas. Stationen i Molnby ligger inom 1 kilometer från 
delar av Norra Vallentuna Nordväst, varför en passage för gång och cykel 
över spåren, med koppling till Norra Vallentuna kan bidra till att stimu-
lera användandet av cykel vid färd till Roslagsbanans stationer. Byggs cy-
kelparkeringar på båda sidor om spåren kan en bro för endast fotgängare 
övervägas. En passage för gång- och cykel har den fördelen att det ökar 
tillgängligheten till Vedafriluftsområde för boende i de nya bostadsområ-
den som föreslås väster om Roslagsbanan. 

Mark för en separat gång- och cykelförbindelse förbi Roslagsbanan bör 
reserveras för det fall Roslagsbanan byggs ut till två spår till Lindholmen 
och en vägbro med separat gång- och cykelbana inte byggs. Om det stra-
tegiska området söder om Molnby gård i framtiden byggs ut innebär det 
ytterligare motiv för en gång- och cykelbro. En sådan gång- och cykelbro 
måste lokaliseras så att den inte förhindrar möjligheten att bygga en 
vägbro över Rolslagsbanan.

Lindholmen
Gång- och cykelvägen längs Lindholmsvägen inne i Lindholmen kommer 
att kompletteras så att den sträcker sig genom hela orten.

Spårreservat
Mark reserveras för Roslagsbanans avgrening mot Arlanda både norr och 
söder om Molnby station. När definitivt läge för avgreningen är fattat 
upphävs det spårreservat som inte behövs.

Mark reserveras för utbyggnad av ytterligare ett spår på Roslagsbanan 
fram till Lindholmen. Reservatet för ytterligare ett spår till Lindholmen 
markeras dock inte på plankartan. Upplysningar om bredden på detta 
reservat lämnas av Trafikförvaltningen.

Inom dessa spårreservat bör ny bebyggelse eller andra åtgärder inte 
medges som kan förhindra utbyggnad av spåranläggningen. Vid lokalise-

ring av bostadsbebyggelse i närheten av spårreservatet bör de störningar 
som järnvägen kan ge upphov till beaktas. 

Reservatet för en nordlig avgrening följer den utredning som Trafik-
förvaltningen påbörjat hösten 2015. Reservatet för en sydlig avgrening 
följer den spårlinje som framgår av en förstudie från 2012. Det reservatet 
behövs ifall det norra alternativet av någon anledning inte går att ge-
nomföra. Om nya utredningar leder till att spårkorridoren/linjen flyttas 
bör det läge som då är aktuellt med buffertzon fungera som reservat och 
ersätta motsvarande reservat i denna plan. Bullerskydd som föranleds av 
ny bebyggelse bekostas inte av Trafikförvaltningen utan av byggherren. 

Kulturmiljö
Norra Vallentuna

Säreget för Molnby/Ubby är förslag om exploatering i nuvarande agrara-
områden med en tydlig fornlämningsbild. Som del av arbetet med denna 
plan har en arkeologisutredning i området gjorts. Utöver de fornläm-
ningar som redan finns registerade har det tillkommit några i samband 
med utredningen. Utredningen har även bedömt sannolikheten för var 
nya fynd kan göras. Planen har använt den arkelogiska utredningen som 
del i föreslagen lokal grönstruktur. 

En omfattande utbyggnad föreslås undvikas i de norra delarna av land-
skapsrummet söder om Molnbyvägen, öster om Roslagsbanan. Exploa-
tering här skulle innebära en betydande karaktärsförändring med risk att 
det historiska djupet i landskapet fragmentiseras. Stora delar av området 
där det idag inte finns synliga fornlämningar skulle kräva arkeologiska 
utredningar och förmodligen även omfattande slutundersökningar för att 
kunna bebyggas. 

De två höjdryggarna med omfattande fornlämningar på var sida om 
stationen är inte aktuella att ta i anspråk för exploatering. 
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Grönstruktur 
Grönstrukturen består av en övergripande struktur 
mellan de olika utbyggnadsområdena, samt mellan 
dessa och de större naturområdena utanför plan-
området. Inom bebyggelseområdena finns en mer 
finmaskig grönstruktur som med gröna länkar och 
korridorer är utformad för att hänga samman med 
den övergripande strukturen.

I den mer finmaskiga grönstrukturen ingår också 
gröna platsbildningar i form av parker. Läge, storlek, 
karaktär och funktion för sådana parker redovisas inte 
i denna plan, dessa frågor löses bäst vid detaljplane-
läggning. Inriktningen bör vara minst en park med en 
samlande gränsyta bör anordnas i Molnby söder om 
Molnbyvägen och att minst två parker ska anordnas 
i Norra Vallentuna Nordväst. Dessa bör ligga i eller i 
anslutning till den grönstruktur som planen redovisar. 
Beskrivningen av grönstrukturen är också en beskriv-
ning av mark som av olika skäl inte är lämplig att 
exploatera. 

Övergripande grönstruktur
Den övergripande grönstrukturen består av följande 
stråk och naturområden (Dess lägen illustreras i kartan 
till höger)

1. En bred grön korridor väster om Roslagsbanan 
från Västanberga till Lindholmen.

2. Omgivande natur kring Storsjön och Lillsjön, öster 
om Lindholmen

3. Kulturlandskapet nordost, norr och nordväst om 
Lindholmen

4. En bård av skog i norr och väster runt det strate-
giska området för tätortsutveckling runt ett nytt 
stationsläge på avgreningen mot Arlanda

5. Veda friluftsområdet öster om Lindholmsvägen. 

6. En korridor söder om Lindholmen och Storsjön.

7. Skogen sydväst om Norra Vallentuna Nordväst

Den gröna korridoren väster om Roslagsbanan be-
står av såväl mer samlade tätortsnära skogsområden 
som höjdryggar med halvöppen till öppen karaktär 
och öppna dalgångar. 

Kulturlandskapet nordost, norr och nordväst om Lind-
holmen, samt korridoren söder om Lindholmen och 
storsjön kopplar samman Rösjökilen och Angarnskilen

Vedafriluftsområde gränsar till planområdet i öster. 
Området är viktigt för friluftslivet med befintliga 
och planerade naturstigar. När  planen är genom-
förd kommer naturområdet spela en viktig roll 
som strövområde för både dagens och kommande 
befolkning. Golfbanan kan betraktas som en del av 
området som under vissa villkor är tillgängligt för 
friluftslivet delar av året.

Skogen sydväst om norra vallentuna nordväst har 
en viktig roll för friluftsliv för både nuvarande tät-
ort och kommande uveckling. 

För flora och fauna utgör Roslagsbanans spårdrag-
ningar i många fall inte någon barriär.

Kartan tredovisar viktiga gröna samband och länkar på olika nivåer. Det gröna samband som finns tvärs över 
Roslagsbanan omedelbart norr om Ormsta redovisas inte i kartan. De breda numrerade pilarna representerar den 
övergripande grönstrukturen. De smala pilarna representerar de gröna länkar/stråk på lokal nivå.
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Lokal grönstruktur 
Molnby/Ubby

Den lokala grönstrukturen söder om Molnbyvägen består av några större 
oexploaterade områden som binds samman med smalare korridorer i 
stadsbygden. Ett par områden återfinns norr om Molnbyvägen. Dessa 
beskrivs med hänsvisning till kartan nedan.

1. En grönkorridor i öst-västlig riktning längs Ormstaån bör sparas 
mellan Ormsta och den nya bebyggelsen i Molnby. Den utgör dels 
en grön buffertzon för boende i Ormsta mot den nya bebyggelsen 
dels en gemensam grönyta för norra Ormsta och de nya bostads-
områdena i Molnby. Marken är inte heller lämplig att bebygga ur ett 
geotekniskt och hydrogeologiskt perspektiv. Denna gröna korridor 
kan komma att bli bredare i framförallt de östra delarna om marken 
närmast denna gröna korridor på grund av markförhållandena visar 
sig olämplig att exploatera. 

2. I norr mot bebyggelsen längs Molnbyvägen bör en grönkorridor i 
öst-västlig riktning sparas. Den utgör en grön buffertzon mellan be-
byggelsen längs Molnbyvägen och det nya större bebyggelseområdet 
söder om Molnbyvägen. Grönkorridoren bidar till att behålla den 
lantliga karaktären som eftersträvas längs Molnbyvägen. Förutom 
ett grönstråk har de boende i det nya området en därmed en lantlig 
miljö inom synhåll tack var den gröna buffertzonen. Grönkorridoren 
ligger dessutom inom ett område där fornlämningssituationen kan 
göra en exploatering svårgenomförbar.

3. En större höjdrygg inkluderat en buffertzon som inte är lämpliga att 
bebygga på grund av fornlämningssituationen. 

4. En mindre höjdrygg som inte är lämplig att exploatera på grund av 
fornlämningssituationen.

5. Ett grönt stråk bör följa Roslagsbanans östra sida mellan Molnby sta-
tion och Ormsta station. Detta stråk bör ges en sådan bredd att det 
kan finnas kvar även om ytterligare ett spår på Roslagsbanan tillkom-
mer norr om Ormsta station. 

6. På var sida om den stora kraftledningsgatan norr om Molnbyvägen 
bör en grön visuell buffertzon sparas även om bebyggelsen av hälso- 
och säkerhetsskäl kan lokaliseras så nära kraftledningsgatan att ingen 
sammanhängande skärm av vegetation behöver finnas kvar mellan 
bebyggelse och kraftledning. 

7. Marken norr om Molnbyvägen närmst Roslagsbanan ingår i grönst-
rukturen. Området utgörs av ett landskapsstråk med dåliga grund-
läggningsförhållanden och Molnbysjön. Dess framtida bredd får 
preciseras i detaljplaneläggning.
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Grönstruktur i Molnby/Ubby

Höjdryggarna 3 och 4 bör förbindas med en smal grönkorridor. Den 
mindre höjdryggen 4 bör förbindas dels till det öst-västliga grönstråket 
längs Ormstaån, och dels via en moränholme fram till Lindholmsvägen. 
Stråket längs Ormstaån bör tydligt knytas ihop med rekreationsskogarna 
i Veda via planerade naturstigar vid den fågelrika Ubbysjön. Den gröna 
kopplingen mellan grönområdet längs Ormstaån och höjdryggarna med 
fornminnen skapar en förbättrad tillgänglighet för boende i Ormsta till 
kulturlandskapet söder om Molnbyvägen och skogsområdena i nordväst. 
Detta fungerar också som en kompensation för att utsikten mot kultur-
landskapet från vissa delar av Ormsta som försvinner med utbyggnaden. 

För att boende i Ormsta lätt ska kunna ta sig ut i landskapet norr om den 
planerade bebyggelsen i Molnby bör också åtgärder för att förbättra be-
fintligt stignät i den gröna bård som skiljer Ormsta från landskapsrummet 
söder om Molnbyvägen vidtas. Några av moränholmarna som sparas 
som delar av grönstrukturen omfattas av det allmänna biotopskyddet. 
Dessa moränholmar utgör små kärnor av sparad natur med värde för den 
biologiska mångfalden och stadsbilden i den nya stadsbygden. 

Bedömningen av vilka områden runt Molnby som sannolikt inte är fram-
komliga för exploatering och möjligen framkomliga för exploatering med 
tanke på fornlämningssituationen grundar sig på en arkeologisk analys 
och på diskussioner med expertisen som utfört analysen.

Grönstruktur som till stora delar blir resultatet av att markområden som 
inte är lämpliga att exploatera. Grönstrukturen söder om Molnbyvägen 
bör säkerställas i detaljplan som allmän plats. Detta kan göras samlat i en 
plan eller genom att delar av grönstrukturen tas med i olika detaljplaner. 

Grönstrukturen 7 längs roslagsbanan och 1 längst Ormstaån belyser även 
översvämningsrisk vid ett hundraårsregn och behovet av lokalt omhän-
dertagande av vatten med fördröjning. Grönstråket längst Roslagsbanan 
illustreras med en pil då dess bredd även relaterar till vad framtida detalj-
planering kommer fram till angående buller från Molnbydepån. Bebyg-
gelsen kan både komma närmare och längre ifrån vad som illustreras.

Sammantaget knyter den gröna infrastruktur i Molnby/Ubby ihop bebyg-
gelsen med omgivande större naturområden.
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Ormsta 

Området längs Roslagsbanan norr om plankorsningen 
i Ormsta är till största delarna inte lämplig att exploa-
tera och utgör en naturlig grön buffert mellan bebyg-
gelsen och Roslagsbanan. Utanför den 2
5 meter breda zonen på båda sidor om spåret som av 
säkerhetsskäl inte får bebyggas består området av dels 
lågt liggande mark runt Ormstaån eller tydliga höjd-
partier med branta sluttningar ner mot ån/Rosalgsba-
nan. De lågt liggande partierna närmast Ormstaån och 
Roslagsbanan är inte lämpliga att bebygga på grund 
av markförhållandena och bullersituationen där de 
branter som avgränsar dalgången sannolikt förvärrar 
bullersituationen. De höjdpartier som återstår är för 
smala och eller inte åtkomliga på grund av intillig-
gande kvarter. 

Området söder om plankorsningen, som inte studeras 
i denna plan, kan komma att behöva tas i anspråk för 
en planskild korsning med Roslagsbanan. 

Norra Vallentuna Nordväst

En ändamålsenlig grönstruktur som binds samman 
med omgivande naturområden och rörelsestråk för 

gång, cykel och grönytor i omgivande bostadsområ-
den bör vara en målsättning för det planprogram som 
tas fram för Norra Vallentuna Nordväst. 

Förkastningsbranten mot dalgången norr om Stäng-
selboda som avgränsar Norra Vallentuna mot väster 
och en grön bård öster om branten bör inte exploate-
ras. Det skapar en grönkorridor som utgör en intres-
sant rekreationsmiljö och som medför att bebyggelsen 
inte sticker fram och präglar dalgången i väster. Minst 
ett tydligt grönt samband bör upprättas mellan denna 
gröna bård och höjdsträckning mellan Västanberga 
och Molnby gård. Närmare studier av behovet av fler 
gröna kopplingar i den riktningen får göras i kom-
mande detaljplaneprogram. 

Ett grönt stråk av något slag bör också etableras i 
nord-sydlig riktning för att kunna skapa ett attraktivt 
gång- och cykelstråk norrut mot ett framtida stations-
läge på en avgrening av Roslagabanan mot Arlanda. 
Denna gröna korridor kan med fördel ha mer eller 
mindre tydlig urban karaktär.  

Strategisk tätortsutvecklingen

Det är inte meningsfullt att i denna plan skissera 
principer för grönstrukturen i den srategiska tätortsut-
vecklingen runt en ny station på Roslagsbanans avgre-
ning till Arlanda. Så länge det inte bedöms relevant 
att bygga ut utgör detta strategiska område en del av 
den gröna strukturen. Viktiga frågeställningar kring 
grönstrukturen i det kommande planprogrammet för 
området är hur påverkas Rösjökilen och hur skapas 
god kontakt med omgivande oexploaterade delar av 
skogsplatån, samt kulturlandskapet i dalgången väster 

om det strategiska området. Ska en grönkorridor 
behållas i öst-västlig riktning omedelbart söder om 
Lindholmen som förbinder den gröna korridoren som 
sträcker sig mellan Västanberga och Lindholmen med 
dels naturområdena runt och öster om Storsjön samt 
skogen norr om det strategiska området. Ska tät-
ortsutvecklingen runt en ny station på Roslagsbanans 
avgrening tillåtas växa ihop med Lindholmen. 

Lindholmen

Området norr, nordväst och väster om Lindholmen 
ligger inom ett fornlämningstätt område med mycket 
höga kulturhistoriska kvaliteter enligt kommunens 
kulturmiljöprogram. Området väster om Lindhol-
men, norr om Trädgårdsvägen, utgör ett viktigt och 
väl använt rekreationsområde med ett väl utvecklat 
stigsystem som inkluderar ett elljusspår. Söder om 
Trädgårdsvägen utgör skogsbården som avgränsar 
bebyggelsen mot väster en grönkorridor som förbin-
der den tätortsnära rekreationsskogen med det större 
skogsområdet väst och sydväst om Lindholmen. Också 
i denna del av skogen väster om Lindholmen återfinns 
fornlämningar.
Söder om Klövervägen finns ett större område där 
marken består av kärrtorv och mossetorv varför den 
inte är lämplig att bebygga. 
Området norr om Lindholmens gårdsväg som lig-
ger utanför strandskyddszonen bör inte exploateras 
även om den ligger nära stationen. Marken består av 
torvmark och gränsar Vasa kulle och det kommunala 
kulturmiljöområdet som omfattar höjden. Området 
utreds även av Länstyrlesen som del av ett eventuellt 
kommande naturreservat. Se bild till höger.

Srategiska områden i Norra Vallentuna 

Det strategiska området öster om järnvägen beskrivs 
som del av Molnby/Ubbys lokala grönstruktur. I de två 
strategiska områdena väster om järnvägen och nord-
ost om Björkhaga/Lövlunda är det inte meningsfullt 
att skissera principer för grönstrukturen. Så länge de 
inte i en omprövning bedöms relevanta att bygga ut 
utgör dessa strategiska områden en del av del av den 
gröna strukturen. 

Norr om Lindholmens gårdsväg (Lindholmens allé) väster om Vasa 
kulle bör inte exploateras. Röda linjen är plangränsen för FÖP 
norra Vallentuna och Lindholmen.

Som nämnts angående kulturmiljön så kan Lindhol-
mens allé ses som en samlad enrtré för natur- och kul-
turmiljö. In i den utsedda värdekärnan i den regionala 
grönstrukturen och dess kopplingen mellan Rösjö- 
och Angarnskilen.
Området mellan Storsjön och Lillsjön ligger inom 
ett större område med höga kulturhistoriska kvali-
teter enligt kommunens kulturmiljöprogram. Delar 
av planen som ligger öster om Roslagsbanan ligger 
dessutom inom strandskyddsområdet kring Storsjön 
där förhållandena är sådana att dispens från strand-
skyddet knappast kan komma ifråga. Området mel-
lan planområdet och Storsjön och Lillsjön ligger helt 
inom strandskyddsområde där förhållandena också är 
sådana att dispens från strandskyddet knappast kan 
föreligga. 
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råde där en av korridorerna för Arningevägens för-
längning skär igenom. 

Hur dessa utmaningar ska hanteras får lösas i efterföl-
jande detaljplaneläggning. Ett sätt att hantera dessa 
konflikter är att skapa passager för friluftsliv och djur-
liv. Vilken typ av åtgärder som är lämpliga bör utredas 
i varje enskilt fall. Det kan röra sig om passager under 
eller över vägar eller spår eller om gröna stadsmässiga 
parkstråk genom bebyggelseområden. En inriktning 
mellan tätortsutveckling och grönkorridoren söder om 
Lindholmen bör vara att någon form av grön korridor 
sparas eller skapas. 

Areella näringar
I princip all jordbruksmark i planområdets sydvästra 
del i Norra Vallentuna Nordväst och större delarna av 
jordbruksmarken runt Molnby station tas i anspråk för 
bebyggelse. I Lindholmen tas mindre delar av jord-
bruksmarken i anspråk. Med tanke på behovet av nya 
bostäder i kommunen och regionen och med tanke 
på de kvaliteter i stadsbygden som planens genomför-
ande innebär bedöms i anspråkstagandet som moti-
verat. Planen innebär också att skogsbruksmark tas i 
anspråk för den strategiskatätortsutvecklingen runt en 
ny station på Roslagsbanans avgening. 

Utmaningar för grönstrukturen

Om en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda ge-
nomförs uppstår påverkan på planens övergripande 
grönstruktur. Spåren kommer att utgöra en barriär i 
grönkorridoren mellan Västanberga och Lindholmen. 
Om väglänken mellan Norra Vallentuna Nordväst och  
Arningevägens förlängning byggs ut väster om Ros-
lagsbanan kommer den också att utgöra en barriär i 
samma grönkorridor.  

Den strategiska tätortsutvecklingen runt den nya sta-
tionen vid Roslagsbanansavgrening påverkar Rösjöki-
len och den regionala grönstrukturen. Tillåts den nya 
tätortsutevcklingen växa ihop med Lindholmen bryts 
den övergripande grönstrukturen söder om Lindhol-
men och Storsjön, därmed bryts också en av kopp-
lingarna mellan Rösjökilen och Angarnskilen. 

Arningevägen förlängning kommer beroende på hur 
den dras utgöra en mer eller mindre barriär i den lo-
kala grönstrukturen som sammankopplar kommande 
bebyggelse i Molnby/Ubby, samt befintlig i Ormsta  
med Vedafriluftsområde, Ubbysjön och dess stigsys-
tem. Den södra kopplingen ger troligen minst negativa 
effekter, men ger samtidigt inte lika långt avsnitt av 
avlastad Lindholmsväg, med möjlighet till en stadsgata 
som är tryggare att passera.

Det strategiska området i Norra Vallentuna ”Nordväst 
om Björkhaga/Lövlunda (Ubby)” ligger i ett skogsom-

Kultur och fritid 
Om förverkligandet av denna plan ska leda till en soci-
alt hållbar utveckling är det av stor vikt att kultur- och 
fritidsfunktioner integreras i den fortsatta planeringen 
av miljöerna i Norra Vallentuna; Norra Vallentuna 
Nordväst, Strategiska tätortsutvecklingen och Lindhol-
men. Det kan handla om allt från idrott- och frilufts-
anläggningar, mångfunktionella aktivitetsytor och ytor 
för spontanidrott till natur och/eller kulturstigar, ridsti-
gar och lokaler för kulturskolan och biblioteksfilialer. 
Aktivitetsytor bör utformas så att utegym, lekplatser, 
parkour- och skateparker, hoppmattor och liknande 
samlokaliseras. Vissa parker bör innehålla samman-
hängande gräsytor som kan användas för spontant 
bollspel med mera. 

Aktivitetsytor bör anläggas i både Molnby/Ubby och 
Norra Vallentuna Nordväst. De bör lokaliseras så att 
de också lätt kan nås från omgivande befintliga bo-
stadsområden som angränsar till dessa nya områden.  
Mellan Västanberga och Molnby lämpar sig den gröna 
korridoren väster om Roslagsbanan för motionsspår 
och natur/kulturstigar. Motionsspår i form av elljus-
spår bör lokaliseras med hänsyn till kulturmiljövärde-
na i området. Om fler bollplaner behövs i Lindholmen 
i framtiden bör nya sådana främst anläggas intill de 
befintliga på gärdet norr om Lindholmen.

Störningar, risker och beredskap

Buller

Riksdagens förordningen 2015:216 för buller ska följas.
Ytterliggare beskrivning se planeringensförutsätt-
ningar.

Farligt gods

Planområdet saknar idag rekommenderade vägar 
för transport av farligt gods, vilket behöver ses över i 
samband med uppdateringen av den kommunöver-
gripande översiktsplanen.

Förorenad mark

Förorenad mark ska användas med försiktighet. Vid 
risk för läckage är det angeläget att sanera. Ansvaret 
för undersökning och eventuellsanering ligger i första 
hand på den som förorenat marken och i andra hand 
på fastighetsägaren. 

Lindholmensvägen

Lindholmsvägens standard och möjligheten till att 
passera trafiksäkert är inte del av dessa de simulering-
ar som gjort i samband med planarbetet då det som 
studeras är flöden och framkomlighet. Det innebär 
att oavsett i vilken utsträckning planen genomförs 
och vilka reservat som tas i anspråk så kan det vara 
motiverat med  åtgärdsvalsstudier (ÅVS).En eventuell 
förlängning av Arningevägen är har ger större möjlig-
heter för oskyddade trafikanter att korsa vägen genom 
Ormsta.

Brandförsvaret

All bebyggelse som planeras inom planområdet ska 
nås av brandkåren inom 10 minuter efter larm.
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Teknisk försörjning
Dricksvatten och spillvatten

De nya ledningar som planeras längst befintlig från 
Ormsta invid Roslagsbanan upp till Lindholmen, med 
avgrening till planläggningen i Stensta-Ormsta och 
Molnbydepån, bedöms räcka till för den utbyggnad 
som planen förslår runt Molnby/Ubby och i Lindhol-
men. Enstaka kompletteringar i form av enbostads-
hus längs Molnbyvägen behöver inte anslutas till 
kommunalt vatten och avlopp. Nya större samlade 
bebyggelsegrupper inom förtätningsområdet runt 
Molnbyvägen bör anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp, vilket bör beaktas vid planläggningen söder 
om Molnbyvägen. 

Utbyggnad i Norra Vallentuna Nordväst kräver att nya 
va-ledningar läggs fram till området.
35 nya enfamiljshus i Mörbytorp innebär intäkter på 
cirka 8,5 miljoner kr och en kostnad på cirka 10 miljo-
ner kr - eller mer om markförhållandena är besvärliga. 
Med tanke på den sammantagna mängden nya bostä-
der som planen föreslår i Lindholmen innebär det att 
utbyggnad av cirka 35 enfamiljshus i Mörbytorp kan 
genomföras utan att särtaxa blir nödvändig. 

Dagvatten

En övergripande dagvattenutredning för hela utbygg-
naden i Molnby bör göras tidigt, eftersom området 
kan komma att delas upp i flera detaljplaner. En 
liknande utredning bör även göras för utbyggnaden 
i Lindholmen. Dessa övergripande dagvattenutred-
ningar, där principer och rumsligt konkreta förslag 
för hantering av dagvatten tas fram, bör göras innan 
området börjar planläggas. 

Därefter hanteras dagvatten i respektive detaljplan 
med utgångspunkt i de riktlinjer/principer som tagits 
fram i den övergripande utredningen. Utredning-
arna ska svara på vilka områden som är lämpliga för 
fördröjning. För Norra Vallentuna Nordväst och tät-
ortsutvecklingen runt en ny station på avgreningen av 
Roslagsbanan mot Arlanda bör en sådan dagvattenut-
redning göras i samband med att detaljplaneprogram 
tas fram. Dagvattensystemet bör utformas så att reci-
pienter med översvämningsproblematik inte tillförs 
mer vatten. Målsättningen bör vara att vattennivåerna 
i recipienterna är så stabila som möjligt.

Fördröjning av dagvatten kan ske i öppna magasin el-
ler genom sekundär dagvattenhantering. Det kan vara 
fördelaktigt att använda fördröjning i form av öppna 
dagvattendammar eller i naturliga dammar eller sjöar. 
Det bidrar till intressanta miljöer, jämnare mikrokli-
mat och större biologisk mångfald. Dagvatten ska 
vara renat när det når naturliga vattendrag. Sekundär 
dagvattenhantering motverkar sättningar orsakade av 
sänkta grundvattennivåer och minskar mängden över-
skottsvatten som via brunnar och diken eller liknande 
tar sig ut i vattendragen. Stenkistor och öppna dag-
vattenmagasin är också lösningar som kan användas 
inom planområdet. Om det är ont om utrymme kan 
”plast-backar” användas istället för stenkistor. 

Markavattning

Behov av omprövning av befintliga markavvattnings-
företag och behov av ny dispens och nytt tillstånd för 

eventuella nya markavvattningsföretag som krävs för 
att klara exploatering bör undersökas tidigt i planpro-
cessen. 

Värmeförsörjning och energi

Vattenburna system bör alltid installeras vid
nybyggnad. Tät bebyggelse kan med fördel värmas 
upp med fjärrvärme. En förutsättning är att anslut-
nings- och driftkostnaderna blir rimliga.För bebyg-
gelse som inte kan anslutas till fjärrvärme är det viktigt 
att bygga energieffektivt och utnyttja t.ex. solvärme 
och bergvärme.

Ny bebyggelse bör, i den mån det är lämpligt med 
tanke på andra aspekter, lokaliseras med tanke på 
energieffektivitet. Underlag för kommande planering 
är Översiktsplan, Energiplan och de nya miljömålen.

Kraftledningar

De kraftledningar som berörs av planförslaget kan 
behöva markförläggas. Detta hanteras i samband 
planläggning. Både den planerade ledningen och den 
existerande stamledningen om 220 kV kan komma att 
hävdas som Riksintresse.

Digitalinfrastruktur

Vid de större nybyggnationerna i Norra Vallentuna 
Norra Vallentuna norväst och den strategiksa tätortsu-
vecklingen bör nedgrävning av fiberkabel sammpla-
neras med övrig infrastruktur. Alla nya bostäder och 

verksamhetslokaler i planområdet ska få tillgång till 
bredband. 

Avfall

Planeringen ska möjliggöra för infrastruktur som tillå-
ter en flexibel avfallshantering med möjlighet till fast-
ighetsnära sortering och hämtning. Avfallssystemen 
ska utformas utifrån bebyggelsens förutsättningar. 
Vid nybyggnation av flerbostadshus ska gemensam-
hetslösningar för insamling av avfall eftersträvas och 
hämtningsfordon ska kunna köras ända fram till dörr 
på avfallsutrymme utan hinder och utan att orsaka 
störningar. Det ska finnas vändmöjligheter så att 
hämtningsfordonen inte behöver backa. För individu-
ella fastigheter ska insamling vid respektive fastighets-
gräns eftersträvas. 

Placeringar av återvinningsstationer ska sökas i första 
hand inom och intill handelsfastigheter, kommunika-
tioner och parkeringsplatser. Kommunens avfallsföre-
skrifter och avfallsplan ska följas. 

Övrigt
Den fördjupade översiktsplanen avser inte att upprepa 
översiktsplanen i de delar som har bäring på kom-
munen som helhet. Ställningstaganden angående 
exempelvis radon, hanterande av hästallergen avstånd 
till kraftledningar, är samma inom FÖP:ns gränser som 
i kommunen som helhet. Vissa delar har valts att för-
djupats för större detaljeringsgrad eller för att det har 
särskild relevans i området.
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Utbyggnadsordning i Molnby/Ubby
Under detta avsnitt berörs i vissa fall grundläggningsförhållanden. Dessa 
uppgifter relaterar till en översiktlig geoteknisk och hydrogeologisk be-
dömning som utförts över stora delar av planområdet. Vid kommande 
planläggning kan denna översiktliga bedömning och således de bedöm-
ningar som här presenteras inte ersätta geotekniska undersökningar. 

Utbyggnadsområde 1a

Område 1a på kartan till höger över genomförande Molnby/Ubby är de 
södra delarna av bebyggelsområdet Söder om Molnbyvägen. Området 
kan planläggas och genomföras oberoende av om andra delar är planlag-
da eller genomförda eller inte. De kan också genomföras utan att beslut 
om Roslagsbanans förgrening är fattat. Vissa delar av området mellan 
Roslagsbanan och Lindholmsvägen har betydelse för helheten vilket ska 
beaktas när området planläggs, se avsnittet bebyggelse. Området kan 
med fördel planläggas med en detaljplan men kan också delas in i flera 
detaljplaner om det är nödvändigt. 

Området består av delar av några större fastigheter, samt ett fåtal något 
mindre. I vilken ordning olika delar av området byggs ut kommer delvis 
att beror på vilja och beredskap hos ägarna till fastigheterna inom områ-
det. 

Området är rikt på fornlämningar vilket till delar kan försvåra exploate-
ring. Detta gäller särskilt områdets norra delar som gränsar mot morän-
höjderna norr om etappen. 

Grundläggningsförhållanden inom området är sannolikt relativt ogynn-
samma. Troligtvis är markförhållandena sämst i öster där jordlagret, som 
består av lera, gyttja och torv, sannolikt är mäktigast och grundvatten-
nivån tycks ligga nära markytan. Förutsättningarna förbättras sannolikt 
succesivt norrut där marknivån stiger och jordlagertjockleken minskar. 
Markförhållandena innebära att det vid senare undersökningar kan visa 
sig att områden som pekats ut för utbyggnad inte är lämpliga att planläg-
ga för byggnation av till exempel bostäder. Det får avgöras av exploatörer 
och/eller i kommande planprocesser.

Roslagsbanans avgrening till Arlanda
Avgreningen av Roslagsbanan till Arlanda är en grundläggande förutsätt-
ning för att stora delar av planens intentioner ska kunna förverkligas.

Dialog med Trafikförvaltningen om stationsläge och spårutformning 
inom det planerade tätortsområdet runt avgreningen är centralt för att 
kunna skapa en attraktiv ny stadsdel kring ett nytt stationsläge på avgre-
ningen. Redan från början bör planering av avgreningen därför beakta 
möjligheten att nyttja terrängförhållanden för att kunna skapa ett bra 
stationsläge och effektiva och attraktiva passager förbi spåren inom den 
planerade stadsbygd som i framtiden kommer att ligga samlad runt det 
nya stationsläget.

Bra dialog med fastighetsägare och byggherrar är också grundläggande 
för en utveckling i planens riktning. Dialogen med berörda fastighetsä-
gare kan med fördel också omfatta pågående markanvändning i Norra 
Vallentuna Nordväst med målsättningen att spara strategiska delar av för 
friluftsliv och rekreation och för den biologiska mångfalden. En sådan 
dialog bör kunna ta konkretstöd i det detaljplaneprogram som bör upp-
rättas för Norra Vallentuna Nordväst.

Innan beslut om avgrening tagits

Till dess ett definitivt besked om avgrening skett kan planen genomföras 
i de delar som inte är direkt beroende av avgreningen för att vara rele-
vanta och motiverade. Dessa delar utgörs av planerna för Lindholmen, 
Molnby/Ubby och Norra Vallentuna Nordväst. Utbyggnaden i dessa 
områden bör dock planeras så att de inte förhindrar fortsatt utveckling i 
de delar som avvaktar beslut om avgreningen, det vill säga de strategiska 
områdena. Om ett definitivt beslut om avgrening av Roslagsbanan dröjer 
mycket länge bör kommunfullmäktige en gång per mandatperiod pröva 
de delar av planen som är avhängig avgreningen.
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En huvudgata som går i öst-västlig riktning genom området från Lind-
holmsvägen är nödvändig för att de västra delarna av området ska kunna 
byggas ut. 

Om och när beslut tas om att vägreservatet för en vägbro över Roslags-
banan inte behövs kan det området planläggas för bostäder. Om om-
rådet runt vägreservatet planläggs före det att reservatet upphävs kan 
planläggningen beakta möjligheten att vägbron inte tillkommer. 

Befintligt va-nät saknar kapacitet för att försörja etappen. Området 
måste kopplas på de nya va-ledningar som planeras dras till området 
vid Ormsta-Stensta. Dessa ledningar bör förläggas i huvudgatan. Om 
planläggning av huvudgatan inte är påbörjad när projekteringen av 
dessa ledningar görs bör en enkel förstudie av huvudgatans läge göras 
med utgångspunkt i de förslag till sträckning som redovisas i denna plan. 
Lämpliga kvartersdjup på vardera sidan av gatan och läget för en vägbro 
är särskilt viktigt att beakta i en sådan studie.

Området genomkorsas av en kraftledning som måste beaktas.

Huvudgator kan planläggas i den utsträckning som krävs för de etap-
per som planläggs under förutsättning att de följer principerna som 
denna plan föreslår i den mån det är möjligt med tanke på platsbundna 
förutsättningar. Om avvikelsen tydligt kommer att strida mot principen 
i denna plan för hur huvudgatunätet i Molnby bör utformas, bör detalj-
planeprogram upprättas. Detta förhållningssätt ger flexibilitet för för-
ändringar i förutsättningar som kan inträffa. Val av lösning för anslutning 
till Arningeledens förlängning från Molnby bör ha fattats när de östra 
delarna av huvudgatan fram till Lindholmsvägen anläggs.

Område 1b

Område 1b på kartan Genomförande Molnby är de norra delarna av be-
byggelseområdet Söder om Molnbyvägen. Området bör inte planläggas 
förrän utbyggnaden av etapp 1a är påbörjad. Området kan mad fördel 
planläggas med en detaljplan men kan också delas in i flera detaljplaner 
om det är nödvändigt. Detta område bör inte bebyggas förrän infrastruk-

turen i etapp 1a byggts ut eftersom utbyggnad av gator och vatten och 
avlopp kommer att ske söderifrån till detta område.
Området består av ett antal mindre fastigheter. I vilken ordning olika 
delar av området byggs ut beror på vilja och beredskap hos ägarna till 
fastigheterna inom området. 

Området gränsar till områden där det finns rikligt med fornlämningar 
vilket kan försvåra och till och med förhindra 

Grundläggningsförhållanden inom området är varierande. I västra delen 
är de sannolikt relativt ogynnsamma. I östra delen av området är mark-
förhållandena sannolikt något bättre men inte gynnsamma.

Området genomkorsas av en kraftledning som måste beaktas.

Område 1b innebär en radikal förändring av de centrala delarna av land-
skapsrummet. Utbyggnad i detta landskapsavsnitt intill de omfattande 
fornlämningsområdena runt Molnby kan motiveras av stor samhällsnytta 
i form av många bostäder. Om område 1b byggs ut först och område 1a 
sedan inte byggs innebär det en relativt begränsad utbyggnad i områ-
det. Om område 1a och 1b planläggas samtidigt bör man i planen eller i 
exploateringsavtal styra att områden 1a ska byggas ut innan område 1b 
kan byggas ut. 

Område 2

Område 2 på kartan Genomförande Molnby är bebyggelseområdet runt 
Molnbyvägen. Området kan planläggas och genomföras oberoende av 
om andra delar är planlagda eller genomförda. De kan också genomföras 
utan att beslut om Roslagsbanans förgrening är fattat. 
Området består huvudsakligen av något mindre fastigheter. I vilken takt 
området byggs ut kommer delvis att beror på vilja och beredskap hos 
ägarna till fastigheterna inom området. 

Grundläggningsförhållanden inom området är sannolikt relativt gynn-
samma. 

Utskrift från Tekis-GI

Sida 1 av 1Utskrift från Tekis-GI

2015-11-09http://s1195/TekisGIWebb/Print.aspx?x=155384.37490888&y=6604417.3326968&session=6d7...

Utskrift från Tekis-GI

Sida 1 av 1Utskrift från Tekis-GI

2015-11-09http://s1195/TekisGIWebb/Print.aspx?x=155384.37490888&y=6604417.3326968&session=6d7...

1a

1b

2

3

Om byggnation av någon eller några större grupper av småhus ska kunna 
genomföras krävs påkoppling på den nya planerade va-ledningen mel-
lan Ormsta och Lindholmen då befintligt va-nät saknar kapacitet för att 
försörja sådana utbyggnader. Enstaka kompletteringar med småhus kan 
medges utan krav på anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Området genomkorsas av en kraftledning som måste beaktas.

Område 3

Område 3 på kartan Genomförande Molnby är bebyggelseområdet Norr 
om krafteldningsgatan. Området kan planläggas och genomföras obe-
roende av om andra delar är planlagda eller genomförda. De kan också 
genomföras utan att beslut om Roslagsbanans förgrening är fattat. Här är 
utbredningen beroende av buller från Molbydepån. Området kan med 
fördel planläggas med en detaljplan men kan också delas in i flera detalj-
planer om det är nödvändigt. 

Området består av en större och ett fåtal mindre fastigheter. I vilken ord-
ning olika delar av området byggs ut kommer delvis att beror på vilja och 
beredskap hos ägarna till fastigheterna inom området. 

Grundläggningsförhållanden inom området är sannolikt relativt gynn-
samma med undantaget längst norr ut.

Befintligt va-nät saknar kapacitet för att försörja etappen. Området måste 
kopplas på de nya va-ledningar som planeras mellan Ormsta och Lind-
holmen, dessa bör förläggas i huvudgatan. 

Området genomkorsas av en kraftledning som måste beaktas.

Huvudgator kan planläggas i den utsträckning som krävs för de etap-
per som planläggs under förutsättning att de följer principerna som 
denna plan föreslår i den mån det är möjligt med tanke på platsbundna 
förutsättningar. Om avvikelsen tydligt kommer att strida mot principen 
i denna plan för hur huvudgatunätet i Molnby bör utformas, bör detalj-
planeprogram upprättas. Detta förhållningssätt ger flexibilitet för föränd-
ringar i förutsättningar som kan inträffa.
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I norra delen av Mörbytorp omfattas en del mark mel-
lan bebyggda fastigheter av förordnande enligt § 113. 
I dessa delar bör för övrigt endast försiktig förtätning 
medges även om § 113 upphävs.

Investeringar i gator och vägar
Invetseringar i form av de större nya gator/vägar 
inklusive en vägbro och eventuell gång- och cykelväg 
mellan de olika utbyggnadsområdena som krävs för 
att planen i sin helhet ska kunna genomföras, liksom 
större aktivitetsytor som kommer att ha upptag-
ningsområden som omfattar hela eller stora delar 
av planområdet, bör bekostas av de exploateringar 
som planen föreslår. Dessa investeringar kan också 
komma att omfatta ekodukter eller andra typer av 
passager förbi större vägar. Utbyggnaderna i Molnby/
Ubby, Lindholmen och Norra Vallentuna Nordväst 
kräver tillsammans och var för sig inga nya gator som 
kan räknas till sådana investeringar. Dessa områden 
kommer dock att kunna dra nytta av dessa, direkt eller 
indirekt genom ökad framkomlighet i vägnätet varför 
även dessa områden bör bära en del av kostnaden för 
dessa anläggningar. 

De större aktivitetsytorna som föreslås i Molnby/Ubby
 och Norra Vallentuna Nordväst och promenadvägar 
i de större grönkorridorerna bör finansieras av ut-
byggnaden av dessa områden och av den kommande 
exploateringen i de strategiska områdena. 

sannolikt ogynnsamma. Längre norrut i området är 
markförhållandena sannolikt gynnsamma även om 
förhållandena lokalt kan vara mindre gynnsamma. 

En huvudgata i nord-sydlig riktning som angör Ekeby-
vägen är nödvändig för att området ska byggas ut. Hur 
stora delar av området som kan byggas ut utan att en 
ny trafikled med infart till området från väster krävs får 
studeras närmare i det planprogram som tas fram för 
området.

Befintligt va-nät saknar kapacitet för att försörja ut-
byggnaden. Utbyggnad av Norra Vallentuna
Nordväst kräver förstärkning av befintligt va-nät. Ny 
vattenledning från Norrvattens huvudledning kommer 
att krävas. Vid planering av nya ledningar bör en even-
tuell tätortsutveckling runt en ny station på Roslagsba-
nans avgrening beaktas. Området genomkorsas av två 
kraftledningar som måste beaktas.

Lindholmen
De områden som föreslås bebyggas är inte beroende 
av om eller hur andra områdena byggs ut. Inom de 
större områden som bedöms som lämpliga för bo-
stadsbebyggelse där flera fastighetsägare är inblan-
dade är dock viss samordning vid planläggning och 
genomförande sannolikt nödvändig. Befintligt va-nät 
saknar kapacitet för att försörja utbyggnaden. Fortsatt 
utbyggnad av Lindholmen kräver nya va-ledningar 
från Vallentuna. 

Norra Vallentuna Nordväst
Ett detaljplaneprogram som inkluderar en strukturskiss 
bör tas fram för Norra Vallentuna Nordväst. Ett sådant 
program bör finnas framtaget så att delar av Norra 
Vallentuna Nordväst kan planläggas och byggas ut 
även om definitivt beslut om en avgrening av Roslags-
banan mot Arlanda dröjer. 

Utbyggnaden av området bör ske i etapper som 
fungerar även om genomförandet av förgreningen av 
Roslagsbanan dröjer. 

De norra delarna av programmet bör, om det tas 
fram innan dess definitivt beslut om Roslagsbanans 
avgrening har fattats, utformas så att det är möjligt att 
fortsätta utbyggnaden norrut kring en ny station oav-
sett om avgreningen lokaliseras norr eller söder om 
Molnby station. Detta kan innebära att två alternativ 
för delar området bör ingå i programmet. I så fall kan 
dessa delar av programmet inte genomföras förrän 
definitivt beslut om avgreningens läge fattats. 

Om och när läget för avgreningen är definitivt beslutat 
till det nordliga läget kan Norra Vallentuna Nordväst 
byggas vidare inom de delar av den södra spårkorri-
doren som gränsar mot Norra Vallentuna Nordväst.

Området består av några större och några mindre fast-
igheter. I vilken ordning olika delar av området byggs 
ut kommer delvis att beror på vilja och beredskap hos 
ägarna till fastigheterna inom området

Grundläggningsförhållandena varierar inom området. 
I den södra delen är markförhållandena till stora delar 

Kostanden för dessa investeringar bör beräknas 
grundligt innan dess första detaljplanen i Norra 
Vallentuna Nordväst och Norra Vallentuna startar. I 
samband med att programmet för Norra Vallentuna 
Nordväst tas fram bör de kalkyler som görs förfinas för 
den delen av planområdet.

Övergripande utredningar
Som beskrivits i tidigare kapitel så behövs övergripan-
de dagvattenutredningar i Molnby/Ubby och troligtvis 
även i Lindholmen. För övrigt bedöms att det inte 
behövs fler övergripnade utredningar i Lindholmen, 
här kan bygglov och och detaljplaneläggning göras 
efter den enskilda platsens förutsättningar.

I Norra Vallentuna inkluderat Molnby/Ubby ska en 
övergripande utredning av kulturmiljön och land-
skapsbilden övervägas vid inledande detaljplanelägg-
ning. Utredningen ska i sådant fall behandlas integre-
rat med en naturvärdesinventering. Kulturmiljön ska 
särskilt behandla de kulturvärden som inte är fasta 
fornlämningar och som kan integreras i bebyggelseut-
vecklingen, samt efter behov finna lämpliga kompen-
sationsåtgärder. Norra Vallentuna nordväst kan också 
ha ett liknande utredningsbehov, men det tas hänsyn 
till i det framtida programmet. Dock kan ett samlat 
behov av en övergripande analys kring ekologiska 
landskapsamband övervägas i Norra Vallentuna och 
Norra Vallentuna Nordväst tillsammans.
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Målsättningar och tidigare ställningstaganden

Den fördjupade översiktsplanen utgår och tar ställning till planering, 
ställningstaganden och målsättningar på såväl nationell, som regional 
och kommunal nivå. Översiktsplanen är det främsta styrdokumentet för 
den fysiska planeringen och här sammanställs det med relevans som 
sker på olika nivåer och inom olika sektorsintressen. Den fördjupade 
översiktsplanen för Norra Vallentuna och Lindholmen är en del av och 
ersätter översiktsplanen inom dess geografiska avgränsning. Samtidigt 
är FÖP:n utformad i enlighet med de övergripande målsättningarna i 
översiktsplanen och i enlighet med de sektorsvisa målsättningar i över-
siktsplanen som är tillämpliga inom planområdet. Sektormålsättningar i 
översiktsplanen som uppenbart inte gäller det område som denna FÖP 
omfattar gäller inte inom planområdet, detta omfattar även de regionala 
och nationella mål som översiktsplanen innehåller. Sektormålsättningar i 
översiktsplanen som inte nämns i FÖP men som uppenbart borde omfat-
tas gäller inom FÖP:ns gränser. 

Regionala sammanhang
RUFS 2010 är den gällande regionala utvecklingsplanen för Stockholms-
regionen. Här lyfts viktiga aspekter för regionens planering, som regio-
nens gröna kilar och en utveckling mot en sammankopplad flerkärnig 
region. I RUFS 2010 utpekas Norra Vallentuna inkluderat Molnby/Ubby 
som ”Regional stadsbygd med utvecklingspotential” vilket är de områden 
där merparten av regionens tillkommande bostäder och lokaler bör loka-
liseras. Lindholmen utpekas som ”Övrig regional stadsbygd” där utveck-
ling av bostäder och lokaler ses lämplig, men i något lägre utsträckning. 
Dessa bedömningar är gjorda i relation till områdenas gynnsamma läge 
i relation till kollektivtrafiken, vilket i dessa områden är dess närhet till 
Roslagsbanan.

Stockholms läns landsting (SLL) arbetar med att utveckla Roslagsbanan. I 
utvecklingen ingår bland annat möjlig dubbelspårsutbyggnad på delar av 
banan, nya vagnar och en ny depå i Molnby. Utvecklingen av Roslagsba-
nan möjliggör bland annat utökad turtäthet. 
SLL har även initierat och studerat olika alternativ för att förbättra kol-
lektivtrafiken till och från Arlanda. Ett av flera alternativ är en förlängning 

av Roslagsbanan till Arlanda inom det som är FÖP Norra Vallentuna och 
Lindholmens gränser. Arlanda en internationellt viktig knutpunkt ge-
nom flygplatsen och samtidigt ett växande arbetsplatsområde. En sådan 
förbindelse kan bidra till att sammankoppla regionen i enlighet med den 
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen. Dessutom skapas 
möjligheten för Vallentuna kommun att nå både flygplatsen och dess 
växande arbetsmarknad inom 10-15 minuter. Avgreningen förordas av de 
två regionala sammarbetena Stockholm Nordost och Arlanda regionen.
Stockholm Nordost består av kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Alranda regionen består av kom-
munerna Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, samt Stockholm 
Arlanda Airport. Dessa samrbeten konkretiseras i den gemensamma 
visionen för ”Stockholm Nordost” och ”Delregional utvecklingsplanen för 
Arlandaregionen”

Under perioden 2016-2018 pågår Sverigeförhandlingen. Sverigeförhand-
lingen är en förhandling om medfinansiering mellan staten, kommuner, 
regioner och näringsliv. Sverigeförhandlingens uppdrag är bland annat 
att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten samt öka bostadsbyg-
gandet i storstadsregionerna. De förbättringar som kan göras när det 
gäller resenärer/restider, bostäder, arbetsmarknad, miljö, näringsliv och 
i den sociala sektorn bedöms och sätts i relation till finansieringsdelar. 
Vallentuna kommun är med i Sverigeförhandlingen och förhandlar om 
en förlängning av Roslagsbanan till Centralen via Odenplan. Stationsnära 
nya bostäder inom redovisade utvecklingsområden i denna FÖP kan 
komma att ingå i ett eventuellt bostadsåtagande. En utveckling av Ros-
lagsbanan till Arlanda ingår inte i Sverigeförhandlingen. 

Planeringensförutsättningar 
Övergripande intressen
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fasta på de upplevelsevärden och kulturmiljövärden som finns i landska-
pet för att skapa en trevlig och attraktiv stadsbygd. De delar av det omgi-
vande landskapet som är allemansrättsligt tillgängligt ska utge ett attrak-
tivt vardagslandskap för invånarna. Den stadsbygd som planen reserverar 
mark för runt en ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda ska, 
med sin närhet till flygplatsen, att utgöra en ny viktig nod i regionen. De 
anläggningar som krävs för att planen ska kunna genomföras, till exem-
pel nya vägar, ska vara väl genomtänkta och prövade innan de byggs så 
att ekonomisk balans råder i samhällsbygget.

Denna FÖP: s bidrag till en hållbar utveckling ska i första hand vila på 
den övergripande strukturen och de olika delarnas inbördes relationer 
som planen föreslår. Många av de aspekter som väver fram en hållbar 
utveckling processas kan konkretiseras förs i kommande detaljplaner 
och i genomförandet av dessa. Där ger översiktsplanens och Energipla-
nens målsättningar för en hållbar utveckling tillsammans med denna 
FÖP vägledning. Miljökvalitetsmålet begränsad miljöpåverkan kommer 
behandlas kommunövergripande i samband med de nya kommunala 
miljömålen.

Miljökvalitetsnormer
Enligt Miljöbalken innebär miljökvalitetsnormer föroreningsnivåer eller 
störningsnivåer som människor eller miljö kan utsättas för utan fara för 
olägenheter av betydelse. Miljökvalitetsnormerna anger antingen nivåer 
som inte får över- eller underskridas eller som ska eftersträvas. Miljökva-
litetsnormer finns för luft- och vattenkvalitet samt buller.

Riksintressen
Planen berör riksintresset Roslagsbanan vars markanspråk innefattar spår, 
stationer, tågdepån i Molnby och teknikbodar. Utredningskorridoren 
för Roslagsbanans avgrening till Arlanda och områden för förstärkande 
av kapacitet, som dubbelspårsutbyggnad till Lindholmen, bullerskydd 
och planskilda korsningar ingår  i riksintresset. I markanspråket ingår ett 
generellt skyddsavstånd om 25 meter. Riksintresstes influensområde, 
det vill säga det område där markutnyttjande eller byggnaders använd-
ning kan påverka eller påverkas av anläggningens funktion definieras av 
anläggningens bullerutbredning.

Hållbar utveckling
Det finns 16 nationella miljökvalitetsmål som utsetts av Riksdagen, dessa 
uttrycker det miljötillstånd som eftersträvas i den svenska miljön. I Stock-
holms län prioriteras sex av de nationella miljömålen inom ramen för 
den Regionala miljömålsdialogen. Dessa mål är Begränsad klimatpåver-
kan, Frisk luft, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv 
samt God bebyggd miljö.

Den fördjupade översiktsplanen ska genom att dra upp ramarna för en 
robust struktur borga för att utvecklingen inom planområdet kan ske 
på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Dessa ramar ska 
öppna möjligheter och på en övergripande nivå ge riktlinjer så att de nya 
miljöer som planen föreslår utvecklas till attraktiva och långsiktigt håll-
bara delar av tätorten som integreras som en naturlig del av Vallentuna. 
Området ska innehålla välplanerade boendemiljöer och attraktiva lägen 
för företag med god framkomlighet för samtliga trafikslag där närhet till 
stationerna längs Roslagsbanan nyttjas på bästa sätt. Utbyggnaden ska ta 

Översiktsplanen
 Översiktsplanen utgår från kommunens vision. 

För Norra Vallentuna säger översiktsplanen att en utveckling i Molnby/
Ubby är angelägen med Roslagsbanans station som grund och att 
utvecklingen ska ske med hänsyn till områdets kulturmiljövärden. För 
Lindholmen säger översiktsplanen att centrala Lindholmen förtätas och 
byggs ut vilket skapar bättre underlag för service och högre turtäthet på 
Roslagsbanan. Översiktsplanen säger också att det finns goda möjlighe-
ter att komplettera bebyggelsen i måttlig skala och med inspiration av 
trädgårdsstadens principer.

•  Låta Vallentuna växa – men hållbart

• Utnyttja det gynnsamma läget 

• Samordna bebyggelse och kollektivtrafik

• Utgå från grundläggande natur- och kulturvärden

• Utveckla attraktiva livsmiljöer

Strategier för fysiska utveckling

Vallentuna kommuns vision

Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad  
natur och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till  
en växande och hållbar storstadsregion.

I övrigt berör planen inga riksintressen. En av högspänninsledningarna 
i planområdet kan dock komma att hävdas som riksintresse. Riksintres-
senas lokalisering presenteras i samband med relevant kapitel i följande 
avsnitt allmänna intressen.
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Bebyggels och stadsbild
Norra Vallentuna sträcker sig från utkanten av Västan-
berga, Ormsta och Lingsberg i söder till Molnby/Ubby 
i norr, Foderby i väster till Gröndal i Öster. Norra Val-
lentuna Nordväst sträcker sig från Ekebyvägen i söder 
mellan Nyby och Västanberga norr ut till Jakobsdal, 
avgränsningen norrut kan ändras då den beror på 
beslut kring Roslagsbanans förlängning. I dagsläget 
är stora delar av området obebyggt och utgör på så 
sätt inte en stadsbild. Den begränsade bebyggelsen 
består dels av gårdarna Molnby och Ubby, samt vil-
labebyggelse som växt fram utanför planlagt område. 
Molnbydepån är den första antagna detaljplanen i 
området och Ormsta-Stensta en pågående detaljplan 
för bostadsbebyggelse.

Utvecklingen av Lindholmen startade med den 
medeltida sätesgården och dess ägostruktur, vilken 
i huvudsak ligger utanför planområdet. Planområ-
det i Lindholmen utgörs främst av det småskaliga 
stationssamhället vars bebyggelse huvudsakligen 
vuxit fram sedan 1970-talet. Det småskaliga samhäl-
let består främst av villor och gruppbyggda småhus. 
Senast tillkommen bebyggelse ligger i området Kulla. 
Lindholmen-Uppsäter och Strömgården är pågående 
detaljplanering. I den fördjupade översiktsplanen ses 
utvecklingen tillhörande Lindhomen sträcka sig från 
Sylta i söder till Mörbytorp i Norr.

I området för den strategiska tätortsutvecklingen finns 
enstaka samlad bebyggelse utanför planlagt område.

Näringsliv & kommersiell service

I Lindholmen och norra Vallentuna finns det idag ing-
et planlagt företagsområde som det finns i andra delar 
av kommunen. De företag som idag finns i området är 
till största delen mindre fåmansföretag inom diverse 
konsultverksamheter. Det finns även ett par bil- och 
maskinreparationsfirmor samt jord- och skogsbruk. 
Strax söder om Lindholmen utanför planområdet 
ligger en golfanläggning som förutom golfbanan har 
restaurang och konferensmöjligheter. Den största 
arbetsgivaren är livsmeldesbutiken i Lindholmens 
centrum. 

Idag råder det brist på närservice i Lindholmen. Den 
servering som finns är i anslutning till Hökeriet som är 
en gård som utöver servering även har gårdsförsälj-
ning och guidade turer i anslutning till ”Granbyhällen” 
med Upplands längsta runristning och en av landets 
största runristade hällar. 

Kommunen satsar mycket på besöksnäringen i syfte 
att locka besökare till Vallentuna kommun. I Lindhol-
men finns det stora naturområden, närhet till många 
av kommunens äldre kyrkor samt många välkända 
fornlämningar. Utvecklingen av företag inom besöks-
näringen i Lindholmen väntas öka.

Offentlig service
I stora delar av planområdet finns ingen offentlig 
service alls. Anledningen är att stora delar av den 
föreslagna bebyggelsen sker i tidigare oexploaterade 
områden. I Norra Vallentuna, Norra Vallentuna Nord-
väst och inom den strategiska tätortsutvecklingen 
finns inga förskolor och skolor idag. Norra Vallentuna 
och Norra Vallentuna Nordväst angränsar dock till 
nuvaranda Vallentuna tätort och den offentliga service 
som finns där.

 Lindholmen utgör idag en egen tätort med viss of-
fentlig service. I Lindholmen finns Gustav Vasaskolan 
och tre intilliggande förskolor. Inom planområdet finns 
idag inga boenden eller lokaler för social omsorg. 

Skolor och förskolor söder om planområdet

Skolor och förskolor i Lindholmen

Planeringensförutsättningar 
Allmänna intressen
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Kommunikationer
Trafikstrategin

Trafikstrategin (2013) är det övergripande styrdokumentet för de olika 
trafikslagen. Av trafikstrategins 12 övergripanden mål har 10 mål bäring 
på den fördjupade översiktsplanen, dessa finns beskrivna i nedanstående 
illustration. 

Riksintresset

Roslagsbanan och dess anläggningar är klassad som riksintresse för kom-
munikationer. Roslagsbanan genomgår kapacitetsförstärkande åtgärder 
där dubbelspår från Stockholm Östra till Vallentuna station till planeras. 
Kommunen behåller spårreservat mellan Vallentuna station för framti-
den. I kapacitetsförstärkningen ingår en ny depå för Roslagsbanans nya 
vagnar strax norr om Molnby station. Sedan 2010 har en avgrening till 
Arlanda utretts, kommunen beaktar spårkorridorer med avgrening norr 
eller söder om Molnby station. Ett nytt stations läge i Molnby har dis-
kuterats på östra sidan av spåret ungefär 100 meter söder om dagens 
station, vilket FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen förespråkar till 
bakgrund av denna framtida bebyggelseutvecklingen.

Gång och cykelvägar

Cykelinfrastrukturen kan delas upp i ett lokal- och ett huvudvägnät. Som 
del av huvudvägnätet binds Lindholmen och Norra Vallentuna ihop via 
GC-väg (Gång och cykel) med centrala Vallentuna. Huvudvägnätet skapar 
möjlighet till arbetspendling. Lokalvägnätet är tänkt att inom tätorter 
sammanbinda kommunens bostadsområden med utpekade målpunkter 
som arbetsplatser, skolor och service. Ett inte fullt utbyggt lokalnät finns 
i Lindholmen och i anslutning till planområdet södra delar, Molnby och 
resten av planområdet saknar sådan infrastruktur. Planerad cykelväg i 
Norra delarna av Lindholmen illustreras nedan.

Trafikstrategin

1. Andelen av befolkningen som bor i kollektivtrafiknära lägen ska 
öka. 

2. Transportsystemet ska vara uppbyggt så att valfriheten mellan olika 
färdsätt ökar. 

3. Gång-, cykel och kollektivtrafiknätet ska bli mer attraktivt. 

4. Bilnätet ska vara tydligt och väl sammanhängande och hastigheten 
ska vara väl avvägd med andra trafikslag och stadsbyggnadskvalite-
ter. 

5. Andelen resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka.

6. Transportsystemet ska vara tillgängligt för alla och grupper med 
särskilda behov ska speciellt beaktas. 

7. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter ska öka så att det 
blir lätt att förflytta sig mellan arbete, hem, fritidsaktiviteter och 
serviceanläggningar. Att gå, cykla och åka kollektivt ska vara natur-
liga val. 

8. Tryggheten i människors trafikmiljö och på offentliga platser ska 
öka. 

9. Antalet döda och allvarligt skadade i trafiken ska minska.

10. Transportsystemet ska bidra till en ökad hälsa.
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Befintligt vägnät, illustration Sweco

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i planområdet utgörs av Roslagsba-
nan och de lokala busslinjerna. Busstrafiken har låg 
turtäthet och Roslagsbanans Kårstagren utgör områ-
dets stomtrafik. Inom planområdet ligger Molnby- 
och Lindholmen station, i närheten av planområdet 
södra del ligger Ormsta station. Samtliga turer på 
grenen trafikerar Ormsta station, medan Molnby och 
Lindholmen trafikeras med något färre turer under 
rusningstrafik, och till hälften övrig tid.

Allmänna vägar
Planområdets kommunala huvudväg är Lindholm-
svägen som ligger i nordsydlig riktning och binder 
ihop tätorterna Lindholmen med centrala Vallentuna, 
mellan dessa tätorter ligger Molnby/Ubby. Lindholm-
svägen präglas av standarden hos gamla landsvägarna 
och har snäva kurvor. Vägar av allmänt intresse som 
angränsar planområdets södra delar är Tallhammars-
vägen, Lindövägen (utanför kartan väster om Tallham-
marsvägen, Ekebyvägen, Ormstavägen och banvägen. 
Planområdet har en planskiljdkorsning mellan Lind-
holmsvägen och Roslagsbanan. Plankorsningarna tas 
upp i kapitlet ”Risker och beredskap”. Trafiksystemet 
som helhet påverkas av planförslaget vilket kommer 
att behandlas i kommande uppdatering av Översikts-
planen.

Bilden illustrear dagsläget. Trafikflödena i huvudvägnätet 
varier mellan ca 2 000 frd/dygn till drygt 10 000 frd/dygn. 
Det betraktas som låga nivåer ur ett storstadsperspektiv. 
Illustration Sweco

Bilden illustrear dagsläget. Framkomligheten är överlag god 
med vissa fördröjningar i korsningar. Illustration Sweco

Parkering

Kommunens parkeringsnormer ska följas, dessa 
relaterar till gångavstånd till kollektivtrafiken och 
dess turtäthet. Infartsparkering för cykel och bil 
finns i Ormsta och Lindholmen.
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Mark och vatten 
Avrinningsområden och dagvatten

I planområdet finns två avrinningsområden. Oxundaåns avrinnings-
område där vattnet rinner i Snapptunaån genom Norra Vallentuna och 
den igenväxta Molnbysjön. Längre nedströms går den samman med 
Ormstaån och ut i Vallentunasjön. Snapptuna- och Ormstaån har pro-
blem med övergödning och översvämning och Vallentunasjön bedöms 
ha otillfredsställande kemisk status enligt VISS. I Åkerströmmens avrin-
ningsområde rinner vattnet i Lindholmen genom Storsjön och Lillsjön, 
vidare genom Kyrkån och Garnsviken ut i Åkers kanal. Även här finns en 
övergödnings och översvämningsproblematik, speciellt kring Storsjön 
och Lillsjön. Tillförseln av näringsämnen och miljögifter i sjöar och vat-
tendrag i kommunen ska minska. Oxundaåns vattenvårdssamverkan har 
tagit fram en dagvattenpolicy som ska följas i hela Vallentuna kommun. 
Vallentuna sjön ska nå miljökvalitetsnormer för vatten kvalitet till 
2021. 

Inom planområdet finns flera markavvattningsföretag. Dagvatten ska tas 
om hand lokalt. Målsättningen är både rening och fördröjning för att 

uppnå miljökvalitetsnormer i recipienterna och att översvämningar, samt 
överbelastning av dagvattenledningar inte sker. Risk för översvämning vid 
100-årsregn tas upp vidare i kapitlet Risker, beredskap och störningar.

Vattenskyddsområde

I söder i anslutning till ett av planområdets vägreservat i Västlunda och 
utanför planområdet nordost om Lindholmen i Granby ligger skydds-
områden för grundvatten. Skyddsområdena är indelat i ett brunnsom-
råde samt en inre och en yttre skyddszon. Inom skyddsområdet gäller 
föreskrifter för hantering av brandfarliga varor och andra varor som kan 
förorena vattnet, för avloppsutsläpp, upplag, täkter samt schaktningsar-
beten. Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. I 
den fortsatta planeringen ska hänsyn tas till skyddsområdets föreskrifter. 
Vid särskilda skäl kan dispens från föreskrifterna sökas hos Länsstyrelsen. 

Mark och grundläggningsförhållanden

Geologin i Norra Vallentuna och Lindholmen består främst av lera, rikligt 
förekommande är även morän och berg. Organisk jord kring Storsjön 
och Lillsjön och riklig förekomst av våtmarker i planområdet försvårar 
exploatering. En översiktlig studie av de geotekniska och hydrologiska 
förhållandena har genomförts för att bedöma grundläggningsförhål-
landena inom planområdets centrala delar. Stora delar av området kring 
Molnby station är inte gynnsamt ur grundläggningssynpunkt samtidigt 
som förutsättningarna i stora delar av Lindholmen och Norra Vallentuna 
Nordväst är goda. Den översiktliga studien är en grov uppskattning och 
ersätter inte vidare geoteknisk undersökning vid detaljplaneläggning. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Dagvatten från området ska renas och fördröjas innan det släpps till 
allmänna ledningar, dike eller öppet vatten.
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Rekreation och Friluftsliv
Regional grönstruktur

Stockholmregionens gröna kilar är av stor vikt för såväl friluftslivet som 
växter och djur. Kommunen berörs av två kilar, bägge med relevans för 
planområdet. Rösjökilen som passerar genom områdets västra delar, 
främst i den del av planområdet som omfattar den strategiska tätortsut-
vecklingen. Angarnskilen indirekt då den har en tvärgående förbindelse 
med Rösjökilen, i sammankopplingen kring Storsjön och Lillsjön återfinns 
en grön värdekärna.

Lokal tätortsnära natur

Den allra närmaste naturen används mest och det vardagliga besöket i 
natur och park är viktigast och har betydelse för folkhälsan. Tillgången på 
naturområden, spår och leder är idag god och ska inte försämras med en 
framtida exploatering. Planområdet saknar riksintresse för friluftsliv men 
har höga natur- och kulturvärden som kan tillgängliggöras för friluftslivet. 
Öster om planområdet finns Vedafriluftsområde som omfattar Vallen-
tuna golfbana, Veda ridcenter, samt tillhörande naturstigar i anslutning 
till Storsjön och Ubbysjön. Golfbanan är tillgänglig för friluftslivet när det 
inte är golfsäsong. 

Strandskydd

Strandskydd gäller för Molnby-, Ubby-, Lill- och Storsjön viket tryggar 
allmänhetens tillgång till dessa stränder för friluftsliv och rekreation. Stor-
sjön har ett utvidgat strandskydd på 300 meter, runt resterande sjöar och 
vattendragen gäller det allmänna strandskyddet på 100 meter. Molnby-
sjön ligger inom planområdet, resterande utanför. 

Regional grönstruktur

 
Gröna kilarna
Är den i Stockholmsregionen utpekade sammanhängande 
tätortsnära grönstrukturen som sträcker sig från centrala 
Stockholm stad ut i omkringliggande kommuner. Enligt 
den regionala utvecklingsplanen RUFS(2010) ska kilarna 
bevaras, utvecklas och göras tillgängliga. Den regionala 
planen är vägledande och det är länsstyrelsen och kom-
munerna som bedömer var långvarigt skydd som exem-
pelvis naturreservat ska upprättas. Ett kilområde bör vara 
minst 500 meter brett.Ambitionen är att binda ihop den 
regionala grönstrukturen med den lokala.

Grön värdekärna 
En värdekärna är ett område med flera samlade värden 
inom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Regional grönstruktur

Entréer, markerade spår och leder

I enlighet med Översiktsplanen ska attraktiva entréer, markerade spår 
och leder skapas. Entréer kan utformas som gröna hållplatser där gå-
ende, cyklande, bil eller kollektivtrafik lätt kan nå större grönområden. 
Planområdet och dess omgivning har goda förutsättningar för sådana 
insatser. 
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Natur
Inom planområdet finns idag inget riksintresse för naturvård och inget-
naturreservat. Fågelsjön Angarnssjöängen är Natura 2000 område samt 
naturreservat och bildar tillsammans med Vadadalen riksintresse för 
naturmiljön och ligger sydost och öster om planområdet.

Vasakullen med naturminnesmärkta Gustav Vasa Eken föreslås av Läns-
styrelsen bli statligt naturreservat, gränser är under utredning och fortsatt 
planering ska ske i dialog med Länsstyrelsen. I sydväst i planområdet lig-
ger naturminnet Husby Eken.

Rösjökilen och kopplingen till Angranskilen har lika stor betydelse för 
växter och djur, som för friluftsliv. En analys av ekologiska landskapssam-
band i Rösjökilen gjordes 2014 i samarbete mellan Vallentuna kommun, 

flera grannkommuner och landstingets tillväxt, miljö och regionpla-
neringsenhet. Resultaten kan användas för hållbar stadsplanering och 
förvaltning av känslig natur. I FÖP Norra Vallentuna berör det framförallt 
den strategiska tätortsutvecklingen

Inget särskilt biotopskydd gäller inom planområdet. Allmänt biotopskydd 
gäller för allér, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlings-
rösen i jordbruksmark, pilvallar, småvatten och våtmark i jordbruksmark, 
stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar. 

Strandskydden runt sjöarna avser att bevara goda livsvillkor för växt- och 
djurlivet på land och i vatten. 

Kommunen har sammanställt en naturkatalogen där de särskilt värdefulla 
naturområdena i Vallentuna kommun beskrivs. Dessa har klassificerats på 
en tregradig skala enligt Naturvårdsverkets utarbetade riktlinjer: Klass 1 
Högsta naturvärde i ett nationellt perspektiv, Klass 2 Mycket högt natur-
värde i ett regionalt perspektiv och Klass 3 Högt naturvärde i ett kommu-
nalt perspektiv. 

Tillsammans utgör områdena öster om Lindholmens stationssamhälle en 
helhet som är mycket ekologiskt känsligt för påverkan.

1. Lövsumpskog

2. Blandsumpskog

3. Hassellund

4. Fågelsjö Våtmark (Storsjön)

5. Eutrof sjö Fågelsjö (Lillsjön)

6. Grova ädellövträd (Lindholmens Allé)

7. Ädellövskog

8. Trädbärande hagmark, grova ädellövträd

9. Lövsumpskog, Bergbrant
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Kulturmiljö och landskapsbild
Inom planområdet finns åkermark framförallt runt Molnby station 
sydost, norr om Ekebyvägen i sydväst och längst i norr runt Mörbytorp. 
Större delen av planområdet utgörs av skogsbruksmark. Bebyggelse, 
administrativa gränser, vägnät och markanvändningsmönster är resultat 
av lång kontinuitet både i plats och tid, exempelvis finns tydligt sam-
manhängande stråk av mark som följer tidigare medeltida socken- och 
häradsgränser och de marker som länge varit frälseägda. Planområdet 
ligger inom tre socknar: Markim, Orkesta och Vallentuna. Många av pla-
nområdets fornlämningar återfinns längs ett stråk väster om järnvägen, 
från norra Vallentuna norr ut. Planområdet saknar område med skydd 
för landskapsbild.

Riksintresse

Inom planområdet finns inget riksintresse för kulturmiljön. I anslutning 
till planområdet i norr ligger riksintresset K74 Markim-Orkesta med sina 
medeltida kyrkor, byar och gårdar. Utanför södra delarna av planområdet 
ligger västra utkanten av K77 Vada – Össeby-Garn och i sydväst ligger 
riksintresset K71Skålhamravägen.

Området för den Strategisk tätortsutveckling

Området är höglänt beläget och består övervägande av skogsmark och 
produktionsskog. Under bronsåldern var området en stor ö och under 
stenåldern ett skärgårdslandskap bestående av många små öar. Idag finns 
inga kända fornlämningar.

Norra Vallentuna

Norra Vallentuna har fortfarande agrar prägel. Här återfinns historiska-
gårdslägen i Molnby och Ubby och bebyggelsemönster från järnåldern 
kan fortfarande avläsas. På gårdarna bedrivs idag hästverksamhet. Det 
centrala landskapsrummet vid Molnby kännetecknas av variation i skala, 
innehåll och struktur. Området vid Molnby station präglas av två större 
moränhöjder på var sida om Roslagsbanan, samt höjden med Molnby 
gård. De två moränhöjderna, liksom omgivande höjdryggar i de norra 
delarnas av området är rika på fornlämningar. Denn arkeologiska ana-
lysen som utförts pekar mot att det sannolikt finns en mängd okända 
fornlämningar under markytan runt moränhöjderna. Kopplingen mellan 
fornlämningarna på moränhöjderna och Molnby gård och Molnbyvä-
gens, som i princip följer en mycket gammal sträckning och de visuella 
sambanden mellan dessa utgör en intressant kulturhistorisk helhetsbild. 
Området präglas av rester av ängar och hagar som håller på att växa igen. 

Norra Vallentuna Nordväst

Det öppna landskapsstråket mellan Ekeby, Västanberga och Jakobsdal 
utgörs av vallodling och omges i huvudsak av skog. men är mer är av mer 
trivialt och ensartat än i Molnby. I områdets norra delar finns flera doku-
menterade fornlämningar.
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Sport/idrott och fritid
Öster om planomårdet i Veda friluftsområde ligger Vallentuna golfklubb 
och intill ligger Veda ridcenter. Inom planområdet och dess närområde 
finns idag inga kommunala badsjöar, inomhusbad eller sporthallar. 
Närmsta idrottsanläggning är Vallentuna IP som ligger ungefär 1,5 km 
från sydvästradelen av planområdet, en idrottsplats med bland annat 
friidrottsarena, fotbollsarena, träningsplaner, ishockeyarenor, tennishall 
och motionsspår. Inom planområdet finns inga kommunala fotbollspla-
ner förutom vid skolan. En bit utanför planområdets norra delar ligger 
Orkesta IP med en föreningsägd naturgräsplan. Ett par kilometers mo-
tionsspår finns i Lindholmen med start utanför planområdet vid Orkesta 
bygdegård. Storsjön används för skridskoåkning.

Lindholmen

Den delen av Lindholmen som ligger inom plangränsen präglas främst 
av det stationssamhälle och dess bebyggelse som växt fram kring Ros-
lagsbanan. Ett område med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter ligger 
bitvis inom planområdet i nordvästra Lindholmen, området innehåller 
ett stort antal fornlämningar från samma tidsepok som Granbyhällen. 
Planområdet har två historiska gårdslägen Mörby och Slumsta. Öster om 

Kulturmiljöprogrammet 

Rekommendationer och riktlinjer

Kulturmiljöer är olika känsliga och tål olika stora mått av
förändringar i sin närhet.Respektavståndet till de på kartan redovisade 
exempelområdena varierar beroende på landskapet, den befintliga 
miljöns innehåll och nytillskottets karaktär och skala. 

Antikvarisk expertis anlitas i ärenden som berör dessa exempelområden:

Mycket höga kulturhistoriska kvaliteter - exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är mycket känsliga och 
sårbara. Även små förändringar kan minska möjligheterna att utläsa 
och förstå vår historia. Förändringar ska hanteras med stor hänsyn till 
rådande förhållanden såsom t. ex. pågående markanvändning och 
bebyggelsemönster.

Höga kulturhistoriska kvaliteter - exempelområden

Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena är känsliga 
Vidförändringar bör hänsyn tas till t.ex skalan hos den befintliga 
miljön, bebyggelsemönster, bebyggelsens

Stor- och Lillsjön utanför planområdet präglar Lindholmen gård och dess 
ägo struktur landskapet. Här återfinns Vasakullen och ett borgområde 
bestående av en ruin efter ett medeltida stenhus, samt en sten rest till 
minnet av Gustav Vasa. Området kring Lindholmens gård är både kom-
munalt och regionalt utpekat intresse och ligger till större delen utanför 
planområdet.
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Teknisk försörjning
Kommunalt dricksvatten och spillvatten

VA-ledningar för dricksvatten och spillvatten löper från Ormsta genom 
Molnby/Ubby till Lindholmen, vidare upp och förbi men inte direkt till 
Mörbytorp till sin slutdestination utanför planområdet. Inom tätorterna 
Ormsta och Lindholmen förgrenas dessa lokalt, medan de endast pas-
serar igenom övriga områden. Utanför huvudstråket längst Roslagsba-
nan finns ledningar i anslutning till planområdets södra delar, medan 
oexploaterad mark norr ut och väster om Roslagsbanan saknar. Dagens 
ledningsnät för dricksvatten och spillvatten räcker inte till fler bostäder 
inom Norra Vallentuna och Lindholmen, med undantag för några bo-
stadshus i Lindholmen. Befintligt ledningsnät är inte heller dimensionerat 
för en utbyggnad i området Norra Vallentuna Nordväst och därmed inte 
för den strategiska tätortsutvecklingen kring en ny station på avgreningen 
av Roslagsbanan mot Arlanda. 

Kraftledningar

Som del av stamnätet leds en kraftledning på 220 kV in söderifrån till 
området i nordostlig riktning, för att sedan bryta av ovanför Molnbygård 
ner till kommunens största fördelningsstation i Ubby. Genom statio-
nen passerar en regionledning om 70 kV nordostlig riktning, och ström 
transformeras ned och fördelas lokalt i högspänningsledningar om 20 kV 
till Ormsta och Lindholmen, men även öst ut ur området, parallellt med 
ytterligare en regionledning om 70 kV. Reservat för en framtida stamled-
ning om högst 220 kV intill den nordostliga regionledningen från Ubby är 
upprättad. Både den planerade ledningen och den existerande stamled-
ningen om 220 kV kan komma att hävdas som Riksintresse. 
Vattenfall planerar en kapacitetshöjning från 70 till 135-145 kV inom 10-
15 år i kraftledningen som går söderut från Ubby mot Ormsta.

Avfall 

Avfallshantering i Norra Vallentuna och Lindholmen består av hushålls-
sopor som generellt hämtas vid respektive fastigheter, samt miljöstatio-
ner och återvinningsstationer. Återvinningsstationer finns vid Ormsta 
och Lindholmens station, samt en miljöstation vid livsmedlesbutiken i 
Lindholmen. Utanför planområdet finns återvinningscentraler i Hagby 
och Löt.

Digital infrastruktur

Stockholms län har målet att 100 procent av länets hushåll och företag 
ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020, Vallentuna kommun är en 
av de kommuner som står längst ifrån målet och avser att göra en sats-
ning på området. Vallentuna kommun har en öppen fiberhantering, som 
bestäms av privata aktörer och ger tjänsteleverantörerna möjlighet till 
etablering för allmänhet, offentlig verksamhet och företag. Vallentuna 
kommun kommer tillsammans med bredbandsleverantörer att verka för 
informationsspridning till invånarna och stödja samverkan med vägför-
eningar, byalag och samfälligheter. Med planområdets utbyggnad finns 
goda möjligheter till kommersiell utbyggnad av bredband, men i de mer 
glesbyggda områdena är lokala föreningar och byalag ett bra sätt att 
organisera sig i kontakt med marknadsaktörerna.

Fjärrvärme

Idag finns inget fjärrvärmenät utbyggt inom planområdet. I nära anslut-
ning till Stensta-Ormsta ligger områdets närmst utbyggda nät. Med fram-
tida bebyggelseutveckling skapas goda förutsättningar för utbyggnad.

Region 70 kV
Stam 220 kV

Fördelningsstation

Fördelning 20 kV
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Störningar, risker och beredskap
Omgivningsbuller

Planområdet berörs av Trafikbuller och industribuller. Planområdet ligger 
utanför Arlanda influensområde och berörs därför inte av bullerstör-
ningar från flyget. Utöver dessa övergripande störningar kommer Moln-
bydepån även ge ljusstörningar. Miljökvalitetsnormen som syftar till att 
omgivningsbuller inte ska medföra skadliga effekter på människors hälsa 
ska följas.

Trafikbuller

Kommunen har genomfört en översiktlig bullerkartläggning (2014) som 
fungerar som underlag för planeringen. Fokus låg på Vallentunas mest 
trafikerade vägar, tågtrafiken på Roslagsbanan och Arlandas flygtrafik 
med syfte att få en övergripande blick över de dominerande trafikbul-
lerkällorna i kommunen. Under 2015 och 2016 har reglerna kring buller 
förändrats i PBL och MB, samt i Riksdagens förordningar. Riktvärden för 
buller från trafik, enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggna-
der 2015:216 illustreras i tabell 1.För friluftsområden i kommunala över-
siktsplaner, samt rekreationaområde finns riktvärdet 45 dBA, som endast 
bör överskridas under begränsad tid.

Bullerstörda fastigheter längst Lindholmensväg är en av aspekterna angå-
ende en eventuell förlängning av Arningevägen.

Molnbydepån 

Molnby depån bedöms avge industribuller. I Boverkets vägledning upp-
ges riktlinjer för buller utomhus i anslutning till ny bostadsbebyggelse. 
Utöver dessa riktlinjer ska bästa möjliga ljudnivå alltid eftersträvas. Enligt 
tabell 2 bör bostadsbyggnader kunna accepteras upp till angivna nivåer i 
Zon A, i zon B krävs kompensationsåtgärder som ljuddämpad sida, bul-
leranpassade byggnader och en genomtänkt bebyggelsestruktur, i första 
hand ska dock möjligheten att dämpa bullret vid källan undersökas. 
Samma riktlinjer gäller för skolor, förskolor och vårdlokaler, men berör då 
bara de tidpunkter då lokalerna används. Inom zon C bedöms bostads-
bebyggelse inte vara lämplig. För trafik till och från verksamhetsområdet 
på angränsande vägar och järnvägar bör som huvudprincip riktvärden 
för trafik vara vägledande. 

Tabell 1. Riktvärde för trafikbuller som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostäder eller väsentlig 
ombyggnad av trafikleder.

Ekvivalent ljud-
nivå, dB(A)

Maximal ljud-
nivå, dB(A)

Ljudnivå inomhus 30 45^1

Ljudnivå utomhus vid fasad 
(frifältsvärde) 55^2 -

Ljudnivå utomhus vid ute-
plats i anslutning till bostad 50 70^3

1. Gäller nattetid (22-06). Värdet får överskridas 5 gånger per natt.
2. För bostäder om högst 35 m2 är riktvärdet vid fasad 60 dB(A).
3. Värdet får överskridas fem gånger per timme mellan kl. 06-22, dock aldrig med mer än 10 

dB(A).

Om värdet 55 dB(A) vid fasad ändå överskrids ska minst hälften av 
bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dB(A) 
ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids 
vid fasaden.

Tabell 2. Högsta ljudnivå från industri/annan verksmahet. Frifältsvärde utomhus 
vid bostadsfasad.

Dag 06-18
Ekvivalent ljud-

nivå, dB(A)

Kväll  18-22

Lördagar, 
Söndagar  och 

helgdagar
Dag och kväll 

06-22
Ekvivalent ljud-

nivå, dB(A)

Natt 22-06
Ekvivalent ljud-

nivå, dB(A)

Zon A 50 45 45

Zon B 60 55 50

Zon C >60 >55 >50

Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid 22-06 annat än vid 
enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till ljuddämpad sida avser 
begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. 
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Hästallergen

Vallentuna kommun har som riktlinje att vid planlägg-
ning för bostäder tillämpa ett skyddsavstånd om minst 
50 m mellan bebyggelse och hästhållning. Beroende 
på antalet hästar, placering av gödselstackar, vind, 
topografi och vegetation kan skyddsavståndet ibland 
behöva utökas och i varje enskild fall ska skyddsav-
ståndet bedömas individuellt. Om hästhållning och 
bostäder ligger för nära varandra kan problem uppstå 
i form av lukt, flugor, damm och bidra till allergiska 
reaktioner.

Risker avseende ras, skred och översvämning

En översiktlig kartering av risker avseende ras, skred 
och översvämning (2013) har genomförts för hela 
kommunen och ska användas i den översiktliga 
planeringen för bedömning om var risker kan upp-
stå. I FÖP har underlaget varit del av den översiktliga 
utredning av byggbarhet med avseende på geotek-
niska förhållanden, som genomförts i samband med 
FÖP-arbetett. Risk för översvämning vid 100-årsregn 
i Lindholmen ses speciellt runt stor- och Lillsjön, i 
Molnby/Ubby är risken tydlig vid områdets södra 
delar och norr om Molnbyvägen längst Roslagsbanans 
östra sida. Men översvämningsriksen finns utspritt på 
andra platser i planområdet.

Översvämning vid 100-årsregn, respektive hundraårsflöde vid sjöarnaÖversvämning vid hundraårsregn

Förorenad mark med eventuellt behov av efterbehandling

Roslagsbanan

Roslagsbanan är en riskfaktor tillföljda av urspårnings-
risk och passerandet av plankorsningar. Längst spåret 
gäller generellt skyddsavstånd på 25 meter. Plankors-
ningar finns för samtliga trafikslag vid Ormstavägen, 
Stensborg, Molnbyvägen, Hållstavägen, Gårdsvägen 
och Mörbytorpsvägen. Stensborg kommer stängas, 
Gårdsvägen samt Ormstavägen separera gång och 
cykel från biltrafik. Vid Lindholmens station, Humlevä-
gen och Vasavägen finns plankorsningar för gång och 
cykel. Vasavägen behålls medan övriga två stängs och 
ersätts av en plankorsning mellan dessa. Vid Ormsta 
station (Utanför?) finns även passage för gångtrafik. 
Kvarvarande plankorsningar kommer genomgå trafik-
säkerhetshöjande åtgärder.

Farligt gods

Det finns inga rekommenderade transportleder för 
farligt gods inom planområdet. Inledande avsnitt av 
Lindholmsvägen söder om planområdet är dock re-
kommenderad för transport med farligt gods.

Förorenad mark

Förorenad mark ska användas med försiktighet. Vid 
risk för läckage är det angeläget att sanera. I planom-
rådet finns exempelvis område med före detta han-
delsträdgårdar, deponi och en nedlagd bensinstation. 
Ansvaret för undersökning och eventuell sanering 
ligger i första hand på den som förorenat marken och 
i andra hand på fastighetsägaren.

Övriga risker

För övriga risker som kan ses i ett kommunövergri-
pande perspektiv, exempelvis radon och krafledningar 
se gällande översiktsplan.

Beredskap

Större andelen av planområdet ligger inom området 
för en insatstid för brandförsvaret på 10 minuter eller 
mindre. Förutsättningarna för att ny bebyggelse inom 
området nås inom samma insatstid är goda. Under 
utbyggnadens gång ska de olika vägreservaten beaktas  
i relation till att nå den nya bebyggelsen i alternativa 
vägar, det som inom dagens planering kallas resi-
lience.
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Konsekvensbeskrivning
Konsekvensbeskrivning tar upp de övergripande kon-
sekvenser planen kan ge upphov till som inte berör 
betydande miljöpåverkan. Betydande miljöpåverkan 
behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som 
utarbetats parallellt med planen och utgör ett eget 
dokument. Senare i kapitlet finns en sammanfattning 
av den miljöbedömning som finns i MKB:n.

Planförslagets 

Planförslaget föreslår en struktur med goda förutsätt-
ningar för offentlig service. I Norra Vallentuna, Norra 
Vallentuna Nordväst och den Strategiska tätortsut-
vecklingen sker en utveckling i stora delar oexploate-
rade områden, vilket ger goda förutsättningar att följa 
behov och riktlinjer  för den offentliga servicen. I Lind-
holmen ger planen möjlighet till både ökad offent-
lig- och kommersiellservice, utan för stora effekter på 
dagens bebyggelsestruktur och miljö. Planens inten-
tioner främjar också jämlikhet genom att det föreslår 
trygga offentliga miljöer och goda förbindelser med 
olika transportmedel mellan bostäder, arbetsplatser 
och olika slag av service. Roslagsbanans avgrening till 
Arlanda och den strategiska tätorten öppnar möjlig-
heterna till en mer sammankopplad region med stora 
potentiella effekter på näringsliv, arbetsmarknad och 
restidsnyttor. Bebyggelseutveckling i oexploaterade 
områden gör ingrepp i de idag närboendes livsmiljö, 
samtidigt som det skapas större variation i bostadsbe-
ståndet, vilket ger fler alternativ för att bo kvar i livets 
olika skeenden.

Planens verkningar för andra delar av 
kommunen

Underlag för service och kollektivtrafik kan komma 
närliggande områden till nytta, samtidigt som den 
strategiska tätortens verksamheter potentiellt kan 
konkurrera med de idag befintliga tätorterna i Lind-
holmen och Centrala Vallentuna på ett sätt som inte 
är önskvärt. Vid en full utbyggnad av planen så kom-

mer trafikapparaten i centrala Vallentuna som helhet 
att påverkas. 

Det innebär att i relation till Översiktsplan 2010 kan 
en förändrad påverkan på trafikapparaten och han-
deln ske som måste behandlas vidare i kommande 
uppdatering av Översiktsplan. I övrigt finns inga 
förändrade konsekvenser för andra delar av kommu-
nen bortsett lokalt inom planområdet i den strategiska 
tätortsutvecklingen och Norra Vallentuna Nordväst. 
Den strategiska tätortsutvecklingen kan däremot på 
sikt påverka den översiktliga planeringen, då exploate-
ringstrycket föredelas i kommunen.

Om en avgrening av Roslagsbanan till 
Arlanda dröjer

Även när den fördjupade översiktsplanen antas finns 
osäkerhet kring avgreningen av Roslagsbanan till Ar-
landa. Om avgreningen dröjer till efter planhorisonten 
2035 eller inte genomförs så kan resterande delområ-
den ändå få en ändamålsenlig bebyggelseutveckling. 
Norra Vallentuna Nordväst byggas ut i ungefär den 
utsträckning som planen föreslår. Med utbyggnaden i 
Molnby/Ubby, Norra Vallentuna Nordväst och Lind-
holmen kan trafiksituationen i Vallentuna som helhet 
sannolikt klaras utan att vägreservaten används för ut-
byggnad av vägar. Kartan till höger visar hur trafikflö-
dena kommer att förändras jämfört med nuläget vid 
en utbyggnad som ungefär motsvara nollalternativet. 

Nollalternativ

Utan den fördjupade översiktsplanen så genomförs 
troligen ingen avgrening av Roslagsbanan mot Arlanda 
inom de närmsta 15 åren eftersom kommunen inte 
visat beredskap för en tillräckligt stor utbyggnad av 
bostäder kopplat till utbyggnaden. 
 
Molnby/Ubby kommer kanske att bebyggas med 100 
– 300 småhus och radhusenheter. Utbyggnad kommer 

ske på enskilda fastighetsägares initiativ och mark när-
mast stationen kommer inte kunna reserveras för tä-
tare bebyggelse. Infart till området kommer att hamna 
på ett ställe där den passar bra för den första utbygg-
nad som planläggs och genomförs vilket kan betyda 
att trafiklösningen för området som helhet inte blir 
optimal vare sig vad gäller huvudinfartens lokalisering 
och gatunät i övrigt. En sammanhållen genomtänkt 
grönstruktur och gena vägar för gång- och cykeltrafik 
som lockar till att välja dessa färdmedel blir sannolikt 
inte fallet för området som helhet utan byggs ut opti-
malt med utgångspunkt i det som byggdes först. Be-
byggelseutvecklingen i Molnby/Ubby kommer sanno-
likt att följa de nya vattenledningar som Roslagsvatten 
planerar längst befintlig ledning. Längs Molnbyvägen 
är det rimligt att anta en utveckling med i genomsnitt 
2-3 nya enbostadshus/år.  Det finns en risk att statio-
nen i Molnby läggs ner om bebyggelseutvecklingen 
stannar av runt stationen vilket skulle kunna innebära 
att områdets norra delar, som ligger långt från Ormsta 
station blir något mindre intressant att bygga bostäder 
i, eller helt enkelt inte följer intentionen i trafikstra-
tegin att öka andelen befolkning i kollektivtrafiknära 
lägen.

Norra Vallentuna Nordväst kan komma att byggas 
ut söderifrån med kanske upp mot 800 bostäder där 
gatunät kanske inte är anpassat till en fortsatt mer 
omfattande utbyggnad norrut. Om avgreningen av 
Roslagsbanan mot Arlanda blir aktuell i framtiden kan 
en sådan utbyggnad i nordväst försvåra en ändamåls-
enlig utbyggnad fram till och runt ett nytt stationsläge 
på avgreningen. 

I Lindholmen kan utbyggnaden på sikt bli mycket mer 
omfattande än avsikten i FÖP. Inget förhållningssätt till 
förtätning av befintliga bebyggelsemiljöer leder till att 
befintliga bebyggelsemiljöer kan komma att förtätas 
på ett sätt där nya mycket täta kvarter uppstår i prin-
cip överallt där möjlighet finns blandat med luftigare 
delar som inte förtätas utan att avståndet till stationen 
har någon betydelse. I princip medges alla byggnatio-

Denna trafiksimulering visar på en situation där alla delar av 

planen, bortsett från det strategiska området kring en ny station på 

Roslagsbanans avgrening, är genomförd. Eftersom det är sannolikt 

att Molnby/Ubby, Norra Vallentuna Nordväst och Lindholmen 

inte är helt färdigbyggda 2025 visar denna simulering en situation 

som kanske inträffar någon gång runt 2030.

ner som inte innebär exploatering där markförhållan-
dena är olämpliga och kommunalt vatten och avlopp 
inte går att anordna. Även delar av viktiga rekreations-
områden i kanten av samhället kommer kanske på sikt 
exploateras med bostäder. Förmodligen kommer de 
mest centrala obebyggda fastigheterna bebyggas med 

Konsekvenser 
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villor eller radhus istället för med mer tätare bebyg-
gelse. På sikt kan allt detta sammantaget innebära risk 
att ortens karaktäristiska kvaliteter går förlorade.

Exploatering eller förändrad markanvändning av an-
nat slag kan försvåra eller omöjliggöra att utbyggnad 
av vissa väglänkar som behövs för att trafikmässigt 
kunna klara vissa större utbyggnader i framtiden. Den 
utbyggnad som beskrivs i nollalternativet innebär 
ökad trafik men inte i sådan omfattning att de med 
säkerhet kan motivera att de vägreservat som planen 
innehåller behöver tas i anspråk. 

Sammanfattning MKB
MKB:n har avgränsats till att omfatta de aspekter där 
planen bedömts kunna medföra betydande miljöpå-
verkan, nämligen vatten, naturmiljö, kulturmiljö och 
landskapsbild, rekreation och friluftsliv, buller och risk. 

Vatten

Vatten i denna MKB omfattar aspekterna hydrogeo-
logi, ytvatten, grundvatten och översvämning/klima-
tanpassning. FÖP bedöms kunna påverka samtliga 
aspekter, men i olika utsträckning. Planens inriktning 
kring var och vilken typ av bebyggelse eller infrastruk-
turutveckling som ska tillåtas har påverkan på aspek-
terna. 
Västlunda reservvattentäkt ligger inom planområdet 
och hänsyn behöver tas till de skyddsföreskrifter som 
gäller. För hydrogeologi bedöms de negativa konse-
kvenserna bli små till måttliga, beroende på hur den 
detaljerade planeringen utformas. 
FÖP bedöms medföra små till måttliga-betydande 
negativa konsekvenser för ytvatten. FÖP kan leda till 
ökade mängder dagvatten och ökad föroreningsgrad 
(näringsämnen, metaller, oorganiska ämnen). Plan-
området avrinner huvudsakligen till Vallentunasjön, 
som idag har otillfredsställande ekologisk status. Det 
är viktigt att varje åtgärd inom planområdet granskas 
så att exploateringen inte förhindrar arbetet med att 
Vallentunasjön ska nå miljökvalitetsnormerna för vat-

tenkvalitet (MKN) år 2021. 
FÖP innebär att exploatering kan ske av områden 
med risk för översvämning och lyfter särskilt behovet 
av planering kring dagvatten. Under förutsättning att 
avhjälpande åtgärder genomförs, bedöms FÖP inte 
medföra några betydande negativa konsekvenser med 
avseende på översvämning. 

Naturmiljöer

Naturmiljöer i planområdet omfattar hela skalan av 
naturvärden, från tätortsnära områden till områden 
som har höga värden både i ett regionalt och natio-
nellt perspektiv. Förutsättningarna i de fyra utveck-
lingsområdena är olika, och hänsyn bör tas till de 
lokala miljöerna. Den exploatering som föreslås i FÖP 
riskerar att påverka känsliga naturmiljöer även om 
planens ambitioner om att ta särskild hänsyn till na-
turmiljön efterföljs. Kompletterande inventeringar och 
analyser behöver göras. 
Konsekvenserna för naturmiljön bedöms som måttligt 
negativa, men kan lokalt bli betydande. Betydande 
negativa konsekvenser för naturmiljön bedöms kunna 
uppstå vid utveckling av det strategiska området runt 
en ny station på Roslagsbanans avgrening till Arlanda, 
eller om viktiga gröna samband bryts på grund av 
ny exploatering. Betydande negativa konsekvenser 
bedöms även kunna uppstå utanför planområdet 
(indirekta konsekvenser), t.ex. för Ubbysjön. 

Kulturmiljö och Landskapsbild

Planområdet har en mycket rik kulturmiljö och omfat-
tar också flera karaktäristiska landskap. Förutsättning-
arna i de fyra utvecklingsområdena skiljer sig markant 
och specifika analyser behöver göras för varje enskilt 
område. Planområdet är rikt på fornlämningar, men 
även senare kulturhistoriska miljöer och byggnader, 
och präglas av långvarigt jordbruk i varierande skala. 
Här finns landskap och miljöer med spår av olika 
administrativa och sociala förhållanden från lång tid 
tillbaka. 
FÖP har tydliga ambitioner att lyfta och värna om kul-

turmiljö och landskapsbild, men hur detta ska göras 
är inte specificerat. FÖP omfattar inte några förslag till 
eventuella kompensationsåtgärder. Kompletterande 
analyser, inventeringar och fortsatt dialog med ex-
perter en viktigt för att kunna hantera frågorna väl i 
fortsatt planering. 
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms vara små 
till måttligt negativa, lokalt med risk för måttliga till 
betydande konsekvenser beroende på var och hur 
exploateringen genomförs. 
När det gäller landskapsbild bedöms konsekvenserna 
kunna bli allt från små till måttliga till betydande 
negativa, beroende på var och hur exploateringen 
genomförs.

Rekreation och friluftsliv

Rekreation och friluftsliv lyfts i FÖP som styrkor i om-
rådet, och ambitionen är att bidra till ökad tillgänglig-
het till områden för rekreation (enkel utomhusvistelse 
nära hem eller arbete) och friluftsliv (t.ex. utflykter, 
motion, svamp- eller bärplockning). Samtidigt innebär 
FÖP att idag icke exploaterade områden ianspråktas 
för bostäder och infrastruktur, fysiskt och/eller med 
störningar som t.ex. buller. FÖP kan också leda till att 
nya barriärer skapas vilket kan försämra tillgänglighe-
ten. Ett ökat besökstryck kan också leda till mer slitage 
på områden för rekreation och friluftsliv. 
Sammantaget bedöms FÖP innebära små till mått-
ligt negativa konsekvenser för friluftslivet i och med 
ianspråktagandet av skogsmark och jordbruksland-
skap och skapandet av barriärer (väg, järnväg). För 
rekreation bedöms FÖP kunna innebära små positiva 
konsekvenser, eftersom planen ger ökad tillgång till 
bostadsnära rekreation. 

Buller

Buller i planområdet härrör i första hand från trafik, 
dvs. vägar och järnväg, inklusive stationer och sta-
tionsutrop. Inom områden för friluftsliv och rekrea-
tion bedöms tystnad ha höga värden. Likaså bedöms 
tystnad ha höga värden för djur och fåglar. Komplet-

terande studier i fortsatt planering kan behövas för att 
identifiera behov av och tekniska lösningar för åtgär-
der som minskar bullerstörning. 
Konsekvenserna av FÖP bedöms generellt som små 
till måttligt negativa. Lokalt kan måttliga till betydande 
konsekvenser uppstå, om inte skyddsåtgärder vidtas. 

Risk

Riskanalysen som genomförts som en del av MKB är 
förenklad och översiktlig. Kompletterande, fördjupade 
analyser behöver tas fram i det fortsatta planarbetet. 
Risker i FÖP bedöms vara förknippade med i första 
hand transport av farligt gods och järnvägen. Risker 
finns även kopplat till översvämning, risk och skred, 
kraftledningar och förorenade områden. Den för-
enklade riskanalysen har inte identifierat några risker 
som bedömts som stora eller mycket stora (dvs stora 
konsekvenser och hög eller måttlig sannolikhet). 

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis bedöms FÖP kunna innebära risk 
för måttliga eller betydande negativa konsekvenser 
för flera olika aspekter och på flera olika platser inom 
planområdet. Kulturmiljö och landskap, liksom natur-
miljö, dagvattenhantering och friluftsliv är aspekter 
som bör ges särskild uppmärksamhet i det fortsatta 
planarbetet. 

Det finns stora variationer inom planområdet, både 
vad gäller olika aspekters värde eller känslighet, och 
vad gäller konsekvenserna av FÖP. Det är därför viktigt 
att utgå från de lokala förutsättningarna och komplet-
tera med fördjupade inventeringar eller analyser där 
det behövs.

MKB:n finns i sin helhet i ett enskilt dokument.
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