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Medverkande/Förord
En viktig utgångspunkt i arbetet med framtagandet av program för
centrala Vallentuna är Strukturplan och gestaltningsprogram daterad 2005-11-08 (godkänd av kommunfullmäktige 2005-12-19)
samt en aktualiserad version av denna, som var på samråd i april
2012. Program för centrala Vallentuna är framtagen genom ett
samarbete mellan Vallentuna kommun och Sweco.
Parallel idéutredning för centrala Vallentuna genomförd av Atkins
och White som slutredovisades för Vallentuna kommun 2013-0531, har fungerat som utgångspunkt för visionen.
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Sammanfattning
Syftet med program för centrala Vallentuna är att peka ut en övergripande utvecklingsinriktning för markanvändningen inom centrala Vallentuna. Syftet är även
att programmet ska utgöra en gemensam plattform så att kommunen, kommuninvånare, företagare, byggherrar och andra parter ska ha en gemensam vision och
vara överens om principerna för en fortsatt utbyggnad av centrumkärnan. Program för centrala Vallentuna möjliggör 1600-2100 bostäder till och med år 2030, inklusive angränsande områden. Vallentuna centrum är den naturliga handels- och mötesplatsen i kommunen. Det är idag ett område som delas i två av järnvägen,
Banvägen samt stationsområdet. Utifrån ledorden förena, blanda och koppla ska en sammanhållen stadskärna skapas på båda sidor av järnvägen. Stadsutvecklingsplanen för centrala Vallentuna utgörs av ett rutnätssystem med väldefinierade gröna stråk i öst- västlig riktning som syftar till att ena centrums idag åtskilda
delar över stationsområdet.
En viktig utgångspunkt vid utvecklandet av centrala Vallentuna är att föreslå en utveckling som minskar Vallentuna kommuns klimatpåverkan både när det gäller
möjligheter till klimatsmarta transporter och klimatpåverkan som uppstår av bebyggelsen. Framtidens centrala Vallentuna föreslås därför vara tät och funktionsblandad med en varierad bebyggelse med hög miljöprestanda och en arkitektur av hög kvalitet på båda sidor om järnvägen. Biltrafiken i stadsutvecklingsplanen
leds runt stadskärnan i västlig riktning istället för genom den och grön- och kulturstruktur utformas genom ett centralt grönt stråk som sträcker sig genom programområdet i en sydvästlig-nordöstlig riktning.
Vallentuna station med Roslagsbanan, regional och lokal busstrafik är en central utgångspunkt för utvecklingen. Hur bra kopplingarna i öst-/ västlig riktning blir
beror i allra högsta grad på vilken stationslösning Vallentuna Centrum slutligen får. Ett förverkligande av visionen i enlighet med programmets intentioner kräver
ett väl genomfört förankringsarbete och bör ses som en fortlöpande process som kräver kontinuitet.
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Inledning

4

Bakgrund

Avgränsning

Hur ska kartorna tolkas?

Förankring och dialog

Centrala Vallentuna har en stor utvecklingspotential att vara
en levande och urban stadskärna för boende samt en attraktiv plats för näringslivsverksamhet. En förlängd Roslagsbana
till Arlanda ger nya förutsättningar och skapar en starkare
koppling med Arlanda. De nya förutsättningarna innebär att
centrala Vallentuna behöver anpassa sig till de nya villkoren
och uppfattas som en del av ett expansivt regionalt stråk.

Programområdet utgör de mest centrala delarna i Vallentuna. Området omges utav gatorna Gärdesvägen, Åby
gata, Lindholmsvägen samt Smidesvägen. Sammantaget är
programområdet till ytan ca 54 hektar stort.

Program för centrala Vallentuna innehåller tre stycken huvudkartor: En stadsutvecklingskarta, en flödes- och rörelsestrukturkarta samt en grön- och kulturkarta Samtliga kartor är utformade och framtagna utifrån ledorden ”förena”,
”blanda” och ”koppla” samt för att uppnå visionen om ett
enhetligt och attraktivt centrala Vallentuna. Kartorna anger
en inriktning för centrala Vallentuna kommuns framtida
markanvändning men är till karaktären schematiska och
bör därför inte tolkas i detalj. Antalet träd på till exempel
grön- och kultur kartan behöver inte stämma överens med
verkligheten utan ska mer ses som en vägledning och en inriktningsplattform.

Program för centrala Vallentuna är ett planeringsunderlag
för kommande markanvisningar och detaljplaner.

Vallentunas stadskärna är under utveckling. Moderna och
vackra bostäder samt ett nytt kulturhus i centrum har inneburit ett stort utvecklingssteg framåt. För att lyckas och för
att fastsälla långsiktigt hållbara strukturer och för att fortsätta den process som är påbörjad behövs välförankrade
strategier och samverkan mellan olika intressenter. Viktigt
att påpeka är dock att en samverkan blir fruktbar först när
alla inblandade parter har en gemensam vision och när det
framtida utvecklingsarbetet bedrivs kontinuerligt och i dialog med kommunens invånare.

Då syftet med programmet är att förena, koppla och blanda
de olika delarna med varandra ska inte programområdets
gränser ses som vattentäta skott. Programmet anger en
huvudsaklig inriktning inom centrala Vallentuna men för
att kopplingarna ska bli en verklighet behöver den framtida
stadsutvecklingen förhålla sig till planering även utanför
programmets gränser.

Att utveckla och ena centrumkärnan i Vallentuna till en helhet är en komplicerad och fortlöpande process som kräver
kontinuitet. Ett förverkligande av visionen i enlighet med
programmets intentioner kräver därför ett väl genomfört
förankringsarbete.

Syfte
Programmets huvudsakliga syfte är att fastslå en övergripande utvecklingsinriktning för markanvändningen inom centrala Vallentuna. Syftet är även att programmet ska utgöra en
gemensam plattform så att kommunen, dess invånare, företagare, byggherrar och andra parter har en gemensam vision
över de principer som behövs inför en fortsatt utbyggnad av
stadskärnan.
Program för centrala Vallentuna är inte en fastslagen utvecklingssplan, utan en konkretisering av kommunens vision för
framtida utveckling av programområdet. Det framtida arbetet med en utveckling av centrala Vallentuna är i behov av
ytterligare utredningar och planeringsinsatser.

Avgränsning av programområdet. Illustration Vallentuna kommun / Sweco.

Nya förutsättningar

z

Översiktsplanens inriktning mot en hållbar tillväxt och stadskvaliteter samt Vallentunas regionala roll har fått ökad tyngd
genom planeringen av en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda. En idéstudie (2010) finns och en förstudie genomfördes 2013 av Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting
(SLL). Trafikförvaltningen genomför under åren 2015-2017
en fördjupad programstudie avseende en ny spårförbindelse mellan Kårstagrenen och Arlanda flygplats. I samarbetet
Stockholm Nordost (mellan kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Täby samt Danderyd), ses en
förlängning av Roslagsbanan som en förutsättning i gällande
vision.
En avgrening av Roslagsbanan till Arlanda skapar en helt ny
regional struktur med ett stråk där Stockholms innerstad/Vetenskapsstaden och Arlanda kopplas via Danderyd,
Täby och Vallentuna. Vallentuna blir den stad som ligger
närmast Arlanda.
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Detta ger nya villkor och möjligheter för Centrala Vallentuna
att vara en attraktiv bo- och mötesplats för människor och
etableringsplats för näringslivsverksamhet. Det stärker riktlinjerna i översiktsplanen och förutsätter ett helhetsgrepp
om utvecklingen.
Karta från Vallentuna kommun Översiktsplan 2010-2030

Källa: Roslagsbanan, SLL.

”Nordostsektorn har unika kvaliteter som förenar det goda livet med hög tillväxt.”
- från Stockholm Nordost

Utgångspunkter

Utgångspunkter
Program för centrala Vallentuna har i sitt förslag för stadsutveckling, förhållit sig till följande dokument;

Övriga styrdokument

Översiktsplan 2010-2030
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Energiplan, 2014
Energiplanen ligger till grund för utvecklingen mot ett
långsiktigt hållbart samhälle såväl ekologiskt, ekonomiskt
som socialt. I energiplanen finns mål på både kort och
lång sikt. Till de kortsiktiga målen hör bl.a. att kommunen
ska planera för hållbar trafikstrategi med fokus på exempelvis elbil, biogas och cykel. Till år 2030 ska bl.a. energianvändningens klimatpåverkande utsläpp ha minskat
med 40% per invånare mot referensåret 2005. Alla fordon
som trafikerar våra vägar ska vara oberoende av fossila
bränslen. Visionen är att Vallentuna år 2050 inte ska ha
några nettoutsläpp av växthusgaser. Vi ska även ha minskat energianvändningen i byggnader per areaenhet med
50%.

I kommunens översiktsplan finns en tydlig vision om att utveckla centrala Vallentuna till en kärna med starka småstadskvaliteter. Bebyggelsen på båda sidor om Roslagsbanan ska
koppas samman och på så sätt förena och stärka helheten
av centrala Vallentuna. 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 inriktas på ett sätt som skapar
förbättrade förutsättningar för näringslivet och erbjuder en
särart i relation till köpcentrum i grannkommunerna.

RUFS 2010
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen,
RUFS 2010, pekas stora delar av centralorten Vallentuna ut
som en regional stadsbygd med utvecklingspotential. Huvuddelen av regionens bostäder och lokaler förväntas tillkomma inom dessa områden. Stadsutvecklingen bör ske så
att stadsbygden blir sammanhängande, tät, med blandade
funktioner och med varierande stadskvaliteter. Centralorten
omringas av Rösjökilen, en av regionens gröna kilar, och angränsar till den gröna värdekärnan som bl.a. omfattar Angarnssjöängen. I RUFS framhålls att bebyggelseutveckling
som skadar en grön värdekärna bör undvikas. Istället bör
tillgängligheten till värdekärnorna säkras och förbättras. Programmet för centrala Vallentuna går i linje med detta och
främjar därmed en utveckling som är hållbar ur en längre
sikt.

Karta från Vallentuna kommun Översiktsplan 2010-2030

Trafikstrategi, 2013
Vallentunas trafikstrategi syftar till att formulera mål och
inriktning för ett hållbart transportsystem som stödjer
kommunens vision. Strategin är en utveckling av översiktsplanen med fokus på trafik och sträcker sig fram till
2030. I trafikstrategin formuleras ett antal mål med bäring
på ett mer hållbart och trafiksäkert resande. Trafikstrategin är tydlig med prioriteringen av trafikslag där gångtrafik
prioriteras högst. Därefter följer cykeltrafik och kollektivtrafik. Först när dessa trafikslag har tillgodosetts följer biltrafik. Kommunens vision för transportsystemet 2030 är:
”I Vallentuna kommun utvecklas transportsystemet ständigt i
en mer hållbar riktning. Invånarna i Vallentuna kommun har
god tillgänglighet till service, arbetsmarknad och viktiga målpunkter såväl inom kommunen som till grannkommunerna,
regionen och globalt. Transportsystemet erbjuder valfrihet i
valet av färdmedel och bidrar till att göra det attraktivt, säkert, tryggt och enkelt att leva i Vallentuna kommun.”

Karta från Stockholm Nordost

Karta från RUFS 2010

Cykelplan, 2014 (under framtagande)
Cykelplanen är ett inriktningsdokument som tillsammans
med kommunens övriga planer bidrar till att utveckla ko munen i önskad riktning. Med cykelplanen som utgångspunkt
ska detaljplaner och exploateringsprojekt bevakas så att ytor
avgränsas för framtida cykelinfrastruktur, t.ex. cykelparkeringar och cykelvägar, enligt riktlinjerna i cykelplanen. Målen
är bl.a. att cykelnätet ska bli mer attraktivt, att andelen resor
med cykel ska öka, att tillgängligheten för
cykeltrafikanter ska öka samt att andelen döda och svårt skadade i trafiken ska minska.
Kulturmiljöprogram, 2010
Programmet är ett underlag för den fysiska planeringen där
kulturmiljöns intressen beskrivs. I den fysiska planeringen
ska det, med miljömålen i åtanke, finnas en tydlig strävan
att beakta och förstärka de företeelser som bidrar till att
kulturhistoriska värden och hög kvalitet i samhällsbyggande
upprätthålls. Ett fullständigt kulturmiljöunderlag finns att
tillgå via kommunens hemsida på www.vallentuna.se/kulturmiljöwebben.
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Detaljplaner inom eller angränsande till programområdet. . Illustration Vallentuna kommun / Sweco.

Kommunalägd mark redovisas i röd färg. Illustration Vallentuna kommun / Sweco.

Detaljplaner
Här nedan följer en genomgång av de detaljplaner som
program för centrala Vallentuna berörs av, och som programmet på ett eller annat sätt behöver förhålla sig till.
Gällande detaljplaner med kvarvarande genomförandetid
(orange ytor)

•
•
•
•

Åbygläntan, D 2014 07 24, genomförandetid 15 år t.o.m.
2029
Åby ängar, etapp 1, D 2014 06 03, genomförandetid 10
år t.o.m. 2024.
Hagaskolan och Vallentuna IP, D 2013 05 30, genomförandetid 15 år t.o.m. 2028.
Vallentuna våtmarkspark, D 2012 09 13, genomförandetid 15 år t.o.m. 2027.

•
•
•

Vallentuna centrum, D 2012 08 29, genomförandetid 10
år t.o.m. 2022.
Fornminnesvägen, D 2012 04 13, genomförandetid 5 år
t.o.m. 2018.
Källvägen, D 2011 04 14, genomförandetid 5 år t.o.m.
2016.

Pågående detaljplaner (blå yta)

•

•

Åbyholm (inklusive Östra Åby). Ca. 500 bostäder bestående av villor, radhus samt flerfamiljshus i 2-4 våningar.
Samråd planeras till tidigast 2015.
Snickerifabriken. Planen möjliggör ca 160 lägenheter i
varierande storlek. Samråd har genomförts.

Kommande detaljplaner, (röda prickar)

•
•
•
•
•
•

Gärdesvägen, preliminär start för planarbete under
2015.
Vallentuna-Rickeby, (Vallentuna-Rickeby 1:48, Vallentuna-Mörby 1:115), Planarbete påbörjas 2015.
Norra centrumtomten, preliminär start för planarbete
under 2016.
McDonaldstomten, preliminär start för planarbetet
under 2015.
Vallentuna centrum östra, preliminär start för planarbetet under 2016.
fd. Polishuset (Vallentuna prästgård 1:49), preliminär
start för planarbete under 2016.

Markägarförhållanden
Omkring två tredjedelar av marken inom programområdet ägs av Vallentuna kommun och resterande är privata
fastighetsägare.

Utgångspunkter

Analys av centrala Vallentuna
Centrala Vallentuna har, som inledningsvis nämts, ett rikt
underlag från ett flertal utredningar. Nedan görs en kort genomgång av dokument som utgör underlag för analys och
problembeskrivning.
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Stadsanalys
För att få en samlad stadskärna förutsätts att östra och västra delen av centrala Vallentuna förenas och kopplas samman. Inom programmet har White och Atkins genomfört en
stads- och rumsanalys över de rådande strukturerna inom
området. Detta för att synliggöra kopplingssamband mellan
östra och västra delen av centrum.

använder och rör sig i det offentliga rummet. Det unika med
metoden är att man lägger ett fokus på de konfigurativa
rumsförhållandena i den fysiska miljön. Det vill säga att istället för att fokusera på enskildas vägar eller stråks funktion,
analyseras funktionerna mellan dem. Något som man menar
i teorin är avgörande för hur rörelse och förflyttning inom
den fysiska miljön faktiskt sker. Genom att studera detta kan
man undersöka hur de olika stadsrummen förhåller sig till
varandra snarare än en beskrivning av dem var för sig. Detta
kan främja ett mer enat och förenat centralt Vallentuna där
de olika platsernas funktion får bestämmas av invånarnas rörelse istället för tvärtom.

Space syntax omfattar ett antal metoder för att utföra en
rumslig analys med huvudsyftet att förklara hur människor

Inom programmet för centrala Vallentuna kan vi med hjälp
av analyserna ges en möjlighet till att utvärdera planstruktu-

Nuläge: Kopplingar utan gångbro, analys Spacescape, modifiering Vallentuna kommun / Sweco.

ren redan vid skissbordet, och därmed kunna bearbeta dem
för att uppnå en mer hållbar utveckling av programområdet.
Analysen konstaterar att det idag finns dåliga kopplingar
mellan de västra och östra delarna av Vallentuna, samt att
Åby ängar ligger i ett avskilt läge från centrum. En stor del
till detta är den fysiska barriär som Roslagsbanan skapar, och
att flera säkra övergångar behövs. Dessa övergångar behöver
också vara anpassade så att stadsrummen sträcker sig över
banan, och på detta vis fungerar som en fundamental plats i
föreningen av båda sidorna.
Detta kan lösas både genom passager i marknivå, i ett skede
där Roslagsbanan höjs upp på bro, men också via gångbroar
som skapar ett mer naturligt flöde över stationsområdet.

Tre huvudstråk har identifierats i analysen som genererar en
bättre integration med den östra sidan, västra sidan och även
ner mot Åby ängar.
I de analysskisser som togs fram i ett tidigt skede av White
redovisas huvudstråken samt de kopplingar som uppstår och
stärks av programområdets vision. Detta underlag används
vid framtagandet av markanvändningskarta och i syftet att
uppnå vissa huvudmål: västra och östra sidan av Vallentuna
förenas i en stadskärna, centrala Vallentuna blir den naturliga vägen för cykel- och gångtrafikanter, såväl mindre som
större stråk får en integrerad funktion till området, centrala
Vallentuna blir också grönare och dess alléer formar en korridor mellan grönområden i anslutning till området.

Framtida: Kopplingar med gångbro, analys Spacescape, modifiering Vallentuna kommun / Sweco.

Bostadsplanering
Vallentuna kommuns bostadsplanering redovisas årligen i
ett dokument som heter Bostadsbyggnadsprognos. Dokumentet har i uppgift att redogör för pågående och kommande planerings- och utbyggnadsprojekt, samt är ett viktigt
underlag till kommunens befolkningsprognos som även den
görs årligen.
Bostadsbyggandet är i hög grad beroende av byggföretagens
vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan
som finns att flytta till Vallentuna kommun. Även grannkommunernas bostadsbyggande påverkar viljan att bygga och
flytta till Vallentuna kommun.
Bostadsbyggandet inom kommunen har under de senaste
10 åren varierat mellan 106 och 257 bostäder per år. Under
2014 påbörjades 195 bostäder.
I diagrammet nedan redovisas ej vilken typ av bostadsform
som kommer att byggas i antal, utan istället ligger ett fokus
på det antal bostäder som kommer uppkomma.
För en mer utförlig beskrivning av geografisk placering och
bostadsform hänvisar programmet till kommunens hemsida och Bostadsbyggnadsprognos 2015-2024, även kallad
BBP15A.
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Vision för centrala Vallentuna

Beskrivning av programområde

Vallentuna centum är den naturliga handels- och mötesplatsen i kommunen men är idag ett funktionsuppdelat område.
Väster om stationen ligger centrum med ett relativt stort utbud av affärer, biblioteket, kommunhuset m.m.
Öster om Roslagsbanan har det under senare år omvandlats från huvudsakligen industriområdet mot en mer mixad
markanvändning, med bland annat gymnasium, teater,
sim- och sporthall, ungdomens hus och butiksverksamheter. På båda sidor om Roslagsbanan finns också vårdservice
för invånarna i form av husläkarmottagning och sjukgymnastmottagningar. Direkt öster om programområdet ligger
Vallentuna idrottsplats, med en rad anläggningar såsom fot-

bollsplaner, ishallar och motionsspår. Söder om programområdet består den befintliga bebyggelsen mestadels av villor och enfamiljshushåll.
I nuvarande centrum pågår idag en förtätningsprocess genom nytillskott av ytterligare bostadsbebyggelse och handel.
Tuna torg och gågatorna renoveras och omgestaltas till förmån för gång- och cykeltrafikanter, samt för att underlätta
ett flanörsliv och möjliggöra framtida kopplingar i öst-västlig
riktning.
Ambitionen för de offentliga miljöerna gäller även för den
östliga sidan och syftar till att förstärka känslan av en samlad

stadskärna (läs vidare i Strukturplan Vallentuna).
I den norra delen av centrala Vallentuna ligger idag en anläggning som omfattas av Seveso lagstiftningen1. Anläggningen hanterar stora mängder gasol och lösningsmedel
och har därför strikta restriktioner på hur dess omgivning
kan planläggas. Både verksamheten och transporterna på
Teknikvägen och Väsbyvägen kräver skyddsavstånd. vilket
hämmar utvecklingen i området.

service i form av skolor, vårdboenden, förskolor, sporthallar
m.m. blandat med bostäder inom i stort sett hela programområdet.
På sikt finns också behovet av att söka annan lokalisering av
befintliga bensinstationer och bilförsäljning intill Roslagsbanan och Smidesvägen. Detta centrala läge lämpar sig för en
centrumanknuten verksamhet eller nya bostäder.

Bebyggelsen inom programområdet har huvudsakligen vuxit
fram ur 1950-talets planarbete. Även om servicen är koncentrerad till området runt stationen, så finns kommunal
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Bild ur Vallentuna Bildarkiv, www.vallentuna.se/bildarkiv Foto:Ahrenberg flyg, ca 1935

1

Verksamheter som hanterar farliga ämnen i mängder som överstiger en angiven maximalt lagrad mängd måste följa de regler som finns i den så kallade Sevesolagstiftningen.

Vallentuna kulturhus Foto: Max Plunger
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Centrala Vallentuna och dess omgivning, foto Vallentuna kommun / Sweco.

Vision för centrala Vallentuna

Vision

Program för centrala Vallentuna har sin utgångspunkt i Vallentuna kommuns övergripande vision, hämtad från kommunens Översiktsplan 2010-2030 (antagen av kommunfullmäktige den 17 maj 2010, aktuelliserad 2014)
”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad
natur- och kulturbygd ska centrala Vallentuna utvecklas
med småstadens bästa kvaliteter i en växande hållbar storstadsregion.”
Program för centrala Vallentuna är en fysisk tolkning av den
kommunövergripande visionen.
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Förena, blanda & koppla - En stadsutvecklingsstrategi
Utifrån ledorden förena, blanda och koppla ska en sammanhållen stadskärna skapas på båda sidor av järnvägen. En utmaning för att åstadkomma detta är att planera och arbeta
för att undanröja den fysiska barriär som järnvägen idag utgör och genom skapa länkar från stadskärnan utåt i form av
attraktiva stråk samt genom att ta fasta på de kvaliteter som
förstärker Vallentunas identitet.
Bebyggelsen är underordnad planstrukturen och bör gestaltats och utformas för att förstärka kopplingarna i öst- västlig
riktning samt för att förstärka grön- och kulturstrukturen.
För att förverkliga visionen i programmet för centrala Vallentuna kan vissa byggnader behöva byggas om.
Det viktigaste i det framtida utvecklingsarbetet är att kommande planering är inriktad på att överbrygga den fysiska
barriär som järnvägen utgör och att applicera ett angreppsätt som stödjer och förstärker den utpekade kopplingsstrukturen utifrån ledorden förena, blanda och koppla.
Vallentuna centrum ska utvecklas och förnyas så att de olika
delarna hänger samma så att en samlad småstadskaraktär
skapas och genom att centrums profil utbud och konkurrensmedel inriktas på ett sätt som skapar särart i relation till
köpcentrum i grannkommunerna. I Vallentuna är småstaden
en förhållandevis tät stadstyp och ett alternativ till smalhusområdet, men också till storgårdskvarteret, stenstaden och
den funktionalistiska staden.

Visionen för centrala Vallentuna förverkligas genom att
minska biltrafiken igenom centrala Vallentuna, genom att
förbättra kollektivtrafiken och genom gena stråk för gående
och cyklister samt genom en ökad funktionsblandning i programmets olika delar. Den tillkommande bebyggelsen sker
med fördel på redan exploaterad mark genom att områden
som ligger i centrum kompletteras med fler flerbostadshus,
stadsradhus och flerfamiljsvillor.
Framtidens stadskärna ska i både öst och väst ha ett rikt utbud av bostäder av olika karaktär, service, fritidsanläggningar
och kultur samt arbetsplatser. Vallentunasjön och kyrkan ger
Vallentuna en stark identitet som också stärker centrum. För
ett förverkligande av visionen för centrala Vallentuna kräver
engagemang från samtliga involverade aktörer.

Framtidens centrala Vallentuna föreslås därför vara tät och
funktionsblandad med en varierad bebyggelse med hög
miljöprestanda och en arkitektur av hög kvalitet på båda sidor om järnvägen.
Östra delen av Vallentuna centrum föreslås genomgå en stor
förändring avseende strukturen och innehåll. Området föreslås omvandlas till en kvartersstruktur som tydliggör och
stödjer stråken i centrum. Denna princip bör gälla för samtliga bostadskvarter inom programområdet. Östra delen blir
det enskilt största tillskottet av nya bostäder i centrala Vallentuna. För att skapa liv och rörelse i programområdet ska
bottenvåningarna generellt sätt innehålla lokaler för verksamheter och fasaderna vara öppna. Centrumutvecklingen
bör vidgas västerut genom att Gärdesvägen med dess tilltalande nya bebyggelse ges en framträdande roll.

De fysiska strukturerna i centrala Vallentuna är utformade
för att underlätta för Vallentunas invånare att göra klimatsmarta val och människor ska med lätthet kunna ta sig fram
till fots och med cykel. Biltrafiken i centrala Vallentuna leds
runt stadskärnan i västlig riktning istället för genom den. I
förläggningen av Allévägen och i direkt anslutning till stationsområdet föreslår program för centrala Vallentuna en
ny central stationspark som utgör stadens urbana mittpunkt
och en naturlig mötesplats för invånarna. Här kan träd och
växtlighet binda ihop de gröna stråken. Vid torget ska det
finnas cykelparkering . I anslutning till parken föreslås en kanalgata anläggas längs Ormstaåns flöde.
Bebyggelsen är underordnad planstrukturen och bör gestaltats och utformas för att förstärka kopplingarna i öst- västlig
riktning samt för att förstärka grön- och kulturstrukturen.

Centrum behöver öppnas upp och bli mer välkommande, då
det idag från stationsområdet upplevs som en stängd plats.
Tunahusets östra fasad behöver bli mer levande, genom att
öppna upp bottenvåningarna för kommers eller liknande.

Beskrivning av förslaget
Planstrukturen för centrala Vallentuna utgörs av ett rutnätssystem med väldefinierade gröna stråk i öst- västlig riktning
som syftar till att ena centrums idag åtskilda delar över stationsområdet. Bostadskvarteren är så kallade blandkvarter
och innehåller både bostäder, verksamheter och kontor.
Sammantaget möjliggör program för centrala Vallentuna en
utbyggnad av cirka 1600-2100 bostäder fram till och med
2030, inklusive angränsande områden.
De tilltänkta bostäderna kan uppföras med blandade upplåtelseformer. Närheten till Vetenskapsstaden och det goda
kollektivtrafikläget gör att centrala Vallentuna skulle kunna
planera för bostäder avseeda för unga och studenter.
En viktig utgångspunkt vid utvecklandet av centrala Vallentuna är att föreslå en utveckling som minskar Vallentuna
kommuns klimatpåverkan både när det gäller möjligheter till
klimatsmarta transporter och klimatpåverkan som uppstår
av bebyggelsen.

Illustration Vallentuna kommun / Sweco.

Stadsutvecklingskarta

13

N
Skala 1:4000 / A3
0m

150 m

300 m

75 m

Illustration Vallentuna kommun / Sweco.

Vision för centrala Vallentuna

Stationsområdet

I framtidens Vallentuna ska det vara enkelt, snabbt, bekvämt och tryggt att ta sig till och från stationen samt att byta trafikslag.
Vallentuna station med Roslagsbanan, är en central utgångspunkt för utvecklingen av Vallentuna. En enad stadskärna samt
ett förverkligande av visionen för Centrala Vallentuna är beroende av ett väl fungerande stationsområde. Hur bra kopplingarna i öst-västlig riktning beror i allra högsta grad på vilken stationslösning Vallentuna Centrum slutligen får.
Program för centrala Vallentuna redovisar tre huvudalternativ som bäst korrelerar med intentionerna med att skapa samband
och förstärka kopplingen mellan de östra och västra delarna av programområdet. Den centrala platsen möjliggör en utveckling av stadsmässiga kvaliteter i stationsnära lägen med plats för resanden och möten, verksamheter, bostäder. Kommande
förslag för stationslösning bryter befintlig fysisk barriär samt förenar ömse sidor om stationsområdet. Genom att utveckla
stationsområdet arbetar Vallentuna för att skapa en hållbar livsmiljö inom staden. Detta genom att förbättra trafiksäkerheten,
gynna en effektiv kollektivtrafik samt öka fokus på kvalitén på park- och offentliga miljöer.
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Oavsett stationslösning kommer ytterligare utredningar att behövas som ett underlag för de beslut som behöver tas. I detta
skede är det dock viktigt för Vallentuna kommun, att i dialog med Trafikförvaltningen SLL, tydligt redogöra för de alternativ
som är mest lämpade för platsen, utifrån programmets intentioner.

Idéskiss av stationstorg samt östra mot västra Vallentuna. Skiss White+Atkins

Sektion över stationsområdet med gång- och cykelbro, skiss Sweco.

Alternativa stationslösningar
Programmet redovisar 3 alternativa stationslösningar som alla bidrar till att förena och koppla östra och västra Vallentuna:
1.
2.
3.

Station i markplan med sidoplattformar och gångbro (variant gång- och cykelbro)
Station i markplan, förskjuten norrut, med mittplattform
Station i upphöjt läge på bro

Alternativen har olika påverkan på dels trafiken inom centrala Vallentuna och dels de närliggande områdena. Program för
centrala Vallentuna vill därför presentera alternativen för att öppna upp en dialog, samt viljeriktning kring utvecklingen av
stationsområdet.
Vad gäller plankorsningen Åby gata måste denna, ur trafiksäkerhetssynpunkt och av tekniska skäl, stängas i alternativen 2
och 3 samt troligen på sikt i alternativ 1. I alternativen 1 och 2 måste då biltrafiken på östra sidan ledas mot Smidesvägen. I
alternativ 3 kan en koppling för biltrafiken öppnas i centralpassagens förlängning.
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Idéskiss av östra mot västra Vallentuna, genom station på bro. Skiss White+Atkins

Sektion över Roslagsbana på bro, skiss White Arkitekter / Atkins, modifiering Vallentuna kommuna / Sweco.

Vision för centrala Vallentuna

Station i markplan - med sidoplattformar och gångbro
I detta alternativ är stationen kvar i befintligt läge med sidoplattformar och passager i plan vid plattformens norra och södra
läge. För att minska Roslagsbanans, och Banvägens, barriäreffekt anordnas en gångbro över stationsområdet i Allévägens förlängning. En stationslösning i markplan med gångbro förbättrar kopplingen och rörelserna mellan östra och västra delen av
programområdet. Föreslagen gångbro behöver anläggas i enlighet med stadsanalysen som visar på en minskad barriäreffekt.
Gestaltningen och utformningen av bron ställer krav på tillgänglighet samt väl utformade uppgångar och hissar. Gångbron
kan alternativt utformas för både gång- och cykeltrafik. Detta ställer dock höga krav på tillgängligheten för cykeltrafikanter
vilket innebär ramper upp till bron.
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Program för centrala Vallentuna föreslår att en station med en gångbro kompletteras med trafiksäkra passager mot Centralvägen, Allévägen samt Skördevägen. En utveckling av stationsområdet i detta avseende är viktig då program för centrala
Vallentuna skapar ett stort antal bostäder samt nya verksamheter öster om Roslagsbanan vilket kommer att medföra en ökad
rörelse mellan stationsområdets vardera sida samt ett liv över dygnets alla timmar.

Gångpassage

Bussangöring
Plattform som nuläget
Gångfartsområde
Ny gångbro

Teckenförklaring
Stationsområde nuvarande läge
Huvudsakliga fordonskopplingar
Gångfartsområde
Gångpassage

Gångpassage

Gångbro över spår

Illustration över stationsområdet med gångbro. Illustration Sweco

Station i markplan, förskjuten norrut, med mittplattform
Vid ett läge då Roslagsbanan kvarstår i marknivå föreslås en lösning där en ny station med mittplattform byggs i nytt läge,
längre norrut än idag. Nya gång- och cykelpassager kan anläggas både söder och norr om den nya plattformen.
Alléstråket öppnas upp och blir den nya gångpassagen söder om plattformen. Detta gör att ett mer centralt, sammanhängande stråk utan planskillnader kan skapas. Passagen kommer även att ligga i anslutning till det planerade gångfartsområdet,
vilket innebär säkrare passage för gång- och cykeltrafikanter. Programmet planerar också för en ny gångpassage i norra delen
av plattformen, vilket ytterligare förenar de västra- och östra delarna av centrala Vallentuna. Det medför också att resenärer
ges ytterligare entrémöjlighet till plattformen och en flexibilitet som kan öka attraktiviteten för pendling med kollektivtrafik.

Ny gångpassage

Genom att Vallentuna station byggs om och förses med en mittplattform kommer säkerheten att öka. En mittplattform
innebär att resenärer enbart behöver passera ett spår i taget för att nå plattformen, och risken att bli stående mellan spåren
minskar. Mittplattformen kommer ligga kvar i samma höjdläge som i nuläget, och gestaltas sammanhängande med den
tilltänkta stationsparken. Det ger också god tillgänglighet till tåg i båda färdriktningar och medför att trafikinformation kan
ges på ett gemensamt ställe på plattformen. En utformning med mittplattform medför att busshållplatserna kan kvarstå med
nuvarande lokalisering.
För att få fler att välja kollektivtrafiken är det viktigt med väl utformade väntplatser och plattformar. God möjlighet till skydd
mot väder och vind, sittplatser och bra tillgänglighet är viktiga nyckelaspekter vid en eventuell ombyggnad av stationsområdet.

Teckenförklaring
Stationsområde nytt läge
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Nytt läge
mittplattform

Gångfartsområde
Ny gångpassage
Stängsel förlängs

Gångpassage utgår

Gångfartsområde
Gångpassage
Stängsel

Illustration över stationsområdet med förskjuten plattform. Illustration Sweco

Vision för centrala Vallentuna

Station i upphöjt läge på bro
Roslagsbanan i ett upphöjt läge på bro minskar Roslagsbanans barriäreffekt avsevärt och förbättrar trafiksäkerheten väsentligt. Samtliga plankorsningar med Roslagsbanan i centrala Vallentuna kan tas bort samtidigt som det skapar förutsättningar
för en ny vägkoppling österut i stråket Centrumpassagen, Åby gata och Smidesvägen. Roslagsbanan i upphöjt läge förbättrar
inte bara trafiksäkerheten utan stärker också kopplingar mellan programområdets olika delar i synnerhet om Banvägen utformas med en gångfartszon i Allévägens förlängning samt en ny lokalisering av busshållplatserna.

Upphöjd Roslagsbana

De befintliga busshållplatserna föreslås flyttas söder om det tilltänkta gångfartsområdet eftersom de, i nuvarande läge, skulle
utgöra en barriäreffekt med höga kantstenar och minskade fria siktlinjer. En stationslösning i ett upphöjt läge ställer även
höga krav på tillgänglighet och på väl utformade trapphus/hissar för att nå plattformen.
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Gångpassage
Möjlig vägkoppling

För ett fungerande centralt torg är en Roslagsbana på bro en bra lösning men kan även skapa en visuell barriär mellan programområdets olika delar. Det är därför viktigt att en bro utformas med levande bottenvåningar, alternativt ha en konstruktion som snarare skapar vitala rum under bron och inte hindrar de visuella kopplingarna mellan den västra och östra sidan
av spårområdet.

Öppet i markplan

Gångfartsområde

Teckenförklaring
Stationsområde på bro

Gångpassage
Bussangöring
på båda sidor

Huvudsakliga fordonskopplingar
Upphöjd Roslagsbana

Gångfartsområde
Gångpassage

Illustration över stationsområdet med upphöjd Roslagsbana. Illustration Sweco

I nästkommande avsnitt presenteras en generell flödes- och rörelsestruktur som behöver kompletteras med stationsområdets utveckling. Det är därför i dagsläget svårt att redovisa en precis flödes- och rörelsestruktur, och den inom programmet presenterade strukturen är utvecklad i samband med den trafikutredning som kommunen tagit fram med hjälp av
expertis.
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Vision för centrala Vallentuna

Flödes- och rörelsestruktur

20

Trafiken har stor betydelse för hur samhället uppfattas. Genom att planera samhället för gång- cyklist-och kollektivtrafikanter kan yta frigöras för andra funktioner än biltrafik. I
program för centrala Vallentuna är de fysiska strukturerna
utformade för att underlätta för Vallentunas invånare att
göra klimatsmarta val och människor ska med lätthet kunna
ta sig fram till fots och med cykel överallt.

Skördevägen/Gymnasievägen, som också är programmets
viktigaste kopplingsgator. Cykel- och gångtrafiken dirigeras
mot viktiga målpunkter i centrala Vallentuna; mot gymnasiet, stationstorget, Vallentuna IP, Vallentuna kyrka samt mot
naturresvatet Björkby/Kyrkviken och Vallentunasjön. Vid
dessa målpunkter är det även viktigt att ordentlig cykelparkering är anordnat.

Trafik- och rörelsestrukturen i program för Vallentuna centrum är framarbetad utefter Vallentuna kommuns trafikstrategi. Vid planering, utformning och drift av trafiknätet ska
centrala Vallentunas trafikslag prioriteras i följande ordning:

Parkering
En parkeringsstrategi bör tas fram för centrala Vallentuna.
Parkeringsstrategin ska behandla parkering för bil och cykel i de centrala delarna för samtliga verksamheter såsom
pendlarparkering, kontor/arbetsplatser, skolor, boende och
handel.

1.
2.
3.
4.

Gångtrafik
Cykeltrafik
Kollektivtrafik
Biltrafik

Trafikprioritetsordningen syftar till att erhålla ett gaturum
och en flödes- och rörelsestruktur där utformningen, planeringen och underhållet utgår från människans behov i. Prioriteringen bör användas på kommunens vägar i såväl den
övergripande planeringen av områden som vid planering på
mer detaljerad nivå. Undantag bör göras för utryckningstrafik.
Då Banvägen idag utgör en tydlig barriär föreslår program för
centrala Vallentuna att Banvägen görs trafiksäkrare för gående och cyklister bl. a. genom gåfartszoner. En prioritering
av passager på de gåendes villkor underlättar ett enhetligare
centrumområde samt att Centrumpassagen och Allevägens
väst- östliga kopplingar blir mer funktionella.
En enad stadskärna samt ett förverkligande av visionen för
centrala Vallentuna är dock beroende av ett välfungerande
stationsområde. Hur bra kopplingarna i öst-västligriktning
blir beror i allra högsta grad på vilken stationslösning Vallentuna Centrum slutligen får.
Grunden för gång- och cykeltrafikanter utgörs i trafik- och
rörelsestrukturen av Centrumpassagen, Allévägen samt

Pendlarparkeringen (bil) i Centrala Vallentuna är väl utnyttjad och i programmet för centrala Vallentuna behöver den
kommande efterfrågan på parkering utredas vidare. Beroende på utbyggnadstakten i centrala Vallentuna kan pendlarparkeringar för bilresenärer lokaliseras till olika platser i
närheten av stationen. Hur parkeringarna anordnas kan
komma att variera över tid eftersom värdefull mark i stationsnära läge kan tas i anspråk för annan användning. I ett
första skede anordnas markparkering för att senare lokaliseras till exempelvis parkeringsgarage. Möjligheten till samutnyttjande av parkeringar i centrumkärnan bör även belysas
i en parkeringsutredning. Viktigt är att pendlarparkeringarna
är prydligt anordnade och om de uppförs i formen av garage
är gestaltade med hög kvalitet.
Cykelparkeringar finns på flertalet ställen i centrala Vallentuna. Parkeringarna är av varierande slag och kvalitet och
flera parkerade cyklar i stationens direkta närhet står inte i
iordningställda cykelställ. En parkeringsutredning kan påvisa
hur efterfrågan på cykelparkeringar kommer att utvecklas
över tiden samt ge ett bra underlag för var parkeringarna ska
lokaliseras samt hur de ska utformas för att bli attraktiva.

Typgata i centrala Vallentuna, skiss White / Atkins, modifiering Vallentuna kommun / Sweco.

Flödes- och rörelsestruktur
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Vision för centrala Vallentuna

Grön-och kulturstruktur

Inom centrala Vallentuna finns goda förutsättningar för att
skapa en attraktiv struktur med gröna och kulturella värden,
i enlighet med kommunens vision beskriven i Översiktsplanen (2010).
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Grön- och kulturstrukturen för centrala Vallentuna binder
samman målpunkter men en viktig utgångspunkt har varit
att skapa en tydlig orienterbarhet för att invånarna och besökare på egen hand kan ta sig till målpunkterna. Stationsparken intar en central knytpunkt och blir en kopplingsnod i
samtliga vädersträck.Programmet för centrala Vallentuna föreslår att koppla ihop gång- och cykelstråk med parker, natur
och kulturella målpunkter för att på så sätt bilda ett band av
grönska och natur från centrum ut till störrre naturområden.
I vissa partier med lite svagare samband kompletteras det
centrala gröna stråket med trädplanteringar, gräs, buskar och
gröna tak, serveringar, fickparker mm.
Samtliga kopplingsvägar har en målpunkt i en av programmets utpekade parker, Stationstorget, eller någon av de utpekade kulturnoderna som i dagsläget finns inom programområdet. Centrumpassagen, Allévägen samt Skördevägen/
Gymnasievägen är i programförslaget kantade av trädplanteringar och utformade så att gång- och cykeltrafikanter
prioriteras. För att skapa sammanhang, både fysiskt och visuellt, föreslår program för centrala Vallentuna att markbeläggningen tydligt markeras längs dessa kopplingsgator och
att markbeläggningen på dessa gator tydligt skiljer sig från
övriga gator inom programområdet.
Centralt för området är det stråk som binder samman Vallentuna IP, och i förlängningen Angarnssjöängen, med Centrum
och den kommande Våtmarksparken. Här kan Vallentunas
allra tidigaste historia från stenålder till idag via fornlämningar från flera olika tider och den byggda miljöns årsringar
användas som en utgångspunkt och resurs.
Bebyggelsens årsringar bygger kring bl.a. den medeltida
kyrkan, spåren från det industriella samhället i form av Vallentuna och Åby tegelbruk (tegelbruksvillorna) samt Tellus
maskins tidigare byggnad (nuv. gymnasiet), till det moderna

Vallentunas framväxt med Egnahems bebyggelse från tidigt
1900-tal och 1950-talets byggande av flerfamiljshus i centrum.

Även rekreation och friluftsliv är en viktig och naturlig del i
denna struktur, vars målpunkter behöver studeras ytterligare
i det kommande arbetet

Roslagsbanan har haft en mycket stor betydelse för Vallentunas framväxt och den kommer att vara betydelsefull även
för den kommande utvecklingen. En avgörande fråga är den
framtida utformningen av själva stationsområdet som kommer att prägla hela upplevelsen av centrum. Ovanstående
stråk är en viktig del i identitetsskapandet för Vallentuna och
en stark resurs för att skapa en särprägel. I anslutning till detta stråk bör också frågan om konstnärlig gestaltning lyftas in.

Stationsparken
Stationsparken har tillsammans med stationsutformningen
en nyckelroll i den struktur för planprogrammet som föreslås. Den nya stationsparken bör vara utformad så att en
mängd olika funktioner kan samsas på platsen. Genom att
utforma programområdets mest centrala mötesplats som en
grön plats skapas ett samtida möte mellan det urbana och
naturen.

I nordsydlig riktning utgör Banvägen ett viktigt huvudstråk.
Vägens fysiska barriär behöver överbryggas för att kopplingarna i östvästlig riktning ska fungera som sammanbindande
gator. Genom detta kopplas centrala Vallentuna ihop med
Prästgårdsparken, Våtmarksparken och Vallentunasjöns omgivningar.

Tätplanterade grupper av träd och en markbeläggning som
till stor del består av vegetation kommer att i samspel med
sin bebyggda omgivning skapa en modern mötesplats. Detta

skapar en multifunktionell offentlig plats som ger rekreationsmöjligheter såsom vila och lek men också i anslutning
till centrumlivets puls. Det skapar också ett liv under dygnets
alla timmar. Stationsparken tillsammans med föreslaget vattenstråk på Kanalgatan, bidrar förutom till att binda samman
områdena, minska mängden hårdgjord yta som karaktäriserar stora delar av programområdets östra delar. Kanalgatan
förlängs söderut och kopplas samman till anlagd damm vidare ut i Vallentunasjön.
Naturparken
Naturparken är i motsats till den nyanlagda Stationsparken,
utformad efter sin natuliga miljö och inte lika hårt planerad.
Detta för att stärka känslan och kopplingen till de närliggande grönområden, samt för att gynna den biologiska mångfalden i området.

På tvären kopplar programmets grönstruktur – och kulturstruktur genom dess utpekade stråk en grön nod till en kulturell nod vid Björkbyn/Kyrkviken. Denna koppling låter sig
även förverkligas via Allévägen där Kulturhuset är den ena
av två slutnoder.
I vissa partier med lite svagare samband kompletteras det
centrala gröna stråket med trädplanteringar, gräs, buskar och
gröna tak, fickparker mm. Programmet för centrala Vallentuna föreslår att koppla ihop gång- och cykelstråk med parker, natur och kulturella målpunkter för att på så sätt bilda
ett band av grönska och natur från centrum ut till naturen.
Grön- och kulturstrukturen är utformad med olika sorters
parker och de gröna stråken binder ihop centrala Vallentuna
med naturen.
Bland målpunkterna återfinns befintliga och nytillkommande parker, Vallentuna Kulturhus och bibliotek, Vallentuna teater, kyrkan, fornlämningar, Runriket, Våtmarksparken samt
gång- och cykelstråket runt Vallentunasjön.
Perspektiv mot Stationsparken, vy mot Vallentuna C, skiss White+Atkins

Grön- och kulturstruktur
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Vision för centrala Vallentuna

Övergripande gestaltningsprogram

Det övergripande gestaltningsprogrammet för program för
centrala Vallentuna redovisar principer för ny bebyggelse
inom programområdets gränser. Det handlar om övergripande utgångspunkter som har i syfte att understödja visionen. Det övergripande gestaltningsprogrammet kommer
att utgöra underlag för den fortsatta planeringen men kommande detaljplaner kan komma att behöva ta fram separata
gestaltningsprogram för att säkerställa hög kvalitet i stadsbyggandet och för att utgöra bättre underlag i bygglovshanteringen.
Generellt kan sägas att det inte är våningsantalet eller gestaltningen av en specifik byggnadskropp som är avgörande
för hur centrala Vallentuna kommer att upplevas i framtiden.
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Det viktiga är att den byggda strukturen förhåller sig till och
stödjer programmets fysiska struktur om en mer sammanhållen stadskärna. Våningsantalet kan och bör därför variera
inom intervallet 2-5 våningar.
I de allra centralaste lägena kan högre hushöjd prövas men
bör utformas för att tydliggöra och stödja viktiga drag i stadsbilden. Centrala Vallentuna har idag en varierad bebyggelse
i form, material samt storlek. Denna bebyggelsemosaik genererar stora gestaltnigsfriheter, särskilt inom programområdets östra del.
När centrala Vallentuna utvecklades från ett jordbrukssamhälle till ett stationssamhälle gick mycket av den äldre be-

byggelsen från jordbruksepoken förlorad. De få byggnader
som är kvar från denna epok är därför särskilt viktigt att bevara. Materialvalen kan skifta och likaså kommande byggnaders gestaltning. Fasadmaterial som finns i Vallentuna bör
användas, dvs. främst tegel, puts och trä.

Offentliga platser
I centrala Vallentuna ska gränserna mellan offentlig mark
och privat mark ska vara tydliga. Ägoförhållanden, fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar ska spegla
och stödja dessa gränser. De offentliga rummen inom stadskärnan ska avgränsas estetiskt tilltalande med bebyggelse,
träd, häckar, plank och staket. Glapp mellan byggnader hålls
samman, vilket bidrar till distinkta gaturum.

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

Parker
I Vallentuna centrum ska föreslagen grönska konsekvent
användas för att förstärka stadsrum, ge en tilltalande stadsbild samt för att koppla samman de olika centrumdelarna.
Blå strukturen 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.

och parkmöblering. De naturliga landmärken som finns i
centrala Vallentuna ska användas som accenter i landskapet.

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

Gator i centrala Vallentuna 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 Val-

Gator och stråk
Gatunätet i centrala Vallentuna 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.

lentuna ska vara utformade 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
belysning.
Dagvatten kan vid lämpliga ställen synliggöras i gatumiljön
och på så vis bidra till estetisk tilltalande miljöer.

Kvarter och bebyggelsekaraktär
I centrala Vallentuna ska ny bebyggelse lokaliseras och utformas för att stödja offentliga rum och programmets stråktänk.
Varje ny åtgärd i form av byggnader eller anläggningar ska

förutom sitt egenvärde även tillföra kvaliteter till helheten,
samt utformas med hög arketoniska kvalitét.
I centrala Vallentuna ska kvarteren vara måttligt stora. Olika
byggnadstyper och verksamheter blandas inom kvarteren.
Kvarteren kan innehålla bostäder i form av flerbostadshus,
parhus, stadsradhus Därtill ska kvarteren innehålla verksamheter som passar in i en småstadsmiljö. 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
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”Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar
Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion.”

Perspektiv mot stadspark, vy mot Vallentuna C, skiss White+Atkins

Referensbild Hammarby sjöstad, medverkande: Sweco Architects

Bebyggelsesektion centrala Vallentuna, skiss White Arkitekter/ Atkins, modifiering Vallentuna kommun / Sweco.

Vision för centrala Vallentuna

användas för verksamhetslokaler. Byggnaderna ska ha levande bottenvåningar för att ge liv och rörelse till området.

nadskroppar, till exempel flerbostadsvillor, parhus eller villor
öppenhet och genomsiktlighet.

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 indelning. En tumregel är en indelning i cirka
20–25 meter breda fasadpartier. Mot omgivande vägar kan
bebyggelsen med fördel bestå av längre byggnadskroppar
med flera trapphusenheter. Inom kvarteren, i närheten av
befintliga villor och in mot grönområden ger mindre bygg-

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.
I centrala lägen ska byggnader ligga i kvarterens ytterkant. I
övrigt kan kvarteren vara indragna några meter från kvartersgränsen för att ge plats för en smal förgårdsmark. Gårdarna
inne i kvarteren kan utformas med stor individuell frihet när
det gäller material, grönska, möblering med mera. Garage,
car-ports, förråd och nätstationer ska ha en prydlig utform-

ning som samspelar 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.

Hållbart byggande
I Vallentuna kommun är det uppvärmning av hus och transporter som påverkar klimatet mest. Enligt kommunens gällande översiktsplan ligger utmaningen i att planera för en
kombination av både god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning samt en ökad rörlighet inom och till och från
regionen. Hänsyn ska alltid tas till klimatpåverkan och att energieffektiviteten ökar. En inriktning där kommunen ligger i
framkant med alternativa och innovativa energilösningar ska

gälla i såväl planeringen för bebyggelse som infrastruktur,
kommunikationer och näringslivsutveckling.
Det långsiktigt goda livet i kommunen förutsätter ren luft
och rent vatten, lättillgängliga oförstörda naturområden och
låga bullernivåer.
I centrala Vallentuna är miljökraven för den tillkommande
bebyggelsen, kontoren, förskolorna, skolorna med mera
högt ställda och utformas för att med god marginal klara Boverkets energikrav.
Dagvatten ska tas om hand lokalt där så är möjligt. Ett kontinuerligt arbete pågår med att förbättra Vallentunasjöns
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Förslag på bebyggelse, skiss Magnolia Bostad AB

Referensbild Östra kanalstaden, Österåker, skiss Sweco.

ekologiska status. Det är särskilt viktigt att den tillkommande
bebyggelsen inte försämrar sjöns situation. Där marken inte
tillåter lokalt omhändertagande kan ett alternativ vara att
förse den nya bebyggelsen med gröna tak.
Det hållbara byggandet kan påverka bebyggelsens utformning men ska inte ge avkall på centrala Vallentunas
stadsmässighet. Bebyggelse ska uppföras i sunda och giftfria material. 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 att ta hand
om organiskt avfall.

De gröna taken kan också fungera som offentliga terrasser
men även för exempelvis stadsodling eller biodling. Förutom
att takens vegetationssystem bidrar till en bättre stadsmiljö
och till att öka den biologiska mångfalden i stadsdelen så
fyller takterrasserna en social och pedagogisk funktion som
sociala rum samt så försträker de programområdets gröna
stråk och kopplingar.
I centrala Vallentuna eftersträvas en varierad bebyggelse.
För att ge en god helhetsverkan 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 ta tillvara Vallentunas historia är det viktigt att möjliggöra ett bevarade av den äldre bebyggelsen. 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.

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 utformande av det offentliga rummet är en måttstock som alla
som ansvarar för byggnationerna att förhålla sig till.

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 bebyggelseutvecklingen.
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Referensbild Södra Rosendal, skiss Utopia Arkitekter

Referensbild Södra Rosendal, skiss Utopia Arkitekter

Genomförandestrategi

Process och fortsatt arbete

Program för Centrala Vallentuna är inte ett heltäckande dokument utan syftar till att ange en planeringsinriktning och
en plattform för framtida kommunala beslut.
Programarbetet med programsamråd är det första skedet
i processen för att utveckla centrala Vallentuna. Efter programsamrådet kommer synpunkter som inkommit att sammanställas och redovisas. Därefter fattas beslut om inriktningen för det fortsatta arbetet med området.
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Nästa steg i planeringsprocessen är detaljplanering. Programområdet kommer att delas in i flera olika detaljplaner.
Som tidigare nämnts pågår redan idag ett antal detaljplaner
inom området. Fler detaljplaner kommer att startas upp,
både på privat och kommunal mark. Detaljplaner på den
privatägda marken startas upp i takt med att intresse för
utveckling finns. För den kommunäga marken kommer en
strategi för markanvisning och etappindelning arbetas fram
efter programsamrådet.
Programmet för centrala Vallentuna kommer fungera som
en gemensam plattform och vison genom hela planeringsoch genomförandeprocessen.
Bebyggelsen är underordnad planstrukturen och bör gestaltats och utformas för att förstärka kopplingarna i öst- västlig
riktning samt för att förstärka grön- och kulturstrukturen.
För att förverkliga visionen i programmet för centrala Vallentuna kan vissa byggnader behöva byggas om/rivas. Det
viktigaste i det framtida utvecklingsarbetet är att kommande
planering är inriktad på att överbygga den barriärer som
järnvägen utgör och att applicera ett angreppsätt som stödjer och förstärker den utpekade kopplingsstrukturen utifrån
ledorden förena, blanda och koppla. Program för centrala
Vallentuna ska ses som en gemensam plattform så att kommunen, kommuninvånare, företagare, byggherrar och andra
parter ska ha en gemensam vision och vara överens om principerna för en fortsatt utbyggnad av stadskärnan.
Inför kommande detaljplanering för centrala Vallentuna
finns behov av flertalet kompletterande utredningar. Det
planeringsarbete som pågår inom programområdets gränser idag kan fortgå genom en anpassning till programmets

intentioner. Kommande arbeten och detaljplaner som ligger
i väntan på att påbörjas kan startas upp genom att förhålla
sig till både kommunens översiktsplan samt program för
centrala Vallentuna. I vissa fall kan planerade arbeten behöva invänta utredningar, men detta beslutas av från fall till fall.

•

Barriäreffekter för djur och växter vid genomförandet av
planprogrammet i sin helhet samt möjlig påverkan på
fridlysta arter inom vissa planer.

•

Den omfattande strukturomvandlingen som planprogrammet i sin helhet innebär kan ge upphov till
betydande miljöpåverkan på kulturmiljövärdena. En
kulturmiljöutredning och konsekvensbedömning för
planerna/programmet bör tas fram.

Ett förverkligande av visionen i enlighet med programmets
intentioner kräver att följande utredningar genomförs, prioriteringsordningen föreslås vara följande:

Behovsbedömning
Syftet med en miljökonsekvensutredning är att redovisa
en bedömning av de miljökonsekvenser som ett program
kan ge upphov till samt att föreslå åtgärder som avhjälper
eller minskar de eventuellt negativa effekter som programmet kan medföra. En behovsbedömning genomförs för att
motivera ett ställningstagande för om en plan kan förväntas
medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Vad gäller
programarbete ställer lagstiftningen inga krav på att en behovsbedömning ska göras. För program centrala Vallentuna
har ett underlag för behovsbedömning av planprogram för
centrala Vallentuna (Sweco, 2014) tagits fram. För program
för centrala Vallentuna har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.
Den miljöpåverkan som de enskilda planerna ger upphov till
behöver inte nödvändigtvis leda till bedömningen att planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Men det är viktigt att det säkerställs att de miljöfrågor
som programmet och planerna kan ge upphov till hanteras i
planprocessen. Det kan t.ex. tydliggöras när kommunen fattar beslut om betydande miljöpåverkan för detaljplanerna.
Det underlag som tagits fram för att vara ett stöd i kommande bedömning om betydande miljöpåverkan lyfter fram ett
antal riskområden att särskilt ta hänsyn till i fortsatt planläggning av centrala Vallentuna:
Eventuell påverkan utanför planområdet om omflyttning av
befintlig verksamhet blir aktuell.
•

Delar av Tellusområdet och Vallentuna centrum ligger i
område med översvämningsrisk.

•

Om lokalt omhändertagande av dagvatten inte kan
uppnås inom planprogrammets område riskerar Vallentunasjöns ekologiska status att försämras. En övergripande dagvattenstrategi för området behöver tas fram.

•

Risk för markföroreningar bör utredas vid ändrad markanvändning inom ett antal områden.

•

Bullerberäkningar bör göras för de planer som ingår i
programmet så att en godtagbar ljudnivå uppnås.

•

En uppdaterad riskanalys bör göras för de kommande
detaljplanerna inom programområdet.

Utbyggnad och tidplan
Genomförandet av programmet kommer att pågå under
flera år. Inriktningen är att programområdet ska vara fullt utbyggt år 2030.
För att förverkliga programmets intentioner krävs ett nära
samarbete med programområdets olika fastighetsägare. Delar av den exploateringsbara marken inom programområdet
ägs av privata aktörer. Ett genomförande av programmet fullt
ut är beroende av fastighetsägarnas vilja att utveckla sina
fastigheter. Kommunen har endast möjlighet att styra genomförandet av programmet på den kommunägda marken.
I de centrala delarna av programområdet är kommunen stor
markägare och kan själv styra utbyggnadstakten. Genom
att utveckla bostäder i de mest centrala delarna av Vallentuna skapas incitament för de privata aktörerna att utveckla
handel, service och andra verksamheter då kundunderlaget
ökar. För att öka attraktivitetet till området kan t ex Stations-

parken byggas ut i tidigt skede tillsammans med ett eller flera
bostadsprojekt.
En övergripande tidplan med etappindelning för den kommunägda marken kommer att tas fram efter programsamrådet. Utbyggnadstakten av området i övrigt kommer vara
avhängit de privata fastighetsägarnas utvecklingsplaner.

Huvudmannaskap
Kommunen föreslås vara huvudman för allmänna platser i
programområdet.
Några av de allmänna gatorna och offentliga platserna som
föreslagits i programmet ligger idag på privat mark. För att
kunna genomföra dessa anläggningar krävs inlösen eller frivilliga överenskommelser med fastighetsägarna.

Exploateringsekonomi och finansiering
För att förverkliga planerna i programmet krävs kommunala
investeringar för bland annat upprustning och nyanläggning
av gator och offentliga platser.
Investeringarna kommer delvis att finansieras genom markförsäljning och uttag av exploateringsbidrag. Exploateringsbidraget kommer att regleras i kommande exploateringsavtal och innebär att de privata fastighetsägarna är med och
bekostar delar av de kommunala investeringarna.
Tidiga ekonomiska kalkyler visar att inkomster från försäljning och exploateringsbidrag förväntas att täcka de kommunala exploateringsutgifterna. Det finns dock risk att projektet
blir ekonomiskt framtungt då flera kommunala investeringar
föreslås ske tidigt i processen. För att balansera upp de tidiga
kommunala investeringarna bör bostadsutveckling på kommunens mark prioriteras och genomföras tidigt i processen.

Kommande utredningar
Trafikutredning
Det är av högsta prioritet att Vallentuna kommun genomför
en trafikutredning i syfte att säkerställa ett hållbart trafiksystem. Trafikutredningen behöver även analysera Åbygatans

förlängning mot Lindholmsvägen samt lokalisering av pendlarparkeringar i anslutning till programområdets gränser.
Programmets flödes- och rörelsestruktur är i behov an en
trafikutredning för att säkerställa en struktur med biltrafik
som leds runt centrala Vallentuna istället för genom den via
Banvägen. Särskilt viktig blir att belysa och analysera än västlig förbindelse samt hur en sådan alternativ vägdragning kan
kopplas norr och söderut. Trafikutredningen behöver belysa
parkeringsfrågor, särskilt pendlarparkering och lokalisering
av dessa samt cykelparkering i enlighet med programmets
intentioner om att koppla, förena och blanda centrala Vallentuna. Utöver det behöver en kommande trafikutredning
belysa bullerfrågan generellt samt hur nyttotrafik färdas i ett
centralt Vallentuna utformat på de gåendes villkor. Följande
trafikutredning bör även innehålla en hastighetsplan.
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Stationsområdet (Roslagsbanan)
Program för centrala Vallentuna är utöver trafikutredningen
i behov av en utredning som belyser stationen. Ett förverkligande av programmets vision och ett ihopkopplande av programområdets olika delar är i högsta grad beroende av hur
stationslösningen blir. Kommande utredning behöver belysa
för- och nackdelar med en stationslösning i mark respektive
i ett upphöjt läge och redogöra för en ekonomisk kalkyl för
respektive lösning. Det är även viktigt att kommande utredning belyser risker kopplat till Roslagsbanan.
Kulturmiljöanalys
Inför kommande byggnadsetapper finns ett behov av en fördjupad kulturmiljöanalys över programområdet. Denna bör
ha sin utgångspunkt i kommunens kulturmiljöprogram

Illustration Vallentuna kommun / Sweco.

anlagda strukturer & nätverk · förutsättningar

30

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

