
Utveckling med egen identitet som 
grund



Samrådshandling 

Översiktsplan 2010-2030

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som 
behandlar användningen av mark och vatten.



Förslag till vision

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



Utgångspunkter för utvecklingen 
i Vallentuna
1. En levande småstad och vacker landsbygd i norra 

Europas attraktivaste storstadsregion! 
2. En av Sveriges mest företagsvänliga kommuner!
3. Kunskap och kreativitet som utvecklar och ger 

möjligheter! 
4. Klimatsmart samhälle för en långsiktigt hållbar 

utveckling! 
5. Trygghet och säkerhet! 
6. Ett samhälle för alla åldrar!

Hur når vi detta?



Stockholmsregionen, Nordostsektorn
och Vallentuna växer
Vallentuna

• 1970 12 700 invånare
• 2000 25 000 invånare
• 2030 45 000 invånare (enligt nuvarande trend och 

Vision Stockholm Nordost)
• 2050 ?



Nya villkor för Vallentuna

• Gå från ”landsbygd utanför 
storstaden”

• till ”bostads- och 
arbetsmiljöer integrerade i 
storstadsregionen”

• Skapa regional 
konkurrenskraft



Översiktsplanens process
För att få en stark politisk delaktighet har arbetet inletts med
seminarier och bussutflykt med olika teman för politiker och 
tjänstemän. 



Teman vid seminarieserien

• Övergripande trafikinfrastruktur, vatten och avlopp
• Bebyggelse, bo och arbeta
• Utvecklingsfrågor och bilden av Vallentuna
• Handel, service och arbete
• Energiförsörjning och klimatförändring
• Grönstruktur friluftsliv, fritidsanläggningar och kultur
• Naturvärden och kulturmiljö
• Bebyggelseutveckling



Utnyttja den gynnsamma strukturen 

Dubbelspår 
Roslagsbanan

Koppling till Arlanda 
Koppling till E4, 

pendeltåg 
Upplands-Väsby

Koppling till Arninge
Roslagspilen



Ett hållbart livsmönster
• Boende på landsbygd  - liten volym av tillväxten

• Tätare bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen -
huvuddelen av bebyggelseutvecklingen



En struktur av stadsbygd och landsbygd



Vallentuna tätort – ”Småstad”
Den centrala stadsbygden 
med en egen attraktiv kärna.

Tät bebyggelse planeras vid Roslags-
banans stationer mellan Kragstalund och 
Molnby.

Tät bebyggelse planeras också på båda 
sidor om Arningevägen som planeras få 
tät busstrafik. 

Naturen ska nås enkelt från befintlig och 
ny bebyggelse. 



Lindholmen Kårsta och Ekskogen
Centrala Lindholmen förtätas och 
byggs ut. Det skapar underlag för 
bättre service. 
Roslagsbanan föreslås få högre 
turtäthet och förlängning till Arlanda. 

Att komplettera bebyggelsen i Kårsta 
och Ekskogen ger ett ökat 
befolkningsunderlag till Kårstaskolan
och övrig service och underlag för ökad 
turtäthet på Roslagsbanan. 



Frösunda
I Frösunda kan ny bebyggel-
se tillkomma som smärre 
komplettering till den 
befintliga. 

Kommunala VA-ledningar 
finns i den norra delen av 
Frösunda. Denna del ligger 
inom Arlandas 
influensområde. 

Överföringsledningar för VA 
finns vid Roslagsbanan och 
kan på sikt nyttjas, vilket 
kräver investeringar. 



Karby och Brottby Gillinge
För att behålla och utveckla god 
service och skapa underlag för bättre 
kommunikationer med centrala 
Vallentuna behövs fler invånare och 
bostäder i Karby och Brottby.

Gillinge är en knutpunkt vid E18 
och Norrortsleden. Gillinge 
utvecklas till en ny kommundel som 
byggs ut med verksamheter, 
handel, service och bostäder.



Bebyggelse, natur och kultur i 
berikande samspel

Centralvägen Mörbyvägen

Björkby-Kyrkviken Vada sjökullar



Fritid och rekreation i stads- och landsbygd

Angarnsjöängen Orkesta IP

VallentunasjönBergsjön



Tätortsnära natur
Ett rekreationsstråk utvecklas 
mellan Vallentuna IP och Össeby IP 
via Angarnssjöängen. 

Ett naturområde säkerställs längs 
Roslagsleden från Täbygränsen till 
Angarnsvägen.

Stråk och inbjudande entréer ska 
öka tillgängligheten till naturen.



Riksintressen



Hållbart

•Utnyttja det gynnsamma läget
•Låt Vallentuna växa - men hållbart
•Samordna bebyggelse och kollektivtrafik
•Utgå från grundläggande natur- och kulturvärden
•Utveckla attraktiva livsmiljöer
•Tätare bebyggelse – med småstadens charm



Miljökonsekvensbeskrivning

• Planen lyfter på ett tydligt sätt fram möjligheten till en hållbar
utveckling för Vallentuna kommun. 

• Med fokus på tätortsutveckling i kollektivtrafikförsörjda stråk,
fås många positiva kvaliteter samtidigt i ett effektivt 
utnyttjande av kommunens förutsättningar.

• Ianspråktagandet av mark för bebyggelse medför risker för   
påverkan på bl.a. kulturmiljö, biologisk mångfald och 
rekreation. Med anpassningar av bebyggelsens utbredning 
och struktur kan negativa konsekvenser begränsas.



Översiktsplanen och framtiden

• Politisk viljeinriktning!
- en gemensam vision
- handlingsplan

• En strategi för hur Vallentuna ska utvecklas på ett 
hållbart sätt. 



•Strukturplaner för Vallentuna tätort
•Strukturplan för Karby och Brottby
•Strukturplan för Lindholmen
•Fördjupad översiktsplan för Gillinge



Mitt Vallentuna i framtiden

•Det bästa med Vallentuna är:

•I Vallentuna saknar jag:

•De mest värdefulla miljöerna/platserna i Vallentuna är:

•Mitt Vallentuna 2030 ser ut så här:



Tyck till!

kommun@vallentuna.se

i vår brevlåda idag

eller 

Vallentuna kommun
Kommunstyrelsen
186 86 Vallentuna


