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1. Inledning 

 Rapportens syfte 
Vallentuna kommun har inlett ett planarbete för centrumverksamhet, cirka 300 
bostäder och samhällsservice såsom förskola, kulturverksamhet och kulturskola. 
Området ligger centralt i Lindholmen i anslutning till roslagsbanan och station 
Lindholmen. Delar av området omfattas av jordbruksmark. Enligt miljöbalken 3 kap 4 
§ miljöbalken får ”brukningsvärd jordbruksmark (se definition nedan) endast tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Rapportens 
syfte är därför att utreda om det finns andra områden där detaljplanens syfte kan 
uppfyllas.  

 Metod 
Lokaliseringsutredning har avgränsats till Lindholmen (se avsnitt nedan). Utifrån 
avgränsning har alternativa lokaliseringar studerats. I avsnitt två Generella 
förutsättningar presenteras förutsättningarna som är liknande för samtliga eller en 
större del av de studerade angöringspunkterna. De sju utpekade områden, inklusive 
aktuellt område, har därför utvärderats enligt följande aspekter: 

• Planförhållanden 
• Jordbruksmarkens brukningsvärde 
• Naturvärden 
• Kulturmiljövärden 
• Landskapsbild 
• Markförhållanden 
• Tillgång till kollektivtrafik 

Underlag till utredningen utgörs av GIS-data, planeringsunderlag och utredningar 
erhållen från kommun, myndigheter och konsultbolag. Tematiska kartor, utöver 
planförhållanden, redovisas i slutet av rapporten som bilagor.  

Avslutningsvis presenteras en samlad bedömning, följt av rekommendationer.  

1.2.1 Avgränsningar 

I samband med exploatering på jordbruksmark ska alternativa områden utredas. I det 
här fallet har lokaliseringsutredning valt att avgränsas till Lindholmen tätort, av 
följande anledningar: 



 

  

  
 
 

 

 

• Detaljplanens syfte: Det aktuella planområdets (Lindholmens centrum) 
huvudsyfte är bostadsbyggelse och centrumutveckling i stationsnära läge. Att 
utreda alternativa lägen bortanför stationslägen har i denna utredning inte 
setts som ett alternativ. Vallentuna har även ingått avtal med 
Sverigeförhandlingen att tillskapa 5 650 bostäder inom kollektivtrafiknära 
läge, se avsnitt 2.2 
 

• Riksintresse för lågfartsflyg: 
Stora delar av Vallentuna 
kommun ligger inom 
riksintresseområdet, se figur 1. 
Riksintresset avser att 
säkerställa fortsatt utveckling 
av Arlanda flygplats. 
 
 

• Genomförandestrategi för 
Lindholmens tätort (2020): De 
alternativa områden som 
studerats i denna utredning, 
utgår delvis från Vallentunas 
genomförandestrategi för 
Lindholmen, se figur 2. 
Genomförandestrategins 
avgränsning omfattar 
Lindholmens tätort från 
planskilda järnvägsövergången i 
söder till och med Bygdegården 
och idrottsplatsen i norr. I väster 
utgör gränsen mot Orkesta-
Granby 2:1 en naturlig 
avgränsning mot ett oexploaterat 
skogsområde. I öster och sydöst 
utgör strandskyddet samt de 
kulturhistoriska intressena vid 
Lindholmens gård och 
Vasakullen en naturlig 
avgränsning. Det bebyggda 
området vid Mörbytorp har även 
bedömts angeläget att ha med i 
genomförandestrategin eftersom 
området ligger med i 
Bostadsbyggnadsprognosen. 
Området blir en lämplig 
avgränsning mot nordost. 

  

Figur 1 Riksintresse för lågfartsflyg 

Figur 2  Avgränsning för Genomförandestrategi för 
Lindholmens tätort, Vallentuna kommun 2020 



 

  

  
 
 

 

 

2. Generella förutsättningar 

  Jordbruksmark 
Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark (se definition nedan) 
endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Detta är ett 
mycket starkt skydd för jordbruksmark som medför att kommunen måste kunna 
påvisa att det inte finns några andra alternativ för att kunna exploatera här. Nyligen 
avgjorda rättsfall har visat att jordbruksmarkens skydd har stärkts. Att ta i anspråk 
jordbruksmark kan även kräva biotopskyddsdispenser då odlingslandskapet har ett 
generellt biotopskydd för diken, stenmurar, åkerholmar och alléer. 

Jordbruksmarkens värde utgörs både av vad den kan producera, natur- och 
kulturmiljöer och sociala värden. Jordbruksmarken är dessutom en resurs för 
kretslopp och robusthet genom att vatten och kan rena och fördröja dagvatten. 
Stadsnära odlingsmark har sociala värden och fyller en viktig funktion i stadens och 
regionens grönstruktur. Möjligheter till odling, lokal matförsörjning, rekreation, 
utbildning och rehabilitering har stor betydelse för att stärka stadens och regionens 
grönstruktur och attraktionskraft. Natur- och kulturmiljövärdena handlar framför allt 
om biologisk mångfald och landskapsbild. 

Jordbruksverket har sammanställt en lista över de värden som bör utredas i samband 
med att bedöma om jordbruksmarken är brukningsvärd. Följande utgör exempel på 
värden som kan specificeras och relateras till brukningsvärdet: 

• Produktionsvärden (livsmedel, foder, bioråvaror, annat) 

• Naturvärden (biologiska värden, biotoper) 

• Sociala värden (rekreation, upplevelse, landskap) 

• Kretsloppsvärden (kretsloppsfunktioner, rening av utsläpp, binda kväve, svavel,  

koldioxid) 

• Landskapskaraktär/bild (kulturhistoria, miljövärden, naturvärden, sociala värden) 

 



 

  

  
 
 

 

 

 Sverigeförhandlingen 
Sverigeförhandlingen är ett initiativ från 
Sveriges regering för att bygga 
höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad 
kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i 
storstäderna. Totalt ska infrastruktursatsningar 
runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 
100 000 nya bostäder 

Vallentuna kommun har, som en del av 
Sverigeförhandlingen och 
kollektivtrafiksatsningen i Stockholmsregionen, 
ingått avtal om medfinansiering av utbyggnad 
av Roslagsbanan till City via Odenplan. 
Satsningen innebär att Stockholms läns 
landsting förlänger Roslagsbanan från 
Universitetet i tunnel via en ny station vid 
Odenplan och vidare till T-centralen. 
Investeringskostnaden är 7,1 miljarder kronor. 
Vallentuna kommun åtar sig att bygga 5 650 
bostäder.  

Utbyggnaden möjliggör kortare restider till och 
från nordostkommunerna och avlastar 
tunnelbanan på en hårt belastad sträcka. Den nya 
tunneln blir cirka fyra kilometer lång 
och projektet omfattar även nya underjordiska 
stationer vid Odenplan och T-Centralen. 

Övriga huvudparter som är med i projektet kring 
Roslagsbanan, till city är: Region Stockholm, 
Staten, Täby kommun, Österåkers kommun och 
Stockholm stad. 

  

 FAKTA   

 Sverigeförhandlingen är en kommitté under 
Näringsdepartementet som tillsattes av den 
dåvarande alliansregeringen år 2014 under 
namnet Sverigebygget. Efter valet 2014 
fortsatte uppdraget oförändrat, men med det 
nya och nuvarande namnet 
Sverigeförhandlingen. 

 

 

Figur 3 Sverigeförhandlingens 
utbyggnadsförslag över järnvägar i norra 
Stockholm 



 

  

  
 
 

 

 

 

 RUFS 2050 
Den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen, RUFS 
2050, uttrycker regionens samlade 
vilja. Den ger vägledning och 
pekar ut den långsiktiga 
riktningen för vår region. Den 
ligger till grund för den fysiska 
planeringen och är en 
utgångspunkt för tillväxtarbetet i 
regionen de kommande åtta åren. 

RUFS:en sammanfattas i sex 
rumsliga principer, fyra av dem 
har tydlig bäring mot Vallentunas 
kommuns viljeinriktning om att 
bygga stationsnära. 

Stadsutveckling i de bästa 
kollektivtrafiklägena 
Att bygga och förtäta i lägen med 
hög kollektivtrafiktillgänglighet 
skapar närhet och ger underlag för service och god kollektivtrafik. Det bidrar till 
kortare avstånd i vardagen. 
 
Sammanlänkande regionala stadskärnor 
Regionala stadskärnor skapar förutsättningar för en snabb och hållbar tillväxt av 
bostäder, arbetsplatser och högre utbildning samt en kommersiell och offentlig 
service utanför den centrala stadskärnan, utan att bebyggelsen glesas ut och 
bilresorna ökar. 
 
Resurseffektiva system för människor och gods 
Alla transporter behöver på sikt bli både fossilfria och energieffektiva. Personresor 
och godstransporter behöver samordnas, och framkomligheten för gång-, cykel- och 
kollektivtrafik samt nyttotrafik ska prioriteras. 
 
Starkare kopplingar mellan stad och land 
Förutsättningarna för boende i storstadsnära landsbygd och i länets mindre tätorter 
ska utvecklas så att regionen håller ihop. Stommen i strukturen är vägnätet, som är av 
stor betydelse för landsbygdens utveckling. Viktigt är att ny bebyggelse, 
samhällsservice och kollektivtrafiknoder lokaliseras i strategiska lägen. 

Figur 4  På 
strategikartan är 
Vallentuna utmarkerat 
som strategiskt 
utvecklingsläge, genom 
kommunen sträcker sig 
ett regionalt/stråk 
koppling 



 

  

  
 
 

 

 

 
Figur 5  I plankartan för RUFS:en är Lindholmen utpekat som primärt bebyggelseläge 

  



 

  

  
 
 

 

 

  Översiktsplan 2040 Vallentuna kommun 
Aktuell översiktsplan för Vallentuna kommun antogs 2018. Översiktsplanen bygger 
på fyra utvecklingsstrategier: 

1. Utveckla trygga och attraktiva livsmiljöer 
2. Berika samspelet mellan bebyggelse, natur, kultur och rekreation 
3. Samordna bebyggelse och kollektivtrafik 
4. Tätare bebyggelse med småstadskvaliteter 

Utgångspunkten för bebyggelseutveckling av Vallentuna och Lindholmen är att 
Vallentuna tätort och Lindholmen ska utvidgas och utvecklas inom befintliga delar 
med utgångspunkt från Roslagsbanan och andra kollektivtrafikstråk. Utveckling och 
förnyelse ska ske så att olika delar av kommunen hänger samman. Det ska det finnas 
bostäder av olika karaktär, service, fritidsanläggningar, kulturutbud och 
arbetsplatser. 

Det ska vara lätt att förflytta sig mellan arbete, hem, fritidsaktiviteter och 
serviceanläggningar. Att gå, cykla och åka kollektivt lokalt ska vara ett naturligt val. 
Ny bebyggelse ska till lokalisering och utformning stödja offentliga rum och stråk. 
Utveckling av nya byggnader och anläggningar ska ske så att den nya bebyggelsen inte 
gör det svårare att nå omgivande grönstruktur. 

I Lindholmens tätort ska ny tillkommande bebyggelse huvudsakligen utgöras av 
småhus med tätare bebyggelse närmare stationen. 

 Fördjupad översiktsplan Norra Vallentuna och 
Lindholmen 
Den fördjupade översiktsplanen för norra Vallentuna tätort och Lindholmen från 
2018 pekar ut centrala Lindholmen som en lämplig plats där flerbostadshus i kvarter 
med stadsmässiga kvaliteter kan tillkomma. Det lyfts även fram att handel ska 
medges i bottenvåningen.  

Den fördjupade översiktsplanens inriktningar är att bostäder främst ska planeras 
intill stationen. Fastigheter nära stationen kan vara flerfamiljshus eller rad/kedjehus. 
Överstiger avståndet från stationen 300 meter bör en minsta tomtstorlek vara 800 
m².  

Riktlinjer från fördjupad översiktsplan:  

• Andelen av befolkningen som bor i kollektivtrafiknära lägen ska öka.  
• Samordna bebyggelse och kollektivtrafik.  
• Utgå från grundläggande natur- och kulturvärden. 
• Utveckla attraktiva livsmiljöer. 
• Andelen resor med gång- och cykel- och kollektivtrafik ska öka. 

Ställningstagandet i den fördjupade översiktsplanen för Norra Vallentuna och 



 

  

  
 
 

 

 

Lindholmen är att det totalt i hela Lindholmen tätort ska uppföras cirka 300 
bostäder. 

  

 

Figur 6 Plankarta FÖP Norra Vallentuna och Lindholmen, markerat område inom 
röd cirkel visar utbyggnadsområden i Lindholmen tätort.  

 

 

 

 



 

  

  
 
 

 

 

KAPITEL 

3 
 

3. Alternativa lokaliseringar 

 Översikt 

 

Figur 6 Översikt utredningsområden 



 

  

  
 
 

 

 

 Lindholmen C (aktuellt område) 
Planförhållanden 

Området omfattas av pågående detaljplan, samråd av detaljplanen förväntas hösten 
2021. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 300 bostäder. Dessa 
bostäder ska främst uppföras som flerbostadshus men även rad- par och/eller 
kedjehus kan förekomma. I planen utreds möjligheterna att uppföra en ny 
livsmedelsbutik i centralt läge samt skapa förutsättningar för mindre 
butiker/verksamheter och multifunktionella ytor. Detaljplanens syfte är även att 
säkerställa en lämplig lokalisering för en förskola samt utrymme för samordnade 
funktioner såsom exempelvis bibliotek, kulturskola, träffpunkt och ungdomsgård. I 
planen ingår även att även säkerställa byggnader för Roslagsbanans funktion. 

Jordbruksmarkens brukningsvärde 

Inom området finns 2,24 hektar jordbruksmark (åkermark). Marken brukas idag och 
har ett medelvärde vad gäller försörjningsvärde enligt Ekosystemtjänstanalys för 
Lindholmen från 2019. Jordbruksmarken är till viss del sluten av befintlig bebyggelse 
och utgör inte del av ett sammanhängande jordbrukslandskap.  

Naturvärden 

Del av området bedöms ha svaga klimatreglerande egenskaper 
(Ekosystemtjänstanalys för Lindholmen, 2019). 

Kulturmiljövärden 

Befintlig bebyggelse, bestående av stationsbyggnad med tillbyggd lanthandel samt 
kvarter med karaktär av äldre trädgårdsstad i form oregelbundna tomter och äldre 
villor, klassas som område med hög grad av känslighet för förtätning och/eller 
förändring.  

Landsvägen som går genom Lindholmen har en äldre sträckning som i delar går 
tillbaka ända till 1600- och 1700-talet, kanske längre. Vägen har betydelse för 
förståelsen av samhällets framväxt. Vägen är med sina näromgivningar känslig för 
ändrad sträckning samt stadsmässig och storskalig exploatering i vägens direkta 
närhet. 

Norra delen, dvs området som avsedd för exploatering enligt detaljplan, klassas som 
område utan särskild känslighet för förtätning och/eller förändring på en 
övergripande nivå. Området bedöms enligt utredning som tålig för ny bebyggelse om 
skala, placering och utformning tar hänsyn till befintliga kulturhistoriska värden.  

Landskapsbild 

Landskapet är plant och består till stor del av utbredd åkermark. Området omges av 
befintlig bebyggelse och det finns därmed inga längre siktlinjer. Området är väl 
synligt från landsvägen. 



 

  

  
 
 

 

 

 

Figur 7 Utblick över jordbruksmark inom Lindholmen C 

Markförhållanden 

Jordarten i området består av finlera. Ett öppet dagvattensystem för jordar med 
långsam infiltration rekommenderas. Exempelvis kan lokala fördröjningsdammar 
användas. Att vattnet omhändertas lokalt är avgörande för att minska 
översvämningarna i Storsjön/Lillsjön.  

Inom planområdet ligger idag en containerverksamhet. Den översiktliga 
markmiljöundersökning som genomförts har påvisat halter över KM avseende PAH-
H. En förtätad provtagning bör göras inom hela det inhägnade området och vid behov 
genomförs sanering.  
 

Tillgång till kollektivtrafik 

Inom området ligger Lindholmens station. Även busshållplats Gustav Vasaskolan 
ligger i anslutning till planområdet och trafikeras av linje 661 och 662 på vardagar. 

  



 

  

  
 
 

 

 

 Mörbytorp 
Planförhållanden 

Del av området omfattas av byggnadsplan. 

Jordbruksmarkens brukningsvärde 

Inom området finns 8,1 hektar jordbruksmark (åker- och betesmark) och utgör del av 
ett större jordbrukslandskap. Marken brukas idag och fyller flera värden såsom 
produktion-, naturvärden och sociala värden (Ekosystemtjänstanalys för Lindholmen, 
2019). 

Naturvärden 

Området har en värdefull landskapsmosaik av åkerholmar, ängs- och åkermark samt 
skogsdungar. Tillsammans utgör området en viktig biotop för djur och växter gynnade 
av hävd och halvöppen mark. Enligt ekosystemtjänstanalysen för Lindholmen från 
2019 bedöms området också ha mycket goda klimatreglerande egenskaper 

Kulturmiljövärden 

Ligger inom del av ett större sammanhängande område som klassas som område med 
hög känslighet för förtätning och eller/förändring. Inom området finns även 
gårdsbebyggelse och åkermark.  

Fritidshusbebyggelse i norra delen klassas som område med känslighet för förtätning 
och/eller förändring. Ny tillkommande bebyggelse bör bygga vidare på områdets 
karaktär som ”organiskt framvuxen sommarstuge- och villaområde.” 

Landskapsbild  

Området karaktäriseras av ett platt och öppet jordbrukslandskap men med inslag av 
mindre skogspartier och åkerholmar. Vid Lindholmsvägen ligger också en idrottsplats 
(Orkesta IP). Landskapets vidd skapar långa siktlinjerna åt fler håll. 



 

  

  
 
 

 

 

Tillgång till kollektivtrafik 

Inom en kilometer från Mörbytorp finns busshållplats Gustav Vasaskolan som till 
vardags trafikeras av buss 661 och 662. Till Lindholmens station är det cirka 2,8 km. 
Till området saknas idag gång- och cykelväg. Vid framtida exploatering behöver en 
trafiksäker koppling över järnvägen ordnas. 

Markförhållanden 

Jordarten i området består av finlera. Ett öppet dagvattensystem för jordar med 
långsam infiltration rekommenderas. Exempelvis kan lokala fördröjningsdammar 
användas. Att vattnet omhändertas lokalt är avgörande för att minska 
översvämningarna i Storsjön och Lillsjön.

Figur 8 Vy över betesmark i Mörbytorp 



 

  

  
 
 

 

 

 Lindholmen Norra 
Planförhållanden 

Området omfattas inte av detaljplan.  

Jordbruksmarkens brukningsvärde 

Inom området finns 7,7 hektar jordbruksmark (åkermark) och utgör del av ett större 
jordbrukslandskap. Marken brukas idag och har ett värden i form av försörjning- och 
kretsloppsvärde (Ekosystemtjänstanalys för Lindholmen, 2019) 

Naturvärden  

Området bedöms ha mycket goda klimatreglerande egenskaper 
(Ekosystemtjänstanalys för Lindholmen, 2019).  

Kulturmiljövärden 

Inom området finns två gårdar, Lilla Mörby i väster och Mörbygård i öster, som 
omgärdas av ett stort öppet odlingslandskap. Här finns också två gravfält. En stor del 
av området klassas som område med hög känslighet för förtätning. Del av området 
utgörs också av område med mycket höga kulturhistoriska kvaliteter enligt Vallentuna 
kommun.   

Landskapsbild 

Området består av ett platt och öppet jordbrukslandskap, men med en större 
åkerholme i sydöstra 
delen av området. 
Området avgränsas 
delvis av 
skogspartier. Genom 
området löper 
roslagsbanan.  

 

Figur 9 Utblick över 
jordbruksmark i 
Lindholmen norra 

  



 

  

  
 
 

 

 

Markförhållanden 

Jordarten i området består av finlera. Ett öppet dagvattensystem för jordar med 
långsam infiltration rekommenderas. Exempelvis kan lokala fördröjningsdammar 
användas. Att vattnet omhändertas lokalt är avgörande för att minska 
översvämningarna i Storsjön. 

Tillgång till kollektivtrafik  

Inom 800 meter från Lindholmen norra finns busshållplats Gustav Vasaskolan som 
till vardags trafikeras av linje 661 och 662. Till Lindholmens station är det cirka 1,3 
km. Till området saknas idag gång- och cykelväg. Vid framtida exploatering behöver 
en trafiksäker koppling över järnvägen ordnas. 

 

  



 

  

  
 
 

 

 

 Ryan 

Planförhållanden 

Området omfattas inte av detaljplan.  

Jordbruksmarkens brukningsvärde  

Inom området finns 1,88 hektar jordbruksmark (åkermark). Marken brukas idag. 
Arealen är dock liten och avgränsas av skogsmark och bebyggelse.  

Naturvärden  

Exploateringsområdet gränsar till platser med naturvärden av kommunalt och 
regionalt intresse i översvämningsmarkerna runt storsjön. Området är känsligt för 
störningar och omsorg bör visas i fråga om att anlägga buffertzoner mellan bebyggelse 
och naturvärden. 

Liten del av Ryan omfattas av utvidgat strandskydd. Del av området utgör också grön 
kil enligt RUFS.  

Kulturmiljövärden  

Området klassas som område utan särskild känslighet för förtätning och/eller 
förändring på en övergripande nivå. Trädallén inom området omfattas av biotopskydd 
och är dock känslig för närliggande exploatering. 

Landskapsbild  

Området är delvis redan exploaterat. Trädallén längs Gårdsvägen ger landskapet en 
fin lantlig karaktär.  

Östra delen av området utgör del av ett större sammanhängande naturområde invid 
storsjön.  



 

  

  
 
 

 

 

 
Figur 10 Utblick över jordbruksmarken i Ryan.  

Markförhållanden 

Jordarten i området består av finlera. Inom området finns det risk för översvämning. 
Kommunen har tagit fram en översvämningskartering som sträcker sig över aktuellt 
område. Ett öppet dagvattensystem för jordar med långsam infiltration 
rekommenderas. Exempelvis kan lokala fördröjningsdammar användas. Att vattnet 
omhändertas lokalt är avgörande för att minska översvämningarna i 
Storsjön/Lillsjön. Inom området finns det även förorenad mark, en plantskola klassad 
enligt riskklass 2 (stor risk).  

Tillgång till kollektivtrafik 

Lindholmens station ligger inom 200 från Ryan. För att nå stationen behöver 
järnvägen korsas. Närmsta busshållplats Lindholmen vägskälet ligger cirka 600 meter 
från området, hållplatsen trafikeras till vardags av linje 661 och 662.   



 

  

  
 
 

 

 

 Västra Slumsta 

Planförhållanden 

Området omfattas inte av detaljplan.   

Jordbruksmarkens brukningsvärde  

Inom området finns ingen jordbruksmark. 

Naturvärden  

Området består av skogsmark som bedöms ha mycket goda klimatreglerande 
egenskaper (Ekosystemtjänstanalys för Lindholmen, 2019).  

Kulturmiljövärden  

En stor del av området klassas som område utan särskild känsligt för förtätning 
och/eller förändring på en övergripande nivå. Enskild gård i östra delen av området 
utgör däremot område med hög grad av känslighet av förtätning/och eller förändring.  

Angränsande till området finns ett gravfält som utgör del av ett större 
sammanhängande område, som enligt kommunen är utpekat som område med 
mycket höga kulturhistoriska kvaliteter.  

Landskapsbild  

Området har en sluten och tidvis kuperad karaktär. Landskapet är skogbeklätt, med 
både löv och barrskog. Med anledning av närliggande höga kulturhistoriska värden 
bedöms landskapsbilden vara känslig i områdets nordöstra och södra del.   



 

  

  
 
 

 

 

 

Figur 11 Vy över Västra Slumsta 

Markförhållanden 

Jorden inom området består av sandig morän. En öppen dagvattenhanteringen är 
inte lika känslig varför enklare lösningar kan användas som svackdiken och 
infiltration i gräsytor. 

Tillgång till kollektivtrafik 

Inom 300 meter från Lindholmen norra finns busshållplats Lindholmen vägskälet 
som till vardags trafikeras av linje 661 och 662. Till Lindholmens station är det cirka 
500 meter. Längs del av Trägårdsvägen som leder till området finns en gång- och 
cykelväg.    



 

  

  
 
 

 

 

 Lindholmen 5:8 m.fl 

Planförhållanden 

Området omfattas inte av detaljplan.  

Jordbruksmarkens brukningsvärde 

Inom området finns ingen jordbruksmark. 

Naturvärden  

Området består av skogsmark och bedöms ha 
mycket goda klimatreglerande- och 
kretsloppsegenskaper. 

Kulturmiljövärden 

Området klassas som område utan känslighet för 
förtätning och/eller förändring på en övergripande 
nivå. Norra delen av området ligger i anslutning till 
befintlig bebyggelse som är känsligt för förtätning 
och/eller förändring. Området utgörs av 
villaområde som är känsligt för åtgärders om 
förändrar karaktären av äldre trädgårdsstad. 

Landskapsbild 

Området består av skog och sly, norra delen är av 
mer öppen karaktär. Området avgränsas av 
bostadsbyggelse och roslagsbanan.  

Markförhållanden 

Inom området finns det risk för översvämning. Jordarten i området består av finlera. 
Här anpassas det öppna dagvattensystemet för jordar med långsam infiltration. 
Exempelvis kan lokala fördröjningsdammar användas. Att vattnet omhändertas lokalt 
är avgörande för att minska översvämningarna i Lillsjön. 

Tillgång till kollektivtrafik 

Inom 200 meter från Lindholmen norra finns busshållplats Lövhagsvägen som till 
vardags trafikeras av linje 661 och 662. Nattetid, både till vardags och på helger, 
trafikeras hållplatsen av linje 960. Till Lindholmens station är det cirka 600 meter. 
Längs del av Lövhavsvägen och Gårdsvägen som leder till stationen saknas gång- och 
cykelväg. Lokalgatorna upplevs dock trafiksäkra för oskyddade trafikanter.  

Figur 12 Vy över Lindholmen 5:8 m.fl. 



 

  

  
 
 

 

 

 Kullbacka 
Planförhållanden 

Området omfattas av pågående detaljplan, samråd av detaljplanen förväntas ske 
våren 2022. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 100 bostäder. Inom 
planområdet ska det skapas förutsättningar för i huvudsak småhus men även med 
inslag av flerbostadsvillor. Omfattningen av bebyggelsen kommer slås fast senare 
under planarbetets gång. 

Jordbruksmarkens brukningsvärde 

Inom området finns ca, 1,7 hektar jordbruksmark. Marken brukas idag och har 
mycket goda kulturella värden (Ekosystemtjänstanalys, 2019) . Arealen är dock liten 
och avgränsas av skogsmark, befintlig bebyggelse och roslagsbanan.  

Naturvärden 

Bäcken väster om landsvägen håller viktiga generella naturvärden med arter kopplade 
till limniska system i kombination av skogar.  Bäck inom området behöver utredas om 
den omfattas av strandskydd eller inte. Del av området utgör också grön kil enligt 
RUFS. 

Kulturmiljövärden 

Området vid Grindstugan (fd banvaktsstuga tillhörande järnvägen) klassas som 
området med mycket hög grad av känslighet för förtätning och/eller förändring. 
Området vid Hållsta gård och Lindhomensvägen som skär igenom området klassas 
som område med känslighet för förtätning och/eller förändring. 

Landskapsbild 

Området är av varierande karaktär med både skogsparier, jordbruksmark, 
gårdsmiljöer och med varierande terräng. I den östra delen löper en kraftledning 
inklusive kraftledninsgata. 



 

  

  
 
 

 

 

 

Figur 13 Vy över Kullbackaområdet 

Markförhållanden 

Särskild omsorg bör iakttas vid exploatering väster om landsvägen. Bäcken med 
fördröjningar och biotoper måste skyddas och utvecklas. Nedströms bäcken är 
marken regelbundet översvämmad och vattennivån i bäcken öster om GC-vägen har 
mycket hög vattennivå. Allt dagvatten från exploateringsområdet måste omhändertas 
lokalt för att inte bidra till ytterligare översvämningar. En generös buffertzon längs 
bäcken rekommenderas 

Tillgång till kollektivtrafik 

Inom 650 meter från Kullbacka finns busshållplats Lövhagsvägen som till vardags 
trafikeras av linje 661 och 662. Nattetid, både till vardags och på helger, trafikeras 
hållplatsen av linje 960. Till Lindholmens station är det cirka 1400 meter. Längs del 
Lindholmsvägen som till större del leder till området finns en planskild gång- och 
cykelväg. 

 



 

  

  
 
 

 

 

KAPITEL 

4 
 

4. Samlad bedömning 
Nedan sammanfattas kommunens bedömning av för- och nackdelar med respektive område utifrån ett planeringsperspektiv. Dessa redovisas 
kortfattat utifrån respektive utvärderad aspekt.   

Mindre bra  Medel  Bra 

 

 Lindholmen C Mörbytorp Lindholmen 

norra 

 

Ryan Västra Slumsta Linduolmen 5:8 m.fl Kullbacka 

Planförhållanden Enlig med 

översiktsplanen och 

FÖP.  

Pågående detaljplan. 

 

Enlig med översiktsplanen 

och FÖP.  

Omfattas av byggnadsplan 

Enlig med 

översiktsplanen och 

FÖP.  

Detaljplan behöver 

upprättas. 

Enlig med 

översiktsplanen och 

FÖP.  

Detaljplan behöver 

upprättas. 

Enlig med översiktsplanen och 

FÖP.  

Detaljplan behöver upprättas.  

Ej utpekad i FÖP. Stämmer dock 

med kommunens 

utbyggnadsstrateiger. 

Detaljplan behöver upprättas. 

Enlig med översiktsplanen 

och FÖP.  

Pågående detaljplan. 

Konsekvenser på 

Jordbruksmarkens 

brukningsvärde 

Mindre jordbruksyta. 

Ej särskilt höga 

brukningsvärden.   

Del av ett större 

sammanhängande 

jordbrukslandskap. Har 

även naturvärden och 

sociala värden.  Bedöms 

ha ett bra brukningsvärde.  

 

Del av ett större 

sammanhängande 

jordbrukslandskap, 

mycket goda 

försörjningsvärden. 

Mindre jordbruksyta. 

Goda klimatreglerande 

egenskaper.  

Innefattar ej jordbruksmark Innefattar ej jordbruksmark Mindre jordbrukasmarksyta. 

Omfattas av höga kulturella 

värden.  

 



 

  

  
 
 

 

 

Naturvärden  Risk för att 

reglerande 

ekosystemtjänster 

försvinner.  

Vid ianspråktagande av 

jordbruksmark finns risk 

för påverkan på viktiga 

biotopvärden. Även risk 

för att reglerande 

ekosystemtjänster 

försvinner. 

Risk för att reglerande 

ekosystemtjänster 

försvinner.  

Omfattas av utvidgat 

strandskydd och grön 

regional kil. Området 

är känsligt för 

störningar. 

Risk för att reglerande 

ekosystemtjänster försvinner. 

Risk för att reglerande 

ekosystemtjänster försvinner. 

Omfattas av grön regional kil. 

Stor del omfattas av grön 

regional kil.  Bäcken genom 

hyser området stora natur och 

biotopvärden. Bäcken 

omfattas eventuellt av 

strandskydd.  

Kulturmiljövärden  

 

Aktuellt område 

avsedd för 

exploatering är ej 

känsligt för 

exploatering. Viktigt 

att omsorg ägnas 

närliggande 

kulturvärden såsom 

stationsbyggnad och 

landsväg. 

Viss risk för påverkan på 

större 

sammsammanhängande 

område med mycket höga 

kulturistoriska kvaliteter. 

Området omfattas av 

höga 

kulturmiljövärden. 

Risk för påverkan på 

större 

sammsammanhängan

de område med 

mycket höga 

kulturistoriska 

kvaliteter. 

Ej särskilt känsligt för 

exploatering. Dock 

viktigt att stor hänsyn 

tas till trädallé längs 

Gårdsägen. 

Risk för påverkan närliggande 

höga kulturhistoriska 

kvaliteter.  

Ej särskilt känsligt för 

exploatering.  Dock viktigt att 

hänsyn tas till nuvarande 

trägrådsstadskaraktär. 

Delvis känsligt för 

exploatering. Viktgit att 

hänsyn tas till fd banstuga, 

Hållsta gård och 

Lindholmensvägen. 

 

Landskapsbild Området är omges av 

befintlig bebyggelse, 

naturlig 

komplettering av 

befintlig bebyggelse. 

Inga längre siktlinjer 

bedöms påverkas vid 

exploatering.  

Väl exponerat från 

Lindholmsvägen, 

viktigt att omsorg 

ägnas åt gestaltning.  

Risk för solitär upplevelse, 

ingen naturlig förläning av 

Lindholmen. Exploatering 

kan ge påverka områdets 

karaktär av öppet 

jordbrukslandskap. 

Exponerat från 

Lindholmsvägen.  

Delvis naturlig 

förlängning av 

Lindholmen. 

Exploatering kan till 

viss del påverka 

områdets karaktär av 

öppet 

jordbrukslandskap. 

Väl exponerat från 

roslagsbanan, viktigt 

att omsorg ägnas åt 

gestaltning. 

Delar av området är 

exploaterat och omges 

av befintlig bebyggelse. 

Området ligger nära 

järnvägsstation.  

Väl exponerat från 

Lindholmsvägen, 

viktigt att omsorg 

ägnas åt gestaltning.  

Allén och tillgång till 

större naturområde är 

viktiga kvalitéer som 

Ligger i anslutning till befintlig 

bebyggelse, naturlig 

komplettering av Lindholmen 

Pga höga kulturmiljövärden 

bedöms dock området som 

känsligt för exploatering. 

 

Området är omges av befintlig 

bebyggelse, naturlig 

komplettering/ förtätning.  

Väl exponerat från Roslagsbanan 

viktigt att omsorg ägnas åt 

gestaltning.  

Delvis naturlig förläning av 

Lindholmen.  

 

Gårdsmiljöerna är 

karaktäritiska och gör därmed 

området känlsigt för 

exploatering. 



 

  

  
 
 

 

 

bör 

bevaras/framhävas.  

Markförhållanden Förhöjda halter 

avseende PAH H. 

Ytterligare 

markundersökning 

krävs. Lokalt 

omhändertagande 

genom Öppet 

dagvattensystem 

rekommenderas.  

Relativt goda 

markförhållanden. Lokalt 

omhändertagande genom 

öppet dagvattensystem 

rekommenderas.  

Relativt goda 

markförhållanden. 

Lokalt 

omhändertagande 

genom Öppet 

dagvattensystem 

rekommenderas.  

Föroreningar i mark. 

Markundersökning 

och sanering 

nödvändigt Lokalt 

omhändertagande 

genom Öppet 

dagvattensystem 

rekommenderas.   

Relativt goda 

markförhållanden. Tål enklare 

dagvattenlösningar. 

Relativt goda markförhållanden. 

Lokalt omhändertagande genom 

Öppet dagvattensystem 

rekommenderas.  

Översvämningsrisk 

nedströms bäck. Biotoper 

kräver skydd.   

Tillgång till 

kollektivtrafik 

Mycket god tillgång 

till kollektivtrafik. 

Förhållandevis långt till 

kollektivtrafikhållplatser. 

Saknas GC-väg till 

närmsta busshållplats och 

järnväg behöver korsas. 

Ok avstånd till 

kollektivtrafikhållplat

ser. Saknas GC-väg till 

närmsta busshållplats 

och järnväg behöver 

korsas 

God tillgång till 

kollektivtrafik. Dock 

behöver järnväg 

korsas.  

God tillgång till kollektivtrafik.  God tillgång till kollektivtrafik.  God tillgång till 

kollektivtrafik. Planskild 

gång-och cykelväg finns. 



 

  

  
 
 

 

 

4.1 Slutsats 
Flera av de studerade områdena består av betydande andel jordbruksmark. En viss 
del av jordbruksmarken kommer att behöva tas i anspråk för bebyggelseutveckling i 
Lindholmen, även om det så långt som möjligt ska undvikas. Utbyggnad av 
kommunens stationsorter är ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. Kommunen behöver både kunna komplettera befintlig bebyggelse både 
inom och i anslutning till Lindholmen för att säkerställa tillräckligt hög 
utbyggnadstakt för att klara av både kommunen och regionens bostadsförsörjning. 
Vallentuna ålägger sig även ett ansvar gentemot staten att bygga 5 650 bostäder (se 
avsnitt 2.2 Sverigeförhandlingen). Riksintresset för lågfartsflyg täcker stora delar av 
kommunens yta och begränsar därmed kommunens utveckling på fler håll i 
kommunen. Nya detaljplaner som tas fram inom riksintresseområdet behöver prövas 
i varje enskilt fall. Lindholmens tätort är dock undantaget från riksintresset vilket gör 
att utvecklingen här inte begränsas på samma sätt. 

Resultat från lokaliseringsutredningen och de alternativa områden som utretts visar 
att syftet för aktuell detaljplan dvs centrumutveckling och bostäder, uppfylls bäst vid 
detaljplanens nuvarande lokalisering. Området ligger i anslutning till järnvägsstation 
och den plats i Lindholmen som idag är av centrumkaraktär dvs Ica nära och Gustav 
Vasaskolan. Utredningen visar också, utöver i ianspråktagande av jordbruksmark, ett 
fåtal konflikter med andra utredda värden.  

4.2 Rekommendationer  
Lindholmen C, följt av de områden som ligger i anslutning till befintlig bebyggelse 
såsom Ryan, Lindholmen 5:8 m.fl och Västra Slumsta utgör de mest naturliga 
utbyggnadsområden för en god tätortsstruktur och tillgång till kollektivtrafik. 
Lindholmen 5:8 m.fl och Ryans översvämningsnivåer behöver dock klargörs innan 
exploatering.  

Exploatering i utkanten av tätorten bör avvakta tills ovanstående områden byggts. Det 
kan inte betraktas som en ändamålsenlig struktur och god hushållning med mark att 
sprida ut tätortsbebyggelsen hit förrän andra de mer närbelägna områdena har tagits i 
anspråk.  
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