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Utvecklingsstrategi Kristineberg
anlagda strukturer & nätverk · förutsättningar

Kristineberg är nästa naturliga del i utveck-
lingen av centrala Vallentuna. Området 
ligger nära Vallentuna centrum och utgör 
mellanrummet mellan Påtåker och Bällsta. 
En utveckling av området innebär att 
dessa områden länkas samman samtidigt 
som stadsdelen möter upp efterfrågan 
på bostäder i kollektivtrafiknära läge med 
naturen runt knuten. 

INLEDNING

Den 18e februari 2013 antogs Strukturplan 
för södra Vallentuna - med program för de-
taljplanering för Kristineberg av kommun-
fullmäktige. Utvecklingsstrategi Kristine-
berg är resultatet av en fördjupad analys av 
området och ska betraktas som ett tillägg 
till den antagna strukturplanen.  Det som 
inte tas upp i utvecklingsstrategin styrs av 
det som tidigare beslutats i strukturplanen. 

Utvecklingsstrategin är framtagen i samar-
bete mellan Kommunen, JM och Prästlöne-
tillgångar i Stockholms stift  som utgör de 
tre markägarna i området. 
Arbetet har pågått under hösten 2013- 
våren 2014 där samordnande möten och 
samtal med bland andra Roslags vatten, 
Elverket i Vallentuna, Trafikverket och SL 
genomförts. 

Kristineberg utvecklas till en stadsdel med 
två noder i kollektivtrafiknära läge som 
länkas samman av kvalitativa bostadskvar-
ter. Strategin innefattar 1700-1800 nya 
bostäder i en varierad bebyggelsestruktur 
med en stadsmässig huvudgata genom 
området. Två större grönsläpp i området 
ger stadsdelen en grön identitet där natu-
ren tydligt värderas högt. 

Den täta och gröna trädgårdsstaden är en 
av inspirationskällorna för bostadskvarte-
ren och en mer stadsmässig bebyggelse 
planeras i de två noderna med torg och 
handel fokuserad till ett stadsdelscentrum 
i anslutning till Arningevägen. Områdets 
bostäder, service och olika mötesplatser 

Den gröna markeringen på kartan till vänster visar 

avgränsning för utvecklingsstrategin

länkas samman med områdets samman-
kopplade gatunät.
Kristineberg ska bli en hållbar stadsdel där 
många människor vill bo och vistas. Närhet 
till kommunal och kommersiell service som 
är lätt att ta sig till är grundläggande och 
närhet till naturen är en viktig kvalitet.
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STRUKTURSKISS FÖR KRISTINEBERG

Vallentuna Kristineberg
STRUKTURSKISS 2014.05.08
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Avsteg från Strukturplanen för 
södra Vallentuna

I den fördjupade analysen av Kristineberg 
har revideringar från Strukturplanen för 
södra Vallentuna gjorts och nödvändiga 
avsteg från ursprungsidén har identifierats. 

•	 Arningevägens framtida karaktär har 
analyserats mer ingående och idén 
om Arningevägen som stadsgata är 
inte längre aktuell. Bebyggelsen har 
av säkerhets- och bullerskäl dragits 
bort från vägen.

•	 Avståndet från Arningevägen för den 
tillkommande bebyggelsen planeras 
till 40 m för centrumändamål och 

          75 m för bostäder.  
•	 De två gångbroarna i strukturplanen 

ersätts av en gång- och cykelbro som 
länkar samman Kristineberg och Val-
lentuna centrum.

•	 Huvudgatans placering har reviderats 
för att möjliggöra för dragning av 
huvudledning för VA i gatan.

•	 Terrängförhållandena  inom området 
gör att anslutningsvägen till Påtåker-

har flyttats.

•	 Då det påträffats fornlämningar i 
anslutning till den västra förskolan i 
området har vägdragning och bebyg-
gelsekvarter justerats för att minimera 
påverkan på fornlämningsområdet.
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Områdets övergripande struktur
Strukturen i området karakteriseras av ett 
sammanhållet gatunät med en huvudgata 
som kopplar ihop området från norr till 
söder. Bebyggelsen är varierad i form av 
flerbostadshus, stadsradhus/kedjehus, 
småhus och stadsdelscentrum. Vatten 
och avlopp läggs i gatan och kommunen 
planerar för kommunalt huvudmannaskap 
i hela området. Den högspänningsled-
ning som går i luften genom området idag 
kommer att grävas ned. Exakt placering ska 
utredas vidare.

Bebyggelse och kvartersstruktur
Den nya stadsdelen i Kristineberg har 
bland annat den täta trädgårdsstaden som 
förebild och byggs upp kring tydliga kvar-
ter med en variation i bebyggelsens täthet 
och karaktär. I området finns  både täta 
och gröna stadsmiljöer och glesare och 
grönare småhusmiljöer. Stadsdelens täthet 
och karaktär är anpassade efter skalan i de 
delar av södra Vallentuna som byggts ut 
under senare år. 

Bebyggelsen placeras längs gatorna och 
bidrar till att skapa tydliga och levande 
gaturum. Kring stadsdelscentrumet 
vid Arningevägen skapas en relativt tät 

stadsmiljö med flerbostadshus. Den täta 
karaktären återfinns även i områdets norra 
del och utgör den andra noden i området 
med närhet till kollektivtrafik och förskola. 

Tätheten avtar i områdets mellersta delar 
och längst i söder där bebyggelsen får 
en lägre och grönare karaktär. Här kantas 
kvartersgatorna av stadsradhus/kedjehus 
med förgårdsmark och lokalgatorna av 
småhus med trädgårdar. I dessa områden 
följer bebyggelsen topografin och här finns 
rikliga inslag av sparad natur.

Stadsdelscentrum och kommersiell 
service
I stadsdelens sydvästra hörn, kring huvud-
gatans korsning med Arningevägen före-
slås ett nytt stadsdelscentrum. Centrumet 
får en karaktär av tät och grön stadsmiljö 
med flerbostadshus i upp till fem våningar. 
Vid centrumet koncentreras utbudet av 
service, handel,skola och kompletteras av 
en offentlig mötesplats i form av ett torg.

Kommunal service
Området försörjs med två skolor och 
flertalet förskolor. Huruvida det bli två 
skolor med F-9 eller en med F-9 och en 
F-6 behöver utredas vidare. Förskolorna är 

Fördelning mellan olika  
bebyggelsetyper

Området mögliggör byggnation av 
1700-1800 nya bostäder och det 
finns plats för en varierad bebyggelse 
med olika upplåtelseformer. Fördel-
ningen mellan de olika bebyggelse-
typerna bedöms i detta läget till:

Lägenheter(ca 100 kvm BTA/st): ca 
700   
Radhus/kedjehus: ca 450

Friliggande småhus: ca 650
 

KVARTERSSTRUKTUR OCH BEBYGGELSE

utplacerade på olika platser i området med

syftet att ligga nära bostadsområdena och 
underlätta livspusslet. Skolorna planeras 
vid stadsdelscentrumet och i områdets 
östra del. Både förskolor och skolor place-
ras i nära anslutning till naturen. 
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Stadsmässiga flerbostadshus

•	 Bostads eller hyresrättslägen-
heter

•	 3-5 våningar
•	 Varierade lägenhetsstorlekar
•	 Förgårdsmark och entréer mot 

gatan
•	 Möjlighet till lokaler i bottenvå-

ningen
•	 Gemensamma bostadsgårdar

Handel

•	 Matbutik och småskalig handel

Täta stadsradhus/kedjehus

•	 Stadsmässigt förhållande till 
gatan

•	 2-3 våningar
•	 Privata tomter med förgårds-

mark

Småhus

•	 Rad-,par-,atrium-, kedje- och 
friliggande hus

•	 1-2 våningar
•	 Privata tomter med förgårds-

mark
•	 Anpassade efter topografi och 

natur

Utbildning

•	 Två skolor med idrottshallar
•	 Ett antal förskolor

Vallentuna Kristineberg
STRUKTURSKISS 2014.05.08
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RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSETYPER



7

Utvecklingsstrategi Kristineberg

PRINCIPSKISS

Vallentuna Kristineberg
PRINCIPSKISS 2014.05.08
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Utvecklingsstrategi Kristineberg scenario · fördjupningsområde karby · sammansatt situation

Entréer och noder
Portarna till Kristineberg utgörs av stadsdelcentrumet i sydväst, gång- och cykelbron i 
nordväst samt mot Okvistavägen i norr. Dessa punkter föreslås få en välkomnande karak-
tär av stadsdelsentréer. Vid centrumet välkomnas boende och besökare av ett centralt 
torg kantat av stadsmässig bebyggelse och möjlighet till handel. Vid bron välkomnas man 
till området av vacker park och natur som berättar om områdets gröna identitet.

Gatustruktur
Gatustrukturen i Kristineberg föreslås ordnas som ett organiskt sammanhängande gatu-
nät. Den traditionella kvartersstadens rutnät mjukas upp för att följa topografin och natu-
ren på ett skonsamt sätt. Genom området går en trafikseparerad huvudgata som planeras 
för bil och busstrafik med gång- och cykelvägar på båda sidor av vägen. Gatunätet länkar 
ihop bostäder, mötesplatser och serviceanläggningar. Gatorna har olika karaktär beroende 
på vilken bebyggelse som är placerad längs gatan. Se illustrerade exempel på gatusektio-
ner på efterkommande sida.

Grönstruktur
Områdets struktur är uppbyggd med gröna släpp för att bibehålla spridningssamband 
och värna den biologiska mångfalden i området. En gammal och orörd hällmarkstallskog 
har identifierats i området och är viktig att bevara i stora områden då den är känslig för 
slitage. Vallentuna är i övrigt känt för att ha en attraktiv rekreationsnatur vilket även kän-
netecknar Kristineberg. 

Rik grönstruktur - tydliga hierarkier 
Utbyggnaden i Kristineberg planeras för en rik, intressant och varierad grönstruktur an-
passad efter slutsatserna i strukturplanen för södra Vallentuna. De olika grönområden som 
förekommer inom stadsdelen föreslås ordnas enligt en tydlig hierarki från ordnad park 
och öppna fält till gallrad och orörd skog. Sammantaget ger dessa grönområden stadsde-
len en tydligt grön och attraktiv karaktär och identitet.

Närhet till lek och natur
Naturen är nära och liksom narturen ska parker och lekparker placeras ut i området i an-
slutning till bostäderna. I strukturen för området har den yta som behövs för att tillgodose 
behovet tagits med i beräkningen. Den fortsatta planeringen ska visa var i området de 
olika parkerna och lekplatserna kan placeras. 

Gröna transportrum
I området finns inslag av ett finmaskigt nät av sammanhängande rekreativa trivselstråk. 
Dessa stråk är avsedda för rekreation som promenader eller joggingturer och placeras i 
anslutning till grönstrukturen.

Stadens grönska
Som ett komplement till den övergripande offentliga grönstrukturen i Kristineberg före-
slås den nya stadsdelen få en rik och integrerad stadsgrönska. Stadsgrönskan är ett viktigt 
förskönande inslag i trädgårdsstaden som bidrar till att göra stadsdelen hållbar genom 
att rena luften, fördröja dagvatten och ge svalka under värmeböljor. Stadsgrönskan kan 
utgöras av trädplanteringar längs utvalda gator, gräsmattor för dagvatteninfiltration, 
förgårdsmark, gröna bostadsgårdar och trädgårdar.

Integrerad dagvattenhantering
Dagvatten från vägar och byggnader inom Kristineberg bör renas inom stadsdelen genom 
infiltration och fördröjning. Dagvattenhanteringen bör redan från början integreras som 
ett förskönande inslag i områdets grönstruktur. En serie bäckar och dammar föreslås i 
anslutning till trivselstråken i de naturliga lågpunkterna centralt inom stadsdelen. 

Mötesplatser och målpunkter 
I och kring Kristineberg finns ett stort antal viktiga målpunkter till exempel Vallentuna 
centrum. Det är platser av varierande karaktär dit kommunens invånare söker sig av olika 
anledningar och vid olika tidpunkter. Kollektivtrafikens stationer och hållplatser är några
av de viktigaste målpunkterna som uppsöks både i vardagens resor till och från jobbet och 
för fritidens utflykter. 

GATUNÄT OCH GRÖNSTRUKTUR
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Utvecklingsstrategi Kristineberganalys · förtätnings- och utvecklingsområden

Från Kristineberg ska det vara lätt att ta sig 
till kommunens olika målpunkter.

Mötesplatser är viktiga inslag i en stadsdel 
och en viktig förutsättning för att känna 
samhörighet med och  tillhörighet till 
ett område. I Kristineberg utgör parker, 
lekparker, skolor, förskolor och stadsdels-
centrumet viktiga planerade mötesplatser. 
Den gröna strukturen lämnar plats för de 
mötesplatser som uppstår och skapas 
av de som flyttar in till området. Det kan 
exempelvis vara en glänta, en upptrampad 
promenadstig en öppen grön yta. 

Kollektivtrafik
För att möjliggöra ett hållbart boende 
är det viktigt att kollektivtrafiken är ett 
attraktivt alternativ till bilen. Området har 
gångavstånd till befintlig kollektivtrafik 
i form av roslagsbanans stationslägen i 
Kragstalund, Bällsta och Vallentuna och 
busshållplatserna vid de planerade no-
derna. Områdets gatustruktur underlättar 
för att ta sig till hållplatser främst via gena 
gång och cykelvägar.  Huvudgatan genom 
området tar höjd för en framtida busstrafik 
som kan knyta samman Kristineberg med 
exempelvis Kragstalund och Vallentuna 

centrum.

Gatuhierarkier
Gatorna inom det organiska rutnätet 
ordnas efter en tydlig hierarki med en 
stegvis övergång från en större samlande 
huvudgata, via de sammanbindande kvar-
tersgatorna, till de små lokala bostadsga-
torna. I Kristineberg föreslås gatutyperna 
huvudgata, kvartersgata, lokalgata. Den 
planerade standarden för respektive 
gatutyp illustreras ovan. Gatorna utformas 
så att gång-, cykel och kollektivtrafik blir 
naturliga val.

Huvudgatan
Den större huvudgatan har en tydligt 
stadsmässig karaktär och längs denna 
placeras stadsdelscentrum, skolor, buss-
hållplatser och torg. Gatan planeras för 
busstrafik och kantas av flerbostadshus 
och stadsradhus/ kedjehus. 

Kvartersgator
Kvartersgatorna knyter samman huvud-
gatan med lokalgatorna. De har en tydligt 
stadsmässig karaktär och några med grö-
nare inslag. De har trottoarer på ena sidan 
och kantas av stadsradhus/kedjehus och 
villor med förgårdsmark. 

Lokalgator
Lokalgatorna är de mest intima gatorna i 
Kristineberg. Gatan kantas av trädgårdar 
inom småhuskvarteren.

GATUHIERARKIER

Vallentuna Kristineberg
PRINCIP GATOR 2014.04.09
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GÅNG- OCH CYKELSKISS

Vallentuna Kristineberg
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK 2014.05.08
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För att erbjuda ett attraktivt alternativ till 
bilen planeras Kristineberg att förses med 
ett omfattande nät av gång- och cykelvä-
gar som leder fram till såväl bostaden som 
viktiga målpunkter och kollektivtrafik-
förbindelser. Att gå och cykla görs i flera 
olika syften, i bland för att ta sig till jobbet 
och i andra fall för att motionera eller i 
rent rekreationssyfte. Därför ställs krav på 
gång- och cykelvägar med olika karaktär 
och funktion inom området. Gång- och 
cykelvägarna passerar genom den stads-
mässiga strukturen, bostadskvarteren och 
grönområden. Utformningen anpassas till 
respektive miljö och studeras vidare i det 
kommande detaljplanearbetet.

Måstestråk och trivselstråk
Kristineberg får ett sammanhängande nät 
av trygga gator kantade av g/c-banor och 
trottoarer. Stråken kopplas via passager 
över och under Arningevägen vidare till 
övriga södra Vallentuna. I Kristineberg 
finns både snabba och gena gång- och 
cykelstråk till kollektivtrafikförbindelser 
och in till centrala Vallentuna. I Strukturen 
finns också de mer lummiga och rekreativa 

stråken. 

De olika karaktärerna delas in i Måstestråk 
och trivselstråk. Dessa stråk går i vissa 
delar längs samma vägar, men oftast går 
de skilda från varandra i olika miljöer. 
Måstestråken är de stråk som syftar till att 
underlätta kommuninvånarnas vardags-
liv genom att skapa trygga, snabba och 
attraktiva stråk mellan hemmet och de 
olika målpunkter man söker sig till under 
dygnets olika timmar. Det handlar t ex 
om gångvägen till skolan, cykelbanan till 
stationen eller möjligheten att gå till fots 
hem från mataffären. Stråken bör utformas 
för att vara attraktiva även efter mörkrets 
inbrott och de bör t ex placeras i anslut-
ning till bostadsbebyggelse och ha en god 
belysning.  

De föreslagna måstestråken kompletteras 
av ett finmaskigt nät av sammanhängande 
rekreativa trivselstråk. Dessa stråk är av-
sedda för rekreation som promenader eller 
joggingturer och placeras i anslutning till 
grönstrukturen. Trivselstråken går ibland 
i de mer ordnade parkmiljöerna, ibland 
längs dagvattenbäckarna och ibland i 
orörd eller gallrad skog.

Passager över och under Arninge-
vägen
Arningevägen är tungt trafikerad och 
utgör en barriär mellan den befintliga 
tätorten och den planerade stadsdelen 
Kristineberg. För att säkerställa att den nya 
stadsdelen blir starkt länkad till den övriga 
tätorten kompletteras de befintliga pas-
sagerna under Arningevägen med en ny 
gångbro i strategiskt läge i områdets norra 
del mot Vallentuna centrum. Gångbron 
placeras vid naturliga höjder och ansluter 
till befintliga och planerade måste- och 
trivselstråk.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I OCH TILL KRISTINEBERG
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tuna torg 11 · 1 tr, 186 86 Vallentuna
Tfn 08-587 850 00 · Fax 08-587 854 03
sf@vallentuna.se

www.vallentuna.se


