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Inledning 
Skriftliga synpunkter på den fördjupade översiktsplanen utgör allmän handling. 

Namn och adress har registreras i ärendet, behandling sker enligt 

dataskyddsförordningen. Följande dokument är en sammanställning av inkomna 

yttranden. Ställningstaganden till dessa yttranden redovisas i en samrådsredogörelse 

när det reviderade planförslaget går ut på granskning. I Dokumentet har yttranden 

avpersonifierats, i löpande text med följande markering xxxxxxxxx.
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Yttranden 

1. Länsstyrelsen Stockholm 

Länsstyrelsens uppdrag 

Det är främst under samrådsskedet som länsstyrelsen särskilt ska ta tillvara och 

samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar 

och ge råd i fråga om allmänna intressen enligt 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska vidare 

särskilt verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses, att 

miljökvalitetsnormer (MKN) enligt miljöbalken följs, att mellankommunala frågor 

samordnas på ett lämpligt sätt och att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till 

människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 

erosion. 

 I rollen att samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på 

förslaget till översiktsplan från Försvarsmakten, Luftfartsverket (LFV), Post- och 

telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Svenska kraftnät och 

Trafikverket Region Stockholm. Inkomna yttranden bifogas. Länsstyrelsen har också 

tagit del av Region Stockholms synpunkter. 

Samrådsyttrandet är uppdelat i tre delar. 

 Övergripande synpunkter 

 Synpunkter på statliga och mellankommunala intressen 

 Länsstyrelsens råd angående allmänna intressen 

Övergripande synpunkter 

I fördjupningen av översiktsplanen för västra Vallentuna tätort presenterar 

kommunen fem strategier för områdets rumsliga utveckling och fysiska planering. 

Dessa är: 

 Att bidra till en trygg, attraktiv och mångfunktionell småstad 

 Samspel och samarbete 

 Sammankoppla, samordna och överbygg 

 Stödja utvecklingen av centrum 

 Avvägd förtätning och expansion 

I dagsläget finns totalt omkring 4000 bostäder i flerbostadshus och småhus inom 

området. Den fördjupade översiktsplanen redovisar förutsättningar för omkring 1700 

tillkommande bostäder inom västra Vallentuna tätort. FÖP:en är indelad i sex 

delområden med olika karaktär och olika förutsättningar för utveckling och 

exploatering. Störst tillskott av bostäder planeras i den centrala delen (området 5), 

samt i de västra delarna (områdena 1 och 2). 
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Länsstyrelsen anser att den fördjupade översiktsplanen på ett tydligt sätt redovisar 

kommunens ambitioner för utvecklingen i västra Vallentuna tätort. Kommunen 

redovisar också på ett bra sätt behovet av kommande utredningar, och visar en 

förståelse för den problematik som t.ex. potentiella föroreningar och påverkan på 

spridningssamband som kan aktualiseras i samband med en ändrad 

markanvändning. Länsstyrelsen stödjer kommunens intention att förtäta i befintliga 

områden och på så vis bland annat bidra till ökat underlag för kollektivtrafik. Vissa av 

de delområden som föreslås få ändrad användning kan dock vara problematiska. 

Framförallt handlar det om de platser där utveckling föreslås inom riksintresset för 

Arlanda flygplats. Dessa delar tillhör också de delar av planområdet som får sämst 

tillgång till kollektivtrafik och riskerar att bli bilberoende i högre grad än de mer 

centrala delarna. 

De vägledande texterna inom respektive område kan i vissa fall motsäga övergripande 

ställningstaganden i FÖP:en och vägledande texter inom de olika delområdena. 

Exempelvis beskrivs att jordbruksmarken inom område 2, söder om Väsbyvägen, 

bevaras i den övergripande avsikten/vägledningen för område 2, samtidigt som det 

framgår att delområde 2a ska få ändrad användning med flerbostadshus och småhus i 

grupp. De motsägelser som finns rörande jordbruksmarken kan få till följd att det är 

svårt att veta om efterföljande detaljplanering följer översiktsplanen eller inte. 

Länsstyrelsens synpunkter på statliga och mellankommunala intressen 

Synpunkterna i detta avsnitt kopplar till de frågor som Länsstyrelsen även har att 

bevaka i granskningsskedet enligt 3 kap. 16 § PBL. 

Riksintressen 

Riksintresse för kommunikation, 3 kap. 8 § miljöbalken - Arlanda flygplats 

Delar av planområdet inom delområde 1 ligger inom lågfartsområdet som är en del av 

riksintresseanspråket för Arlanda flygplats. Inom området som berörs av 

lågfartsområdet får det inte tillkomma nya tätorter. Befintliga tätorter får inte heller 

utökas inom detta område. Länsstyrelsen bedömer, i likhet med Trafikverket och 

Swedavia, att planförslaget i denna del innebär en utvidgning av tätorten Vallentuna. 

Därmed riskerar riksintresset för kommunikationer, Arlanda flygplats, att påtagligt 

skadas. Se vidare Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport (divaportal. 

org). 

Översiktsplanen bör också kompletteras med information om att samråd ska ske med 

LFV och berörda flygplatser om höga objekt (över 20 meter ovan marknivå) planeras 

inom flygplatsens MSA-ytor.  

Riksintresse för kulturmiljövården, 3 kap. 6 § miljöbalken 

Delar av området ligger inom eller angränsar till riksintresse för kulturmiljövården, 

Skålhamravägen [71]. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som riskerar att 

påtagligt skada de uttryck som ligger till grund för riksintresseanspråket enligt 3 kap 

6 § miljöbalken. Efter revidering och nytt beslut från Riksantikvarieämbetet den 

2021-07-02 har gränsen för riksintresset delvis ändrats. Samrådshandlingen behöver 

därmed justeras så att den utgår från rätt underlag. Beslutet med motiv och uttryck 

går att läsa i sin helhet här, Riksintressebeskrivningar | Riksantikvarieämbetet 
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(raa.se) Länsstyrelsen anser att förhållningssättet till riksintressets uttryck så som det 

beskrivs i samrådshandlingen på sidan 88 behöver förtydligas så att det tydligare 

framgår hur kommunen avser att tillgodose riksintresset. Utöver förhållningsätt 

saknar Länsstyrelsen en analys av förslagets påverkan på riksintressets uttryck samt 

vilka åtgärder som planeras för att undvika och motverka negativa miljöeffekter på 

riksintressets värden. Länsstyrelsen anser att det är av särskild vikt att kommunen 

utvecklar resonemanget om hur föreslagen bebyggelseutveckling inom område 1 

skulle påverka riksintresset Skålhamravägen och dess uttryck. På s 41-42 i 

samrådshandlingen beskrivs delvis värdena inom riksintresset och möjligheterna att 

lyfta fram de kulturhistoriska värdena inom området, men det saknas en analys av 

eventuell påverkan. Sammantaget är det utifrån samrådsunderlaget inte möjligt att 

bedöma huruvida kommunen kan tillgodose riksintressets uttryck i den fortsatta 

planeringen. Risk för påtaglig skada kan därför inte uteslutas. 

Mellankommunala frågor 

Länsstyrelsen är positiv till ambitionen att skapa bostäder i centrala delar av 

Vallentuna som i RUFS 2050 pekas ut som primärt eller sekundärt bebyggelseläge 

respektive strategiskt stadsutvecklingsläge. Inom delar av områdena 1 och 2 föreslås 

dock en förändrad markanvändning inom den regionala grönstrukturen, Rösjökilen. 

Länsstyrelsen anser att bebyggelsestrukturen i dessa områden i FÖP:en bättre bör 

anpassas till föreslagen markanvändning i RUFS. Inom område 2 föreslås även 

jordbruksmark att tas i anspråk för bebyggelse. Se vidare under rubriken 

Jordbruksmark. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

Vallentunasjön är recipient för dagvatten inom området för den fördjupade 

översiktsplanen. Sjön har dålig ekologisk status vilket beskrivs översiktligt i FÖP:en 

(under Värden och hänsyn). En mottagande vattenförekomst med dålig status utgör 

en utmaning i kommande exploateringar, både för att tillgodose icke 

försämringskravet och för att inte äventyra möjligheten att följa MKN. I 

beskrivningen av de områden som ingår i FÖP:en ger kommunen bra översiktlig 

vägledning inför kommande detaljplanering, med information om identifierade 

hänsynstaganden, risker och behov av kommande utredningar. I FÖP:en kopplar 

dock inte kommunen behovet till efterföljande av MKN. För att FÖPen ska bli en 

tydligare vägledning i detaljplaneskedet bör kommunen redogöra för vilken 

vattenförekomst som berörs av planläggningen av de olika delområdena och vilken 

hänsyn som behöver tas utifrån möjligheten att följa MKN för de berörda 

vattenförekomsterna. 

Kommunen beskriver hur förorenat dagvatten ska hanteras för att inte riskera att 

dagvattenhantering utformas på ett sätt som strider mot vattentäkten Västlundas 

skyddsföreskrifter. För att bibehålla vattenförekomsten Västlundas kvantitativa status 

krävs dock att infiltration av rent dagvatten främjas inom tillrinningsområdet till 

vattenförekomsten. Kommunen bör utöver den kvantitativa statusen även redogöra 

för hur man avser att bibehålla den kvalitativt goda statusen för vattenförekomsten 

över tid. Vidare bör kommunen tydligare redogöra för utbredningen av 

vattenförekomsten respektive vattentäkten. Detta skulle underlätta förståelsen när 

man läser vilka hänsynstaganden som behöver göras inom de olika områdena i 

förhållande till grundvattenförekomsten. 
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Kommunen behöver också redogöra för hur föroreningar i mark- och grundvatten 

potentiellt kan påverka möjligheten att följa MKN, och redogöra för om riskerna 

behöver hanteras inom de olika delområdena i förhållande till den 

dagvattenhantering som är aktuell. 

Vidare behöver kommunen redogöra för om det finns risker kopplade till dagvatten 

från det snöupplag som beskrivs inom område Grönområde G4 och hur man avser att 

hantera det i förhållande till mottagande vattenförekomsts MKN. 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Kommunen skriver relativt kortfattat om buller från väg, järnväg, flyg och 

verksamheter. Inom området för FÖP:en finns förutsättningar för att bygga bostäder 

med acceptabla trafikbullernivåer. I vissa lägen kan det krävas bullerskyddad sida för 

att uppnå trafikbullerförordningens riktvärden. Det är bra att kommunen redan i 

FÖP:en beskriver behovet av bullerutredningar i detaljplaneskedet. Länsstyrelsen 

anser att kommunen gärna får utveckla avsnittet om buller ytterligare, och till 

exempel resonera kring vilka kvaliteter som kommunen anser är viktiga om 

bebyggelse lokaliseras till bullerutsatta miljöer. 

Förorenad mark 

Kommunen behöver i ett tidigt skede utreda föroreningssituationen för områden 

inom FÖP:en. Utredningar bör göras i ett så tidigt skede som möjligt. Områden där 

flyktiga ämnen har hanterats behöver särskilt beaktas då de kan medföra risker för 

människors hälsa i inomhusluften och att de är mer spridningsbenägna än andra 

föroreningar (t.ex metaller i jord) och tar längre tid att åtgärda. 

 Det är bra om tillsynsmyndigheten involveras så tidigt som möjligt i nya projekt. 

Hästhållning, allergener 

I FÖP:en finns en kortfattad beskrivning av hästhållning och hästallergener. 

Kommunen nämner att det är vanligare med hästhållning i tätortsnära miljöer 

jämfört med annan djurhållning. Det är bra att kommunen uppmärksammar de 

problem med lukt, allergi och annan olägenhet för människors hälsa som kan uppstå i 

samband med utveckling i närheten av hästverksamhet. 

 Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen avser att tillämpa en 

försiktighetsprincip vid utveckling i närheten av verksamheter med hästhållning. 

Kommunen har nämnt olika faktorer som påverkar spridningen av allergener, såsom 

topografi, växtzoner, storlek på hästverksamheten och meteorologi. Länsstyrelsen vill 

betona att förhärskande vindriktningar kan ha en påverkan på hur långt allergener 

sprids. Om verksamheten ligger i den förhärskande vindriktningen kan ett längre 

avstånd till annan bebyggelse krävas. 

Risk för översvämning 

Den fördjupade översiktsplanen skulle kunna vara ett bättre stöd i den fortsatta 

planeringen om riskområden och mark som är lämplig för åtgärder för hantering av 
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risker framgår av kartorna för respektive område. Exempel på åtgärder som kan 

redovisas i kartor är skyddsavstånd, skyfallsstråk och skyfallsytor. Att visualisera ytor 

för åtgärder kan vara särskilt värdefullt för områden med överlagrade risker. Detta 

eftersom åtgärder för att hantera olika risker antingen kan samordnas och möjliggöra 

synergier eller medföra utmaningar vad gäller åtgärdernas genomförbarhet. 

Länsstyrelsen har under 2021 publicerat en ny översiktlig och länstäckande 

skyfallskartering som ska vara till stöd för länets arbete med översvämningsrisker. 

Målet med karteringen är att skapa ett länstäckande kunskapsunderlag för att kunna 

hantera översvämningsrisker till följd av skyfall som kan uppstå i ett framtida klimat. 

Skyfallskarteringen kan användas som planeringsunderlag för bland annat 

riskhantering, beredskapsplanering, detaljplanering i tidigt skede och 

översiktsplanering. Skyfallskarteringen finns i Länsstyrelsens geodataportal. 

Risk för ras 

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har gjort en kommuntäckande kartering 

av ras och skredförutsättningar men noterar att beskrivningen av karteringen endast 

beskriver risken för skred. Kommunen bör förtydliga om karteringen även omfattar 

risk för ras eller om sådana risker behöver studeras vidare inom ramen för 

efterföljande planering. 

Klimatrelaterade risker 

Inom plangränsen för FÖP:en finns områden med befintlig bebyggelse som är utsatt 

för risk för översvämning, ras, skred och erosion. Kommunen ska i en översiktsplan 

ge sin syn på risken för skador på den befintliga byggda miljön som kan följa av 

översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana 

risker kan minska eller upphöra. Denna information ska därmed framgå i den 

fördjupade översiktsplanen. 

Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL 

I det följande framförs synpunkter och information som är att betrakta som råd i 

fråga om allmänna intressen enligt 3 kap. 10 § punkt 2 PBL. 

Grönstruktur 

När det kommer till möjligheten för rekreation, fritidsaktiviteter och lek hänvisar 

kommunen till befintliga gröna stråk i kommunen. I ett förändrat klimat blir det allt 

viktigare med en bostadsnära grönstruktur, dels för att skapa skugga på innergården 

men även för att skugga delar av fasaden under vissa tider på dygnet. Även vid 

förskolor och skolor är det viktigt med grönstruktur för barns hälsa och utveckling. 

Inför kommande process bör kommunen utveckla sitt resonemang kring grönstruktur 

kopplat till hälsa. 

Jordbruksmark 

Kommunen bör redan i den fördjupade översiktsplanen formulera vilka väsentliga 

samhällsintressen enligt 3 kap. 4 § miljöbalken som ska tillgodoses genom att 

brukningsvärd jordbruksmark pekas ut för ianspråktagande. Kommunen bör även 
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utreda varför detta samhällsintresse inte kan tillgodose genom att annan mark tas i 

anspråk. 

I område 2b, 2c och 2d finns jordbruksmark nordost om och längs Väsbyvägen som 

kommunen pekar ut för bebyggelse. Området är även utpekat för utveckling av 

blandad bebyggelse i kommunens översiktsplan. I översiktsplanen framgår dock även 

att intrång i befintlig jordbruksmark ska minimeras i området. I delområdena 1b och 

1f, som redovisas som tätortsområde med ändrad markanvändning, anges att 

jordbruksmarken ska undantas från hårdgörande eller exploatering. Länsstyrelsen 

anser att det blir otydligt vad som egentligen avses med jordbruksmarken inom dessa 

delområden då text och karta inte stämmer överens. Kommunen bör tydliggöra vad 

som gäller i dessa områden för att FÖP:en ska fungera som ett stöd i kommande 

planering. 

På sidan 92 i samrådshandlingen under Jordbruksmark skriver kommunen att 

jordbruksmarken kring korsningspunkt Teknikvägen och Väsbyvägen inte finns med i 

åkermarksgraderingen från 1976. Länsstyrelsen tolkar det som att kommunen menar 

att det talar emot markens status som brukningsvärd jordbruksmark. Länsstyrelsen 

delar inte kommunens bedömning. Länsstyrelsen anser att det inte är en indikation 

på att marken inte skulle vara brukningsvärd. Snarare tyder det faktum att den 

intilliggande åkern på sydvästra sidan av Väsbyvägen har graderats till 4 och 5 på god 

jordmån även på nordöstra sidan. 

Kulturmiljöer 

Länsstyrelsen saknar en samlad och övergripande beskrivning av vilka områden med 

höga kulturvärden som påverkas av förtätning och annan förändring som föreslås i 

planen. 

Länsstyrelsen delar bedömningen i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen (HKB) om 

att planförslaget har en övergripande inriktning för hur hänsyn ska tas till 

kulturmiljövärden, men att den inte är tydlig på delområdesnivå (sid 32-33). De 

rekommendationer och åtgärdsförslag som anges kan med fördel arbetas in i planen. 

Fornlämningar 

Det bör tydligt framgå att i kommande detaljplanering kan områden inom FÖP:en bli 

föremål för arkeologisk utredning för att fastställa att inte oupptäckta fornlämningar 

kommer att beröras. Detta är särskilt viktigt i texten där de olika 

utvecklingsområdena presenteras. Planen bör innehålla en analys av hur 

fornlämningsmiljöer inom planområdet kan komma att påverkas av den föreslagna 

bebyggelseutvecklingen. 

Det bör tydligt framgå att alla arbeten som berör fornlämning är tillståndspliktigt 

enligt kulturmiljölagen 2 kap och ska samrådas med Länsstyrelsen. Till en 

fornlämning hör även ett markområde runt lämningen som har samma lagskydd. 

Detta område kallas fornlämningsområde och syftar till att skydda lämningen mot en 

alltför närgången exploatering. Denna information skulle med fördel kunna fogas in i 

texten om fornlämningar och historiska lämningar på s 89 i samrådshandlingen. 
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Naturvärden 

I naturreservatet Björkby kyrkviken förekommer arten backsippa. Länsstyrelsen vill 

påminna om att backsippan inte bara är rödlistad utan även fridlyst enligt 

artskyddsförordningen. 

Luftkvalitet 

Luftkvaliteten är generellt god i västra Vallentuna och enligt tillhörande 

hållbarhetsbedömning kommer planförslaget ge acceptabel luftkvalitet om 

kommunen satsar på cykel, gång och kollektivtrafik. I kommande detaljplanering är 

det därför viktigt att kommunen planerar för hållbar mobilitet. Kommunens 

förhållningssätt i fördjupade översiktsplanen är att miljökvalitetsnormerna inte ska 

överskridas samt att preciseringarna i miljökvalitetsmålet för Frisk luft ska 

eftersträvas. 

Länsstyrelsen anser att kommunen med fördel kan föra resonemang i FÖP:en om att 

det är extra viktigt att eftersträva preciseringar i miljökvalitetsmålet Frisk luft vid 

planering av barn och äldres miljöer, t.ex. förskolegårdar, vård- och omsorgsboenden 

etc. Barn och äldre är känsliga för luftföroreningar och påverkas vid betydligt lägre 

halter än miljökvalitetsnormernas nivåer. 

Markavvattningsföretag 

Inom området finns flera markavvattningsföretag. Vattendragen är på flera ställen 

väldigt raka och troligen uträtade. Det är positivt om kommunen i sin planering tar 

hänsyn till möjligheten att kunna återskapa våtmarker och återmeandra vattendrag. 

Båtnadsområdenas gräns kan ses som en indikation för områden där det kan finnas 

goda förutsättningar att återskapa våtmarker. Länsstyrelsen bedömer att den 

förändrade markanvändningen i område 1 kan komma att försvåra möjligheten att 

återmeandra vattendrag. 

Grundvatten och vattenskyddsområde 

Västlunda reservvattentäkt har ett vattenskyddsområde som inte uppdaterats på 

länge. På sid 96 i FÖP:en syns yttre och inre vattenskyddsområde. Enligt Sveriges 

geologiska undersökning, SGU:s karta över grundvattnets sårbarhet är hög i delar av 

området. I vissa områden finns inget skyddande jordlager alls över 

grundvattenmagasinet. 

Vid ett tillsynsbesök på en fastighet inom inre vattenskyddsområdet konstaterade 

Länsstyrelsen att grundvattnet i delar av området ligger ca 1 dm under markytan, 

vilket gör det känsligt för förorening. Det är inte lämpligt att lägga verksamheter i 

närheten, såsom kommunen föreslagit i FÖP. Verksamheterna i sig men också 

transporterna kan medföra risk för förorening av reservvattentäkten för dricksvatten. 

Det är inte heller lämpligt att lägga ny bebyggelse inom vare sig yttre eller inre 

vattenskyddsområde. 
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VA-frågor 

Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen i FÖP:en lyfter fram att den aktuella 

VA-planen samt VA-policyn ska följas i samband med den planerade utvecklingen. 

Dock är den senast fastställda VA-planen antagen 2017-03-13 och kommunens 

övergripande ÖP har målår 2040. Det kan därför finnas skäl att se över och uppdatera 

VA-planen då det är mycket viktigt att dessa strategiska dokument samspelar med 

varandra. Genom att arbeta med VA-planering parallellt med översiktsplaneringen 

kan dessa processer ge inspel och utgöra underlag för varandra. VA-planeringen kan 

peka på vilken hänsyn som behöver tas i planprocessen för att möjliggöra en 

klimatanpassad bebyggelse, förbättra dagvattenhanteringen och minska 

översvämningsriskerna. 

Vidare så klargör kommunen att delområde 3, 4 och 5 i stort sett har ett fullt utbyggt 

ledningsnät för dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt att befintliga områden 

med kapacitetsbrist i VA-systemet samt områden där det planeras ny bebyggelse ska 

omfattas av verksamhetsområde för allmänt VA. Länsstyrelsen uppfattar det därmed 

som att majoriteten av bebyggelsen inom de aktuella delområdena kommer att 

försörjas av allmänt VA. Kommunen skulle kunna förtydliga detta samt förtydliga att 

det finns kapacitet i Käppalaverket för att ta emot avloppsvatten från de planerade 

utbyggnadsområdena. 

För de områden där det idag finns enskilda/privata anläggningar och/eller 

ledningsnät och där det kan bli aktuellt med ny bebyggelse är det viktigt att 

kommunen är medveten om att i det fall som det rör sig om större bebyggelse eller 

finns ett behov för att skydda människors hälsa eller miljö har kommunen en 

skyldighet att förse området med kommunalt VA enligt lagen om allmänna 

vattentjänster (LAV). 
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2. Av Länsstyrelsen samordnade yttranden 

2.1 Försvarsmakten 

Försvarsmakten avstår i detta fall från att yttra sig gällande fördjupad översiktsplan 

för västra Vallentuna tätort. 

Då riksintressen för totalförsvarets militära del ska redovisas och tillgodoses i 

översiktsplanen vill Försvarsmakten upplysa om att det på Försvarsmaktens hemsida 

(www.forsvarsmakten.se/riksintressen) och i riksintressekatalogen för Stockholms 

län finns aktuellt planeringsunderlag för riksintressen för totalförsvarets militära del. 

På hemsidan finns bland annat kartunderlag för de öppet utpekade 

riksintresseanspråken (både som pdf‐kartor i katalogen och som geodata). I katalogen 

finns värdebeskrivningar för de olika riksintressena och fördjupad information om 

riksintressen för totalförsvarets militära del samt information om vad och hur samråd 

för olika ärenden och åtgärder i kommande skeden ska ske med Försvarsmakten (ex. 

detaljplaner, bygglov, vindkraft, områdesskydd). 

Försvarsmakten önskar fortsatt alla översiktsplaner på remiss enligt normala 

förfaranden. 

2.2 Statens geotekniska institut 

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Stockholms län erhållit 

rubricerad fördjupad översiktsplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser 

geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska 

frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska 

frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

SGI:s synpunkter 

SGU:s jordartskarta visar att de ytliga jordlagren inom området består av postglacial 

finlera, gyttjelera, morän och berg i dagen. 

SGI ser positivt på att geotekniska riskfaktorer ras, skred och erosion finns beskrivna i 

text och på kartor i den fördjupade översiktsplanen. 

SGI är också positivt till att det i den fördjupade översiktsplanen har gjorts en 

bedömning att det inom området finns osäkerhetsfaktorer och geotekniska 

förutsättningar, som behöver utredas mer inför framtida detaljplanering. SGI vill 

dock trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska utföras bedömning av 

ras, skred och erosion i enlighet med PBL. 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL redovisa 

kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av 

klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, ras, skred och erosion samt 

hur sådana risker kan minska eller upphöra. SGI rekommenderar att ÖP kompletteras 

med en sådan redovisning. SGI önskar betona att förutom ny bebyggelse innefattar 
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den byggda miljön även befintlig bebyggelse, anläggningar samt vegetation, parker 

och andra grönområden. 

SGI rekommenderar att arbetet med geotekniska utredningar påbörjas tidigt i 

planprocessen, eftersom de geotekniska frågeställningarna kan vara komplexa och 

sträcka sig över flera detaljplaner. Geotekniska förstärkningsåtgärder kan krävas 

utanför en detaljplan för att marken ska vara lämplig att bebygga. De områden som 

kan påverkas av skred utanför detaljplaneområdet är viktiga att identifiera tidigt i 

planprocessen för att inte fastna i sena skeden i detaljplaneläggningen . Geotekniska 

utredningar kan sedan kompletteras när det är mer reglerat vilken typ av 

markanvändning; som avses för att få med alla förutsättningar som kan påverka de 

geotekniska säkerhetsfrågorna. Vi vill dessutom uppmärksamma att 

stabilitetsutredningen ska följa riktlinjerna i IEG tillämpningsdokument 6:2008 eller 

4:2010. 

Enligt SGI:s kartvisningstjänst finns det förutsättningar för bildning av kvicklera eller 

förekomst av kvicklera inom planprogrammet. En bedömning av om leran inom 

_planprogrammet är kvick behöver göras. Kvicklera kan innebära att en planerad 

detaljplan kan påverkas av låg stabilitets utanför planområdet och kan innebära att 

stora områden behöver undersökas i samband med detaljplanering av områden. 

Sakkunnig bör utföra bedömningen. http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering- 

sakerhet/kartlaggning-av-kvicklera/vagledning-metoder-kartlaggning-kvicklera/ 

SGI vill lyfta att detaljplaner måste uppfylla dagens krav och de geotekniska 

aspekterna ska klarläggas för de förhållanden som planen medger, förutom schakt 

även fyll och andra aktuella laster. En detaljplan får inte påverka eller påverkas 

stabilitetsmässigt av framtida utveckling av framtida detaljplaner. 

SGI önskar att utförd översiktlig geoteknisk utredning (2013) biläggs handlingarna. 

Då geoteknisk utredning saknas har det inte vant möjligt för SGI att bedöma hur 

slutsatserna från den geotekniska utredningen är inarbetade i den fördjupade 

översiktsplanen. 

2.3 Svenska kraftnät 

Ärendespecifik information 

I det aktuella området har Svenska kraftnät en 220 kV-ledning tillhörande 

transmissionsnätet för el. Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningen som är 

av betydelse för rikets elförsörjning. Ledningsrätt innebär att åtgärd/verksamhet, inte 

får vidtas på fastighet som belastas av ledningsrätt.  

Det är positivt att kommunen planerar ny bostadsbebyggelse minst 80 meter från vår 

220 kV-ledning. När det gäller planering av vägar, cykelbanor, busshållplatser, 

parkeringar, laddningsstolpar för elbilar inom 250 meter från våra ledningar, 

hänvisar vi till:  

Elsäkerhet | Svenska kraftnät (svk.se) och Byggnation - elsäkerhet vid kabel och 

kraftledning | Svenska kraftnät (svk.se). 
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Så länge våra rekommendationer beaktas och planering och projektering sker i 

samarbete med Svenska kraftnät, har vi inga invändningar mot den fördjupade 

översiktsplanen. 

Allmän information 

Transmissionsnätet för el är ett essentiellt planeringsunderlag för kommunalt 

planeringsarbete både ur perspektivet att befintligt transmissionsnät är 

samhällsviktig infrastruktur som tryggar Sveriges energiförsörjning, men också en 

förutsättning för storskalig samhällsplanering. Svenska kraftnät efterfrågar en 

inkludering, där det svenska elsystemet utgör en grundläggande del av 

infrastrukturen. Elsystemet utgör en förutsättning för samhällets primära funktioner 

och för att Sverige ska klara av både internationella och nationella mål som miljö-, 

klimat- och tillväxtmål. 

Svenska kraftnät vill informera om att invid och under en kraftledning finns det risk 

för steg- och beröringsspänningar i marken. Det finns också elsäkerhetsrisker med att 

anlägga en metallisk konstruktion, t.ex. elstängsel och vindskydd med plåttak, i 

närheten av kraftledningar. Byggnader i närheten av transmissionsnätet för el kan 

behöva jordas exempelvis om väggar och tak är av plåt. Om jordning är aktuellt eller 

om du har andra frågor rörande ärendet, vänligen kontakta oss för ytterligare 

information. 

Svenska kraftnäts anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 

www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. Informationen innehåller den 

geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och 

stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om 

förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid 

produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation 

används ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”. 

Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar 

återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid 

stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i 

transmissionsnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts 

framtida planer för stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2022-2031. 

Dessa dokument finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se. 

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder 

fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 

shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de 

är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. 

Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 

24 Sundbyberg 

 

http://www.svk.se/
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2.4 Swedavia  

Sammanfattning  

Swedavia motsätter sig att del av området 1 i den fördjupande översiktsplanen 

utpekas för bebyggelse som riskerar utökad eller tillkommande tätort inom 

påverkansområde för lågfartstrafik i Stockholm Arlanda Airports 

riksintresseprecisering. 

Riksintresseområdet ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen. 

Inskränkning i det preciserade och villkorsgivna området för lågfartsflyg riskerar att 

försvåra eller omöjliggöra hanteringen av lågfartstrafik för flygplatsen, som en 

konsekvens av villkor 5 i flygplatsens miljötillstånd. 

Förutom detta och med beaktande av nedan förtydligande och synpunkter har 

Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, inget övrigt att erinra mot planförslaget i dess 

nuvarande utformning. 

Riksintresseprecisering 

Den fördjupade översiktsplanen är lokaliserad inom Stockholm Arlanda Airports 

procedurhinderytor samt till viss del i påverkansområdet för flyghinder och 

lågfartsflyg i gällande riksintresseprecisering för Stockholm-Arlanda Airport. Vidare 

berörs planområdet norra del av maximala ljudnivåer på 65-68 dBA, baserat på 540 

000 flygrörelser, max 1 gång per årsmedeldygn.  

Procedurhinderytor medger en totalhöjd på +120 meter över havet innan en vidare 

hinderanalys behöver göras. 

Del av område 1 inom riksintressets påverkan för lågfartsflyg 

Område 1 berörs av riksintressets påverkan för lågfartsflyg. Vallentuna kommun 

bedömer att föreslagen tätortsutveckling inte påtagligt kommer att försvåra en 

framtida hantering av lågfartstrafiken. Dock ser Swedavia att detta bygger på ett 

felaktigt antagande. 

Bakgrunden är denna; i dialogen mellan Swedavia och Trafikverket, under arbetet 

med revideringen av riksintressepreciseringen, ritades påverkansområdet för 

lågfartsflyg ursprungligen som en cirkel runt flygplatsen för att kunna garantera att 

lågfartstrafiken kan hanteras med dagens metodik samtidigt som villkor 5 och kraven 

på flygsäkerhet uppfylls. Swedavia har därefter tillsammans med LFV identifierat 

områden som kan avvaras för att möjliggöra vissa av kommunernas utbyggnadsplaner 

utan att flygplatsen begränsas på grund av svårigheter att hantera lågfartstrafik. Med 

det påverkansområde som slutligen fastslogs och som nu omfattas av riksintresset 

bedöms möjligheterna att fortsätta hantera lågfartstrafik kvarstå. 

Utformningen av lågfartsområdet i den del där Vallentuna kommun planerar 

utbyggnad är viktig för avvecklingen av lågfartstrafik och området överflygs redan 

idag. Vallentuna kommun synes utgå från att området som har en utbuktning söderut 

mellan bostadsområdet Lindö i väster och Gröndal i öster trafikeras av lågfartstrafik 
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som till exempel har startat söderut på en av flygplatsens parallellbanor och därefter 

leds österut. Detta är inte fallet. 

Området överflygs däremot av lågfartstrafik som till exempel startar norrut på en av 

parallellbanorna och som därefter leds mot sydost. Området är nödvändigt för att 

kunna säkerställa att lågfartstrafiken hinner nå höjden 3 000 fot innan den når in 

över tätorten och riskerar att bryta mot villkor 5 flygplatsens miljötillstånd. En 

utbyggnad i området bedöms påtagligt kunna försvåra en framtida hantering av 

lågfartstrafiken. 

Roslagsbanans utbyggnad 

Swedavia ser positivt på en förlängning av Roslagsbanan, och vi vill särskilt belysa de 

möjligheter som en förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport kan ge för 

regionen, särskilt för tillgängligheten till flygplatsen och möjligheten till fler effektiva 

hållbara resor för våra resenärer samt de som arbetar på flygplatsen eller inom 

flygplatsstadens företag. 

 

2.5 Luftfartsverket  

LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande 

yttrande: 

I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för den civila luftfarten, endast 

Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller avseende civil luftfart bör nämnas i 

alla översiktsplaner för att säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i 

dessa ärenden. LFV vill påminna Vallentuna kommun om att följande gäller för civil 

luftfart: 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, 

byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan skall 

remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig 

objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen 

bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse skall 

samrådas med Försvarsmakten. Observera skillnaden i höjder gentemot civil 

luftfart ovan. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 

yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 

förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 

aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 
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VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till 

och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning 

misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att 

etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är 

den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector Altitude”. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys. 

 

2.6 PTS 

PTS har av Länsstyrelsen i Stockholm ombetts att inkomma med synpunkter på 

fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort. 

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – sektorsansvar – inom 

områdena post och elektronisk kommunikation. Inom ramen för detta arbete ska PTS 

bland annat: 

 främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer enligt 

de mål som anges i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 

 verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för 

störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt verka för 

ökad krishanteringsförmåga 

 verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post och elektronisk 

kommunikation under höjd beredskap, och stärka samhällets beredskap mot 

allvarliga störningar i näten för elektronisk kommunikation i fred 

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för Sverige. Det 

övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja 

digitaliseringens möjligheter. År 2016 presenterade regeringen en ny 

bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 

procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På 

längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela Sverige bör ha 

tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det bör finnas tillgång till stabila 

mobila tjänster av god kvalitet där människor normalt befinner sig senast år 2023. 

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga välfärden. It är en 

central infrastruktur som ligger till grund för många andra områden. En väl 

fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat 

näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, vård och omsorg, 

miljö och klimat, utbildning och kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av 

denna anledning anser vi även att it-infrastrukturen måste in i 

samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. Om inte it-

infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de tjänster som är 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
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beroende av infrastrukturen inte når ut till användarna. Lagändringen i Plan- och 

bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även detta. 

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och andra 

ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer och ledningsägare 

som blir berörda inom aktuellt område för ytterligare information. 

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om ledningsanvisning, 

”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som är berörda ledningsägare kan en 

förfrågan skickas via https://www.ledningskollen.se/ 

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr: 03-16005) till 

respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om teleanläggningar som är att anse som 

riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) 

om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka 

mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för 

radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar därför att ett samrådsförfarande 

genomförs mellan vindkraftsbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av 

vindkrafts-etableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. 

Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda 

radiolänkoperatörerna är. 

PTS har inga ytterligare synpunkter. 

2.7 Skogsstyrelsen  

Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken 

gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under skogsvårdslagen). 

Vidare ingår bland Skogsstyrelsens uppgifter att medverka i frågor om 

samhällsplanering för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 

Skogsstyrelsen ser positivt att man i den föreslagna planen diskuterar om 

naturvärden och att bibehålla grönstrukturer. Begreppet grön infrastruktur 

innefattar, förutom att värna om människors välbefinnande, även att bevara 

hänsynskrävande biotoper och förbättra spridningsvägar för hotade arter. 

Skogsstyrelsen ser gärna att biologisk mångfald prioriteras högre vid planering av 

grön infrastruktur. Exempelvis i delområde 3a där bete bedrivs av 4H-gården och 

bebyggelse minskar förutsättningarna att bibehålla öppna betesmarker med pågående 

bete. 

För att förbättra de biologiska förhållandena i Ormstaån och Snapptunaån kan 

åtgärder utföras t.ex. att låta åarna meandra i ett mer naturligt lopp samt att göra 

slänterna flackare. Det skulle gynna den biologiska mångfalden där grod- och kräldjur 

finner bättre förutsättningar med livsmiljöer än vad som gäller nu. Det skulle också 

innebära förbättrad vattenkvalitet med en lugnare vattenföring och minskad 

översvämningsrisk vid stora nederbördsmängder. I den f.d. Ekebysjön kan även 

åtgärder utföras att förbättra den vattenhållande förmågan genom att täppa igen 
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dikena och höja vattenståndet. Det skulle ge en variation med årstidsväxlingarna som 

saknas nu.  

De små trädbevuxna områden som omgärdas av bebyggelse är mycket viktiga för att 

skapa konnektivitet mellan skogarna för fåglar, insekter och andra artgrupper. De 

bidrar även till sociala värden med ökat välbefinnande hos de närboende och stärkt 

hälsa för de som utnyttjar de oexploaterade markerna. 

Aktuell information om kända natur- och kulturmiljövärden finns tillgängligt. 

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 

Skogsstyrelsen har inga ytterligare synpunkter på den föreslagna översiktsplanen och 

tar inte ställning till olika alternativ. 

2.8 Trafikverket 

Trafikverket har mottagit rubricerat planförslag för samråd från Vallentuna kommun. 

Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den statliga 

infrastrukturplaneringen och väghållare för väg 268 Väsbyvägen. 

Ärendet 

Vallentuna kommun har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan för västra 

Vallentuna tätort i syfte att ge tydligare vägledning för hur den fysiska miljön inom 

planområdet ska utvecklas på längre sikt. Planförslaget bedöms bland annat medföra 

ett tillskott av nya verksamhetsområden och uppskattningsvis 1700 nya bostäder 

fördelade på sex delområden.  

Planförslaget berör väg 268 Väsbyvägen, Roslagsbanan och Arlanda flygplats. Väg 

268 är en primär länsväg i det funktionellt prioriterade vägnätet och en viktig 

tvärförbindelse mellan E18 och E4. Roslagsbanan och Arlanda flygplats är 

anläggningar av riksintresse för kommunikationer och ska som sådana skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. 

Hänsyn måste även tas till riksintressenas influensområde. 

Övergripande synpunkter 

Trafikverket välkomnar kommunens arbete med den fördjupade översiktsplanen och 

ser planförslaget som ett viktigt underlag för fortsatt planering. Planförslaget har en 

god struktur och kartmaterialet redovisar på ett överblickbart sätt 

planeringsinriktningen. Vidare är det positivt att planförslagets delområden redovisas 

på ett enhetligt vis avseende befintlig och föreslagen transportstruktur. 

 Trafikverket konstaterar samtidigt att föreslagen bebyggelse har i vissa av 

delområdena begränsat stöd i den gällande regionala utvecklingsplanen (RUFS) och 

ser därför ett behov av utförligare beskrivning av de trafikala konsekvenserna av 

detta. Planförslaget medger även tätortsbildning inom Arlanda flygplats 

påverkansområde för lågfartsflyg vilket är i strid med gällande 

riksintresseprecisering. Det är Trafikverkets bedömning att detta utgör en risk för 

skada på riksintresset då planförslagets genomförande kan komma att försvåra eller 

omöjliggöra trafikeringen av lågfartsflyg i denna korridor. 
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Markanvändning och effektiv transportplanering 

Trafikverket delar kommunens syn på vikten av att tillkommande exploatering 

samordnas med infrastrukturen och ser det som angeläget att ny bebyggelse i första 

hand koncentreras till områden med god kollektivtrafikförsörjning. Det regionala 

vägsystemet i Stockholm är idag hårt belastat vilket ställer stora krav på hållbar 

transportplanering och ett effektivt nyttjande av vägkapaciteten. I den översiktliga 

planeringen uppnås detta genom att bland annat i möjligaste mån stärka 

förutsättningarna för en transporteffektiv bebyggelsestruktur. 

Utifrån ovanstående ser Trafikverket en risk att föreslagen tätortsbildning inom 

delområde 1 kan resultera i nya bostadsområden där biltrafikalstringen blir 

förhållandevis hög. Detta är särskilt troligt i områdena 1a, 1b och 1f som ligger längst 

ifrån det framtida kollektivtrafikstråket utmed väg 268 och Roslagsbanan. Vidare 

noterar Trafikverket att dessa områden ligger utanför de strategiska bebyggelselägena 

som anges i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, vilket 

ytterligare pekar på utmaningen i att tillgodose hållbara transportalternativ i 

området. 

Ny bebyggelse i anslutning till väg 286 

Inom delområde 2 pekar planförslaget ut ny bostadsbebyggelse i anslutning till och på 

vardera sidan om väg 268. Tillskapandet av nya målpunkter söder om vägen, som i 

dagsläget saknar sammanhängande bebyggelse, kommer leda till ett ökat 

korsningsbehov över vägen för oskyddade trafikanter. Hur detta kommer påverka 

trafikflödena utmed och över vägen behöver utredas vidare för att säkerställa att 

trafiksäkerheten och framkomligheten i området inte påverkas negativt. Detta är 

särskilt angeläget då vägtrafiken väntas öka vilket kommer förstärka vägens 

barriäreffekt.  

Då det i dagsläget inte är känt exakt läge, utformning och tidplan för en framtida 

planskild korsning i området bör planförslaget säkerställa att ingen ny 

bostadsbebyggelse tillkommer söder om vägen innan en sådan passage är utbyggd. 

Särskild hänsyn bör även tas till att ett nytt bebyggelseområde söder om vägen 

utformas på så vis att en trafiksäker passage utgör den mest gena vägen över väg 268 

för de större målpunkterna. Utifrån planförslagets redovisning av område 2a finns det 

exempelvis vid ett scenario där en planskild korsning anläggs vid Tallhammarsvägens 

anslutning en risk att oskyddade trafikanter med Vallentuna centrum som målpunkt 

väljer att gena över vägen i plan. 

Det är positivt att planförslaget i sin vägledning för delområde 2 lyfter behovet av att 

risk- och bullerförhållandena utreds för att säkerställa tillämpliga krav uppfylls i 

kommande detaljplanering. Vägledningen bör även kompletteras med motsvarande 

vägledning gällande luftföroreningar och partikelutsläpp från vägtrafiken.  

Gällande möjlig ny anslutning till område 2a söderifrån bör planförslaget redovisa ett 

alternativt läge i förhållande till Tallhammarsvägen. Av trafiksäkerhetsskäl tillämpar 

Trafikverket en restriktiv hållning avseende fyrvägskorsningar och verkar för att de 

ska bli färre. 
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Påverkansområde lågfartsflyg 

Flygplatsen Stockholm Arlanda Airport är ett utpekat riksintresse för 

kommunikationer och ska enligt 3 kap 8§ miljöbalken skyddas mot åtgärder som 

påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. I syfte att förtydliga 

förutsättningarna för kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning har 

Trafikverket i samverkan med berörda länsstyrelser samt med stöd av Swedavia 

upprättat en precisering av riksintresset. I preciseringen redovisas bland annat de 

områden som hör till riksintressets anspråk, däribland påverkansområdet för 

lågfartsflyg. Detta påverkansområde, som är en konsekvens av villkor 5 i flygplatsens 

gällande miljötillstånd, innebär att inom området kan inte befintliga tätorter utökas 

eller nya tillkomma. 

Trafikverket kan konstatera att områdena 1a, 1b, 1f och 1h är i konflikt med det 

förhållningssätt som anges i gällande riksintresseprecisering då de ligger helt eller 

delvis inom påverkansområdet för lågfartsflyget. Exakt omfattning av föreslagen 

exploatering inom dessa områden framgår inte av planförslaget men det är sannolikt 

att den större delen av det uppskattade tillskottet av bostäder inom delområde 1 

kommer att förläggas här. Det är Trafikverkets bedömning att detta utgör en risk för 

skada på riksintresset då planförslagets genomförande kan komma att försvåra eller 

omöjliggöra trafikeringen av lågfartsflyg i denna korridor. Föreslagen 

markanvändning inom påverkansområdet bör därför justeras så att den 

överensstämmer med det förhållningssätt som anges i gällande 

riksintresseprecisering. I övrigt hänvisar Trafikverket till länsstyrelsen i denna fråga, 

samt till Swedavia i egenskap av sakägare. 

Trafiksäkerhet 

Sedan Agenda 2030 antogs ses trafiksäkerhet som en del av det globala 

hållbarhetsarbetet. Trafiksäkerhet ses som en hållbarhetsaspekt som behöver länkas 

ihop med andra hållbarhetsaspekter för att skapa säkra, trygga, tillgängliga och 

attraktiva miljöer. Exempelvis omfattar målet om God hälsa och välbefinnande 

omfattar även mål för att minska antal omkomna och allvarligt skadade i 

vägtrafikolyckor. Målet om hållbara och attraktiva samhällen anger att senast 2030 

tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla. 

Sedan beslutet om Nollvisionen har antalet omkomna och allvarligt skadade 

bilåkande minskat avsevärt. Utvecklingen har inte varit lika positiv för fotgängare och 

cyklister. En hållbar utveckling förutsätter därför ett ökat fokus på ökad 

trafiksäkerhet för cyklister och fotgängare. Här kommer kommunernas insatser att 

vara avgörande för att kraftigt minska omkomna och allvarligt skadade cyklister och 

fotgängare. I det korta perspektivet handlar det om att som väghållare hålla en 

kontinuerligt god och hög standard på drift och underhåll av gång- och cykelvägar. I 

ett längre perspektiv handlar det om att ta ökad hänsyn till fotgängares och cyklisters 

behov och säkerhet vid utformning av infrastrukturen. 

Trafikverket ser därför positivt på att planen lyfter behovet av att förbättra 

standarden på befintliga gång- och cykelvägar för att skapa god trafiksäkerhet och att 

huvudnätet för gång- och cykeltrafiken samt längs viktiga skolvägar ska vara 

separerat från biltrafik och ha trafiksäkra passager. Samtidigt vill Trafikverket lyfta 
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vikten av att hålla en hög nivå på drift och underhåll av gång- och cykelvägnätet då 

detta är av största vikt för att minska antal singelolyckor med cykel, som årligen leder 

till ett stort antal allvarligt skadade. 

Äldre personer som skadas i fallolyckor i vägmiljö ökar. Därför behövs strategier som 

även beaktar att en växande befolkning av äldre personer med andra fysiska 

förutsättningar än yngre vuxna i större utsträckning kommer att behöva nyttja 

trafiksystemet i framtiden. 

Trafikverket ser även positivt på att planeringsinriktningen för nya skolor och 

förskolor är att de ska placeras så att det är enkelt, tryggt och säkert att ta sig till 

skolan gåendes, med cykel eller kollektivt färdmedel. 

Trafiktekniskt underlag 

I stycket om biltrafik under Markanvändningskapitlet framgår att bilvägnätet inom 

planområdet är förhållandevis välutbyggt och att framkomligheten bedöms vara god i 

dagsläget. Utifrån kommunens trafikprognos från 2019 väntas biltrafiken öka på väg 

268 på längre sikt, dock är det inte tydligt ifall planförslaget medger en större 

befolkningsökning och arbetsplatser än vad som beaktats inom prognosen. Detta är 

särskilt angeläget då trafikprognosen enligt Trafikverkets bedömning inte fullt ut tagit 

hänsyn till tillkommande verksamsamhetsområden, utöver Karby 

verksamhetsområde som ligger utanför planområdet. I sammanhanget är det även 

värt att beakta att trafikprognosen endast redovisar framtida trafikflöden och inte 

påverkan på framkomligheten på väg 268 och dess anslutningspunkter till det 

kommunala vägnätet. Trafikverket delar därför kommunens bedömning att 

underlaget bör ses med försiktighet. 

Sammantaget ser Trafikverket ett behov av att kommunen uppdaterar 

trafikanalysunderlaget från 2019 utifrån de nu aktuella planeringsförutsättningarna 

inför granskningsskedet. Detta kan förslagsvis göras i samband med den planerade 

kommunövergripande trafikutredningen. Trafikverket bistår gärna kommunen med 

information och underlag i processen och ser fram emot fortsatt dialog i frågan. 

Rosendals verksamhetsområde 

Rosendals verksamhetsområde ligger i anslutning till väg 268 och föreslås utvecklas 

med större andel kontor, handel och verksamheter. Det är positivt att behovet av 

trafikanalyser i samband med framtida detaljplaner lyfts fram då transportbehovet till 

och från verksamhetsområdet kommer förändras till följd av föreslagen utveckling. 

Utöver de angivna parkering- och trygghetsfrågorna bör även en eventuell ökning av 

tung trafik utredas vidare. 

Aktuella investeringsprojekt 

- Trafikverket planerar för åtgärder på väg 268 inom det pågående 

investeringsprojektet E4-Grana. Projektet syftar till att förbättra trafiksäkerheten för 

alla trafikanter och framkomligheten för gång- och cykeltrafiken på väg 268 mellan 

Upplands Väsby och Vallentuna. Planläggningsprocessen pågår och är i tidigt skede 

just nu. Planering av framtida åtgärder i det kommunala vägnätet inom planområdet 

bör ske i dialog med investeringsprojektet och i möjligaste mån samordnas. 
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3. Övriga remissinstanser 

3.1 Region Stockholm 

Sammanfattning 

Vallentuna kommun har remitterat ärendet samrådsförslag över fördjupad 

översiktsplan Västra Vallentuna tätort, till Region Stockholm för yttrande. 

Synpunkter har inhämtats från Region Stockholms trafikförvaltning och 

kulturförvaltning.  

Region Stockholm ställer sig positiv till utvecklingen i den fördjupade översiktsplanen 

för Västra Vallentuna tätort som i flera avseenden ligger i linje med den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) (LS 2015-0084). Däremot 

avviker planförslaget från RUFS 2050:s plankarta då bebyggelseutveckling planeras 

utanför den regionalt prioriterade bebyggelsestrukturen, samt att grönstruktur som 

ingår i grön kil tas i anspråk. Vidare anser Region Stockholm att vissa områden i 

planen med fördel kan förtydligas, exempelvis avseende läsbarheten för 

ställningstaganden, cykelinfrastruktur, hållbart resande och kulturmiljöer. Region 

Stockholm efterfrågar en fortsatt dialog gällande kollektivtrafik. 

Bakgrund 

Vallentuna kommun har remitterat ärendet samrådsförslag för fördjupad                  

översiktsplan Västra Vallentuna tätort, till Region Stockholm för yttrande. 

Synpunkter har inhämtats från Region Stockholms trafikförvaltning och 

kulturförvaltning.  

Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur den fysiska miljön i planområdet ska 

användas och utvecklas fram till horisontåret 2040. 

Föreslagen markanvändning möjliggör för byggande av bostäder, arbetsplatser, nya 

kollektivtrafikförbindelser och rekreationsmöjligheter. I planförslaget finns fem 

strategier för planområdets framtida rumsliga utveckling och fysiska planering. 

Region Stockholms yttrande 

Region Stockholm ställer sig positiv till utvecklingen i den fördjupade översiktsplanen 

för Västra Vallentuna tätort som i flera avseenden ligger i linje med den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050). Däremot avviker 

planförslaget från RUFS 2050:s plankarta då bebyggelseutveckling planeras utanför 

den regionalt prioriterade bebyggelsestrukturen samt att grönstruktur som ingår i 

grön kil tas i anspråk. Vidare anser Region Stockholm att vissa områden i planen med 

fördel kan förtydligas, exempelvis avseende läsbarheten för ställningstaganden, 

cykelinfrastruktur, hållbart resande och kulturmiljöer. Region Stockholm efterfrågar 

en fortsatt dialog gällande kollektivtrafik. 

Planen innefattar en omfattande beskrivning av områdets förutsättningar men det är 

inte tydligt vad som är nuläge och vad som är den utpekade inriktningen. Detta gör 

det svårt att bedöma planens konsekvenser och bidrag till de regionala målen. Det 
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skulle med fördel kunna förtydligas hur förhållningssätten för värden och hänsyn 

relaterar till övrig vägledning för de specifika delområdena och de tematiska 

områdena. Exempelvis skulle riktlinjer och vägledning för kommande planering 

kunna lyftas ut på ett tydligare sätt. 

Bebyggelsestruktur och markanvändning 

Region Stockholm ser positivt på bebyggelseutvecklingen i de östra delarna av planen 

som är utpekade som strategiskt stadsutvecklingsläge och primärt bebyggelseläge. 

Vallentuna kommun planerar större bebyggelseområden i sekundära bebyggelselägen 

samt utanför den regionala bebyggelsestrukturen. Bebyggelse i dessa lägen motiveras 

med att en ny expressbuss/stombuss planeras med en hållplats på Väsbyvägen. 

Region Stockholm kan konstatera att nuvarande regional bebyggelsestruktur redan 

innefattar antaganden om att stombusstrafiken i området kommer öka. Detta ligger 

därmed inte i linje med RUFS 2050:s förhållningssätt om att ny bebyggelse i första 

hand ska tillkomma i det regionalt utpekade bebyggelsestrukturen. Region Stockholm 

efterfrågar en tydligare motivering till varför planen avviker från den regionala 

bebyggelsestrukturen samt vilka avvägningarna som har gjorts, exempelvis kopplat 

till naturområden i grön kil och jordbruksmark. 

Region Stockholm efterfrågar en tydligare beskrivning av hur strategikartan kopplar 

till markanvändningskartan då förändringsområdena för bebyggelsestrukturen inte 

helt verkar stämma överens i norra delen av planområdet. 

Bostäder, näringsliv och arbetsplatser 

Region Stockholm ser positivt på Vallentuna kommuns bidrag till det regionala 

bostadsbehovet med 1 700 tillkommande bostäder och intentionerna att planera för 

en variation av boendeformer och bostadstyper. Planen skulle med fördel kunna 

inkludera hur stor andel av kommunens totala bostadsbyggande som förläggs inom 

den fördjupade översiktsplanen. Vidare ser Region Stockholm positivt på att 

företagsetableringar framför allt lokaliseras och integreras med bostadsområden 

vilket ger underlag till samhällsservice och ett kunskapsintensivt näringsliv. 

Kollektivtrafik 

Region Stockholm ser positivt på att planförslaget i stora drag bygger på 

bebyggelseutveckling i närhet till befintlig kollektivtrafik. Region Stockholm anser att 

planens nordvästra del (område 1) i planförslaget kan bli en utmaning att 

kollektivtrafikförsörja på sikt och önskar tidig dialog i vidare planering av området. 

Vallentuna kommun ser ett behov av ytterligare kollektivtrafikslinga mellan 

Roslagsbanan och Rosendals verksamhetsområde och Region Stockholm efterfrågar 

en vidare dialog för att se över kommunens förslag, genomförbarheten, samt behov av 

kollektivtrafikanläggningar.  

Region Stockholm ser positivt på att planen beskriver Roslagsbanan som en viktig 

länk för den fysiska utvecklingen av Vallentuna kommun och anger ett kommunalt 

förhållningssätt för Roslagsbanan. I de fall kommunen planerar nya under- eller 

övergångar över Roslagsbanan önskar Region Stockholm tidig dialog för att 

säkerställa att åtgärder inte innebär en negativ påverkan för kollektivtrafiken. 
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Hållbart resande 

Region Stockholm ser positivt på kommunens ambitioner att arbeta med hela resan 

perspektivet. Region Stockholm anser däremot att det behövs en tydligare prioritering 

för att ett hållbart resande ska få genomslag i den fortsatta planeringen. 

Cykel 

Region Stockholm anser att det är positivt att planen lyfter cykelns lokala och 

regionala betydelse samt vikten av en framkomlig och trafiksäker cykelinfrastruktur. 

Planen identifierar cykelstråk med regional funktion och särskilt behov av 

cykelinfrastruktur med hög standard. Det är vidare positivt att behovet av vägvisning 

lyfts, vilket ligger i linje med den regionala cykelplanen (RS 2020-0867). Däremot 

kan begreppen för cykelinfrastrukturen med fördel ses över gällande cykelstråken 

längs Väsbyvägen och Banvägen, för att inte förväxlas med de regionala cykelstråk 

som pekas ut i den regionala cykelplanen. 

Grönstruktur 

Delar av planområdet ingår i den regionalt utpekade Rösjökilen och en värdekärna 

inom denna. Region Stockholm ser positivt på Vallentuna kommuns 

ställningstagande om att grönområden ska säkras och utvecklas, samt att fler 

invånare kommer att få tillgång till grönstruktur och rekreationsområden. Däremot 

tas områden som är utpekade som regional grönstruktur i anspråk i den norra delen 

av planområdet. Detta ligger inte i linje med plankartan i RUFS 2050 och dess 

förhållningssätt att ny bebyggelse, anläggningar och verksamheter som påverkar 

områdenas värde och funktion ska undvikas. Den nya bebyggelsen bedöms inte heller 

bidra till en sammanhängande bebyggelse eller förläggs i ett område som bedöms ha 

god kollektivtrafik. Region Stockholm efterfrågar en bedömning om hur intrång 

påverkar kilen i sin helhet samt tydligare motiveringar hur avvägningar mellan 

grönområden och ny bebyggelse har gjorts. 

Kultur och kulturmiljöer 

Region Stockholm ser positivt på att kulturmiljövärden lyfts som en resurs i 

planförslaget vilket ligger i linje med Kulturstrategi för Stockholmsregionen som är en 

del av RUFS 2050. Region Stockholm efterfrågar samtidigt ett tydligare 

ställningstagande avseende kulturmiljön, framför allt i avsnittet i Värden och hänsyn. 

Region Stockholm anser att de förhållningssätt och vägledningar som lyfts i förslaget 

behöver utvecklas till en övergripande strategi som möjliggör att kommunens goda 

intentioner får genomslag i kommande planering.  

Vidare anser Region Stockholm att slutsatserna från den genomförda 

kulturmiljöutredningen tydligare ska genomsyra förslaget, samt att formulerade 

motsatsförhållandena mellan bevarande och utveckling ses över och därmed undviks. 

Region Stockholm efterfrågar fördjupade studier i kommande skeden för respektive 

delområde, då den genomförda kulturmiljöanalysen uppmärksammat att större delen 

av planområdet har mycket hög eller hög känslighet för förändring. 
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Klimat och hälsa 

Region Stockholm ser positivt på planering för en utökad kollektivtrafik och utbyggd 

cykel- och gånginfrastruktur. Region Stockholm saknar ett resonemang om hur 

planen hanterar rådande klimatutmaningar samt planens bidrag till RUFS 2050:s 

mål om en resurseffektiv region utan klimatpåverkande utsläpp.  

Generellt ska det framgå att olika hälsopåverkande aspekter är värden som alltid bör 

prioriteras i efterföljande planering. Bullerkartläggningen för nuläget visar på delvis 

höga nivåer av buller längs de större vägarna i planområdet. Det är angeläget att detta 

uppmärksammas på olika sätt i planen och att bullerbegränsande åtgärder kan vidtas 

vid behov. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för Region Stockholm. 

3.2 Storstockholms brandförsvar  

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) fått 

möjlighet till yttrande avseende rubricerat ärende. Detta yttrande behandlar 

hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser. Olycksrisker samt 

möjlighet till räddningsinsats ska beaktas i planprocessen för att tillgodose krav på 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, enligt plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900). Olycksrisker är dessutom att betrakta som en olägenhet 

enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och ska beaktas i behovsbedömningar för planer 

och program samt eventuella miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

Hantering av olycksrisker 1 

Västra Vallentuna tätort berörs av ett antal risker. Inom området finns såväl en 

Sevesoverksamhet och bensinstation som ett antal leder för transport av farligt gods 

och i angränsning till området passerar Roslagsbanan. Utöver detta finns risker för 

översvämning och skred i området. SSBF ser positivt på att kommunen redogör för 

övergripande förhållningssätt till Sevesoverksamheten med planläggning >185 meter 

ifrån, samt eftersträvan om bebyggelsefritt område om 25 meter till farligt gods-leder 

och Roslagsbanan. SSBF ser även positivt på de avsikter som finns för vissa av 

delområdena att ta fram övergripande riskanalyser. SSBF ser dock att ett utökat 

sådant arbete skulle vara lönsamt för kommunen i detta skede. SSBF bedömer att det 

bör förtydligas hur och i vilken omfattning risker för olyckor har beaktats vid till 

exempel val av utvecklingsområden för att göra inriktningarna mer transparenta och 

lättare att följa i de fortsatta processerna. Strategiska åtgärder i tidiga skeden ger som 

regel både en bättre helhetslösning, billigare totalkostnad och en snabbare och 

enklare plan- och genomförandeprocess. I den fördjupade översiktsplanen skulle en 

inventering och grovanalys för att bedöma lämpligheten för exploatering av olika 

verksamheter för olika områden kunna ingå. Det skulle underlätta för kommunen att 

peka ut riktning för utvecklingsområden och även tydliggöra möjligheterna för 

exploatering av privata aktörer. 
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Kommunens översiktsplan, såväl som fördjupade översiktsplaner utgör strategiskt 

viktiga underlag för den fysisk planeringen, där riskhantering och förebyggande av 

olyckor är en central del. För att underlätta och effektivisera riskhanteringsarbetet 

inom plan- och byggprocessen rekommenderar SSBF att Vallentuna kommun utreder 

hur riskhantering ska ske inom fysisk planering. Detta arbete bör redogöra för vilka 

underlag som ska tas fram, i vilket skede de ska tas fram och vad som bör redovisas 

och besvaras. Genom att presentera tydligare krav på vad som förväntas av 

byggaktörer/exploatörer och likrikta underlag för riskbedömningar, bör följdeffekten 

av detta bli en mer konsekvent och mer rättssäker process, vilket också underlättar 

arbetet för kommunen. 

1  
Vad gäller termer och definitioner gällande riskhantering utgår SSBF från SS-ISO 31000:2009, 

Riskhantering – Principer och riktlinjer. 

Möjlighet till räddningsinsatser  

Brandvatten 

Vid planering av ny bebyggelse behöver hänsyn tas till tillgång av brandvatten. 
Utifrån SSBF:s underlag ser det ut som att brandpostsystemet i vissa fall är väl 
utbyggt, i vissa fall bristfälligt, och i vissa fall helt saknas inom området. SSBF anser 
följaktligen att behovet av nya brandposter i området bör ses över i samråd med 
förvaltaren av brandpostnätet. För ett konventionellt brandpostsystem 
rekommenderar SSBF ett avstånd om 75 meter från brandpost till uppställningsplats 
för räddningsfordon, dvs. 150 meter mellan två brandposter. Mer information om 
SSBF:s syn gällande brandvatten finns i vägledningsdokument VL2014-122. 

3.3 MSB 

MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. 

Länsstyrelsen har ansvar för att företräda och samordna statens intressen i 

planprocesser samt tillhandahålla planeringsunderlag. Länsstyrelsen utövar tillsyn 

och ska särskilt bevaka frågor rörande riksintressen, hälsa och säkerhet samt risken 

för olyckor, översvämning och erosion. Länsstyrelsen är dessutom geografiskt 

områdesansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och 

bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och ska enligt 

förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion bevaka att risk- och 

beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen. MSB stödjer länsstyrelsen i den mån de 

särskilt så önskar. 

Information om MSB:s planeringsunderlag och metodstöd finns på www.msb.se. 

 

 

http://www.msb.se/
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3.4 Socialnämnden  

Socialförvaltningen har aktivt deltagit i processen att ta fram den fördjupade 

översiktsplanen för västra Vallentuna tätort och ställer sig positiva till det slutgiltiga 

förslaget.  

Beslutet fattas med stöd av socialnämndens delegationsordning, punkt 1.38 

(Framställningar till och yttrande över remiss från övriga nänder inom Vallentuna 

kommun). 

3.5 Kulturnämnden 

Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort pågår. 

Den fördjupade översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- 

och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 

och bevaras. 

I det stora hela ser kulturnämnden att förslag till fördjupad översiktsplan går i linje 

med det också nämnden vill uppnå och är därför positiva till förslaget. Det är en 

omfattande strategi med höga ambitioner. 

Inom området återfinns många för kulturnämnden viktiga platser av fornlämningar, 

offentlig konst och kulturmiljö som Snapptunafältet, Vallentuna 4H, Lindö gård, 

Foderby gård och Rosendalskolan. 

Vallentuna 4H 

I förslaget framkommer det en intention att Vallentuna 4H-gård ska omlokaliseras till 

Foderby gård. Vallentuna 4Hs visningsverksamhet och klubblokaler är en viktig 

samlingsplats för många människor idag, särskilt för unga tjejer. En flytt av 4Hgården 

skulle också innebära en flytt av 4H-klubben, bort från där de är organiserade idag. 

Kulturnämnden ser att förslag i planen är problematiskt, särskilt med tanke på den 

betydelse platsen i sig har idag för så många. Vallentuna 4H-gård har funnits i 

området i över 50 år och är en betydande del av många människors livsmiljö, en 

samlingsplats och en gård där människor växt och växer upp. Det är 

Kulturnämndenens åsikt att visningsverksamhetens nuvarande lokalisering är att 

bevara. Platsen har en lång kontinuitet med äldre bebyggelse som i sig har ett 

kulturhistoriskt värde. 

Koloniområde  

Kulturnämnden vill belysa vikten av det befintliga koloniområdets lokalisering. Att 

arbeta upp förutsättningar för ett koloniområde tar tid, både vad gäller att skapa 

engagemang hos medlemmarna men också vad gäller anläggandet av förutsättningar 

kring exempelvis jord och bevattning. Nämnden ser också ökat intresse för odling i 

samhället och vill därmed poängtera koloniområdets värde. En eventuell förändring 

behöver utgå från dialog med föreningen. På samma sätt som 4H så har brukandet av 

platsen en lång kontinuitet med kulturmiljövärden. 
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Skydda och vårda kulturmiljön 

Kulturmiljö avser den av människan påverkade fysiska miljön. Det kan gälla allt ifrån 

enskilda objekt till stora landskapsavsnitt. Den breda helhetssynen på kulturmiljön 

och kulturvärdena präglar i hög grad plan- och bygglagen. Där anges bland annat att 

man ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och 

kulturvärden. Ett bebyggelseområdens särskilda historiska, kulturhistoriska 

miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska 

respekteras och tas tillvara. 

Vallentuna kommun är känd för sina många fornlämningar. Men det är av stor vikt 

att inte glömma kommunens moderna historia. I den fördjupade översiktsplanen 

saknas den breda synen på kulturmiljö som kan representera områdets utveckling. 

Policy för konst 

Vallentuna kommuns kulturenhet har två stycken politiska styrdokument, 

kulturmiljöprogrammet (2010) samt konstpolicyn (2018). Genom att aktivt arbete 

med policy för konst i offentlig miljö i ny och ombyggnation skapas hållbara, kreativa 

och trygga mötesplatser. 

Kommunen ska vid varje planerad ny-, om- eller tillbyggnad av fastigheter samt vid 

nyanläggning eller omplanering av offentliga utomhusmiljöer ha målsättningen att 

avsätta 0,5 % av den totala investeringskostnaden exklusive oförutsett, index och 

inköp av tomt för konstnärlig gestaltning. Inköp av konst och genomförandet av 

konstnärliga projekt ska syfta till att berika och stimulera människors vardag och 

miljöer. Policy för konst i offentlig miljö vid omoch nybyggnation bör redovisas i 

författningssamlingen då policyn berör all om- ny- och tillbyggnation inomhus och 

utomhus. Denna aspekt saknas i strategin och kulturnämnden ser att den behöver 

tydliggöras. 

3.6 Knivsta Kommun 

Vallentuna kommun har tagit fram förslag till en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 

västra Vallentuna tätort. Planen ska vara vägledande i kommande utveckling av 

tätorten. Bland annat föreslås förtätning av vissa bostadsområden samt utvecklad 

infrastruktur, med bland annat expressbussar mot Upplands Väsby. 

Knivsta kommun har tagit del av Vallentuna kommuns samrådsförslag till fördjupad 

översiktsplan för västra Vallentuna tätort. Knivsta kommun har inget att erinra, 

samhällsutvecklingsnämnden avstår från att yttra sig. 

3.7 Österåkers kommun 

Vallentuna har gett Österåkers kommun möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget 

till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Västra Vallentuna tätort. Österåkers kommun 

ställer sig positiva till förslaget. 
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3.8 Upplands Väsby  

Det är positivt att Vallentuna fokuserar på att stärka regionala sammanhang, och 

Upplands Väsby ser fram emot fortsatt samarbete över kommungränserna i 

gemensamma frågor och intressen.  

Upplands Väsby delar uppfattningen att det finns ett behov av att förbättra 

tvärförbindelsen Väg 268 och av en ny trafikplats i Upplands Väsby kommun. Vägen 

utgör en viktig länk i det regionala vägnätet, genom att möjliggöra för en kommande 

stombuss och anlägga ett regionalt cykelstråk kan tvärförbindelserna i regionen 

stärkas.  

I samrådsförslaget nämns att Väg 268 idag är sekundärled för farligt gods. Upplands 

Väsby kommun har tidigare utrett möjligheten att upphäva klassningen av vägen som 

sekundärled för farligt gods, och i det utredningsarbetet har det konstaterats att den 

enda målpunkten för farligt gods i stråket är Seveso-anläggningen i Vallentuna 

kommun som finns omnämnd i samrådsförslaget. Vallentuna lyfter möjligheten till en 

omlokalisering av anläggningen och att Teknikvägens klassning som sekundärled för 

farligt gods i så fall skulle kunna tas bort. Upplands Väsby vill poängtera att detta 

även bör gälla Väg 268, beroende på var anläggningen lokaliseras. Vallentuna 

konstaterar i samrådsförslaget att transportleder för farligt gods ska undvikas inom 

tätorten och att de utpekade transportledernas nödvändighet ska prövas 

kontinuerligt. Upplands Väsby delar det perspektivet, och har med anledning av det 

kontaktat länsstyrelsen med begäran om att upphäva klassningen på Väg 268. 

3.9 Norrtälje kommun 

Vallentuna kommun har bjudit in till samråd om fördjupad översiktsplan för västra 

Vallentuna tätort. Den fördjupade översiktsplanen ska ange inriktningen för den 

långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ge vägledning för beslut om hur 

mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras. Norrtälje kommun tycker att samrådsförslaget är väl 

genomarbetat och på ett tydligt sätt beskriver hur västra Vallentuna tätort ska 

utvecklas på lång sikt. 

Som framgår i samrådsförslaget är inriktningen i planen att västra Vallentuna tätort 

ska utvecklas med både bostäder och verksamheter till en attraktiv småstad. Arlandas 

influensområde förutsätts minska i utbredning och ge förutsättningar för att området 

i stort kan bli mer mångfunktionellt än det är idag. Tätortsutvecklingen ger utrymme 

för omkring 1700 tillkommande bostäder till de redan befintliga 4000 vilket bidrar till 

att skapa ett mer varierat bostadsutbud samt förbättrade förutsättningar för 

kollektivtrafiken. Norrtälje kommun ser positivt på att området utvecklas med både 

bostäder och verksamheter då det kan ge positiva effekter för bostads- och 

arbetsmarknaden i hela regionen.  

Vad gäller kommunikationer är kommunikationsstråken uppdelade i regionala och 

lokala stråk i samrådsförslaget. De lokala kommunikationsstråken illustrerar lokala 

gång- och cykelvägar, samt det lokala busslinjenätet. Det regionala 

kommunikationsstråket utgörs dels av Roslagsbanan i nord-sydlig riktning samt dels 

av en kommande expressbuss mellan Barkarby-Upplands Väsby-Vallentuna-Täby 
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längs Väsbyvägen. Norrtälje kommun är positiva till att utvecklingen i västra 

Vallentuna tätort bidrar till att skapa förutsättningar för att förbättra kollektivtrafiken 

och tillgängligheten i regionen. Att Roslagsbanans utveckling med bland annat en 

avgrening till Arlanda samt kapacitetsförstärkningar norr om Vallentuna tätort med 

förlängning av banan till Rimbo beskrivs i samrådsförslaget ser Norrtälje kommun 

som positivt då tillgängligheten till Arlanda samt Roslagsbanan till Rimbo är viktiga 

frågor för kommunen. 

3.10 Täby kommun 

Täby kommun ser överlag positivt på inriktningen i den fördjupade översiktsplanen 

och lämnar nedan synpunkter inför det fortsatta arbetet till granskning. 

 Den fördjupade översiktsplanen skulle med fördel kunna kompletteras med 

ytterligare regionala organisationer, förbund och samarbeten som rör den 

tekniska försörjningen i Vallentuna och regionen, till exempel SÖRAB och 

Norrvatten. 

 Täby kommun anser att det vore önskvärt om planen tydligare lyfter fram att 

Roslagsbanans avgrening till Arlanda inte enbart bidrar till hållbara 

reserelationer utan även bidrar till ett mer redundant kollektivtrafiksystem 

för resor i relationen Stockholm – Arlanda – Uppsala, vilket skapar nytta för 

hela regionen. 

 Täby kommun föreslår att kartmaterialet i planen kompletteras med 

platsangivelser inom och målpunkter utanför planområdet. Detta för att 

underlätta läsbarhet och orientering. 

 Det är positivt att den fördjupande översiktsplanen möjliggör för fler bostäder 

och arbetsplatser. Täby kommun vill dock starkt poängtera att den 

nytillkommande bebyggelsen inte får bidra till ökad belastning i vägnätet 

söderut på Vikingavägen i Täby med genomfartstrafik som ska västerut via 

Norrortsleden. 

 Täby kommun önskar samverkan kring det regionala cykelstråket längs med 

Banvägen söderut mot Täby kyrkby. 

 I utvecklingsstrategins avsnitt om kollektivtrafik bör namnet Arninge 

resecentrum bytas ut till Arninge station. 

 Täby kommun föreslår att Vallentuna, i utvecklingen av den fördjupade 

översiktsplanen inför granskning, utreder och på en övergripande nivå pekar 

ut lämpliga lågpunkter som platser för att hantera och rena dagvatten med 

Vallentunasjön som recipient. Detta för att tydligare visa hur arbetet för 

förbättrad status i Vallentunasjön kan planeras och genomföras. 
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3.11 Skanova 

Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när 

detaljplanarbete påbörjas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. 

På så sätt kan oförutsedda hinder i planeringen som berör Skanovas nät undvikas för 

att få en smidigare och snabbare planprocess. 

3.12 Roslagsvatten 

Roslagsvatten har bifogat yttrande i form av kommentarer direkt i en kopia av 

planhandlingen, detta medför att ett yttrande i form av sammanhängande text 

saknas. Roslagsvatten yttrande finns att tillgå på begäran.   

3.13 Vattenfall 

Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, återkommer med svar 

på remiss ”Inbjudan till samråd ny fördjupad översiktsplan för Vallentuna kommun”. 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät med 

en spänningsnivå på 77 kV luftledning inom planområdet. 

Vattenfall lämnar följande synpunkter vad gäller elnätanlägningar med beteckningen 

regionalt elnät: 

 Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är 

linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession behöver 

sökas vilket är tidskrävande. 

 En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV ska 

placeras på ett minsta avstånd på 20 meter från närmaste anläggningsdel, 

detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk samt ur ett 

underhållsperspektiv. 

 Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av 

försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF). 

Vattenfall Eldistribution rekommenderar att ny bebyggelse där människor 

stadigvarande kan antas vistas, tex bostäder och kontor, inte uppförs 

närmare än 50 meter från ledningens närmaste anläggningsdel. Detta för att 

minimera eventuell framtida oro etc. hos de boende. 

 Avståndet minst 20 m (landsbygd) eller 10 m (tätort) respektive avståndet 50 

m (landsbygd) eller 20 m (tätort) hänför sig till att vid jordfel, t.ex. 

åsknedslag, på luftledningen uppstår en förhöjd markpotential i 

ledningsgatan. Denna förhöjda markpotential får inte påverka angränsande 

anläggningar så att skador uppstår på dessa. Den förhöjda markpotentialen 

får heller inte medföra fara för person som befinner sig invid anläggning 

placerad i närområde till luftledningen. 
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För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfalls elnätanläggningar 

gäller att dessa skall placeras så att drift‐ och underhållsarbeten för elnätanläggning 

inte försvåras.                                                                                                                 

Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfalls elnätanläggningar 

utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande.                                      

Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalken avseende att verksamheter eller åtgärder inte medför skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ombyggnad eller flytt av Vattenfalls 

anläggning ska anmälas i god tid. Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat 

ärendet, om det inte regleras på annat sätt i avtal. 

I översiktsplanen nämns att det önskas att markförlägga ledningar. Kommunen har 

tidigare skickat in flyttförfrågningar och detta har Vattenfall Eldistribution AB sagt 

nej till. Vattenfall Eldistribution AB önskar att detta förtydligas i handlingarna att 

Vattenfall Eldistribution AB inte har planer på markförlägga ledningarna. 

Kompletterande synpunkt: 

I översiktsplanen framgår det att kommunen önskar att markförlägga ledningar. 

Vattenfall Eldistribution vill informera om att ledningar på dessa spänningsnivåer 

generellt byggs i luftledningsutförande eftersom det ger ett säkert, tillförlitligt och 

effektivt regionnät. Vattenfall Eldistribution är därför restriktiva beträffande 

markförläggning av luftledningar inom regionnätet. Mer information angående 

teknikvalet i regionnätet finns på följande adress:  

https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/teknikval/ 

Vi vill också informera om att dessa ledningar är linjekoncessionspliktiga och om det 

blir aktuellt att flytta/markförlägga luftledningar behöver ny koncession sökas vilket 

är en tidskrävande och kostsam process. Ombyggnation/flytt bekostas av den som 

initierat ärendet men utförs av Vattenfall Eldistribution. 

3.14 Käppalaförbundet 

Käppalaförbundet har inga synpunkter på den föreslagna FÖP. 

3.15 Naturskyddsföreningen Vallentuna 

Vallentuna Naturskyddsförening har tagit del av den fördjupade översiktsplanen för 

västra Vallentuna och vill lämna följande synpunkter. 

Området är till Större delen exploateras vilket innebär att det handlar om förtätning. 

Oavsett om det handlar om förtätning eller helt nybyggt så handlar det om mark som 

kommer användas på ett annat sätt vilket kan riskera att få negativ inverkan på både 

miljön och för de redan boende I området. 

I området finns idag små skogar kvar mellan bostäderna, som fungerar som 

andningshål för de boende och de gynnar klimatet. De fungerar också som 

bullerdämpare. De flesta verkar få förbli orörda men några kommer att naggas. Om 
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man naggar dessa skogar i kanten ökar risken för slitage vilket kan leda till att de 

naturvärden som finns går förlorade. 

Det är tydligt att det finns en intention i planen att bevara värdefulla naturområden 

och grönstråk. Vi är positiva till att kommunen vill utveckla antalet cykelvägar . Dock 

bör man vara lite försiktig med cykelvägar i naturreservatet och runt sjön så att inte 

naturkänslan förminskas. Däremot ärt det trevligt om man kan vandra runt sjön. 

Vi önskar också att man i planen anger förslag var “nya ängar” kan anläggas eller 

gräsytor som kan klippas mindre, för att gynna våra insekter och den biologiska 

mångfalden. 

I kartan på sid 84 finns värdefulla träd inprickade. Där bör läggas till ekarna som 

finns i områdena 2b samt i 2c och 2d. 

Ekosystemtjänster 

Planen talar om ekosystemtjänster på sid 86 men inget uttalat om vilka tjänster det 

handlar om eller hur de ska tas hänsyn till eller. Endast ent karta med ytor som skulle 

kunna tillhandahålla dessa tjänster. 

Område 1 

Område 1 ingår till stor del i Rösjökilen vilken bör bevaras. Där kommer de största 

ingreppen i den jungfruliga marken ske. Enligt planen avser man att bevara 

sammanhängande grönstruktur samtidigt som man planerar bostäder i norra delen, 

långt ifrån centrum, samt vägar som skär rakt igenom området. Risken är att 

grönstrukturen kommer fragmenteras och de naturvärden som finns försvinner. 

Område 2 

ur planen: 

/:De gröna länkarna upp mot tätorten bör om möjligt förstärkas 

genom ett strategiskt bevarande av grönska samt genom skötsel- och 

driftåtgärder som gynnar exempelvis pollinatörer och vedlevande 

insekter./ 

Detta låter bra då det behövs mer marker för pollinatörer. 

Vi uppskattar att det, enligt andra stycket spalt 2 sid 51, ska ske inventeringar innan 

eventuell exploatering sker. Däremot gillar vi inte att man vill söka dispens för att ta 

bort det generella biotopskyddet, enligt samma sida i planen. Biotopskyddet i 

miljöbalken syftar till att bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer.  

Angående skogen, område 2b, längs Väsbyvägen där man bla ev vill bygga 

flerfamiljshus: 

/Den skog som finns i området är en del av ett nätverk av skogspartier 

som fungerar som gröna länkar i tätorten, detta nätverk har värden för 

rekreation, temperaturreglering, bullerdämpning och visuell 

avskärmning. Det har även ett ekologiskt värde då det möjliggör för 

arter att röra sig inom den bebyggda miljön/ 
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Skogen är ganska smal och att bebygga den gör att det som blir kvar inte kommer att 

fylla sitt syfte som ekosystemtjänst och spridningskorridor. Den södra delen av 

skogen i område 2 b vid hörnet Teknikvägen/ Väsbyvägen består av ett antal ekar. 

Detta område bör bevaras då ekar har ett stort ekologiskt värde. 

Intressant att Väsbyvägen ska överbryggas. Behövs för att tillgängliggöra 

naturreservatet i norr. Bör ske omgående! 

Område 3 

Område 3a 

Enligt karta sid 87 har området mellan Snapptuna och Ekeby stor känslighet för 

förtätning. Det är ett blött område där Snapptunaån rinner fram. Istället för att bygga 

bostäder på område 3a skulle vi vilja att man utreder möjligheterna att anlägga en 

våtmark där. Det skulle förhöja området som ett friluftsområde samtidigt som det 

behövs fler våtmarker. Det skulle också bidra till att minska belastningen på 

Vallentunasjön. 

Område 3b, 

Är i dag en halvöppen mark med enar och stora ängsgranar. Detta område skulle 

kunna utvecklas för att gynna den biologisk mångfalden, antingen med bete eller 

ängsslåtter. 

Område 4 

Grön nod Ekeby-Nyby-Dragonvreten: Grönområde som kan utvecklas för 

rekreation, lek och fritidsaktiviteter. Närliggande sumpskog och våtmark har 

potential för vattenreglering, naturpedagogik och utveckling av naturvärden 

samt ekosystemtjänster 

Låter bra att man satsar på att bevar och utveckla våtmarken. 

Område 5 

Bra att man lyfter lindarna vid Väsbygården. Här skulle det kunna finnas en skylt som 

visar hur det såg ut förr. 

Område 6 naturreservatet 

Enligt planen har kommunen åter för avsikt ta över reservatet från länsstyrelsen. Vi är 

oroliga för att det finns risk att man då kommer att ändra föreskrifterna så att det 

skulle kunna gå att bygga i reservatet vilket skulle riskera att störa det känsliga 

området. Vi undrar vad man menar med trygghetsskapande åtgärder i reservatet? 

Hur är tanken att det ska utvecklas vidare som besöksmål och att utveckla rekreation? 

Redan idag är det ett välbesökt område. 

 



KAPITEL 

2 
 

 

 

34 

3.16 Lantmäteriet  

Lantmäteriet har enligt 3 kap. 9-10 §§ PBL ingen fristående roll i samrådsförfarandet 

när översiktsplaner tas fram. Lantmäteriet ska vid förfrågan lämna sina synpunkter 

till länsstyrelsen och har därför inte några synpunkter att lämna till kommunen i 

detta ärende. 

 

4. Övriga yttranden 

Socialdemokraterna i Vallentuna 

Utgångspunkter för Socialdemokraternas stadsbyggnadspolitik i Vallentuna 

I Vallentuna möts Stockholms mer tätbebyggda delar och norra Stockholms 

landsbygd vilket ger Vallentuna särskilda kvalitéer med en ”närhet” till både 

storstadsområdets utbud och samtidigt till natur och rekreation. Att utveckla 

Vallentuna innebär att vi dels värnar det obebyggda landskapet utanför tätorterna 

samtidigt som vi ger fler chansen till en bra bostad, bättre service och social samvaro i 

våra tätorter. Utveckling av kollektivtrafiken och samarbetet över kommungränserna 

gör Stockholmsregionens utbud av arbetstillfällen, utbildning och nöjen ännu mer 

tillgängligt för Vallentunaborna. Näringslivets utveckling och alla de värden som 

företagandet bidrar med måste vara ständigt närvarande i planeringen och en 

proaktiv dialog gör att rätt förutsättningar finns vid rätt tidpunkt för nya och växande 

företag.  

Utvecklingen av våra tätorter gör vardagslivet lättare för invånarna och i det dagliga 

livet ska det vara nära till effektiv kollektivtrafik, barnens skola, affären och 

fritidsaktiviteterna. Detta utbud gynnas av att vi bygger tätare och möjliggör för en 

större resandeandel för gång, cykel och kollektivtrafik vilket är gynnsamt 

samhällsekonomiskt, för folkhälsan och miljön. 

Socialdemokraterna vill att Vallentuna ska vara en plats med plats för mångfald och 

solidaritet. Samhällsplanering som främjar jämlikhet handlar om att människor med 

olika ekonomiska förutsättningar ska kunna bo bra i Vallentuna. Många människor 

har idag inte råd att bo i Vallentuna, detta måste vi ändra på!  

Jämlika möjligheter att ta del av våra offentliga rum handlar om att undanröja fysiska 

och mentala barriärer i stadsmiljön. Trygghet är en grundläggande faktor och främjas 

av välvårdade miljöer, estetik och komfort. Inbjudande offentliga miljöer befolkas av 

en blandning av människor vilket i sin tur stärker känslan av trygghet. 

Jämlikhet handlar också om jämställdhet mellan kvinnor och män. Framför allt 

många kvinnor upplever idag otrygghet i offentliga miljöer men också innanför 

hemmets väggar. Samhällsplaneringen behöver stärka kvinnors möjligheter att få 

skydd och möjlighet att skydda sig själva och sina barn. Det behöver finnas bostäder 

som socialt och ekonomiskt utsatta kvinnor har råd att flytta till när de behöver lämna 

en destruktiv relation. Bostadsområden behöver byggas med en mänsklig skala där 
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det finns möjlighet att känna igen och bygga relationer till sina grannar. Grannskap 

där medmänniskor ges möjlighet att ta hand om varandra när det behövs som mest. 

Hållbar samhällsplanering innebär att vi inte bara ser till dagens behov utan också 

faktiskt tar ansvar för framtidens Vallentunabors möjlighet till ett gott liv. Eftersom 

den framtida utvecklingen av befolkning, infrastrukturbehov och verksamheter är 

svår att förutspå måste all planering vara anpassningsbar på minst 50 års sikt eller 

mer. Det vi förstör eller omformar för att kunna exploatera kan vara omöjligt att 

återskapa eller förändra för att kunna tillgodose idag okända behov. Vi måste ha 

marginaler för vad framtiden innebär. 

För att åstadkomma hållbar samhällsplanering måste alla samhällets aktörer och 

invånare göras delaktiga och engagerade i arbetet. Dialog, öppenhet och samarbete är 

avgörande. Ambitionen måste vara att aktivt nå ut till olika grupper så de som 

vanligtvis inte har mycket inflytande och makt i samhället blir involverade i dialogen. 

Synpunkter på ”Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort” 

På sidan 13 i samrådshandlingen står det ”I föreslagen expansion inom västra 

Vallentuna tätort undantas och värnas den befintliga jordbruksmarken”. Då det inte 

framgår om ”tätort” definieras i enlighet med SCB’s tätortsavgränsning eller på annat 

vis så bör det förtydligas vilka jordbruksmarker som avses. 

När det gäller framtida markanvändning för delområdena 1a, 1b och 1f (Stängselboda) 

så är det Socialdemokraternas uppfattning att områdena inte ska bebyggas. I WWFs 

rankning av utsläppsminskningstakt sedan 2015 ligger Vallentuna i botten, på plats 

272 av 290 kommuner. Vi förbättrar oss inte genom att bygga ytterligare ett område i 

Vallentuna som kräver att man måste ta bilen till både förskola och skola eller 

pendlarparkering (i bästa fall). Nya bostadsområden ska byggas där det redan finns 

förskolor, skolor och service och all annan infrastruktur som de boende behöver. Det 

görs bäst genom att använda redan ianspråktagen mark med förtätning och 

komplettering av befintlig bebyggelse eller ändrad användning. 

För delområde V2 (Fabriksvägen) föreslår Socialdemokraterna att en framtida 

användning ska vara tätortsområde med flerbostadshus (jmf. delområde 5g). Med 

beaktande av delområdets strategiska läge, nära till kollektivtrafik och service 

tillsammans med kommunens bostadsåtaganden och bostadsförsörjningsansvar, så är 

delområdet bäst lämpat för bostäder. En ändrad användning för delområdet medför 

förbättrade möjligheter för omkringliggande delområden att realisera tidigare planer 

för bostäder med tillhörande service, planer som förkastats p.g.a. de begränsningar 

som nuvarande användning innebär. 
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Privatperson  

Med tanke på de kända miljöproblem som vi och hela världen har, inte minst 

Vallentuna enl senaste rapporten jag läste om, med vetskapen av vad träd och skog 

gör för nytta för miljön, både den fysiska miljön och för människor, och dessutom 

med tanke på att alla har kommit fram till att vi måste bli mer självförsörjande på 

livsmedel, att då komma fram till att bebygga den centrala skog och åkermark vi har i 

Vallentuna, känns väldigt verklighetsfrämmande och ogenomtänkt. När dessutom 

Kristinebergsskogen som också är centralt belägen försvinner är detta ännu mer 

viktigt. 

Om man tittar enbart på den Västra delen av det stora projektet som även inkluderar 

Norra delen, så är det inte lika stora ingrepp, men även här tar man bort den närskog 

som finns för boende i Nyby och Västanberga och som nyttjas mer och mer av 

människor i området. Jag anser att man har ett ansvar att leta och leta igen efter 

områden att bebygga som inte påverkar eller gör för stora ingrepp i miljön, för 

självklart måste man bygga mer bostäder (även om jag inte håller med om att man 

behöver bygga så mycket som det står på vissa håll). Förutsättningarna har ändrats 

mycket, inte minst pga pandemin, folk behöver inte på samma sätt bosätta sig i eller i 

väldig närhet till Stockholm för att kunna utföra sitt jobb. Det har man också sett med 

större utflyttning från storstadsregionen än tidigare. 

Ytterligare invändning för just den västra delen är att man drar in en väg i ett område 

med skola och förskola i absolut närhet (fältet mellan Västanberga och Nyby). Den 

vägen kommer ju sedan få ännu mera påverkan eftersom den går in i den Norra 

delens utbyggnad. Detta kommer att få väldigt tråkiga konsekvenser inte minst pga 

den tunga byggtrafik som kommer att krävas för att åstadkomma detta. 

Det finns därför områden i centrala Vallentuna som borde gå att bebygga utan att 

man förstör eller gör stora ingrepp i den befintliga miljön. Jag ger några exempel 

nedan och några kanske redan är tänkta som bebyggelse men jag nämner några som 

jag kommer på, men som sagt det finns säkert fler. 

Er skyldighet är att hitta dessa! 

1. Kullen/skogen på höger sida efter flygfältet, där det i dag i princip är ett 

kalhygge. Det stör inte särskilt mycket och ligger väldigt centralt och borde 

vara lättbyggt. 

2. HELA flygfältet. Här måste det vara extremt lättbyggt/kostnadseffektivt och 

tar ett område som idag inte brukas som åkermark. Absolut, några 

flygfantaster får stå åt sidan, men det är som att jämföra mellan pest och en 

förkylning enligt min mening. 

3. Hela centrumparkeringen mellan Korallen och järnvägen. Det finns andra 

ytor för en infartsparkering och det skulle leda till ett mycket trevligare och 

mer levande centrum. Parkering kan med fördel ligga i hörnet Banvägen och 

Teknikvägen (gulmarkerat), om det fältet är för litet för en infartsparkering, 

så gräv ner det lite och gör ett parkeringsgarage där man kan stå på taket 

också. 

4. Skogen till vänster om början av Tallhammarsvägen. En ganska liten skog och 

som inte används speciellt mycket, förutom av några övervintrande 

gästarbetare… 
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5. Fältet vid Blomsterhandeln, ett fält som inte används till något speciellt idag. 

 

 

 

När man sedan kommer till den Norra delen av Vallentuna tätort så blir det ännu 

värre, då försvinner i princip all åkermark inom detta område enl dokumentet och 

stora ingrepp görs eftersom Lindholmen och denna del av Vallentuna skall sättas 

ihop. 

Enligt den fördjupade översiktsplanen ser man att man tänker bebygga i princip hela 

Rösjökilen, det än så länge relativt stora grön/skogsområde som finns så centralt i vår 

tätort. Denna närhet till riktig skog är en fantastisk förmån för alla som bor centralt 

och som då har lätt att ta sig ut i skog och mark. 

Dessutom enligt samma plan så tänker man ta i anspråk i princip alla odlade ytor i 

området, vilket är högst märkligt i dessa tider då man allt mer sörjer för att Sverige 

skall vara självförsörjande på livsmedel. Förslaget minskar alltså rejält den redan 

fungerande åkermarken som finns. 
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Allt fler invånare nyttjar dessa naturområden, inte minst de senaste åren på grund 

av/tack vare pandemin. Det känns därför helt verklighetsfrämmande och 

ogenomtänkt att riva ner och bebygga denna del, inte minst av miljömässiga skäl då 

alla vet att skog är bra för miljön, människors hälsa liksom för ett rikt djurliv. 

Jag hoppas verkligen att verkligheten och det sunda förnuftet har landat hos de 

beslutande innan detta ingrepp sker, för det är som det också står i dokumentet 

”oåterkalleligt” när/om det väl är gjort. 

 

Björkby gård 

Med anledning som boende i området och att vi kommer att bli berörda av den 

planering som översiktsplanen ser ut önskar vi yttra oss. 

Björkby gård 1:2 

Vi har bott på Björkby gård i över 30 år och var med att driva fram att området blev, 

som det är idag, naturreservat. Idag har vi skötsel arrende från Vallentuna församling 

och Stockholms stift. Området är det de är idag tack vare att det alltid har varit 

betande djur i området, och så hoppas vi kunna fortsätta, då våra barn är intresserade 

av att ta över driften av gård och att fortsatt kunna ha djurhållning.  

Vi vill hänvisa till tidigare yttranden och utvecklings idéer av vår gård, som vi tror 

skulle kunna gynna området och det aktivt friluftsliv som området erbjuder. Den 

närhet som Björkby-Kyrkviken har till centralort, gör det också sårbart när det fylls på 

med människor, alltså krävs en god planering av området, vilket vi inte ser idag. 

Önskemål om utveckling av Björkby gård 

 Önskar förvärva eller arrendera marken ”mellan” Björkbygård och Lilla 

Mörby, för att odla humle, då vi önska öppna gårdsbryggeri och ev. 

restaurang i mindre skala. Se tidigare yttranden i senaste översiktsplan. 

 Att få köpa befintliga maskinhallar som ligger i anslutning till vår mark och 

som vi idag hyr. Se tidigare handlingar. 

 Idag driver vår äldste son Havsbaden i Grisslehamn, samt har egen vin odling 

i Blekinge. Tankar finns att driva något småskalig restaurangverksamhet med 

närhet till naturen och medvetet jobba med råvaror som är lokalt 

producerade. Se tidigare handlingar/ yttrande översiktsplan. 

 Önskemål om att ha en strukturerad skötselplanplan vad gäller 

naturreservatet och dess närområde med kommun och länsstyrelsen, som är 

hållbar långsiktigt. Idag beror det på vilken tjänsteman som är ansvarig, så 

skötseln har varit väldigt varierande beroende av ”intresse” för området. De 

årliga planeringsmöten som tidigare varit med berörda i området har uteblivit 

de senaste åren. 
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Riksbyggen 

Riksbyggen har tagit del av samrådshandling ”Fördjupad översiktsplan Västra 

Vallentuna tätort” daterad januari 2022. 

Riksbyggen är som fastighetsägare inom Område 1, del 1b mycket positiva till 

intentionerna i denna FÖP. Vi är också villiga och inställda på att aktivt delta i arbetet 

med att vidareutveckla Område 1 till detaljplanelagda byggrätter. 

Utifrån enkla skissutredningar bedömer Riksbyggen att det kan byggas mellan 80 till 

190 st småhus beroende på typ inom delområde 1b. 

 

Foderby gård 

Undertecknade fastighetsägare till Vallentuna Foderby 1:5 och Västanberga 2:1 har 

tagit del av förslaget till FÖP Västra Vallentuna tätort och vill lämna nedanstående 

yttrande. Våra fastigheter är lokaliserade inom FÖP Område 1 och 3. Utöver allmänna 

synpunkter på förslaget begränsar vi vårt yttrande till de delar som avser Område 1 

och Område 3. 

Allmänt  

Vi anser att det är mycket positivt att kommunen tagit fram förslaget till utveckling av 

denna del av tätorten. Vi uppfattar att de strategier för den fysiska utvecklingen som 

anges i FÖP:en är tydliga och bör kunna bidra till en angelägen utveckling och 

förtätning av Vallentuna tätort. De föreslagna bebyggelseområdena kopplas i förslaget 

naturligt samman med kommunkärnan. Vi ser det också som mycket positivt att 

förslaget är utformat för att inte försvåra den framtida utvecklingen av Norra 

Vallentuna nordväst. 

Utveckling inom Område 1, avsikt/vägledning i FÖP  

Vi är positiva till den föreslagna huvudinriktningen för markanvändningen, 

småhusbebyggelse med möjligheter till småföretagande och distansarbete i det egna 

småhuset. Vi delar också. förslaget ambition att så långt möjligt ta hänsyn till 

värdefulla naturmiljöer och integrera dessa som en kvalitet i bostadsmiljön i     

Område 1.  

I förslaget redovisas också de förutsättningar/begränsningar för bebyggelseutveckling 

inom Område 1 i form av Västlunda vattentäkt, Rösjökilen, höga 

naturvärden/värdefulla naturmiljöer, jordbruksmark m m. Vid ett genomförande av 

planen kan vi se en utmaning för exploateringsekonomin om exploateringsgraden 

genom dessa begränsningar blir för låg. Vi anser därför att det är angeläget att en 

hållbar exploateringsekonomi beaktas särskilt vid kommande awägningar mellan 

olika intressen. Vi vill i det sammanhanget framhålla att den jordbruksmark som 

finns inom de angivna bebyggelseområdena bör kunna exploateras. Den saknar helt 

relevans ur brukningssynpunkt och det är mer angeläget att säkerställa andra 

naturvärden i bebyggelseområdena. Vi kan också konstatera att förslaget har som 

utgångspunkt att intrång i befintlig jordbruksmark ska minimeras och att stora delar 
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av den ur brukningssynpunkt värdefulla jordbruksmarken i anslutning till 

bebyggelseområdena därför föreslås bevaras. 

Utveckling inom Område 3, avsikt/vägledning i FÖP  

Vi är positiva till förslagets inriktning på förtätning av denna del av tätorten och 

därmed åstadkomma en ökad variation av bostadstyper och ett förbättrat underlag för 

kollektivtrafik och övrig samhällsservice.  

Vi noterar att den föreslagna framtida väg- och bussförbindelsen mot norra 

Vallentuna nordväst är angiven väster om Område 3 f och att genomfartsvägen genom 

Foderby gård därmed kan fortsätta som lokalgata samt som ett framtida ge-stråk 

norrut mot Vallentuna nordväst.  

Lokaliseringen av en grön länk omedelbart väster om Område 3 g uppfattar vi som en 

lämplig grön förbindelse mot det framtida Vallentuna nordväst och som en naturlig 

gräns mot angiven kommande bebyggelse.  

Våra synpunkter på den förslagna utvecklingen av Foderby gård, Område 3 g, 

redovisas nedan. 

Synpunkter på föreslagen utveckling i delområde 3 g Inom Område 3  

I föreslagen FÖP anges förändrad markanvändning till besöksmål inom tätort.  

Vi har i tidigare dialog med kommunen framfört att vi är positiva till en utveckling av 

!!tlav Foderby gårds markinnehav till ett besöksmål för rekreation och fritid som 

omfattar de befintliga ekonomibyggnaderna inklusive markytor i direkt anslutning till 

dessa. En förutsättning för ett genomförande av en sådan utveckling är dock att övriga 

delar av markinnehavet i anslutning till gården kan exploateras för 

småhusbebyggelse. Besöksmålet ska därvid ses som en särskild kvalitet för 

småhusområdet. En annan f prutsättning är att delar av kommunens mark 

(Snapptunafältet) öster om Foderby kan utnyttjas för besöksmålets behov, särskilt om 

en lokalisering av en 4H-anläggning är aktuell.  

Vi vill tydligt framhålla att det inte finns ekonomiska förutsättningar för att utveckla 

ett besöksmål utan ett betydande bidrag från en exploatering av småhus på det övriga 

markinnehavet inom Område 3 g .. Vi vill också lyfta fram att den nuvarande 

djurhållningen och jordbruksrörelsen på Foderby gård inte är möjlig att bedriva på 

sikt när tätorten expanderar. Det är därför angeläget att en långsiktig ekonomisk 

hållbar markanvändning preciseras i den fördjupade översiktsplanen.  

Vi har tagit fram en skiss med förslag på markal'!vändning med lämpliga 

avgränsningar mellan markanvändning småhus respektive besöksmål. (Bilaga 1) 

Skissförslaget tar hänsyn till den angivna gröna länken och kommande vägförbindelse 

mot Vallentuna nordväst. Fornlämningsområden inom Foderby är undantagna 

exploatering i skissförslaget. Vi har också redovisat möjligheter att samordna den 

föreslagna småhusbebyggelsen med Lundbergs intilliggande fastighet inom Område  

3 g.  
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Vi föreslår också att planområdesgränsen för Område 3 g förskjuts något norrut för 

att få ett naturligt avslut mot den brukade åkermarken. Den föreslagna utökningen 

bedömer vi inte är i konflikt med spårreservat för Roslagsbanan eller buller. 

 

Kommande planprocess  

Område 3 f och 3 G utgör en övergångzon till områden inom det kommande 

detaljplaneprogrammet för norra Vallentuna nordväst som anger en större expansion 

av tätorten norr ut Med hänsyn till aktuella restriktioner för flygbullerområden från 

Arlanda är det idag osäkert när detta detaljplaneprogram kan påbörjas. En 

planläggning av områden inom 3 f och 3 g anser vi kan påbörjas relativt omgående 

frikopplat från planeringen för norra Vallentuna nordväst. Nödvändiga framtida 

trafikstråk, gröna stråk, spårreservat och andra viktiga kopplingar/samband med 

norra Vallentuna nordväst är identifierade i FÖP-underlaget och kan inarbetas in i 

kommande detaljplaner i område 3 f och 3 g. 
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Privatperson 

 

 

Fastighetsägare Vallentuna Nyby 1:2 och Foderby 2:8 

Undertecknade fastighetsägare till Vallentuna Nyby 1:2 och Foderby 2:8 har tagit del 

av förslaget till FÖP Västra Vallentuna tätort och vill lämna nedanstående yttrande. 

Utöver allmänna synpunkter på förslaget begränsar vi vårt yttrande till de delar som 

avser Område 1. 

Allmänt  

Vi anser att det är mycket positivt att kommunen tagit fram förslaget till utveckling av 

denna del av tätorten. Vi uppfattar att de strategier för den fysiska utvecklingen som 

anges i FÖP:en är tydliga och bör kunna bidra till en angelägen utveckling och 

förtätning av Vallentuna tätort. De föreslagna bebyggelseområdena kopplas i förslaget 

naturligt samman med kommunkärnan. Vi ser det också som mycket positivt att 

förslaget är utformat för att inte försvåra den framtida utvecklingen av Norra 

Vallentuna nordväst.  
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I förslaget tydliggörs den grön- och blåstruktur som genomkorsar både tätort och 

landsbygd i planområdet. Därmed säkras viktiga befintliga natur- och 

kulturmiljövärden men även goda rekreationsvärden för den växande tätorten. Den 

föreslagna grönstrukturen ger också underlag för en tydlig gränsdragning mellan 

bebyggelseområden där exploateringsintresset ska vara förhärskande och områden 

där naturvärden ska bevaras och stärkas. En tydlighet i denna avgränsning är 

angelägen för att bland annat kunna åstadkomma en täthet/exploateringsgrad som 

ger ett tillräckligt underlag för utveckling av kollektivtrafik och övrig samhällsservice. 

Utveckling inom Område 1, avsikt/vägledning i FÖP  

Vi är positiva till den föreslagna huvudinriktningen för markanvändningen, 

småhusbebyggelse med möjligheter till småföretagande och distansarbete i det egna 

småhuset. Vi delar också förslaget ambition att så långt möjligt ta hänsyn till 

värdefulla naturmiljöer och integrera dessa som en kvalitet i bostadsmiljön.  

I planens kulturmiljöanalys framgår att området är utan särskild känslighet för 

förtätning och/eller förändring och att området saknar kulturhistoriska värden på en 

övergripande nivå.  

I förslaget redovisas också de förutsättningar/begränsningar för bebyggelseutveckling 

inom Område 1 i form av Västlunda vattentäkt, Rösjökilen, höga 

naturvärden/värdefulla naturmiljöer, jordbruksmark m m. Vid ett genomförande av 

planen kan vi se en utmaning i att kunna uppnå tillräcklig täthet i 

bebyggelseområdena för att ge ett bra underlag för kollektivtrafik och övrig 

samhällsservice. Om exploateringsgraden blir för låg äventyras också 

exploateringsekonomin och därmed incitamentet för fastighetsägarna att medverka 

till ett genomförande av planen. Vi anser därför att det är angeläget att dessa aspekter 

beaktas särskilt vid kommande avvägningar mellan olika intressen. Vi vill i det 

sammanhanget framhålla att den jordbruksmark som finns inom de angivna 

bebyggelseområdena bör kunna exploateras. Den saknar helt relevans ur 

brukningssynpunkt och det känns mer angeläget att säkerställa andra naturvärden i 

bebyggelseområdena. Vi kan också konstatera att förslaget har som utgångspunkt att 

intrång i befintlig jordbruksmark ska minimeras och att stora delar av den ur 

brukningssynpunkt värdefulla jordbruksmark i anslutning till bebyggelseområdena 

därför föreslås bevaras. 

Synpunkter på föreslagen utveckling i delområdena inom Område 1  

Område 1 a  

I förslaget anges ändrad markanvändning till tätortsområde med fristående småhus 

och småhus i grupp.  

Vi är positiva till den föreslagna markanvändningen, dock bedömer vi inte att den 

angivna möjligheten till att i övergången till område 1 f pröva flexibla kontorslokaler 

som realistisk. Marknaden för ytterligare kontor i området uppfattar vi som ytterst 

begränsad. Hela området bör därför reserveras för småhusbebyggelse.  
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Område 1 b  

I förslaget anges ändrad markanvändning till tätortsområde med fristående småhus 

och småhus i grupp.  

Vi är positiva till den föreslagna markanvändningen. Vi anser dock att förslaget att 

undanta jordbruksmarken i den nordvästra delen från exploatering/hårdgörande är 

starkt negativt för exploateringsekonomin och inte tillför några värden till området. 

Den aktuella jordbruksmarken saknar helt relevans ur brukningssynpunkt och det 

känns mer angeläget att säkerställa andra naturvärden, till exempel delar av 

skogsområdet. 

Område 1 f  

I förslaget anges delvis förändrad markanvändning och/eller karaktärsförändring 

samt att på ett flexibelt sätt bemöta kommande utveckling i Område 1 som helhet.  

Vi noterar att förslaget anger att kompletterande byggnader kan prövas i bygglov 

vilket överensstämmer med den utvecklingsambition vi själva har med fastigheten 

Foderby 2:8, lott 1.  

I övrigt anger förslaget kontor och andra verksamheter som är förenliga med 

bostäder.  

I förslaget finns också angivet ett reservat för en framtida vägförbindelse norrut över 

vår fastighet (Foderby 2:8) vilket vi inte är negativa till.  

För den del av fastigheten Nyby 1:2, lott 4, som är lokaliserad nordväst om 

Tallhammarsvägen anser vi att det är möjligt att förlägga fristående småhus 

anpassade för småföretag. Avståndet till verksamheten vid Stängselboda är 

motsvarande övrig befintlig respektive föreslagen villabebyggelse i området. Även för 

fastighetsdelen Nyby 1:2 lott 2, ser vi det som möjligt att förlägga 3 - 4 småhus längs 

den befintliga tillfartsvägen för de befintliga småhusen. Området ligger högt 

lokaliserat ovanför verksamheten vid Stängselboda och bedöms inte berört av 

störningar.  

(Delområden Nyby 1:2 redovisas i bilaga 1)  

Vi anser också att förslaget att undanta jordbruksmarken inom tätortsområdet från 

exploatering/hårdgörande är starkt negativt för exploateringsekonomin och inte 

tillför några värden till området. Den aktuella jordbruksmarken saknar helt relevans 

ur brukningssynpunkt men vid en planläggning kan det prövas om delar kan ingå i 

den lokala grönstrukturen. 

Område 1 h  

I förslaget anges oförändrad markanvändning dock kan ett mindre antal 

avstyckningar prövas. Vid en utveckling med fler än ett mindre antal avstyckningar så 

krävs planläggning. Området bedöms inte vara känsligt för förtätning eller förändring 

ur ett kulturmiljöperspektiv.  

Vi anser att området bör planläggas med en markanvändning som tätortsområde med 

fristående småhus som knyter an till befintlig småhusbebyggelse. Genom en 
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planläggning av området kan en relevant infrastruktur för VA-försörjning och vägar 

säkerställas. Strukturen och karaktären på området kan anpassas till de områdets 

höga naturvärden. 

 

 

 

Lilla Mörby  

Samrådssvar FÖP Västra Vallentuna tätort - Ny attraktiv entré till Vallentuna 

skapas från väster 

Inledning 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Västra Vallentuna tätort är förtjänstfullt 

skriven på ett sätt som gör den lätt att förstå och att ta till sig. Fakta och bakgrund är 

välavvägt i förhållande till den mängd information som finns som berör området. 

FÖP stämmer bra överens med Vallentunas vision ”med mod att gå före skapar vi ett 

Vallentuna där människor och idéer växer”. Flera exempel finns där intentionerna är 

att gå före, vilket kräver mod. Några av exemplen är de förslag till utveckling av 

bostäder och service samt tydligt utpekande av förslag till noder för kollektivtrafik. 

Detsamma gäller förslag till nya gång- och cykelvägar samt tillgängliggörande av 

naturreservat, runriket och andra rekreationsområden. 
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I vårt svar från Vallentuna Mörby 2:9 (Lilla Mörby) koncentrerar vi oss i första hand 

på områdena 2a, 2b och L1. Dessa tre kan ses i ett perspektiv och stärker varandras 

utvecklingspotential, tillsammans med den utpekade hållplatsen för kommande 

expressbuss. Bussnoden vid Tallhammarvägen framhålls i flera av delområdena, 

liksom kommunikationen längs med Teknikvägen. Lilla Mörby och områdena 2a och 

L1 ligger precis i närområdet, vilket innebär att fastigheter, som idag kan ha 

sekundära lägen, blir primära bebyggelselägen. 

Vidare framgår av FÖP att den ska bidra till en trygg, attraktiv och mångfunktionell 

småstad med tillgänglighet till det gröna med en mångfald av boendeformer samt en 

variation av bostadstyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Kulturmiljön ska 

upprätthållas och grönkilarna (Rösjökilen är viktigast) bevaras. Den unika karaktären 

”småstaden möter landsbygden” är ett passande uttryck för den föreslagna 

utvecklingen. 

Ur Översiktsplan 2040 

Följande punkter ur Översiktsplan 2040 ger en mycket bra sammanfattning av våra 

intentioner med utvecklingen av Lilla Mörby. Det framhöll vi också i vårt samrådssvar 

på Översiktplanen. Den sista punkten är den FÖP som nu samrådsbehandlas. 

 Utveckla attraktiva livsmiljöer med en mångfald av boendemiljöer. 

 Berika samspelet mellan bebyggelse, natur, kultur och rekreation med tydliga 

gränser mellan den täta bebyggelsen och natur-kulturlandskap med en väl 

genomtänkt tillgänglig grönstruktur från bostad till det omgivande 

landskapet. 

 Samordna bebyggelse och kollektivtrafik bland annat genom att öka 

exploateringsgraden i anslutning till Roslagsbanans stationer och förbättrad 

stombusstrafik via väg 268 som också förkortar resavstånden. 

 Tätare bebyggelse med småstadskvaliteter där nya centrala områden ska få 

fler flerbostadshus, stadsradhus och flerfamiljsvillor. Ny miljö-och 

energiteknik skapar möjlighet att bygga tätt, tryggt och grönt. Verksamheter 

som inte passar in i bostadsmiljöer flyttas längre ut i kommunen. 

 Vallentuna (gäller Lindholmen också) tätort bör förena, blanda och koppla 

bebyggelse för att uppnå en sammanhållen stadskärna. 

 En fördjupad översiktsplan ska tas fram för västra Vallentuna tätort för 

utveckling av bostäder och verksamhet. En viktig utgångspunkt är att 

bebyggelseområdet knyts samman sinsemellan, med centrum och med 

rekreationsstrukturen. Barriären som utgörs av väg 268 behöver minskas. 

Lilla Mörby skapar ny attraktiv västlig entré till Vallentuna 

Under årens lopp har förslagen för utveckling av Lilla Mörby förändrat karaktär; för 

sju, åtta år sen var kommunen inte intresserad av att endast ha småhus på 

fastigheten, via intresse för ganska stor exploatering i närområdet till att idag i FÖP 

förorda en mer varsam, välavvägd exploatering med blandad bebyggelse av småhus i 

grupp och flerfamiljshus. 

Vår positiva syn på en utveckling av området sammanfattade vi med följande 

formulering ur vårt samrådssvar på Översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun. 
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”Ägaren till Vallentuna Mörby 2:9 är positiv till att fastigheten och omkringliggande 

område (fastighet som ägs av kommunen) definieras som ”blandad bebyggelse” i 

förslaget till Översiktsplan 2040. Lilla Mörby Utveckling AB är positiv till ökad 

exploatering av området. Företaget har tagit fram en vision för sin fastighet och 

omkringliggande område för blandad bebyggelse, kommunal och kommersiell service 

samt gång- och cykelväg över väg 268. En exploatering av området är en ökad 

möjlighet att uppfylla Vallentunas åtagande i Sverigeförhandlingen.” 

Vårt förslag till struktur för Lilla Mörby 

Vi har haft en mycket positiv dialog med kommunens ledande politiker och 

tjänstemän under processen med FÖP. Som ett resultat av den dialogen har vi tagit 

fram ett förslag till disponering och struktur för Lilla Mörby. 

Bostäder 

Väsentligt och bärande för en god utveckling av området är att bostäder byggs på 

fastigheten. Fördelningen av ljus BTA mellan småhus och flerbostadshus är av helt 

avgörande betydelse för att utvecklingen av området skall kunna genomföras rent 

ekonomiskt. Detta bör beaktas i beskrivningen av Lilla Mörby i FÖP. 

Om en positiv utveckling enligt FÖPs intentioner skall vara möjlig, med bland annat 

en attraktiv västlig entré till tätorten och optimering av utvecklingen för område 2b, 

är vår bedömning att Lilla Mörby ska utvecklas med en blandning av flerfamiljshus 

och småhus. Det är viktigt att framhålla att väg 268 behöver ett antal flerfamiljshus 

närmast vägen för hindra bullret så att tysta sidor skapas på ömse sidor av vägen, 

vilket gäller för både område 2a och 2b. Det visar också den genomförda 

bullerkarteringen. 

Vår senaste strukturplan för bostäder i Lilla Mörby visas härnedan. Totalt ca 17 500 

m2 ljus BTA fördelat på 46 st småhus (ca 8 600 m2) och 11 st flerfamiljshus (ca 9 000 

m2). För att planen skall vara ekonomiskt genomförbar måste fördelningen av ljus 

BTA mellan småhus och flerfamiljshus vara ungefär lika stor och ovan nämnda 

volymer ska ses som en lägsta nivå. Det potentiella (totala) antalet ljus BTA är av 

yttersta vikt för en god utveckling av området då den ekonomiska aspekten givetvis 

påverkar det slutliga resultatet. Den illustrerade strukturplanen nedan har 

arkitekterna ritat och genomfört i närtid i t ex Riddersvik i Stockholm. 
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Kommunikationer 

Vidare är det viktigt att framhålla att uttrycket ”Markbehov för utbyggnad av cykelväg 

med regional standard ska beaktas på bägge sidor om Väsbyvägen…” tydliggörs. Det 

gäller också förslagen till den viktiga gång- och cykelbron över väg 268. Är GC-bron 

fortfarande aktuell när kommunen har aviserat tunneln vid Tallhammarvägen? FÖP 

föreslår en begränsad utveckling av området söder om väg 268. Av det skälet är det 

angeläget att utvecklingsbar mark inom Lilla Mörby inte belastas med en gång- och 

cykelväg annat än möjligen i västra eller östra kanten av fastigheten. Motsvarande 

markåtgång bör kompenseras för ägarna. Om en GC-bro ska komma att byggas anser 

vi att den bör landa strax öster om den nuvarande infarten till Lilla Mörby. 
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Den nya tillfarten till Lilla Mörby som föreslås från Tallhammarsvägen är mycket 

positiv. Det markområde som bildas mellan tillfartsvägen och väg 268 kan med fördel 

utvecklas med serviceverksamhet, cykelparkering m m. Det skulle också fungera väl 

med en utveckling som liknar våra förslag för vår angränsande fastighet Lilla Mörby. 

Kulturhistoria 

Gården Lilla Mörby som flyttats till fastigheten har mist sin koppling till sin 

ursprungliga plats Mörby gård (tätortsområde 3c). Med anledning av flytten har också 

det kulturhistoriska värdet minskat högst väsentligt. Om gården ska bevaras föreslås 

en flytt tillbaka till dess ursprungsplats. 

Grönstruktur och kulturminnesvård 

Vallentuna kommun har över 2000 fornlämningar och gamla vägsträckningar. Det 

visar också markeringen av kulturhistoriska värden i FÖP. Men Lilla Mörby är inte 

och kan inte rimligtvis framhållas som riksintresse för kulturminnesvården. 

Den gröna strukturen kommer att förstärkas med en utveckling av Lilla Mörby. 

Möjlighet till gröna tak samt trädgårdar, stadsodling och utvecklad parkmark utgör en 

omfattande grönytekompensation och en ökning av ekosystemtjänsterna för Lilla 

Mörby jämfört med nuläget. 

Övrigt 

Om Vallentuna kommun är intresserat att överväga en exploatering i anslutning till 

Lilla Mörby är vi fortsatt intresserade av att delta. De tidigare visionsförslagen finns 

kvar och är fullt genomförbara. Men detta samrådssvar behandlar formellt endast 

FÖP Västra Vallentuna tätort. 

Enligt uppdrag från Lilla Mörby Utveckling AB, ägare till Vallentuna Mörby 2:9 
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Vallentuna 4H-gård 

Utgångssituation 

Översiktsplanen nämner möjligheten att Vallentuna 4H-gården omlokaliseras till ett 

område vid Foderby gård och i samband med omlokaliseringen vidareutvecklas. 

Vallentuna 4H-gård ställer sig positivt till kommunens förslag att gemensamt 

diskutera en möjlig omlokalisering och vidareutveckling. 

Fördelen med marken som Vallentuna 4H använder idag är det centrala läget och 

tillgängligheten av gården för allmänheten, inklusive ett antal skolor och förskolor i 

närområdet vilka har pågående samarbeten med gården. Detta underlättar för 

besökare som tycker det är väldigt enkelt att ta sig till gården. Nackdelen med den 

befintliga marken är att ladugården, stallbyggnader och markytan för visningshagar 

begränsar verksamheten och avgör hur många djur och djurslag som kan hållas på 

gården i enlighet med Jordbruksverkets regler för djurvisning som kräver särskilda 

stallmått och storlek på visningshagar. 

Gårds- och djurmiljö vid eventuell omlokalisering 

Om Vallentuna 4H-gård skulle få möjligheten att utvecklas i samband med en 

omlokalisering skulle visningsverksamheten kunna utvidgas substantiellt. Besökare 

skulle se fler djur, både av befintliga djurslag (får, hästar, kaniner, minigrisar), men 

framför allt skulle nya djurslag kunna introduceras som i dagsläget inte finns på 

gården (höns, getter, kor eller ankor). Detta skulle även göra området mer attraktivt 

som besöksmål. En grundläggande fråga i diskussionen om en omlokalisering är 

därför vilka möjligheter det finns för Vallentuna 4H att växa och vilken markyta 

kommunen planerar för en sådan ny och vidareutvecklad 4H-gård. En stor del av våra 

befintliga mindre stallbyggnader skulle kunna flyttas och även ingå i den nya 

verksamheten. Ladugården som Vallentuna 4H-gård är beroende av skulle dock inte 

kunna flyttas. Denna ladugård omfattar idag foderkammare, höförvaring, offentlig 

gästtoalett, kontor, föreningslokal, kök, grovkök, badrum med dusch och 

omklädningsutrymme för personal. I diskussionen om en möjlig omlokalisering vill vi 

därför gärna utreda hur alla dessa funktioner kan uppfyllas för att säkerställa en god 

och hållbar arbetsmiljö. Vi vill även gärna föra en dialog med kommunen om 

ansvarsfördelningen mellan kommunen och Vallentuna 4H-gård vid en möjlig 

omlokalisering av gården. 

Kollektivtrafikförsörjning 

En osäkerhet kring området som Vallentuna kommun beskriver som möjligt nytt 

område för Vallentuna 4H-gården består i kollektivtrafiken. Om gården förlorar sitt 

centrala läge med gångavstånd till centrum är det mycket viktigt för oss att gården 

nås med kollektivtrafik. Kollektivtrafiken skulle även vara nödvändig för att 

upprätthålla befintliga samarbeten med lokala skolor och förskolor. Vi vill därför 

gärna veta mer om när den planerade utbyggnaden av kollektivtrafiken skulle ske och 

vilka möjligheter det kommer att finnas att ta sig till gården med kollektivtrafik. 
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RW Bostad AB och Golfstar  

Synpunkter gäller del av område 1 och berör mark kring. Lindö golf, framför allt 

Lindö 1:80 men även Västlunda 1:7. 

 

RW Bostad AB äger genom dotterbolaget RW Lindö AB fastigheterna Lindö 1:80 samt 

Västlunda 1:7 som förvärvades från Golfstar 2019. Sedan 2014 har det funnits 

diskussioner om att utveckla området kring golfbanans klubbhus med bostäder samt 

handel och service i mindre skala. Detta är planer som har visats upp för och 

diskuterats med tjänstemän och politiker i Vallentuna kommun vid ett flertal tillfällen 

sedan 2017 med en hög grad av samsyn. Det senaste mötet med kommunledningen 

skedde i maj 2021 i samband med att utredningen av riksintresset för flygets 

lågfartsområde hade offentliggjorts och rätat ut de frågetecken som detta tidigare 

innebar. Det konstaterades vid detta möte att det som återstod för att gå vidare med 

utvecklingen av området var det pågående arbetet med den fördjupade 

översiktsplanen (FÖP). 

För att komma vidare och upprätthålla och utveckla Lindö till ett fortsatt kvalitativt 

besöksmål behövs stöd i den fördjupade översiktsplanen för en översyn av 

markanvändningen i området. Tyvärr, och till vår stora besvikelse, så kan vi inte se att 

någon hänsyn alls har tagits i den nu föreslagna fördjupade översiktsplanen, till de 

planer - ens i delar - för området, som vi har kommunicerat både i visionsdokument 

som kommunen tagit del av och vid de träffar vi haft med kommunens tjänstemän 

och politiker under de senaste fem åren. 

Vi vill tydligt framföra att Lindö som golfanläggning och besöksmål inte kommer att 

vara bärkraftigt utan att en utveckling av marken och ny bebyggelse i närhet till 

befintligt klubbhus kan ske. FÖPen i dess nu föreslagna utformning är i själva verket 

en katastrof för Lindö och innebär i praktiken en dödsstöt för verksamhetens 
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långsiktiga fortlevnad. Det måste till ändringar av vägledningen för 

markanvändningen som skapar förutsättningar för fortsatt livskraft och möjlighet för 

utveckling av Lindö som besöksmål. Det är INTE nog med ”viss kompletterande 

handel i form av café eller liknande”. Nya bostäder i närområdet kring klubbhuset är 

en absolut förutsättning för att kunna utveckla och utöka verksamhetens funktioner 

samt skapandet av en ny premiumbana. Klubbhuset skulle om förutsättningar ges, 

kunna utvecklas till att både utgöra ett naturligt nav för närområdet, och vidare som 

ett både lokalt och regionalt besöksmål med möjlighet till fler restauranger, ett stort 

spa och ett nytt större hotell, något som Vallentuna idag saknar. 

Den fördjupade översiktsplanen uppmärksammar hänsyn till grönstruktur, kulturmiljö 

och landskap, pekar på eventuella försvårande omständigheter med markens 

geologiska beskaffenhet, samt visar gränsdragningar för vattentäkt och vägreservat i 

området. Vi vill också att hänsyn ska tas till behovet av att utveckla Lindö som 

besöksmål och det innebär att FÖPen behöver vara öppen för eventuell förändring av 

markanvändningen i en del av området. (En utökning av område 1d i FÖP samt 

inkludering av Västlunda 1:7). I en detaljplaneprocess kan en närmare utredning av 

markens geologiska beskaffenhet ske, gränser för vägreservat och vattentäkt 

definieras närmare, och olika intressen vägas mot varandra. Vi vill att den 

möjligheten ska finnas fortsättningsvis. 

 

Framtidens Lindö: golfbana, besöksmål, hotell och bostäder 

Vi ser stora möjligheter till utveckling av ett attraktivt besöksmål. Området kring 

Lindö har fantastiska kvaliteter som kan bli ännu mer lättillgängliga med en 

utveckling av området öster och söder om befintligt klubbhus. Natur- och 

kulturhistoriska värden kan tas tillvara och utveckling kan ske i samklang med 

omgivningen, det ligger i allas intresse. I FÖP finns ett stycke som speglar de värden 

som ett tillägg av bostäder här skulle kunna bidra med: 

”Området har särskilt goda förutsättningar att utvecklas enligt framtidens sätt att bo 

och arbeta, där distansarbete och småföretagandet i det egna småhuset skapar 

förutsättningar för de som både vill bo och arbeta vid natur- och kulturmiljöer i en 

mer lantlig miljö.” Vi ser också stora möjligheter att utveckla ett livsstilsboende för 

aktiva seniorer såsom detaljplanen från 1991 fastslog. 

 

Vi vill avslutningsvis upprepat inskärpa att verksamheten på Lindö kommer att 

upphöra om FÖPen i sin nuvarande form vinner laga kraft. Detta med konsekvens att 

Vallentuna med största säkerhet förlorar Lindö som besöksmål och plats för 

rekreation, utöver övriga sidoeffekter som förlorade arbetstillfällen och förlusten av 

det kontinuerliga upprätthållandet av det öppna landskapet som skötseln av en 

golfbana ger. 

Bilagor 

1. Plan 

2. Referensbilder och beskrivningar 
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Bilaga 1: Plankarta 

 

Område som kräver översyn gällande markanvändning inom fastigheten Lindö 1:80 

och Västlunda 1:7.  
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Bilaga 2: Referensbilder 
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 Varierad bebyggelse av småhus/enfamiljshus, antingen i form av villor, 

parhus eller radhus. 

 En till tre våningar. 

 Fasadliv mot gatan för ett tydligt och trevligt gaturum 

 Trädgårdar och mindre gemensamma gröna samlingsplatser som sociala och 

rekreativa platser, men också för ökad artrikedom. 

 Hänsyn till kulturhistoriska värden genom anpassad struktur, mått, 

proportionering och detaljrikedom. 
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 Marken varieras med vissa hårdgjorda ytor där det är nödvändigt. 

Dagvattenhantering kommer beaktas noggrant i både trädgårdar, torg och 

parkmiljö. Fuktängar kan anläggas både i rekreativt och funktionellt syfte. 

 Hänsyn till siktlinjer från och till det öppna jordbrukslandskapet/golfbanan 

 

Fastighetsägare Västlunda 1:6  

Sidan 44. Grönområde G1. Sista stycket 

1. De öppna solbelysta grus- och sandmarker existerar ej. Det är igenvuxet med 

skog och sly sedan 40-50 år tillbaka i tiden. 

2. Sidan 85. Kartan där fastigheten Västlunda 1:6 är markerad med påtagligt 

naturvärde är inaktuell då grus- och sandmarker ej existerar. Så icke heller 

den dubbelvingade skalbaggen. En millimeterstor skalbagge som lever i 

fuktig/blöt sand. Då sandtaget upphörde i mitten på 60-talet förändrades 

livsmiljön påtagligt och insekten flyttade. Senast den sågs var 1979. Allt ovan 

skrivet bekräftas av insektsexpert xxxxxxxxx Stockholms länsstyrelse. Telnr. 

0102231481. Som ägare till fastighet Västlunda 1:6 vill jag således att 

markeringen ”Påtagligt naturvärde” tas bort då inget skiljer den mot 

fastigheterna som gränsar runt om.  

3. Sidan 89. Även denna karta är inaktuell. Den möjliga fornlämning som är 

markerad fastighet Västlunda 1:6 är utgrävd av Länsstyrelsen. Inget 

fornminne påträffades. För övrigt är dett industrimark i nutid. Vill givetvis att 

även detta rättas till. 

4. Sidan 41. Kartan ej uppdaterad. Verksamhetsområdet är idag större till ytan. 

Rosendal, Vargmötet har utvecklats norr ut in på dåvarande fastighet 1:6 och 

skapat en kil in i den gröna korridoren. Den gröna korridoren söder om 1g är 

mycket smalare i verkligheten. Även den gamla grustäkten fröminskar 

korridoren då den är stängslad sedan 40 år tillbaka i tiden. Detta för att 

förhindra olovlig dumpning av massor. Vill att detta uppdateras. 

PS. Resterande mark av den tänkta gröna korridoren söder om 1g består av flera 

hästhagar med elstängsel. Djuren/viltet förflyttar sig idag norr om 1g. 

 

Fastighetsägare Vallentuna-Ekeby 2:251 

Som en övergripande synpunkt vill vi framföra att kartunderlagen är svårlästa. Det är 

svårt att orientera sig vilket gör att det är svårt att läsa av vissa utpekade punkter. 

Som boende på den västra sidan av Ekebyvägen i den del som pekats ut för förändrad 

användning skulle det varit önskvärt att tydligt kunna se hur utpekade delar får en 

direkt påverkan på vår bostad. 

Vi har t ex svårt att avgöra det mer exakta läget för den servicepunkt (punkt 4) som 

pekats ut. Av kartan kan man göra tolkningen att den ligger över vår nuvarande 

bostad, en byggnad som har ett kulturhistoriskt värde. Ett läge väster om Ekebyvägen 

skulle få en kraftig påverkan på kulturmiljö och de avläsbara spår som framhålls i 

inledningen av den förslaget till fördjupad översiktsplan.  
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Vi har också svårt att se att den fastighet vi äger skulle omfattas av en framtida 

förändrad användning.  

Vi ser det också som önskvärt att möjlighet till småskalig flerfamiljsbebyggelse 

exkluderas från beskrivningen i den sydvästra delen av området. Detta då en 

flerfamiljsbebyggelse inte kan anses överensstämma med karaktär och historiskt 

avtryck i den delen av det tänkta utbyggnadsområdet. 

Trafikintensiteten längs Ekebyvägen är redan idag hög med höga hastigheter och 

därtill påföljande buller. Vägen används av såväl boende som för genomfartstrafik till 

golfbanan och Vargmötets industriområde. Det är därför av vikt att möjligheter att 

styra flöden och genomföra hastighetsreducerande åtgärder planeras in då framtida 

bebyggelse synes komma att ligga dikt an och/eller nära vägen. 

 

Privatpersoner boende längst östra delen av Mörbylundsvägen 

Familjer med fler i det nedre området av Ekebydals samfälligheten 

Vi har under mars tagit del av en information beträffande ”förtätning” av området 

Västra Vallentuna. 

Vi och våra grannar bor i de sista husen i svackan på Mörbyrlundsvägen xxxxxxxxxxx. 

När vi flyttade hit 1986 så fick vi upplysningen om att dessa områden inte skulle 

bebyggas utan att den natur som finns i vår närhet skulle bevaras som den är. I dag så 

ser vi ut över åker och äng sam en Ekdunge och längre bort skog. Detta har ju nu 

ändrats har vi förstått. I informationen så framgår att det planeras att byggas 

flerfamiljshus bland annat i området betecknat som 2B på informationskartorna. 

Det är med stor sorg som man nu ser att fin natur och öppna ängar samt även 

skogspartier eventuellt planeras att förstöras för att bereda plats för dessa 

flerfamiljshus som då enligt denna plan ska bli en ”attraktiv entré” för Vallentuna. För 

alla oss som bor här nere i svackan skulle det vara fruktansvärt om man vaknade upp 

och istället för natur utanför huset möts av flerfamiljshus som helt förstör den utsikt 

som var det som gjorde att vi köpte hus här från första början. 

Vad man dessutom kan fundera över är varför det nu skulle vara tillåtet att bygga 

flerfamiljshus i ett område där hus som ligger nere i svackan och som idag har platta 

tak tidigare har blivit nekade att bygga om till sadeltak just för att inte störa utsikten 

för de fastigheter som ligger på motsatta sidan av Mörbylundsvägen.  

I denna FÖP så skrivs det att hänsyn kommer att tas för bebyggelse som ligger lågt så 

att inte alla siktlinjer förstörs. Vi hoppas verkligen att kommunen kommer att ta 

hänsyn till att det faktiskt finns bebyggelse idag som kommer att bli påverkade både 

ekonomiska och närmiljömässigt om flerfamiljshus byggs för nära befintliga 

fastigheter. Ekonomiskt genom att fastighetsvärdena kommer att sjunka och 

miljömässigt genom att både utsikt och det insynskyddade miljö som idag finns 

kommer att förändras.  

Vi har med bedrövelse följt hur 5 våningshus byggts utmed Gärdesvägen nästan på 

trottoaren med balkonger mot de stackars villorna mitt emot vilket gör att de som bor 



KAPITEL 

2 
 

 

 

58 

i de fastigheterna har fått full insyn från alla som kommer att titta ner på dem från 

balkongerna. De som bor i dessa fastigheter kan inte var någonstans på sin tomt utan 

full insyn från flerfamiljsfastigheten. Detta bygge visar att kommunen ganska 

hänsynslöst verkar bygga utan att ta någon hänsyn till de kringliggande fastigheterna. 

Vi hoppas som sagt att kommunen nu verkligen kan leva upp till och stå för detta med 

att ta hänsyn och inte godkänner placering av flerfamiljshus så nära befintlig 

bebyggelse att vi som bor nere i svackan blir helt instängda och omringade av 

flerfamiljsfastigheter. 

Det finns några områden som vi särskilt skulle vilja värna om att de förblir orörda för 

att vår närmiljö inte ska bli helt förstörd och det är de områden som är inringade 

nedan inklusive den Ekdunge som finns. 

 

 

 

Rosendals västra samfällighetsförening 

Rosendals Västra Samfällighetsförening ligger utmed Tallhammarsvägen i område 4. 

Vi har synpunkter på område 1 och 2. 

Område 1 

Inför bebyggelse av område 1a och 1b kommer förmodligen byggtrafik att använda sig 

av Tallhammarsvägen. Vi är oroade inte bara för byggtrafiken förbi vårt område utan 

även för kommande trafik till bebyggelsen när den är klar. Vi hoppas att det 

vägreservat som finns markerat på kartorna som ansluter från Lindövägen över 

Västlundavägen och vidare nordost med anslutning till Tallhammarsvägen vid 

Stängselboda kommer att byggas och som därmed kan avlasta trafiken till och från 

område 1a och 1b. Den tunga trafiken till och från odlingsföretagen i Stängselboda 
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som idag går på Tallhammarsvägen kommer i så fall också att avlastas om den leds 

via den nya vägsträckningen. 

Vägkorsningen Väsbyvägen-Tallhammarsvägen har under många år haft svåra 

trafikolyckor. Redan innan Nybyområdet byggdes har vi i remissvar påtalat den stora 

olycksrisken vid denna korsning och föreslagit extra på- och avfartsfiler till och från 

Tallhammarsvägen. Vi föreslog också att en refug skulle placeras som hinder för att 

motkörande trafik på Väsbyvägen inte kunde mötas av omkörande bilar i motsatt 

riktning, när bilar ska svänga av upp på Tallhammarsvägen. Denna vår önskan 

kvarstår ännu idag, ca 20 år senare. 

Enligt FÖP planeras det korsningsfri gång- och cykelväg vid denna plats för att kunna 

nå nya expressbussens hållplatser på ett trafiksäkert sätt. Man det beskrivs ingenting 

om planer för att utöka trafiksäkerheten på Väsbyvägen i korsningen Väsbyvägen-

Tallhammarsvägen. 

En cirkulationsplats alternativt kollektivkörfält finns i en av planerna vid korsningen 

Väsbyvägen-Teknikvägen, så vi föreslår att en cirkulationsplats även vid Väsbyvägen-

Tallhammarsvägen skulle vara ett bra sätt att dämpa farten på Väsbyvägen och 

därmed minska risken för trafikolyckor där. 

Område 2 

Cirkulationsplats vid korsningen Väsbyvägen-Teknikvägen är bra. Men vi förordar 

också att man bygger en säker (korsningsfri?) övergång för gående till och från 

Björkby naturreservat. Idag saknar den korsningen övergångsställe och är i mångt och 

mycket en mycket trafikfarlig plats, inte bara för gående. 

I sydöstra delen av område 2b mellan Teknikvägen och ”Hälsans stig”, finns idag en 

mycket fin liten dunge med ett flertal gamla ekar. Dessa finns tyvärr inte markerade i 

kartorna som skyddsvärda träd. Denna dunge med dessa ekar vill vi att kommunen 

markerar som skyddsvärt område med skyddsvärda träd. Om bebyggelse planeras i 

detta område förordar vi att just denna dunge bevaras i sin helhet. 

Expressbuss 

I dag går buss nr 524 från Upplands Väsby till Arninge via Vallentuna. Hur är 

planerna för 524:an? Ska expressbussen ersätta 524:an eller får expressbussen ett 

annat nummer.                                                                                                                          

Buss 524 går idag upp Tallhammarsvägen och vidare Rosendalsvägen och 

Mörbylundsvägen. Där finns också ett hinder för bilar att köra igenom – bara bussen 

kan åka över där. Det är bra tycker vi för trafiken minskar på den delen av vägen. 

Busshållplatserna Tallhammarsvägen och Ekebydal måste få vara kvar med busslinjer 

till och från Upplands Väsby och till och från Vallentuna centrum och anslutning till 

Roslagsbanan där. Boende i hela Rosendals-området och många från Nyby, går 

genom vårt område för att komma till bussen vid dessa två hållplatser. De ska inte 

behöva gå ända ner till Väsbyvägen för att ta bussen. 

 

 



KAPITEL 

2 
 

 

 

60 

 

Lundberg 

I egenskap av ombud för Fastighets AB L E Lundberg (org. nr 556049-0483), lagfaren 

ägare till fastigheterna Vallentuna Västanberga 1:3, Foderby 1:6 och Vallentuna-Nyby 

1:3, inkommer jag härmed med följande synpunkter på förslaget till fördjupad 

översiktsplan för västra Vallentuna tätort. 

Generellt ställer vi oss mycket positiva till att kommunen tagit fram ett förslag för 

utveckling av denna del av tätorten. Vi anser att kommunens visioner för området ger 

förutsättningar för en mångfacetterad stadsdel och kan ses som ett naturligt och 

välgörande steg i tätortens utveckling. Vidare ser vi det som väldigt viktigt att 

förslaget inte försvårar den framtida utvecklingen av Norra Vallentuna nordväst. 

Vi anser dock att förslaget att undanta jordbruksmarken inom tätortsområdet från 

exploatering är starkt negativt för exploateringsekonomin och inte tillför några andra 

värden till området. Den aktuella jordbruksmarken saknar helt relevans ur 

brukningssynpunkt men vid en planläggning kan det prövas om delar kan ingå i den 

lokala grönstrukturen. 

Våra fastigheter är lokaliserade inom FÖP område 1 och 3 till vilka områden, förutom 

ovan givna allmänna synpunkter, vi begränsar vårt yttrande. 

Synpunkter på föreslagen utveckling av Område 1 

Vi är positiva till den föreslagna huvudinriktningen för markanvändningen i form av 

småhusbebyggelse. Vi delar också förslaget ambition att så långt som möjligt ta 

hänsyn till värdefulla naturmiljöer och integrera dessa som en kvalitet i bostadsmiljön 

i Område 1. 

I förslaget redovisas också de förutsättningar/begränsningar för bebyggelseutveckling 

inom Område 1 i form av Rösjökilen, höga naturvärden/värdefulla naturmiljöer, 

jordbruksmark mm. Vid ett genomförande av planen kan vi se en utmaning för 

exploateringsekonomin om exploateringsgraden genom dessa begränsningar blir för 

låg. Vi anser därför att det är angeläget att en hållbar exploateringsekonomi beaktas 

särskilt vid kommande avvägningar mellan olika intressen. Vi vill i det 

sammanhanget framhålla att den jordbruksmark som finns inom de angivna 

bebyggelseområdena bör kunna exploateras. Den saknar helt relevans ur 

brukningssynpunkt och det är mer angeläget att säkerställa andra naturvärden i 

bebyggelseområdena. 

Synpunkter på föreslagen utveckling av Område 3 

Vi är positiva till förslagets inriktning på förtätning av denna del av tätorten och 

därmed åstadkomma en ökad variation av bostadstyper och ett förbättrat underlag för 

kollektivtrafik och övrig samhällsservice.                                                                                

Vi ser en möjlighet att utveckla den sydligaste delen av Västanberga 1:3(skifte 4) för 

ett mindre område av småhusbebyggelse vilket inte framgår av förslaget idag. 
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Fastighetsägare Foderby 1:4  

Oförändrad användning 

Hemställer härmed att ”Tätortsområde förändrat” benämnt 1f i strategikartan ändras 

så att området inte omfattar del av fastigheten Foderby 1:4, Fredens Gård. Det 

angränsande prästgårdsgärdet har genom en märklig gränsdragning undantagits i 

planen. Den del det berör av område 1f är så pass liten att det inte bör utgöra något 

påverkan på planen. Däremot bedöms det få starkt negativ påverkan på möjligheten 

att bedriva verksamheten på gården. Ni pratar i ordalag om en genomförandeperiod 

om 20 år. Vi har inte för avsikt att ändra vår verksamhet inom den perioden.                                                                               

Den del av 1f som omfattar Foderby 1:4 bör i stället av vad som går att utläsa i planen, 

benämnas grönområde eller hellre, likt prästgårdsgärdet inte ingå i den aktuella 

planen. 

Hemställan bör rimligen utan svårigheter beaktas med hänvisning till planens 

förhållningssätt ”Ny bebyggelse ska inte försvåra en rationell jordbruksdrift och 

möjlighet att upprätthålla ett öppet odlingslandskap i anslutning till tätortsområdena. 

Brukningsvärd jordbruksmark ska endast tas i anspråk för bebyggelse om en 

bebyggelseutveckling på platsen har en stor samhällsbetydelse och det inte finns 

något annat rimligt alternativ i närområdet.” 

Otydligheter gällande gång- och cykelvägar 

I FÖPen anger ni bland annat att ”för att säkerställa tillgängligheten till kommande 

expressbusshållplats (utpekat 8 i kartan) så pekas ny gång- och cykelväg ut längst hela 

Tallhammarsvägen ner mot Väsbyvägen.” I kartbilden ”cykelväg befintlig och ny” 

finns inte gång och cykelväg utmarkerad längs hela Tallhammarsvägen, utan bara 

delar. Vad är det som gäller? 

Hästen som hobby 

Det skrivs mycket i FÖPen om rekreation och besöksmål medan hästar och stallar 

utelämnas i den bemärkelsen. För att vara en så hästtät kommun så har ridvägar i 

planen hanterats ytterst sparsamt och oprecist. ”Inom och anslutning till planområdet 

finns ett antal privata stall. Hästintresset är utbrett i Vallentuna kommun och bidrar 

till en meningsfull fritid för många. Vid behov ska ridvägar separeras från 

vandringsstigar och cykelvägar. Detta kan vara aktuellt framförallt längs mindre vägar 

och stigar i tätortsnära lägen och får utredas där behov uppstår.” För den 

uppmärksamme så går det att utläsa att de frivilliga ridvägar som funnits och som 

varit utmarkerade av nuvarande eller tidigare markägare, i FÖPen är utraderade 

genom andra tilltänkta användningsområden. Borde det inte ligga i kommunens 

intresse att redan i FÖPen hantera möjligheten för hästintresserade att komma ut i 

naturen i stället för att, så som det i FÖPen kan tolkas, påbörja en utredning när 

konflikterna mellan bilister, cyklister, gångtrafikanter och ryttare redan eskalerat? 

Cykelvägar bör förläggas väl skiljt från ridvägar och stallnära miljöer, oavsett djurslag. 
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Vägreservatet 

Måste, med hänvisning till tidigare yttrande gällande vägreservatet vid FÖP för norra 

Vallentuna och Lindholmen, påtala det olämpliga i vägreservatets dragning. 

”Dragningen av vägen känns ogenomtänkt, inte förankrad i rådande verklighet och 

inslängt i sista stund. Preliminära vägdragningen passerar reservvattentäkten och 

dras inom Oxundaåns avrinningsområde i delvis mycket genomsläppliga jordarter. 

Parallellt med vattendrag och pölar. Det som händer i avrinningsområdet riskerar att 

försämra vattenkvalitén i Mälaren, ett dricksvatten som försörjer stora delar av 

Stockholms län. Har Norrvatten givits tillfälle att lämna synpunkter? Planen i dessa 

delar rimmar illa med Norrvattens uppströmsarbete.” 

 

Privatperson 

Område 2: Planeras det flerfamiljshus på området mellan Mörbylundsvägen, 

Teknikvägen och Väsbyvägen. Och i så fall när kan man se en ritning över hur detta 

skall byggas? 

 

Privatperson 

Område 2: Hur kommer kommunens planerade byggaktiviteter påverka 

kolonilotterna vid Väsbyvägen samt ekdungen i hörnet Väsbyvägen och Teknikvägen 

längs Hälsans stig? 

 

Privatperson 

Område 2 och 4 

1. Hur har tankarna gått när man i den regionala utvecklingsplanen aviserar 

området som sekundärt men i den kommunala planen anser detta vara ett 

primärområde (s8)? Var inte tanken att man skulle fokusera nybyggnation längs 

med Roslagsbanan? 

2. Byggnation parallellt med Väsbyvägen (2a-2d): Hur går tankarna kring buller, 

avgaser, farliga transporter med tanke på den trafikvolym, inte minst av tung 

trafik, som trafikerar sträckan idag? Kommer bullerplank byggas, hastigheten 

reduceras och tung trafik omdirigeras? Hur ser ni på bevarande av siktlinjer om 

bullerbekämpande åtgärder behövs längs Väsbyvägen? 

3. Barriärbrytande länk Väsbyvägen/Tallhammarsvägen. Hur nära befintlig 

bebyggelse på Rosendalsslingan kommer bron och tillhörande ytor att uppföras? 

Hur påverkar en sådan byggnation nuvarande siktlinjer över de öppna 

odlingsmarkerna? 

4. Expressbusshållplats längs med Väsbyvägen. Är tanken att man även skall bygga 

en infartsparkering på samma yta/i närheten av busshållplatsen?  
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5. Enligt förslaget skall 1700 nya bostäder byggas med ett befintligt bestånd om 

4000 i Västra Vallentuna. Att öka antalet bostäder med 40% inom en relativt liten 

yta kommer rimligen få stora konsekvenser på befintliga grönområden, öppna 

landskapsytor och förtätning. Vad är planen för område 2b (norr om 

Väsbyvägen). Kommer boende på tex Rosendalsvägen att se taken på eventuella 

nya bostäder längs med Väsbyvägen – hur höga kommer dessa flerfamiljshus att 

bli? Hur många hus planeras?  

6. Hur ser planeringen av tillfartsvägar till bostäder ut i område 2b? Hur kommer de 

att gå i förhållande till angränsande vägar som Tallhammarsvägen, 

Rosendalsslingan, Rosendalsvägen och Mörbylundsvägen? 

7. Skogspartiet norr om Väsbyvägen är enligt avsnittet ”Värden och hänsyn” klassat 

som ’ekosystemtjänster’ med värdefulla biotoper/biologisk mångfald, 

runlämningar och används idag som rekreationsområde av de boende. Dessutom 

framhålls ljud-, sol- och värmedämpande egenskaper för befintliga bostäder. Hur 

nära tänker man sig att eventuella nya bostäder kommer befintlig bebyggelse på 

Rosendalsvägen och Mörbylundsvägen? Hur mycket avser man att avverka i 

området för att få plats med planerade bostäder? Vi anser att det påverkar 

nuvarande boende negativt att tränga in ytterligare bostäder i område 2b samt 2a 

som tar jordbruksmark i anspråk. Kommer huvuddelen av befintligt skogsparti 

att hållas intakt och man bygger företrädesvis på befintlig plan åkermark? 

8. Genom att bebygga område 2a till 2d anser vi att många av dagens fina siktlinjer 

över odlingslandskap, öppna fält och mot Vallentunasjön väsentligt försämras för 

nuvarande boende i området och i resa till och från dessa områden. Det är en del 

av det som är tjusningen med att bo i Vallentuna att man har dessa öppna ytor 

och grönområden i sitt närområde och inte förtätar och bygger sönder dem. Att ta 

dessa fält, jordbruksmark, skogsområden och andra grönytor i anspråk för 

förtätning, leder till att kvarvarande grönområden dessutom kommer att 

utnyttjas av fler vilket skapar mer trängsel. 

9. Vi motsätter oss förtätningen och förslaget av nybyggnation av bostäder på den 

begränsade ytan (2b) med tanke på närheten till den starkt trafikerade 

genomfartsleden samt närheten till befintlig bebyggelse med tillhörande 

grönområde/skogsparti och reducering av befintliga siktlinjer. 

 

 

Privatperson  

Gällande ny planerad bilväg mellan Nyby och Västanberga.  

Som boende i området anser jag att den planerade bilväg över den åkermark som idag 

avgör en naturlig grön kil försämrar boende miljön för oss i området.  

Bilvägen kommer utöver en försämrad skolväg för barn med ökad trafik från både 

tyngre fordon och personbil även leda till ökad bullernivå samt utsläpp.            

Trafiken och hastigheten på Ekeby är hög och omfattande redan idag. Förslaget 

försämrar det ytterligare och de beräkningar som gjorts av kommunen på antal bilar 

per dygn är rejält i underkant                                                                                                                   

Vägen planeras dessutom gå över naturliga promenadstigar och försämra närmiljön  

Idag finns en naturlig väg via Tallhammarsvägen utan närliggande hus där vägen 

både kan förbättras och utökas utan negativa konsekvenser för boende.  
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Vallentuna kommun borde värna om de naturvärden som finns även centralt och 

skapa en naturlig förtätning från befintligt vägnät 

 

 

Privatperson  

Gällande ny planerad bilväg mellan Nyby och Västanberga.  

Som boende i området anser jag att den planerade bilväg över den åkermark som idag 

avgör en naturlig grön kil försämrar boende miljön för oss i området.  

Bilvägen kommer utöver en försämrad skolväg för barn med ökad trafik från både 

tyngre fordon och personbil även leda till ökad bullernivå samt utsläpp.             

Trafiken och hastigheten på Ekeby är hög och omfattande redan idag. Förslaget 

försämrar det ytterligare och de beräkningar som gjorts av kommunen på antal bilar 

per dygn är rejält i underkant                                                                                              

Vägen planeras dessutom gå över naturliga promenadstigar och försämra närmiljön  

Idag finns en naturlig väg via Tallhammarsvägen utan närliggande hus där vägen 

både kan förbättras och utökas utan negativa konsekvenser för boende.  

Vallentuna kommun borde värna om de naturvärden som finns även centralt och 

skapa en naturlig förtätning från befintligt vägnät.  

Jag och min familj köpte hus här för två år sedan just pga den enskilda känslan och 

naturnära miljön. Vi är oroliga att planerna försämrar vår trivsel samt sänker värdet 

på vårt hus. Vi har två småbarn (båda under 3). Vi vill att de ska kunna röra sig säkert 

och fritt som det är                                                                                                                   

Idag. 

 

Privatperson  

Gällande ny planerad bilväg mellan Nyby och Västanberga.  

Som boende i området anser jag att den planerade bilväg över den åkermark som idag 

ger en naturlig grön kil försämrar boende miljön för oss i området.  

Bilvägen kommer utöver en försämrad skolväg för barn med ökad trafik från både 

tyngre fordon och personbil även leda till ökad bullernivå samt utsläpp.            

Trafiken och hastigheten på Ekeby är hög och omfattande redan idag. Förslaget 

försämrar det ytterligare och de beräkningar som gjorts av kommunen på antal bilar 

per dygn är rejält i underkant och borde beräknas på nytt med mer realistiska 

resultat.                                                                                                                                    

Vägen planeras dessutom gå över naturliga promenadstigar och försämra närmiljön 

både för barn o vuxna med o utan hundar  

Idag finns en naturlig väg via Tallhammarsvägen utan närliggande hus där vägen 

både kan förbättras och utökas utan negativa konsekvenser för boende.  
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Vallentuna kommun borde värna om de naturvärden som finns även centralt och 

skapa en naturlig förtätning från befintligt vägnät.                                                             

Då vi bosatte oss just här pga det störningarna området med lugnt och grönt runt om 

oss. 

 

Privatperson  

Gällande ny planerad bilväg mellan Nyby och Västanberga.  

Som boende i området anser jag att den planerade bilväg över den åkermark som idag 

avgör en naturlig grön kil försämrar boende miljön för oss i området.  

Bilvägen kommer utöver en försämrad skolväg för barn med ökad trafik från både 

tyngre fordon och personbil även leda till ökad bullernivå samt utsläpp.                                                                                                                        

Trafiken och hastigheten på Ekeby är hög och omfattande redan idag. Förslaget 

försämrar det ytterligare och de beräkningar som gjorts av kommunen på antal bilar 

per dygn är rejält i underkant                                                                                              

Vägen planeras dessutom gå över naturliga promenadstigar och försämra närmiljön  

Idag finns en naturlig väg via Tallhammarsvägen utan närliggande hus där vägen 

både kan förbättras och utökas utan negativa konsekvenser för boende.  

Vallentuna kommun borde värna om de naturvärden som finns även centralt och 

skapa en naturlig förtätning från befintligt vägnät 

Privatperson  

Gällande ny planerad bilväg mellan Nyby och Västanberga.  

Som boende i området anser jag att den planerade bilväg över den åkermark som idag 

avgör en naturlig grön kil försämrar boende miljön för oss i området.  

Bilvägen kommer utöver en försämrad skolväg för barn med ökad trafik från både 

tyngre fordon och personbil även leda till ökad bullernivå samt utsläpp.             

Trafiken och hastigheten på Ekeby är hög och omfattande redan idag. Förslaget 

försämrar det ytterligare och de beräkningar som gjorts av kommunen på antal bilar 

per dygn är rejält i underkant                                                                                              

Vägen planeras dessutom gå över naturliga promenadstigar och försämra närmiljön  

Idag finns en naturlig väg via Tallhammarsvägen utan närliggande hus där vägen 

både kan förbättras och utökas utan negativa konsekvenser för boende.  

Vallentuna kommun borde värna om de naturvärden som finns även centralt och 

skapa en naturlig förtätning från befintligt vägnät 
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Privatperson 

1. Vi ser ett stort värde i att bevara 4-H gården där den är idag för att bibehålla ett 

centralt läge som gör det lätt tillgängligt att besöka gården. En flytt längre bort 

kommer att bidra till att fler behöver ta bilen för att besöka gården och äldre får 

svårare att komma dit. Även förskolor utnyttjar gården i sin dagliga verksamhet 

vilket vore väldigt tråkigt om de inte kunde fortsätta med det även för barnen som 

växer upp om 20 år. I Översiktsplanen står det inget om fördelarna att behålla 

verksamheten på den plats den är idag! 

2. Flera som bor i området vid Ekebyvägen uppskattar att ha naturen nära vilket är 

svårt att föreställa sig när det står i Översiktsplanen att upp till 50 bostäder kan 

tänkas byggas vid område 3b när det dessutom finns en föreningslokal i området 

och fornlämningar. En stark önskan från flera boende är att mer grönområde 

bevaras och färre bostäder planeras i detta område. 

3. Vi som cyklar och springer i grönområdet mellan område 1b och 4 vill att det står 

med i Översiktsplanen att det ska tas hänsyn till dessa intressen och finnas med 

när detaljplanerna för område 1b läggs. Detta för att cykelstråk ska kunna 

användas även när bebyggelse kommer då cykling är populärt i Vallentuna och 

befintliga stigar idag går in i det område som ska byggas i område 1b. 

4. För område 2 (bebyggelse) är det också svårt att föreställa sig att grönområden 

ska bevaras när det står att upp till 700 bostäder planeras, en önskan är att 

antalet bostäder minskas och att stor vikt läggs vid att vi vill bevara det lantliga 

och gemytliga med Vallentuna vilket är gröna stråk där bland annat hälsans stig 

kan var kvar ge rekreation och välmående bland boende. 

 

Privatperson 

Vi förstår att det behöver byggas och tycker att förslaget i stort är bra. Det vi däremot 

ser som en risk är om detta går igenom och byggs enligt plan och samtidigt går andra 

översiktsplaner igenom och bebyggs. En del av översiktsplanen är rimlig (som 

exempelvis den som nu ligger ute på remiss) men om alla delar av översiktsplanerna 

går igenom även på lång sikt så försämrar det närmiljön avsevärt för de boende och 

det Vallentuna som många valde att flytta till kommer att försvinna. Närhet till skog, 

naturliga promenadstråk och åkermark är en viktig och en stor del av det Vallentuna 

som vi i området värderar högt.  

Gällande de förändrade områden som finns i område 1 kring Stängselbodarna så 

byggs det i områden som idag består av grönområden och som boende i området 

använder för promenad, löpning och liknande. Området används även flitigt av barn 

och unga för att tillbringa värdefull tid i naturen. Det är en sak om område 1 är det 

enda som planeras i området men om översiktsplanerna för området mellan 

Nyby/Molnby och Lindholmen också beslutas och bebyggs så försvinner mycket av de 

närmiljöer som boende idag värderar högt. Det går inte att ta bort befintlig närmiljö 

av skog, åkermark och naturliga stigar och ersätta det med gröna stråk och hänvisa till 
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exempel till Snapptunafältet. Det är stor skillnad på de miljöerna och det är inte 

samma sak.  

Gällande ny planerad bilväg mellan Nyby och Västanberga. Som boende i området 

anser vi att den planerade bilväg över den åkermark som idag avgör en naturlig grön 

kil försämrar boendemiljön för oss i området. Bilvägen kommer utöver en försämrad 

skolväg för barn med ökad trafik från både tyngre fordon och personbil även leda till 

ökad bullernivå samt utsläpp. 

Trafiken och hastigheten på Ekeby är hög och omfattande redan idag. Förslaget 

försämrar det ytterligare och de beräkningar som gjorts av kommunen på antal bilar 

per dygn är rejält i underkant. Vägen planeras dessutom gå över naturliga 

promenadstigar och försämra närmiljön. Idag finns en naturlig väg via 

Tallhammarsvägen utan närliggande hus där vägen både kan förbättras och utökas 

utan negativa konsekvenser för boende. Vallentuna kommun borde värna om de 

naturvärden som finns även centralt och skapa en naturlig förtätning från befintligt 

vägnät 

Överlag kring den fördjupande översiktsplanen samt kring de andra 

översiktsplanerna så är det olyckligt att kommunen i så stor utsträckning bygger bort 

naturliga grönområden och åkermark. Åkermark är av särskild vikt i dagens samhälle 

och med det försämrade säkerhetspolitiska läget så är det särskilt viktigt att åkermark 

behålls och även ökar i framtiden för att säkra vår egen försörjning. 

 

 

 


