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Strukturplan och gestaltningsprogram för centrala Vallentuna, daterad 2005-
11-08, godkändes av kommunfullmäktige den 2005-12-19 tillsammans med 
Riktlinjer för utvecklingsområdet centrala Vallentuna. Riktlinjerna ska enligt 
kommunfullmäktiges beslut ligga till grund för kommande detaljplaner inom 
utvecklingsområdet. Strukturplanen är avsedd att utgöra ett underlag vid framta-
gande av detaljplaner (kommande och pågående) och annan planering i centrala 
Vallentuna. 

2011-03-28 beslutade Kommunstyrelsen att strukturplanen skulle aktualiseras.

Förslag till aktualiserad strukturplan med övergripande gestaltningsprogram för 
centrala Vallentuna har utförts av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete 
med Owe Swanson arkitektkontor. Kommunstyrelsens näringslivs- och planut-
skott och samhällsbyggnadsnämndens presidium har varit politisk styrgrupp. 

Förslag till aktualiserad strukturplan föreslås ersätta Strukturplan och gestalt-
ningsprogram, daterad 2005-11-08, och Riktlinjer för utvecklingsområdet cen-
trala Vallentuna.

Planeringsprocess för strukturplan och detaljplan 
Strukturplanen omfattas inte av Plan- och bygglagen och har därför inget stöd 
av lagen vad gäller innehåll eller form för upprättande. Förslaget till aktualiserad 
strukturplan kommer att samrådas med berörda aktörer, varefter planen behand-
las politiskt och godkänns av Kommunstyrelsen och slutligen av Kommunfull-
mäktige.

En godkänd strukturplan redovisar en övergripande fysisk utvecklingsstrategi 
för centrala Vallentuna som underlag för kommande detaljplanering och annan 
planering i området.

Efterföljande detaljplaner tas fram med normalt planförfarande med behovsbe-
dömning enligt miljöbalken, samråd och granskning, varefter de godkänns, antas 
och slutligen vinner laga kraft.

Område som huvudsakligen har studerats för strukturplanen.
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Vallentuna kommuns vision lyder:

 ”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kultur-
bygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsre-
gion. ”

Kommunens översiktsplan som antogs den 17 maj 2010 har följande riktlinjer för 
centrala Vallentuna:

”Kring Vallentuna station och den ursprungliga stadsbebyggelsen i Vallentuna 
utvecklas en kärna med starka småstadskvaliteter. Bebyggelsen på båda sidor 
om Roslagsbanan kopplas samman och stärker helheten. Vallentunasjön och 
kyrkan ger Vallentuna en stark identitet som också kan stärka centrum. 

Ny bebyggelse ska till lokalisering och utformning stödja offentliga rum och 
stråk. Varje ny åtgärd i form av byggnader eller anläggningar ska förutom sitt 
egenvärde även tillföra kvaliteter till helheten.” 

Centrums profil, strukturella utformning, utbud och konkurrensmedel bör inrik-
tas på ett sätt som skapar förbättrade förutsättningar för näringslivet och erbju-
der en särart i relation till köpcentrum i grannkommunerna.

Översiktsplanens inriktning på hållbar tillväxt och stadskvaliteter samt Vallentu-
nas regionala roll har fått ökad tyngd genom planeringen av en förlängning av 
Roslagsbanan till Arlanda. En idéstudie (2010) finns och en förstudie är under 
arbete. I samarbetet Stockholm Nordost (mellan kommunerna Norrtälje, Österå-
ker, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Danderyd) ses en förlängning av Roslagsba-
nan som en förutsättning både i gällande vision och i pågående arbete med att 
utveckla visionen. 

En förlängd Roslagsbana till Arlanda skapar en helt ny regional struktur med ett 
stråk där Stockholms innerstad/Vetenskapsstaden och Arlanda kopplas via Dan-
deryd, Täby och Vallentuna. Vallentuna blir den stad som ligger närmast Arlanda. 

Detta ger nya villkor och möjligheter för centrala Vallentuna att vara en attraktiv 
bo- och mötesplats för människor och etableringsplats för näringslivsverksam-
het. Det stärker riktlinjerna i översiktsplanen och förutsätter en aktualisering av 
den gällande strukturplanen för centrala Vallentuna.

Centrala Vallentuna kan utvecklas till en attraktiv stadskärna. Det förutsätter 
att strategier för utveckling på kortare och längre sikt formuleras för hela det 
centrala området på båda sidor om Roslagsbanan. Med nyckelord som förena, 
blanda och koppla skapas en stadskärna som är attraktiv både i ett lokalt och i 
ett regionalt perspektiv. De nya villkoren innebär också att centrala Vallentuna 
mer får karaktär av stad i ett expansivt regionalt stråk än av småstad i regionens 
periferi.
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Stad och stadsutveckling förutsätter samverkan mellan många olika intressen-
ter – kommunen i dess olika roller, trafikhuvudmän, fastighetsägare, byggherrar, 
företagare, föreningsliv m.fl. En sådan samverkan blir fruktbar först när alla parter 
har en gemensam vision av vad man vill uppnå. Strukturplanen för centrala Val-
lentuna ska förmedla en sådan vision. Strukturplanen måste då vara långsiktig 
och kunna bryta etablerade mönster. Detta kräver å andra sidan att strukturpla-
nen visar på olika vägar framåt i kortare perspektiv.

Strukturplanen ska på detta sätt ge både inspiration och vägledning. Till struktur-
planen kopplas ett övergripande gestaltningsprogram som ger ytterligare grund 
för inspiration och vägledning.

Vallentuna stadskärna är inte ett projekt. Det är en successivt framväxande stads-
miljö som skapas av många projekt och åtgärder. Vallentuna stadskärna blir aldrig 
färdig men har möjlighet att ständigt bli tydligare och mer attraktiv för företag, 
invånare och besökare.

Syftet med aktualiseringen av strukturplanen för centrala Vallentuna är:

att möjliggöra utveckling av en sammanhängande stadsmiljö av hög kvalitet •	
och med god funktion,

att kommunen, kommuninvånare, företagare, byggherrar och andra parter •	
ska ha en gemensam vision och vara överens om principerna för fortsatt 
utbyggnad samt

att strukturplan och gestaltningsprogram ska utgöra underlag för detaljplan-•	
ering, ekonomisk planering och exploateringsavtal.

Stadsliv i centrala Vallentuna.

En framväxande stadskärna
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Koppla
Flertalet målpunkter i kommunen och tätorten finns i centrala Vallentuna. Det 
är den naturliga handels- och mötesplatsen i kommunen. För att knyta ihop de 
olika målpunkterna i centrala Vallentuna och med övriga tätorten till en sam-
manhängande stadsbygd ska gator och stråk komplettera den befintliga struk-
turen. Det centrala läget gör att biltransporter i närområdet bör kunna undvikas 
till stor del. För att minska bilberoendet ska stråken vara attraktiva, snabba och 
upplevas som trygga. 

Illustration för det nya kulturhus/bibliotek som uppförs i centrala Vallentuna.

Stadskärnan

Förena 
De två delarna av centrala Vallentuna öster och väster om Roslagsbanan upplevs 
idag som åtskilda. Vallentuna centrum är i dag synonymt med den västra sidan. 
Samtidigt har det tidigare industriområdet på östra sidan successivt omvandlats 
och fått gemensamma funktioner som gymnasium, simhall och gym men även 
inslag av butiker och andra kommersiella lokaler.

En samlad stadskärna förutsätter att de två delarna förenas genom olika åtgärder. 
Roslagsbanan och centrumstråket längs Banvägen markerar båda en nord-sydlig 
riktning inom centrala Vallentuna. Behovet av tvärförbindelser i öst – västlig 
riktning är uppenbart. En stark struktur kan skapas genom att Roslagsbanan och 
Allévägen, med en förlängning österut genom Tellusområdet, skapar ett cen-
tralt kors. Den historiskt viktiga Allévägen kompletteras i förlängningen med en 
ny central gata genom Tellusområdet. En sådan förutsätter åtgärder i befintlig 
bebyggelse och är mot denna bakgrund en ambition som bara kan förverkligas i 
samverkan med berörda fastighetsägare. 

När Roslagsbanan förlängs till Arlanda bör de broar som kommer att leda 
Roslagsbanan över Väsbyvägen förlängas norrut. Då kan stationen placeras i ett 
planskilt läge och de centrala stråken passera fritt under broarna. 

Blanda
Huvuddelen av det kommersiella utbudet i centrala Vallentuna finns idag väster 
om Roslagsbanan – i det som kallas Vallentuna Centrum. Här finns också den 
kommunala förvaltningen och ett nytt kulturhus/bibliotek är under uppförande. 

I nuvarande centrum finns långtgående planer på ytterligare bebyggelse med 
bostäder och handel. Tuna torg och gågatorna ska renoveras och omgestaltas. 
Efterhand bör motsvarande ambition gälla den offentliga miljön öster om järnvä-
gen. Målet är att båda sidor ska upplevas som delar av samma stadskärna. 

Huvuddelen av tillkommande bebyggelse inom stadskärnan, i närområdet och 
andra utvecklingsområden i tätorten finns öster om järnvägen. Det finns därför 
skäl att verka för en balans i utbudet mellan den västra och den östra sidan. De 
inslag av kultur och fritid som finns på östra sidan behöver kompletteras med 
bostäder, butiker, service och arbetsplatser.
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Gator och stråk 
Huvud- och lokalgator ska ha en karaktär av gator i stället för vägar. I gaturum-
met står gatan i nära förhållande till bebyggelsen, vilken utgör rummets väggar. 
Där samsas bilar, cyklar, gående och i vissa fall bussar om gaturummet. Gator 
som är möjliga för genomfart ska i centrala Vallentuna vara allmän plats.

Gatorna ska gå mellan kvarter och parkrum och ibland över torg där trafiken sker 
på de gåendes villkor. 

Kartbilden nedan visar ett gatunät som kompletterar det befintliga gatunätet och 
knyter ihop olika delar av centrala Vallentuna till en sammanhängande stads-
bygd. Gatunätet anknyter till de befintliga entrévägarna Stockholmsvägen, Ban-
vägen, Väsbyvägen, Angarnsvägen, Arningevägen, Smidesvägen, Lindholmsvägen 
och Lingsbergsvägen.

Till centrums entrévägar anknyter Åby gata, Torggatan, Tellusvägen, Gymnasievä-
gen, Industrivägen, Gärdesvägen och Centralvägen. En del av dessa gator förlängs 
och kompletterar det befintliga vägnätet. 

Det centrala Alléstråket öster om järnvägen förlängs fram till Smidesvägen och 
kopplar samman med den nya bebyggelsen öster om Smidesvägen. 

I kartbilden nedan redovisas huvudstråk för cykel- och gångtrafik mot viktiga 
målpunkter i centrala Vallentuna; mot gymnasiet, centrum, Vallentuna IP och An-
garnssjöängen, den planerade Hagaskolan, Hjälmstaskolan, gångtunneln under 
Angarnsvägen, Vallentuna kyrka samt mot naturreservatet Björkby/Kyrkviken och 
Vallentunasjön.

Norr om Angarnsvägen föreslås ett östvästligt stråk för gång- och cykeltrafik. 
Detta stråk anknyter till planerade stråk söder om Angarnsvägen.
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Parkering
I stadskärnan ska det vara enkelt att hitta parkeringsplats men parkeringen ska 
inte dominera stadsmiljön. Utrymmet för markparkering är begränsad med hän-
syn till den framtida utvecklingen. Parkering ska ordnas inom respektive kvarter. 
Delar av parkeringsbehovet ska vid behov ordnas i garage under mark.

Parkering på allmän plats är till för besökande till bostäder, verksamheter och 
handel. I gaturummet sker parkering som kantstensparkering.

Parkeringsnorm för bostäder
Parkeringsnormer för bostäder i Vallentuna kommun har bestämts utifrån en 
zonindelning. Zonindelningen baseras på närhet till kollektivtrafik och dess 
turtäthet. Zon 1 är områden med 900 meters gångavstånd (motsvarar 692 meter 
fågelvägen) till Roslagsbanans hållplatser. Zon 2 är områden med kortare gångav-
stånd än 500 meter (motsvarar 385 meter fågelvägen) från busshållplatser. Zon 3 
är de områden som ligger utanför zon 1 och 2. 

Zonindelningen bygger på kollektivtrafik som är beslutad för 2012 och kan därför 
ändras vid förändringar i kollektivtrafiken. 

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
Besök 
(inkl.)

Zon 1 0,6 0,8 1,1 1,2 0,1

Zon 2 0,7 0,95 1,2 1,5 0,2

Zon 3 0,8 1,1 1,4 1,7 0,2

Parkeringsnorm för flerbostadshus, platser per lägenhet med besöksparkering inräknad.

Parkeringsnorm för småhus, platser per lägenhet med besöksparkering inräknad.

Kontor Handel

22 pl/1000 m2 BTA 33 pl/1000 m2 BTA

Parkeringsnorm för kontor och handel.

Zonindelning för parkeringsnormer för bostäder, inzoomad del för centrala Vallentuna.  

Parkeringsnorm för kontor och handel
Parkeringsnormer för kontor och handel följer inte zonindelningen för bostads-
parkering.

4:1 

Vallentunasjön

Vallentunasjön

x 

y 

Zon 1
Zon 2

Småhus
Småhus  med gemensam  

parkeringsyta
Besök (inkl.)

Zon 1 & 2 2 1,7 0,2

Zon 3 2 -
Utmed bef. 

kantsten
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
Roslagsvatten ansvar för det allmänna VA-nätet och hantering av dagvatten från 
bland annat allmänna gator.

Vid utbyggnaden av centrala Vallentuna i enlighet med strukturplan kommer det 
krävas en del ny- och omläggningar av VA-nätet. 

Till största del klarar VA-nätet kapacitetsökningen i området. Avloppsnätets 
kapacitet kan dock behöva förstärkas söder om Vallentuna trafikplats där flera 
avloppsledningar går ihop. 

Dagvatten
När området är fullt utbyggt har den hårdgjorda ytan i området ökat vilket 
medför att den naturliga infiltrationen av regnvatten minskar. Ökningen är dock 
inte så omfattande då de ytor som bebyggs till stor del är hårdgjorda. Dagvattnet 
i området måste därför tas om hand. Detta bör ske genom lokalt omhänderta-
gande, till exempel genom en reningsdamm i stadsparken eller genom gröna tak. 

Ormstaån som rinner genom centrala Vallentuna leds i dag till största del i led-
ning genom området. I anslutning till sjövärmeverket finns en damm som behövs 
för värmeverkets verksamhet. Dammen tar hand om vatten från sjövärmeverket 
och leds ut i Ormståan. Detta gör att ca 60 m av Ormstån fortfarande är öppen.  
När sjövärmeverket avvecklas finns inte samma behov av att ha kvar dammen. 

Det finns dock ett värde av att ha kvar en öppen vatten yta i området. Ormstaån 
ligger dock så djupt i förhållande till omgivningen att det är svårt att utveckla 
den. Förslagsvis utvecklas en ny dagvattendamm i anslutning till stadsparken 
istället. 

Ormstaån kulverteras då i sin hela sträckning mellan Åby gata och Angarnsvägen. 
Detta blir dock aktuellt först när det behövs en ny väg till den befintliga infart-
sparkeringen. 

Elnätet
Nätägare i Vallentuna är Vallentuna elverk. De ansvarar för drift och utbyggnad 
av elnätet. I dag försörjs centrala Vallentuna lokalt via en matarkabel som leder 
till ett antal nätstationer som i sin tur fördelar strömmen till brukarna.  Vid en ut-
byggnad enligt strukturplanen kommer det finnas ett behov att öka kapaciteten i 
området Ytterligare en matarkabel kommer att behövas för att klara kapaciteten 
samt att göra nätet driftsäkrare. 

Vid utbyggnaden av kv Sjövärmeverket samt vid ändringen av Gymnasievägen 
sträckning kommer två nätstationer att behöva flyttas. Eventuellt kan nätstatio-
nerna integreras i bottenvåningen på byggnader, det ställer dock krav på utform-
ning och angöring till nätstationerna. 

Återvinning
I dagsläget finns två återvinningsstationer i centrala Vallentuna. Vid utbyggnaden 
av strukturplanen kommer den som finns vid centrumpassagen att behöva flyttas 
då. 

Ytterligare ytor för återvinning kommer att behövas då befolkningsunderlaget 
ökar. 

Nya återvinningsstationer ska placeras så att de är lätt åtkomliga. Placering och 
utformning måste integreras i bebyggelsen så att de blir estetisk tilltalande och 
funktionella.  
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Stationen i mitten
En hållbar stadsutveckling i centrala Vallentuna är beroende av kollektivtrafi-
ken och dess attraktivitet. Vallentuna station med Roslagsbanan, regional och 
lokal busstrafik är en central utgångspunkt för utvecklingen. Det ska vara enkelt, 
snabbt, bekvämt och tryggt att ta sig till och från stationen samt att byta tra-
fikslag. 

När Roslagsbanan förlängs till Arlanda bör stationen placeras i ett planskilt läge. 
Det är möjligt om de broar som leder Roslagsbanan över Väsbyvägen förlängs 
norrut. Det upphöjda läget minskar Roslagsbanans barriäreffekt och förbättrar 
trafiksäkerheten ytterligare. Det innebär dessutom att alla plankorsningar med 
Roslagsbanan i centrala Vallentuna kan tas bort. En förändrad stationslösning 
möjliggör även för utvecklad busstrafik i de östra delarna av centrala Vallentuna. 

Broarna ska minst ha sådan höjd över marken att det i hela dess längd går att gå 
under broarna. Biltrafik bör kunna passera under broarna vid Gymnasievägen 
och Centrumpassagen. Korsningen med Åby gata stängs. Åby gata leds söderut, 
över befintlig infartsparkering under bro vid korsningen Centrumpassagen – 
Banvägen. 

Kring stationen skapas ett torg som ökar stadskänslan och bidrar till att knyta 
samman bebyggelsen. Här kan träd och växtlighet binda ihop de gröna stråken. 
Vid torget ska det finnas cykelparkering och parkering för bilar. 

Nuvarande infartsparkering är väl använd och bör på sikt utökas samtidigt som 
den bör ordnas i annan form. Antingen ordnas parkeringen i garage eller i p-hus 
alternativt markparkering i annat läge. Beroende på när delområdena utvecklas 
kan olika ytor nyttjas för infartsparkering.

På kort sikt kommer både tågtrafiken och korsningsanspråken på Roslagsbanan 
att öka. Fram till dess att planskildhet ordnas ska plankorsningarna finnas kvar 
men förbättras genom att de anpassas till de omgivande stråken. Stråken ska vara 
breda och utföras med genomsiktliga material. 

För att förbättra trafiksäkerheten vid stationen föreslås så kallade chikaner vid 
korsningarna. Chikanerna har bommar på båda sidor om båda spåren och ett 
instängslat magasin mellan spåren där fotgängare får plats. Utöver detta föreslås 
väl gestaltade och ogenomträngliga staket utmed spåren. Plankorsningen vid Åby 
gata är kvar på kortare sikt. 

Exempel på s.k. chikan.
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Parker och grönstråk
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I Vallentuna är det generellt nära till attraktiva grönområden. Vid en förtätning 
inom stadskärnan är det dock viktigt att beakta park- och grönkvaliteter i direkt 
anslutning till bebyggelsen. Här räcker det inte att spara rester av natur och kultur 
i bebyggelsen utan här måste parker skapas genom aktiva åtgärder av anläggning 
och skötsel. Attraktiva parker är en drivkraft för stadsutveckling. Inom centrala 
Vallentuna finns utmärkta resurser inom natur och kultur att ta tillvara.

Natur och parkområden är offentliga miljöer som ska vara tillgängliga för alla åld-
rar. Den centrala grönstrukturen bör innehålla flera sorters parker och ha gröna 
stråk som binder ihop centrala Vallentuna med naturen:

Finparken är en mötesplats med en hög kvalitet på gestaltning, materialval och 
design. Finparken är tillgänglig för alla men parkens innehåll kan variera för att 
vända sig till olika åldersgrupper. 

Naturparken är mindre naturområden med parkkaraktär som har höga rekrea-
tiva värden i stadsmiljön. 

Kulturparken innehåller kulturhistoriska värden, t.ex. fornlämningar och läm-
ningar efter Vallentunas äldre stadsstruktur. 

I centrala Vallentuna finns många fornlämningsrika höjder. Dessa kan genom väl 
genomförd gestaltning och utformning ge information om Vallentunas historia. 
Kulturparkerna kan användas för att marknadsföra och stärka Vallentunas identi-
tet. 

Grönt i gatumiljö bidrar till att försköna det offentliga rummet. Grönskan skapar 
gaturummets golv, väggar och tak. Alléer ger stadsmässighet och struktur i stads-
miljön. 

Dagvattenparker bidrar till att omhänderta dagvatten men för också in vatten i 
stadsmiljön vilket uppskattas både av människor och djurliv. 

Gröna stråk kopplar ihop centrala Vallentuna med den omgivande naturen. 
I vissa partier finns svaga samband men genom att arbeta med träd, gräs och 
buskar kan stråken förstärkas som stadsbyggnadselement. Det kan även på vissa 
platser ge mervärden att koppla ihop gång- och cykelstråken med park och natur. 
På så sätt bildas ett band av park och natur längs med gång- och cykelstråken 
från centrum ut till naturen. 

Det finns flera gröna stråk som utgår från Vallentuna centrum. Ett är det mellan 
Gävsjöområdet och Vallentunasjön via Hjälmsta/Karlberg och rekreationsområ-

det Björkby-Kyrkviken. Stråket behöver förstärkas med en passage under Ros-
lagsbanans broar. 

Med en sociodukt över Väsbyvägen förbättras stråket mot Björkby-Kyrkviken från 
centrum.

Från centrum går stråk mot Snapptuna och Ormsta och vidare norrut mot 
Molnby. Detta stråk kan behöva tydliggöras med exempelvis alléträd.

Från centrum finns även en möjlighet att utveckla ett stråk mot Angarnssjöängen 
via Vallentuna idrottsplats. Allévägens betydelse som stråk ökar när den förlängs 
förbi Roslagsbanan. 

Naturpark 
vid Björkby-
Kyrkviken.
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Delområden
Avsnittet beskriver hur centrala Vallentuna kan utvecklas inom ramen för den 
övergripande strukturen. Utbyggnaderna sker successivt, planeringen av de 

olika delarna har också kommit olika långt. Några områden är under utbyggnad 
medan andra fortfarande är i ett tidigt idéskede .
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Vallentuna centrum 
I centrum finns byggrätter för ytterligare bebyggelse med bostäder och handel.

I centrum pågår en utveckling av de offentliga miljöerna med en hög ambitions-
nivå avseende standard och kvalité. Tuna torg och gågatorna i centrum som ska 
renoveras och omgestaltas. 

Vid det nya Kulturhuset utvecklas Biblioteksparken, som kommer att vara Vallen-
tunas främsta finpark. Parken blir en mötesplats för besökare både till Vallentuna 
kulturhus bibliotek och till centrum.

Projektering pågår för en förlängning av Skördevägen till Banvägen. I korsningen 
med Centralvägen anläggs ett torg där alla trafikslag möts på de gåendes villkor. 

Omfattning
Vid Tuna torg planeras för en ny femvåningsbyggnad med 26 lägenheter.

Tegelbruket 
I Tegelbruket, norr om Åby Gata, pågår utbyggnad av bostäder. 

Längs järnvägen och invid ån finns ett grönområde planlagt. Det är en del av 
grönstråket mot Snapptuna/Molnby. Vid planeringen av Roslagsbanans dubbel-
spårsutbyggnad till Lindholmen är det viktigt att parken beaktas. En kulturpark 
kan utvecklas kring Tegelbruksvillorna. 

Omfattning
Tegelbruksområdet kommer när det är fullt utbyggt att innehålla ca 130 bostäder 
fördelat på 80 småhus och ca 50 lägenheter.

Illustration biblioteksparken. Bostäder vid Tegelbruket.
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Vallentuna trafikplats
Vallentuna trafikplats är under ombyggnad. Roslagsbanan höjs upp och går på 
två broar samtidigt som trafiken sänks ned och leds in i en cirkulation. Rondel-
lerna får en genomtänkt gestaltning med konstnärlig utsmyckning och belysning. 
Träd och växter används som arkitektoniska element i vägmiljön. Banvägen kom-
mer att delas av en lindallé. Eken vid Banvägen är ett tydligt landmärke i centrala 
Vallentuna. Den planeras vara belyst kvällstid. 

Utformning av våtmarksparken och de omgivande anläggningarna, som stråk i 
naturreservatet, kommer att klarläggas i särskilda utredningar.

Björkby-Kyrkviken
Vallentuna kyrka är ett tydligt landmärke i centrala Vallentuna. Som en del av 
ombyggnaden av Vallentuna trafikplats kommer centrum och kyrkbacken att 
knytas ihop med en sociodukt, en överdäckning över Väsbyvägen. Detta förbätt-
rar kopplingen mellan Vallentuna centrum, naturområdet Björkby-Kyrkviken och 
södra Vallentuna. På överdäckningen anläggs en park, Prästgårdsparken. Präst-
gårdsparken planeras som en finpark med plats för både vistelse och för passage. 

Innan utloppet av Ormstaån i Vallentunasjön passerar den ett antal dammar. Vid 
den sista dammen innan Vallentunasjön planeras en våtmarkspark som renar 
dagvattnet innan det slutligen rinner ut i sjön.

En studie pågår i syfte att förbättra besöksmöjligheterna i Björkby-Kyrkviken. 
Tankar finns om besökscentrum, kafé, restaurang, brygga och badplats. Utmed 
stranden kan man gå och cykla till friluftsområdet vid kvarnbacken.

Norra tomten
På den s.k. Norra tomten föreslås en komplettering av bebyggelsen med nya 
kvarter med bostäder och handel i bottenvåningarna. Vid Hövdingavägen pågår 
utveckling av en kulturpark. Torg och gator inom området bör ha samma utform-
ning som övriga centrum. Torggatan och Vikingavägens sträckningar bör ses över 
och eventuellt kopplas till Banvägen.

Kopplingen västerut från Norra tomten kan förbättras om Vikingavägen och Käll-
vägen får en gen förbindelse tvärs över Mörbyvägen. Från Fornminnesvägen går 
ett stråk som passerar genom kulturparken till Hövdingavägen.

Omfattning
Inom Norra tomten föreslås en bebyggelse i fyra eller fem våningar. Området kan 
inrymma från 110 till 220 lägenheter.

Illustration Vallentuna trafikplats. Illustration sociodukt. Vy från Centralvägen. 
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Gärdesvägen
Nya kvarter vid Gärdesvägen och Centralvägen föreslås komplettera befintlig 
bebyggelse. Kvarteren ligger intill Björkby-Kyrkviken. Vid utformning av bebyg-
gelsen måste hänsyn tas till Vallentuna kyrka. Platsens läge vid entréerna till Val-
lentuna centrum måste även beaktas.

Utformningen av Gärdesvägen och i förlängningen Mörbyvägen bör utvecklas för 
att anpassas till en mer stadsmässig karaktär.

Omfattning
Vid Gärdesvägen bör bebyggelsen vara tre eller fyra våningar. Med denna typ av 
bebyggelse kan området innehålla mellan 40 och 50 lägenheter. Området kan 
lämpa sig för såväl stadsradhus som mer traditionella flerfamiljshus.

Hjälmsta
Området kring Hjälmstaskolan föreslås kompletteras med nya kvarter. Bebyggel-
sen ska anpassas till kulturmiljön och den befintliga bebyggelsestrukturen kring 
skolan. Kvarteret närmast Roslagsbanan behöver även anpassas till järnvägsbro-
arna, främst med hänsyn till buller.

Omfattning
Hjälmstaområdet kan kompletteras med 45 till 55 lägenheter i mindre flerfamiljs-
hus.

Tellusområdet 
Området föreslås kompletteras med flera kvarter. Kvarteren tydliggör och stödjer 
stråken mot centrum. Här bör byggnadshöjden vara minst fyra våningar. För att 
få en blandning av funktioner i stadsmiljön och för att dra nytta av det nära läget 
till Roslagsbanan bör de nya husen innehålla verksamheter i bottenvåningarna. 
För att säkerställa en stadsmässig utveckling bör kommunala gator ordnas i om-
rådet.

Telluskomplexet bör på sikt delas upp i två separata kvarter för att möjliggöra ett 
centralt stråk genom stadskärnan, en förlängning av Allévägen. Kvarteren bör 
innehålla verksamheter, handel och bostadsbebyggelse. 

Kvarteren mellan Smidesvägen och Tellusvägen bör på sikt utformas så att bebyg-
gelsen stödjer stråk och struktur. 

Gymnasievägens sträckning ändras så att den anpassas till den planerade gatu-
strukturen öster om Smidesvägen. Vilket medför att plats skapas för ytterligare 
kvarter vid korsningen Smidesvägen och Angarnsvägen. 

Gatan mellan Smidesvägen och Tellusvägen bör på sikt anslutas till en förläng-
ning av Åby gata. Tellusvägen väster om Tellusbyggnaden bör anslutas till Tegel-
bruksgatan förbi Korallen. 

Tellusområdet förutsätts utvecklas i flera etapper. Inledningsvis kan t.ex. Tellusvä-
gen mellan Vallentuna gymnasium och Telluskomplexet utvecklas till en stadsgata 
som fungerar som entré till ny bebyggelse i Tellusområdet och kvarteret Sjövär-
meverket.

Se även avsnittet stadsparken.

Omfattning
Bebyggelsen i Tellusområdet föreslås ha fem våningar. Bottenvåningarna bör 
innehålla lokaler. Tellusområdet kan om det bebyggs i enlighet med strukturpla-
nen komma att innehålla mellan 300 och 550 nya lägenheter. Det högre antalet 
lägenheter förutsätter att en del av den befintliga bebyggelsen byggs om eller 
kompletteras med lägenheter.

Stadsparken
Den nya stadsparken föreslås sträcka sig från Vallentuna station till Lindholmsvä-
gen. Parkens entré i anslutning till stationsområdet blir en viktig punkt eftersom 
den utgör en länk till centrum.

Stadsparken är en del av det gröna stråket som leder mellan centrum, via Vallen-
tuna idrottsplats och vidare ut mot Angarnssjöängen.

Exempel på aktivitet i parken.
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Invid Korallen föreslås parkområdet få finparkskaraktär. I parkens mellersta del 
föreslås en mötesplats för alla åldrar. Där inryms både tillgänglighetsanpassad 
lek och aktiviteter för ungdomar och vuxna. T.ex. ett utegym som riktar sig mot 
många åldrar och stimulerar folkhälsan. Här kan också dagvattenhanteringen 
användas som ett inslag i parken. Längst i öster övergår parken till natur- och 
kulturpark. I naturparken står Vallentunaeken som är ett tydligt landmärke.

Åby gata
Åby gata planeras förlängas mot Takpannevägen och vika av söderut genom 
stadsparken mot Tellusområdet och anknyta till Smidesvägen. Längs gatan före-
slås två nya kvarter. Ny bebyggelse längs Åby gata ger stadsmässighet åt området 
mellan Korallen och Takpannevägen.

Ett nytt kvarter föreslås i anslutning till förskolan Åby gläntan. Fler skol- och 
förskoleplatser behövs och det centrala läget gör att området kan vara aktuellt 
för både skola och förskola. Det bör studeras huruvida skolor och bostäder kan 
kombineras för ökad funktionsblandning.

Se även avsnittet stadsparken.

Omfattning
De nya kvarteren vid Åby gata föreslås innehålla bebyggelse i tre och fyra 
våningar. Området kan innehålla mellan 60 och 120 lägenheter beroende på 
storlek och täthet.

Åby ängar, Åbyholmsvägen och Östra Åby 
I området norr om Angarnsvägen planeras en blandad bebyggelse i tre till fem 
våningar. Placeringen av bebyggelsen planeras för att ge en inramande effekt 
av kvarter och grupper av kvarter samt för att skydda området mot buller från 
främst Angarnsvägen, men även från Smidesvägen och Lindholmsvägen. 

En högre byggnadshöjd mot främst Angarnsvägen förstärker, från vägen sett, 
upplevelsen av ”stadsfront”. I övrigt planeras en blandning av längor och mindre 
hus. Längorna planeras vara flerbostadshus, radhus eller större byggnader för 
verksamheter. Vid strategiska lägen integreras flerbostadshus av verksamheter 
i bottenvåningarna. De mindre byggnaderna planeras vara flerbostadsvillor, 
parhus, enbostadshus eller företagsvillor. Glesare och lägre bebyggelse planeras 
bland annat i närheten av befintliga villor samt in mot ett centralt grönområdet. 
Mot Åbyholmsvägen begränsas byggnadshöjden till två våningar. 

I området ligger Åbyholmsgård centralt. Gårdsmiljön har bevarandevärde 
och ny bebyggelse runt om bör anpassa sig till dessa förutsättningar. Runt om 
Åbyholmsgård föreslås ett parkområde. Parken angränsar även till en planerad 
förskola. Inom parkområdet finns lämningar efter Tegelbruksepoken, ett grop-
format sandtag, vilket berättar om Vallentunas historia. Det gamla sandtaget kan 
integreras i parkmiljön. I södra delen av parkområdet finns en ekbacke som är 
värd att bevara.

I området ligger även Vallentuna brand-
station, vilken på sikt kan få en annan 
funktion.

Omfattning
Åby ängar kommer att innehålla ungefär 
480 lägenheter när det är utbyggt. Av 
dessa är ca 80 stadsradhus.

Området kring Åbyholmsvägen föreslås 
innehålla ca 140 nya lägenheter i flerfa-
miljshus. Området föreslås även innehålla 
20 nya stadsradhus. Ytterligare ca 10 villor 
bör kunna inrymmas genom styckningar 
av befintliga villatomter

Östra Åby kan komma att innehålla 300-
400 lägenheter. Bebyggelsen föreslås vara 
tre eller fyra våningar. I vissa delar kan det 
vara aktuellt med stadsradhus.

Åby Ängar, Vallentuna, Kvarter 1 Perspektiv fån Smidesvägen      2011-03-15

Illustration på tänkbart kvarter i Åby Ängar.
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Sjövärmeverket
Den befintliga sjövärmeverksanläggningen kommer att avvecklas. På platsen 
föreslås ett nytt kvarter i ett mycket stationsnära läge. Utbyggnaden förutsätter att 
sjövärmeverkets damm läggs igen och Ormstaån kulverteras. Levande vatten kan 
finnas som ett inslag i stadsparken, se avsnittet om stadsparken.

Området angörs i dag från Åby gata men på sikt även från Tellusområdet. 

Omfattning
Sjövärmeverket kan innehålla mellan 130 och 240 lägenheter. Bebyggelsen bör 
innehålla minst fem våningar.

Korallen
Inom området ligger infartsparkering och Korallen (vårdhem och vårdcentral). 
På sikt kan området längs Roslagsbanan mot kvarteret Sjövärmeverket utvecklas 
med bebyggelse i ett stationsnära läge. Området kan då angöras med buss.

Området delas in i två kvarter. Tegelbruksgatan kan förlängas förbi Korallen till 
Tellusvägen. På så sätt knyts gatan till både Åby gata och Tellusvägen. Utform-
ningen av kvarteren måste anpassas till utvecklingen av Roslagsbanan.

Infartsparkering behöver på sikt ordnas i annan form. Antingen ordnas parkering-
en i garage eller i P-hus alternativt som markparkering i ett annat läge. Beroende 
på när delområdena bebyggs kan olika ytor komma att användas för infartspar-
kering.

Se även avsnittet stadspark.

Omfattning
Området Korallen bör kunna innehålla mellan 90 och 170 lägenheter i flerfa-
miljshus. Bebyggelsen bör innehålla minst fem våningar.

Vallentuna gymnasium 
Gymnasiet bidrar med liv och rörelse i stadskärnan. Det bör studeras hur gymna-
sieverksamheten mer aktivt kan integreras i en framtida stadskärna med lokaler 
och offentliga platser som ger kvaliteter för såväl skola som stadsliv.

För att utveckla den planerade förlängningen av Allévägen behöver delar eller 
hela kvarteret byggas om.

Omfattning
Ett kvarter av Vallentuna gymnasiums storlek bör kunna innehålla 150 och 300 
lägenheter.

Industrivägen
Enligt gällande översiktsplan är detta läge lämpligt för centrumanknuten verk-
samhet. Området föreslås utvecklas med stadsmässig bebyggelse som stödjer 
platsens läge vid entréerna till Vallentuna centrum. 

Alternativt, eller tillsammans med bebyggelsen, kan det vara lämpligt att använda 
delar om området för infartsparkering. 

Omfattning
Området kan innehålla 80-160 lägenheter i flerfamiljshus i minst fem våningar.

Södra Haga, Hagaskolan och Vallentuna idrottsplats
Området ligger mindre centralt än övriga utvecklingsområden i centrala Val-
lentuna. Norr om Lingsbergsvägen ligger stora villaområden. Här kan det vara 
naturligt med enbart tvåvåningsbebyggelse. Bebyggelsen kan dock med fördel 
bestå av både flerbostadshus och enbostadshus. 

En F-9 skola planeras i anslutning till Vallentuna idrottsplats. I området finns även 
ett fornlämningsområde som kan utvecklas till kulturpark. 

Vid cirkulationsplatsen Arningevägen/Angarsvägen finns tillfart till ett nytt kvarter 
lämpligt för verksamhet strax nordost om cirkulationsplatsen. Från detta läge 
finns även ett reservat för en förlängning Arningevägen norrut.

Omfattning
Södra Haga kan innehålla 250 lägenheter i mindre flerbostadshus och enbostads-
hus.

Övriga områden 
Utöver ovanstående delområden redovisas planerade bebyggelsekomplette-
ringar längs Fornminnesvägen, Olsborgsvägen Källvägen och vid Teknikvägen/
Banvägen.
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I strukturplanen redovisas kvarter, gator och viktiga gång- och cykelstråk sche-
matiskt. Nedan anges de utgångspunkter som ska gälla vid fördjupningen i det 
fortsatta arbetet med detaljplanering och projektering.

Tydliga stadsrum 

Platser
Gränserna mellan offentlig mark och privat mark ska vara tydliga. Ägoförhållan-
den, fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar ska spegla och stödja 
dessa gränser.

Tydliga gaturum och tydliga gränser mellan privat, halvprivat och offentligt gör 
att människor kan röra sig i området på ett bekvämt sätt.

Längs publika stråk, där många människor är i rörelse, ska bottenvåningarna ges 
en öppen karaktär för att ge liv åt det offentliga rummet.

Byggnader, kvarter och offentliga platser ska utformas med god tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

Stadsmiljön ska inbjuda till vistelse på gator och torg. Folkliv ger ökad trygghet i 
stadsmiljön.

De nya kvarteren, som ligger mellan äldre bebyggelse av skiftande karaktär, ska 
knyta samman bebyggelseområden och ge ett omväxlande och spännande 
stadslandskap.

Gator och stråk
Gatunätet ska vara tydligt, förgrenat och väl sammankopplat. Detta bidrar till god 
orienterbarhet samt möjlighet att välja olika vägar.

Gestaltningen av gaturummet är av stor vikt för hur stadsmiljön upplevs.

Gator ska ha alléträd, gärna olika trädslag för varje gata. 

I vissa lägen ska gatorna utvecklas till platser, exempelvis torg. Torgen blir sociala 
mötesplatser i staden samtidigt som de bidrar till lägre hastigheter i gaturummen. 

Gång- och cykelstråk till viktiga målpunkter i centrala Vallentuna ska vara utfor-
made så att de blir attraktiva och tydliga i stadsbilden. 

Gator, gång- och cykelvägar, tunnlar, torg och gårdar ska utformas med tanke på 
trygghet bland annat genom överblickbarhet och god belysning. 

Gator, torg samt gång- och cykelvägar ska ha en vacker och ändamålsenlig belys-
ning. Ett belysningsprogram är under framtagande.

Dagvatten kan vid lämpliga ställen synliggöras i gatumiljön och på så vis bidra till 
estetisk tilltalande miljöer.

Parker
Grönska ska konsekvent användas för att förstärka stadsrum och ge en tilltalande 
stadsbild. 

Levande vattendrag bidrar till trivsel och är bra för den biologiska mångfalden. 
Dagvatten bör därför användas som ett inslag i parkmiljöerna.

Verksamheter som riktar sig mot många åldrar och stimulerar folkhälsan är 
viktiga. Platser med aktiviteter för ungdomar bidrar särskilt till liv i det offentliga 
rummet. På valda platser bör parker utformas för tillgänglighetsanpassad lek och 
aktiviteter. 

Småbarnslekplatser ska finnas på gårdar i nya kvarter. En småbarnslekplats bör 
minst innehålla gungor, sandlåda, klätterlek med rutsch och parkmöblering.

De naturliga landmärken som finns i centrala Vallentuna ska användas som ac-
center i landskapet. 

Övergripande gestaltningsprogram
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Gestaltning och utformning av kulturparker ska underlätta för undervisning och 
stimulera folkhälsan.

Kvarter och bebyggelse

Hållbart byggande
Planeringen ska ligga i framkant med alternativa och innovativa energilösningar. 

Den nya bebyggelsen ska vara energieffektiv och energislagen som används ska 
vara förnyelsebara. För att minska koldioxidutsläppen i centrala Vallentuna bör 
ny bebyggelse använda förnyelsebar energi, vindkraft, solenergi eller fjärrvärme 
där så är lämpligt. Vattenburna system bör alltid installeras vid nybyggnad. 

Ny bebyggelse ska utformas så att den med god marginal klarar Boverkets ener-
gikrav i BBR. 

Dagvatten ska tas om hand lokalt där så är möjligt.Arbete pågår med att förbättra 
Vallentunasjöns ekologiska status. Det är särskilt viktigt att den tillkommande 
bebyggelsen inte försämrar sjöns situation. Där marken inte tillåter lokalt omhän-
dertagande kan ett alternativ vara att förse den nya bebyggelsen med gröna tak.

Avfallshanteringen ska kännetecknas av ett kretsloppstänkande. Planeringen ska 
utgå från att det i varje nytt bostadskvarter ska finnas möjlighet till bostadsnära 
källsortering. Planeringen ska också inriktas på att det på sikt ska vara möjligt att 
ta hand om organiskt avfall. 

Det hållbara byggandet kan påverka bebyggelsens utformning men ska inte ge 
avkall på centrala Vallentunas stadsmässighet. Bebyggelse ska uppföras i sunda 
och giftfria material. 

Gammalt och nytt
I centrala Vallentuna eftersträvas en varierad bebyggelse. För att ge en god hel-
hetsverkan ska nya byggnader utgå från den befintliga bebyggelsens struktur. 

En stad utvecklas över tiden. Byggnaderna är stadens årsringar och ger staden 
historia och en egen identitet.  

För att bevara Vallentunas historia och ge staden många årsringar är det viktigt 
att möjliggöra ett bevarade av den äldre bebyggelsen. När centrala Vallentuna 
utvecklades från ett jordbrukssamhälle till ett stationssamhälle gick mycket av 
den äldre bebyggelsen från jordbruksepoken förlorad. De få byggnader som är 
kvar från denna epok är därför särskilt viktigt att bevara.

De områden som utpekas som kulturhistoriskt intressanta bör utvecklas med 
hänsyn till deras kulturmiljöhistoriska värden.

Fasadmaterial som finns i Vallentuna bör användas, dvs. främst tegel, puts och 
trä. Färger som återfinns i befintlig bebyggelse i centrala Vallentuna är varmt rött, 
ockra och grönt. Med ett användande av Vallentunas traditionella material men 
med modern utformning får centrala Vallentuna en kontinuitet i bebyggelseut-
vecklingen. 

För att ge den nya stadsmiljön koppling till traditionell bebyggelse i Vallentuna 
bör byggnader förses med en tydlig takfot och lutande tak. 

Det offentliga rummet ska byggas av gedigna material som åldras vackert och 
som refererar till den traditionella staden. Den ambition som finns vid utforman-
de av det offentliga rummet är en måttstock som alla som ansvarar för byggna-
tioner har att förhålla sig till.

Bebyggelsens karaktär
I centrala Vallentuna ska kvarteren vara måttligt stora. Olika byggnadstyper och 
verksamheter blandas inom kvarteren. 

Kvarteren kan innehålla bostäder i form av flerbostadshus, parhus, radhus och 
villor. Därtill ska kvarteren innehålla verksamheter som passar in i en småstads-
miljö. Kontor, hantverk, handel och annan service samt lokaler för utbildning och 
fritid kan lokaliseras i bottenvåningar såväl som i egna byggnader. En blandning 
av bostäder och verksamheter ska eftersträvas i hela området.

I byggnader med strategiska lägen mot gator och torg ska det vara högre takhöjd 
i bottenvåningen så att denna kan användas för verksamhetslokaler.

Byggnaderna orienteras mot gatan för att förstärka betydelsen av och ge liv åt 
gatu- och torgrum. Verksamheter ska ha entréer och fönster mot gator och torg.

Entréer ska konsekvent riktas mot gatan och vara omsorgsfullt utformade.

Längden på sammanhängande fasader ska brytas upp i delar för att ge ett mera 
småskaligt intryck, exempelvis genom små förskjutningar i sidled, olika hushöjd, 
olika färgsättning eller andra variationer i arkitekturen som ger en vertikal indel-
ning. En tumregel är en indelning i cirka 20–25 meter breda fasadpartier.

Mot omgivande vägar kan bebyggelsen med fördel bestå av längre byggnads-
kroppar med flera trapphusenheter. Inom kvarteren, i närheten av befintliga 
villor och in mot grönområden ger mindre byggnadskroppar, till exempel flerbo-
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stadsvillor, parhus eller villor öppenhet och genomsiktlighet.

Täthet, våningsantal och byggnadstyper kan med fördel variera inom och mellan 
olika kvarter. I strategiska lägen ska byggnadernas utformning tydliggöra och 
stödja viktiga drag i stadsbilden till exempel entréer, torg och stråk.

Byggnadshöjden kan variera mellan två och fem våningar. I centrala lägen, främst 
i anslutning till Vallentuna station, kan högre hushöjd prövas. I sluttande terräng 
kan det vara lämpligt med terasshus. 

I centrala lägen ska byggnader ligga i kvarterens ytterkant. I övrigt kan kvarte-
ren vara indragna några meter från kvartersgränsen för att ge plats för en smal 
förgårdsmark. 

De offentliga rummen ska avgränsas tydligt med bebyggelse, träd, häckar, plank 
och staket. Glapp mellan byggnader hålls samman, vilket bidrar till distinkta 
gaturum.

Gårdarna inne i kvarteren kan utformas med stor individuell frihet när det gäller 
material, grönska, möblering med mera.

Garage, carports, förråd och nätstationer ska ha en prydlig utformning som sam-
spelar med övrig bebyggelse.

Bebyggelse och plank ska omgärda gårdar i bullriga lägen så att husen får en 
”tyst” sida med en ”tyst” gårdsmiljö.

Odefinierade ytor och impediment mellan funktioner får ej förekomma.

Parkering
Kantstensparkeringen ska brytas upp med alléträd. 

På korta lokalgator kan kantstensparkeringen ersättas av tvärställd parkering på 
ena sidan av gatan.

Större parkeringsytor ska delas upp i mindre ytor. Grönska kan användas för att 
lätta upp stora parkeringsytor. Parkeringarna ska utformas med omsorg och med 
rytm och variation. De ska vara säkra och upplevas som trygga. 

Anläggning av samlade parkeringar i kvartershörn bör undvikas.
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Genomförandestrategi

Att utveckla och stärka centrala Vallentuna som stadskärna är en fortlöpande 
process som utgår från riktlinjer i föreliggande strukturplan. Processen pågår och 
kan på olika sätt stimuleras. Bilden av det framtida centrala Vallentuna – struktur 
och övergripande gestaltning – bör för att bli vägledande kompletteras med en 
strategi för genomförande.

Den genomförandestrategi som här redovisas har tre delar:

UtredningarA.  – som ger ökad kunskap, samsyn och underlag för beslut. 

Offentlig miljöB.  – som beskriver planering och byggande av åtgärder som 
kommunen själv råder över eller har avgörande initiativ för.

Strategisk bebyggelseutvecklingC.  – som anger förutsättningar för bebyggelse-
områden som påtagligt medverkar till att stärka strukturen.

A. Utredningar

A1. Stationsområdet
Kommunen bör i samråd med Trafikverket och SL vidareutveckla befintliga 
studier beträffande stationsområdet på lång och kort sikt. Förutsättningar att 
genomföra och gestalta dubbelspår på bro genom centrala Vallentuna med en 
upphöjd station studeras. Vidare föreslås stationsutformning och korsningar med 
järnvägen på mark som inte försvårar eller omöjliggör den upphöjda lösningen. 
Omgivningseffekter av t.ex. buller och risker studeras i båda varianterna för att ge 
underlag för successiv förnyelse av angränsande kvarter.

En studie över stationsområdet är framtagen och SL genomför nu en konse-
kvensutredning av denna. Kommunen avser att påbörja ytterligare utredningar 
avseende gestaltning och utformning under 2012.

A2. Gymnasiet
Strukturplanen föreslår förändringar i kvarteret för det befintliga gymnasiet. 
Gymnasieverksamheten fyller en viktig funktion stadsmiljön. Det bör utredas hur 
verksamhet och lokaler mer aktivt skulle kunna integreras i en framtida stads-
kärna. 

Utredningen påbörjas under 2012.

A3. Telluskvarteren
Telluskvarteren är strategiska för utvecklingen av centrala Vallentuna. Kommunen 
och fastighetsägaren bör tillsammans utreda alternativ utformning och innehåll 
i kvarteren avseende service, arbetsplatser, bostäder, hotell, studentbostäder, par-
kering m.m. Utveckling av kvarteren i olika tidsperspektiv studeras och bedöms 
med avseende på ekonomi och nytta för fastighetsägaren respektive kommunen. 
Eventuellt kan en del av utredningen genomföras som parallella arkitektuppdrag.

Utredningen genomförs så att resultat kan redovisas och erforderliga beslut tas 
innan halvårskiftet 2013.

A4. Infartsparkeringar
Infartsparkeringar i närhet till stationsområdet har en viktig funktion i stads-
kärnan. De är redan idag överbelastade och trycket väntas öka med tiden. Den 
befintliga infartsparkeringen bör på sikt ordnas i en annan form och på en annan 
plats. Olika lösningar kan bli aktuella beroende på när och hur olika delområden 
i strukturen utvecklas. Det bör därför studeras hur infartsparkeringar kan lösas på 
kort såväl som på lång sikt.

Utredningen påbörjas under 2012

A5. Trafikanalys centrala Vallentuna
En analys av biltrafikflöden i den föreslagna strukturen bör genomföras. Analysen 
ska bl.a. ge svar på konsekvenser av alternativa korsningar över järnvägen, gatu-
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avstängningar och olika placeringar av infartsparkeringar.

Utredningen påbörjas under 2012.

B. Offentlig miljö

B1. Yttre miljö i befintligt centrum
Upprustningen av torgytorna i centrum genomförs successivt från och med 2012.

B2. Stadsparken
Kommunen inleder arbete med utformning och planläggning av den nya stads-
parken öster om järnvägen. Arbetet bör ske i dialog med boende, fastighetsägare 
och andra intressenter.

Arbetet inleds under 2012.

B3. Centrums möte med trafikplats och sociodukt mot kyrkan
Programarbete bör inledas för de kvarter där centrumbebyggelsen möter trafik-
plats och sociodukt så att handlingsberedskap skapas i anslutning till att anlägg-
ningsarbetena genomförs.

Programarbete inleds under 2012.

B4. Våtmarkspark
Efter att förslag till detaljplan har vunnit laga kraft inleds genomförande av våt-
marksparken.

C. Strategisk bebyggelseutveckling
Strukturplanen innehåller ett stort antal kvarter för framtida bebyggelse. För 
samtliga kvarter gäller att bebyggelse med avseende på täthet, innehåll och 
struktur ska svara mot det centrala läget i kommunen och staden.

Kvarteren direkt öster om stationsområdet (Vallentuna gymnasium, Sjövärme-
värket, Tellusområdet, Industrivägen) är särskilt viktiga när det gäller att stödja 
ambitionerna i strukturplanen att skapa en större gemensam stadskärna. Hela 
centrala Vallentuna och även befintliga och framtida bebyggelseområden längre 
ut har att vinna på att de centrala stråken och stadsrummen etableras så tidigt 
som möjligt. Trots att dessa strategiska bebyggelsekvarter kan innehålla fler hin-
der och motstridiga intressen så finns det anledning att stimulera och prioritera 
insatser för förnyelse här. Kommunen ska vara proaktiv och stödja initiativ från 
fastighetsägare och intressenter som främjar den övergripande strukturen.
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