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ORGANISERING AV ARBETET
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande planeringen i kom-
munen. Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens arbets-
utskott är politisk styrgrupp för arbetet med översiktsplanen, med 
kommunalrådet Örjan Lid som ordförande. Planeringschef Shula 
Gladnikoff är ansvarig beställare. Planarkitekt Margareta Ekman och 
kommunplanerare Daniel Jarl är projektledare. En arbetsgrupp som 
består av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur-
förvaltningen, kommunledningskontoret och Roslagsvatten AB deltar
i arbetet.

En seminariegrupp som består av nämndernas arbetsutskott och 
andra intresserade politiker och ett antal tjänstemän som berörs av 
arbetet är referensgrupp, liksom kommunens tjänstemannalednings-
grupp och Vallentunas näringslivsråd. 

I arbetet har även White Arkitekter AB medverkat genom framför 
allt Owe Swanson och Britta Holmblad.

Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av Ekologigruppen
AB med Krister Sernbo som uppdragsansvarig. Det arbetet har bedri-
vits fristående. 
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som behandlar användningen 
av mark och vatten. 

Innehållet i översiktsplanen styrs delvis av lagstiftningen i plan- och
bygglagen. Planen ska bl.a. redogöra för de allmänna intressen som ska 
tas hänsyn till vid planering och byggande och de fastställda riksin-
tressen som finns inom kommunen. Miljökvalitetsnormerna och hur 
kommunen avser att iaktta dem ska också redovisas. En konsekvensbe-
skrivning ska finnas med och översiktsplanen ska överlag verka för att 
bygga ett hållbart samhälle. I övrigt har kommunen stor rörelsefrihet 
att utforma planen.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande. Den ska ge vägledning 
och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden. Vid
beslut som har rättsverkan, som detaljplan, områdesbestämmelser,
förhandsbesked, bygglov och naturreservat, görs en avvägning mellan 
allmänna och enskilda intressen. 

ÖVERSIKTSPLAN

ÖVERSIKTSPLAN VALLENTUNA KOMMUN

Översiktsplanen i Vallentuna kommun är en politisk viljeyttring. Den
presenterar kommunens utveckling på tio till tjugo års sikt, med sikte på 
2050, och lägger upp konkreta strategier på kort och lång sikt för att nå dit.
Några av strategierna tar kommunen själv beslut om. För att förverkliga 
andra strategier är kommunen beroende av t.ex. Vägverket och SL. Val-
lentuna kommun vill föra en kontinuerlig dialog med alla inblandade och 
berörda parter och ser denna dialog som mycket viktig för att översiktspla-
nen ska bli framgångsrik. Den nya översiktsplanen för Vallentuna kommun
ska antas av kommunfullmäktige i början av 2010.

Moderator Owe Swanson, White, med deltagare vid seminarium våren 2008. Foto Sonia Blom.

ÖVERSIKTSPLANENS PROCESS 

Processen för att utarbeta en ny översiktsplan för Vallentuna kommun föl-
jer reglerna enligt plan- och bygglagen.

START

En stark politisk delaktighet och förankring är förutsättningen för arbetet 
med en ny översiktplan för kommunen.

Nämndernas arbetsutskott har därför tillsammans med tjänstemän del-
tagit i tio seminarier och en bussutflykt under perioden november 2007 till
oktober 2008. Seminarierna, som var välbesökta, behandlade övergripande
trafikinfrastruktur, vatten och avlopp, bebyggelse, bo och arbeta, utveck-
lingsfrågor och bilden av Vallentuna, handel, service och arbete, energiför-
sörjning och klimatförändring, grönstruktur friluftsliv, fritidsanläggningar 
och kultur, ett samhälle för alla åldrar, naturvärden och kulturmiljö samt 
bebyggelseutveckling. De synpunkter som kom fram vid diskussionerna 
och grupparbetena ligger som grund för samrådshandlingen av den nya 
översiktsplanen 2010-2030.

ÖVERSIKTSPLANENS PROCESS

• START                         • AMRÅD                   SA       • • UTSTÄLLNING                        •• ANTAGANDE
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LANDSBYGD I KULTURBYGD 

• 1900

Vid sekelskiftet består Vallentuna 
av åtta landsbygdssocknar. De flesta 
av invånarna livnär sig på jord- och 
skogsbruk som funnits sedan tusenta-
let. Bruket är småskaligt, men de första 
tecknen på den kommande industriali-
seringen kan skönjas: Roslagsbanan är 
nyligen invigd och resan in till huvud-
staden tar ca två timmar. Små samhäl-
len med industrier, främst tegelbruk, 
bostäder och lanthandlar håller på att 
etablera sig längs Roslagsbanan.

EN BRYTNINGSTID 

• 1950

Bilden visar den kraftiga expansion som 
tog fart i Stockholmsregionen vid denna 
tid. Stockholmsvägen från Vallentuna 
till Täby kyrkby byggs och Roslagsbanan 
börjar förlora resenärer till bilen. Vallen-
tunaborna flyttar in till huvudorten och 
allt fler pendlar in till Stockholm för ar-
bete och studier. De första fritidsstugorna 
har kommit. Jordbruket mekaniseras och 
många människor söker sig till industri- 
och tjänstesektorn. Tunnelbanan byggs 
i centrala Stockholm, men det påverkar 
inte Vallentuna i någon större omfattning 
– ännu.

DEL I EN VÄXANDE STORSTADSREGION

• 2000

Mycket har hänt sedan 1950. Vallen-
tuna kommun har slagits ihop med 
Össeby kommun och befolkningen har 
mer än fyrdubblats. Tegelbruksepoken 
tog slut redan på 1960-talet och nu 
pendlar majoriteten av de som arbetar 
in till Stockholm. Med Roslagsbanan 
tar det trettio minuter till tunnelba-
nestationen vid Tekniska högskolan. 
Vallentuna har expanderat till ett små-
skaligt samhälle med ett lokalt centrum 
och kommunen blir mer och mer en 
integrerad del av Stockholmsregionen.

EN INTEGRERAD DEL AV REGIONEN

• 2050

Roslagsbanan har med dubbelspår fått 
tätare turer. Banan är utbyggd till Arlan-
da och har omstigning i Täby centrum 
till pendeltåget Roslagspilen. Goda och 
miljövänliga kommunikationer har gjort 
det lättare att nå Stockholmsregionens 
arbetsmarknad, samtidigt som antalet 
arbetstillfällen har ökat kraftigt både i 
regionkärnan Täby-Arninge och inom 
kommunen. Från Vallentuna går det 
snabbt att resa till Arlanda och vidare ut 
i världen. Vallentunas befolkning var 
45 000 år 2030 och har därefter fortsatt 
att öka i samma takt. 

KOMMUNEN I DEN VÄXANDE STORSTADSREGIONEN 
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NYA VILLKOR FÖR VALLENTUNA KOMMUN

EN NY ROLL I REGIONENS UTVECKLING

Länge har Vallentuna kommun varit landsbygden utanför storstaden. 
Inflyttningen till kommunen har inledningsvis berott på att det regionalt 
sett är förhållandevis billigt att köpa ett eget hus här. Efterhand har bebyg-
gelsen blivit tätare.

Vallentuna kommun är på väg in i en ny roll som en tydligt integrerad 
del i den växande storstaden.

EN STORSTADSREGION I VÄRLDSKLASS

Stockholmsregionen har ambitionen att på många områden bli Europas 
mest attraktiva storstadsregion. Det gäller utveckling av ett kunskapssam-
hälle. Det gäller också utveckling av ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt 
hållbart stads- och regionbyggande. 

Vallentuna kommun kan aktivt bidra till att Stockholmsregionen blir 
Europas mest attraktiva storstadsregion, en storstadsregion i världsklass. 

UTVECKLING MED EGEN IDENTITET SOM GRUND

När Vallentuna kommun går från landsbygd utanför storstaden till att vara 
en del i en växande storstadsregion är det angeläget att slå vakt om vissa 
grundvärden. Sedan 2005 arbetar de sex kommunerna Norrtälje, Österåker, 
Vaxholm, Vallentuna, Täby och Danderyd för en gemensam vision, Vision 
Stockholm Nordost. Visionen talar om de fyra städerna, två gamla - Norr-
tälje och Vaxholm, och två nya – Österåker och Vallentuna. Det betyder att 
Vallentuna ska utvecklas till en stad och en landsbygd grundad på den egna 
historien och kulturen. Dessa värden ska ligga till grund för Vallentuna i 
kommunens framtida regionala roll.

BEFOLKNING, BEBYGGELSE OCH EKONOMI

Vision Stockholm Nordost anger som mål att Vallentuna ska ha 45 000 
invånare 2030. För detta behövs 8 000 nya bostäder under perioden 2010 
- 2030. Det innebär en successiv ökning från 200 till 400 bostäder per år.

Fortsätter bostadsbyggandet med ca 200 bostäder per år kommer net-
toinflyttningen att minska. För att befolkningen ska öka mer än 1,2 % per 
år behövs ca 250 inflyttningsfärdiga bostäder årligen.

Vallentuna kommun – en hållbar pusselbit i regionen.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVECKLINGEN I VALLENTUNA

VÅRT BOENDE OCH LIVSMILJÖ   

Vallentunas främsta attraktions- och konkurrenskraft ligger i den boende-
och livsmiljö som invånarna erbjuds med småskaligheten och det lugna, 
men strategiskt utmärkta, läget i den vackra naturen mellan Stockholm,
Arlanda och Roslagskusten. Detta är en grundläggande tillgång idag och,
rätt förvaltad, en ännu större i framtiden. Översiktsplanen syftar till att
förstärka och vidareutveckla dessa kvaliteter. 

NÄRINGSLIV, ARBETE OCH EKONOMI

En utgångspunkt för planeringen är en väl avvägd balans där bostäder och
arbetsplatser placeras så visionen om det goda småstadslivet kan uppfyllas.
Människors nutida och framtida livsmönster förutsätter dessutom en plane-
ring där boende, arbete och företagande integreras allt mer.

Kommunen ska fortsätta vara en av de mest företagsvänliga i landet 
och tillgången till arbetstillfällen i kommunen och regionen ska hela tiden 
förbättras. En utbyggnad av kommunikationer såväl inom regionen som till
övriga världen via Arlanda är av mycket stor betydelse. Att underlätta för 
människor att försörja sig är en hörnsten för en långsiktigt hållbar ekonomisk 
utveckling. På samma sätt är en långsiktigt och sund kommunal ekonomi i
balans en förutsättning för Vallentunas positiva utveckling. Planeringen för 
den växande kommunen ska inriktas på att utbyggnaden huvudsakligen sker 
längs utvecklade stråk som har nödvändig infrastruktur och service. 

        ed det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur-            
        och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande 
och hållbar storstadsregion. 

VISION

M             
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För eventuell utveckling vid sidan om dessa stråk och områden ska utbygg-
naden ske så att kommunens ekonomiska balans hålls intakt.

ETT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

Vallentunas styrka och attraktivitet som bostadsort förutsätter givetvis en 
kommunal- och privat service av hög klass. I olika skeden av livet behö-
ver invånarna olika delar av den kommunala servicen och den ska vara 
anpassad efter människornas behov, hålla hög kvalitet och vara effektiv. 
Övergången till ökad direktservice genom digitala interaktiva tjänster och 
snabb personlig service för de vanligaste frågorna och tjänsterna är viktiga 
steg mot det målet. 

Kommunen planerar dessutom för ett samhälle där människor kan 
mötas, vara aktiva och trivas oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktions-
hinder. Det innebär att man oavsett fas i livet (gammal, ung eller mitt i 
livet) ska kunna hitta en bostad som är lagom stor, ett varierat och givande 
service- och kulturutbud och inte minst lockande mötesplatser. 

KOMPETENS OCH LÄRANDE

Vallentuna kommer i takt med att kommunikationerna utvecklas allt 
tydligare att befinna sig i ett kunskapsnav mellan Uppsala/Arlanda, Stock-
holms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och 
Kista med flera centra för såväl bredd- som spetskompetens. Tillgången till 
en grundskola och gymnasial utbildning av mycket hög klass utgör grun-
den för en region med kunskapsinriktad verksamhet. Vallentunas skolor 
ska vara bland de bästa i landet. Ett lokalt centrum för kunskapsutveckling 
och kulturell utveckling blir kommunens planerade bibliotek och kulturhus.

TRYGGHET OCH SÄKERHET

För att ett framtida samhälle ska vara attraktivt ställs stora krav på att 
människor känner sig trygga i sina hem, i sitt närområde och på offentliga 
platser. Kommunen ska fortsätta att göra insatser för att öka trygghet och 
säkerhet, men mycket av grundförutsättningarna är hur den fysiska miljö 
utformas. Bra överblick, siktlinjer, ljussättning och öppna välkomnande 
miljöer ökar möjligheterna till trygghet och skapar en trivsammare atmos-
fär. Att människor i sitt vardagliga liv rör sig i området vid olika tider på 
dygnet är  avgörande för ett tryggt och trivsamt samhälle.    

KLIMAT OCH MILJÖ

De globala klimatförändringarna påverkar livsvillkoren. Sverige har jämfört 
med andra i-länder låga utsläppsnivåer och goda förutsättningar för alter-
nativa och långsiktigt hållbara energikällor. I Vallentuna kommun är det 
uppvärmning av hus och transporter som påverkar klimatet mest. Utma-
ningen är att planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt 
befolkningsökning och en ökad rörlighet inom och till och från regionen. 
Samtidigt ska hänsyn alltid tas till klimatpåverkan och att energieffektivi-
teten ökar. En inriktning där Vallentuna ligger i framkant med alternativa 
och innovativa energilösningar ska gälla i såväl planeringen för bebyggelse 
som infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vid kom-
munens upphandlingar ska större vikt läggas vid energi-, miljö- och klimat-
påverkande aspekter. Det långsiktigt goda livet i Vallentuna förutsätter 
ren luft och rent vatten, lättillgängliga oförstörda naturområden och låga 
bullernivåer. 
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STRATEGIER FÖR DEN FYSISKA UTVECKLINGEN I VALLENTUNA KOMMUN

UTNYTTJA DET GYNNSAMMA LÄGET

Vallentuna har ett i flera avseenden gynnsamt läge i regionen. Rolagsbanan 
ger direkt kontakt med regionens kärna med bl.a. Vetenskapsstaden (Stock-
holms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet). 
Med nya kopplingar med väg och spårväg kan det bli lättare att ta sig till
Arlanda.

De tätare bebyggda delarna utmed Roslagsbanan och stora landskaps-
avsnitt med höga natur- och kulturvärden i kommunen är opåverkade av 
stora genomfartsleder. De inramas av E4 i väster, Norrortsleden i söder och
E18 i öster. E18 med en tät busstrafik gör det lätt att ta sig till Karby och 
Brottby och den östra landsbygdsdelen. Vallentuna har sålunda förutsätt-
ningar att utveckla en hållbar stadsbygd i ett attraktivt landskap med höga 
natur- och kulturvärden. En stadsbygd som har en hög regional tillgänglig-
het utan att vara överkörd av stora trafikleder.

LÅT VALLENTUNA VÄXA - MEN HÅLLBART

Vallentuna ska enligt Vision Stockholm Nordost aktivt bidra till en växande 
och hållbar storstadsregion. Ambitionen är att kommunen 2030 ska ha 
45 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. Det är inget trendbrott utan en 
fortsättning på den tillväxttakt som Vallentuna har haft de senaste decen-
nierna. Utmaningen består i att Vallentuna måste utvecklas på ett sätt som 
gör kommunen till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar del av 
regionen.

Vallentunas gynnsamma läge mellan E4 och E18.
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 SAMORDNA BEBYGGELSE OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Roslagsbanan som byggs ut med dubbelspår utgör med sina hållplatser 
ryggraden i utvecklingen av Vallentuna. Spårvägen försörjer centrala Val-
lentuna och ett band av bebyggelse söder och norr om Vallentuna centrum. 
Den skapar också förutsättningar för en fortsatt utveckling av stationssam-
hällena Lindholmen, Kårsta och Ekskogen och bebyggelsen vid Frösunda.

Arningevägen gör det möjligt med en tätare bebyggelse med koppling 
till Arninge som utvecklas till en regional kärna och knutpunkt för kollek-
tivtrafik. Med tät busstrafik blir Arningevägen ett komplement till Roslags-
banan och stärker bandet till bebyggelsen på östra sidan av den centrala 
stadsbygden.

E18 med busstrafiken Norrtälje – Arninge – Stockholm underlättar 
resorna för invånarna i Vallentunas östra landsbygd. Karby och Brottby kan 
utvecklas med denna goda kollektivtrafik som bas liksom Gillinge. Gillinge 
har dessutom en bussförbindelse via Norrortsleden mot Kista.

GRUNDLÄGGANDE NATUR- OCH KULTURVÄRDEN

Visionen utgår från de natur- och kulturvärden som ryms inom Vallentuna. 
Här finns hela skalan från bostadsnära natur till områden som har stora 
värden både i ett regionalt och nationellt perspektiv.

UTVECKLA ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER

I Vallentuna ska det finnas en mångfald av boendemiljöer – från småstaden 
till boendet på landet – alla utvecklade på ett sätt som stärker kommunens 
identitet. Ett framtida Vallentuna ska erbjuda goda livsbetingelser i livets 
alla delar.

TÄTARE BEBYGGELSE – MED SMÅSTADENS KVALITETER

Vallentunas centrala stadsbygd utvecklas. Det ska bli en tätare bebyg-
gelse och en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Så skapas en 
attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat 
behov av lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk. Det byggs 
mer där det redan finns bebyggelse så att en attraktiv småstadsmiljö växer 
fram. Nya områden som ligger centralt får fler flerbostadshus, stadsradhus 
och flerfamiljsvillor. Ny teknik används för att göra bostäderna energisnåla. 
Bebyggelse, gator och torg utformas med stor omsorg. Gamla och nya stråk 
knyter ihop olika delar av stadsbygden så att en samlad småstadskaraktär 
skapas. Företag som inte klarar miljökraven för bostadsbebyggelse läggs 
utanför de tätare bebyggda områdena. Kvaliteten på gestaltningen är viktig, 
det ska se snyggt ut, inom arbetsområdena. 
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BEBYGGELSE, NATUR OCH KULTUR I BERIKANDE SAMSPEL

I samhällsplanering och stadsutveckling står kampen ofta mellan exploate-
ring och bevarande. Den enkla lösningen är då att skilja områdena åt. Att
bevara på ett ställe och exploatera på ett annat och att se till att dessa inte
överlappar varandra. I Vallentuna är förutsättningarna mer komplexa än så.
Här måste en utveckling av samhälle och infrastruktur ske i samverkan med 
de höga natur- och kulturvärdena.

Utan sina speciella natur- och kulturvärden förlorar kommunen sin
unika dragningskraft i regionen. Det gäller att finna vägar för att förena 
dessa värden med ett växande samhälle – ett berikande samspel istället för
kamp och hot om förödelse.

Kommun- och regioninnevånarnas kunskap om och stolthet över de 
natur- och kulturvärden som finns i Vallentuna är långsiktigt den bästa 
garantin för en framgångsrik utveckling. Därför ska kommunen satsa på att
informera om och skapa förståelse för dessa värden.

Den tätare bebyggelsen, som dominerar över natur- och kulturland-
skap, måste ges tydliga gränser mot landskapet. Närhet mellan bebyggelse
och landskap uppnås genom en väl genomtänkt grönstruktur – från bosta-
dens närmiljö till det stora omgivande landskapet.

Den glesare bebyggelsen, där landskapet dominerar över bebyggelsen,
har en begränsad omfattning och bör planeras utifrån speciella riktlinjer för 
lokalisering och utformning. Det öppna jordbrukslandskapet förutsätter att
bebyggelsen utvecklas men är samtidigt en ändlig resurs som kan äventyras
av flera små men tillsammans olämpliga nybyggen.

Julmarknad Centralvägen, med Vallentuna kyrka i bakgrunden. Foto Sonia Blom.  

Foto från Vallentuna Kultur och Bibliotek. 
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FRITID OCH REKREATION I STADS- OCH LANDSBYGD

Ett omväxlande och attraktivt fritids- och rekreationsutbud är en av grund-
förutsättningarna för att kommun- och regioninvånarna ska må bra. 

Grunden för rekreation och friluftsliv inom kommunens gränser utgörs
av olika landskapstyper – ofta med höga natur- och kulturvärden. Dessa ska 
vårdas och göras tillgängliga för en bred publik. Attraktiva entréer, markera-
de spår och leder med hänvisningar och rastplatser är led i ett sådant arbete.

En betydande del i kommunens attraktivitet och goda livsmiljö är, och 
ska fortsatt vara, ett bra utbud av anläggningar och aktiviteter för sport och 
fritidsverksamheter. Ett exempel är ett rekreationsstråk som ska utvecklas 
vidare mellan centrala Vallentuna och Karby. Det startar vid Vallentunasjön 
som med rent vatten blir attraktiv året om. Vallentuna och Össeby idrotts-
platser förenas med ett sammanhållet spårsystem via Angarssjöängen. Det
gröna stråket får flera tillfarter (entréer) som gör det tillgängligt från flera 
håll för gående, cyklande och med bil.

I Vallentuna ska ett rikt fritidsutbud för alla åldrar stimuleras. Kultur, 
fritid och sport blir en del av mötesplatsen Vallentuna. 

Orkesta IP. Foto Sonia Blom. 

Fritidsstråket Vallentunasjön – Karby och Brottby / Lokala grönområden längs Roslagsleden. 
Skala 1:100 000.
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VALLENTUNA – HÅLLBAR STADSUTVECKLING

8 000 NYA BOSTÄDER – I EN HÅLLBAR STRUKTUR

Visionen säger att kommunen aktivt ska bidra till en växande och hållbar 
storstadsregion. Det nya Vallentuna 2030 ska rymma 8 000 nya bostäder.
Översiktsplanen ska ge vägledning för var de lämpligen kan byggas. Vallen-
tuna kommun verkar för en utveckling som ger fler bostäder i attraktiv och
hållbar struktur.

EN STRUKTUR AV STADSBYGD OCH LANDSBYGD

Det framtida Vallentuna ska utvecklas i ett möte mellan stadsbygd och 
landsbygd. Den övervägande delen av nya bostäder, arbetsplatser, handel
och service kommer att ligga utefter Roslagsbanan och Arningevägen från
kommungränsen mot Täby till och med Ubby/Molnby. Dessutom planeras
en större samlad utbyggnad i Lindholmen och i Karby och Brottby som 
med bra kollektivtrafik kan bli centrum för den omgivande landsbygden.
För landsbygden i de norra delarna av kommunen är en fortsatt utveckling 
i Kårsta betydelsefull. Ytterligare arbetstillfällen vid Roslagsstoppet och Löt 
kan bidra till underlaget för bostäder och service i Kårsta.

I de västra delarna av kommunen begränsar bullret från Arlanda 
flygplats (Arlandas influensområde) utvecklingen av bostäder. En utbygg-
nad mot Upplands Väsby kan bli aktuell när bullret från Arlanda minskar.
Detta gäller även Frösunda. På landsbygden kring Markim-Orkesta är både 
restriktionerna kring flygplatsen och ambitionen att bevara landskapet skäl 
att inte bygga ut. En fråga som måste lösas är hur bättre spårvägsförbindelse 
ska kunna skapas mellan Vallentuna och Arlanda utan att grundläggande 
natur- och kulturvärden i landskapet skadas.

Gillinge är en betydande resurs för utveckling av verksamheter, handel
och bostäder med tanke på närheten till kollektivtrafik, E18 och Norrorts-
leden. Utveckling här förutsätter regional VA-infrastruktur och samordning 
med utvecklingen i Österåker och Täby. Kommunen ska ta fram en fördju-
pad översiktsplan för området.

Vallentunas utveckling som stad och landsbygd är beroende av bra 
transporter. En levande landsbygd med kommunens natur- och kulturvär-
den förutsätter serviceorter men också en del glesare bebyggelse på lands-
bygden. Utbyggnaden i Vallentuna under den tid planen omfattar kommer 
att koncentreras till centrala Vallentuna, Lindholmen, Karby och Brottby.



VALLENTUNA – DEN CENTRALA STADSBYGDEN

       en centrala stadsbygden i Vallentuna ska bygga vidare på närhet till 
       Roslagsbanan som får god turtäthet. Därför planeras tät bebyggelse vid 
samtliga stationer mellan Kragstalund och Molnby.

Men detta räcker inte. Fler nybyggda områden med bra kollektivtrafik 
behövs. Som komplement till Roslagsbanan planeras för en effektiv busstrafik 
på Arningevägen. Den centrala stadsbygden i Vallentuna förbinds då 
med den regionala kärnan Arninge, som får pendeltåg eller tunnelbana i 
framtiden. Arningevägen byggs vidare norrut från Okvista via Ubby till 
Lindholmen. På det sättet kommer Roslagsbanan och Arningevägen att 
fungera som ryggrad i en samlad utbyggnad av den centrala stadsbygden. För 
att effektivt utnyttja busstrafiken ska ny bebyggelse finnas på båda sidor av 
Arningevägen.

MED EN SAMLAD STADSSTRUKTUR OCH HÖG TILLGÄNGLIGHET TILL 
OMGIVANDE LANDSKAP

       en centrala stadsbygden i Vallentuna ska utvecklas och förnyas 
       så att de olika delarna hänger samman. Inom denna stadsbygd ska det 
finnas bostäder av olika karaktär, service, fritidsanläggningar och kultur 
samt arbetsplatser. Det ska vara lätt att flytta sig mellan arbete, hem,
fritidsaktiviteter och serviceanläggningar. Att gå, cykla och åka kollektivt 
lokalt ska vara naturliga val. 

Men det är viktigt att en tätare och ny bebyggelse i centrala Vallentuna inte 
gör det svårare att nå omgivande landskap. Tvärtom ska naturen alltid 
gå att nå enkelt, via gröna stråk, både från den gamla och från den nya 
bebyggelsen.

MED ROSLAGSBANAN OCH ARNINGEVÄGEN SOM RYGGRAD

D            
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     ör att ta vara på förutsättningarna, utveckla strategier och           
     påverka egna och andra parters beslut i olika frågor avser                           
kommunen ta fram strukturplaner för helhet och delar. 

Den centrala stadsbygden har idag drygt 20 000 invånare.

CENTRALA STADSBYGDEN – STRATEGIER

Förtätning och utveckling av blandad bebyggelse. 
Bostäder, arbetsplatser, service, handel, parker, 
bostadsknuten grönska osv.

Förtätning och utveckling av bostäder.
Bostäder samt bostadsanknuten service, arbets-
platser och grönska. 

Förtätning och utveckling av arbetsområde. 

Utveckling av grönområde. 

Viktiga gröna kopplingar. 

Ny vägkoppling studeras.

Ny järnvägskoppling studeras.

Teckenförklaring.

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

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

Det ska studeras om det söder om Väsbyvägen utanför reservatet Björkby-
Kyrkviken finns förutsättningar för komplettering med ny bebyggelse som kan
ges en stark identitet genom närheten till Vallentunasjön och det vackra och 
innehållsrika landskapet.

Centrums profil, utbud och konkurrensmedel bör inriktas på ett sätt som 
skapar särart i relation till köpcentrum i grannkommunerna.

Området avgränsas av Teknikvägen, Vallentunasjön, Angarnsvägen Ar-
ningevägens förlängning och Lingsbergsvägen. Väster om stationen ligger 
centrum med ett relativt stort utbud av affärer, bibliotek, kommunens 
förvaltningar mm. Öster om Roslagsbanan har under senare år ett industri-
område omvandlats till centrumverksamhet i form av gymnasium, sim- och 
sporthall, ungdomshus, affärer mm. I centrum finns på ömse sidor om 
Roslagsbanan service i form av husläkare, sjukgymnaster mm.

Bebyggelsen inom området har huvudsakligen vuxit fram från 1950-
talet. Även om servicen är koncentrerad till området runt stationen, så finns 
det service i form av skolor, vårdboende, förskolor, sporthallar mm blandat
med bostäder inom i stort sett hela området. 

Vid ombyggnad av Roslagsbanan och gatusystemet i centrala Val-
lentuna är det angeläget att skapa samband och kopplingar som bidrar till 
helhetsbilden och de kvaliteter som präglar småstaden. Ny bebyggelse kan 
komma till, främst öster om spårvägen.

Vallentuna Centrum är den naturliga handels- och mötesplatsen i 
kommunen. Det är angeläget att denna funktion utvecklas successivt som
kommunen växer.

Att föreslå en utveckling av centrala Vallentuna med en sjöstadsbebyg-
gelse vid Vallentunasjön vore att följa en trend som är allmän när det gäller
att skapa attraktiva boendemiljöer. Landskapet inom Björkby-Kyrkvikens 
naturreservat har dock sådana värden för Vallentuna som helhet att det bör
bevaras obebyggt.

Enligt översiktsplan 2001 ska utvecklingsmöjligheter för Vallentuna 
centrum behandlas i fördjupad studie. Kommunfullmäktige antog i de-
cember 2005 riktlinjer, som anger att det centrala området ska växa till 
en småskalig kvartersstad. I strukturplanen redovisas en ny sträckning av 
Lindholmsvägen till Arningevägen och en förlängning av Smidesvägen till 
Lindholmsvägen. I planen redovisas utbyggnad om ca 1 500 nya bostäder.

Genomförandet har påbörjats med ombyggnad av Vallentuna idrotts-
plats och fortsätter med de nya vägdragningarna. Planering av ny bebyg-
gelse och ny park pågår. I området planeras bostäder integrerat med skola,
förskolor, handel, övrig service och andra arbetsplatser. Det finns behov av 
ytterligare vårdboende i området.

VALLENTUNA CENTRUM – EN ATTRAKTIV KÄRNA I DEN CENTRALA STADSBYGDEN

K         
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       mrådet mellan kommungränsen mot Täby i söder och Angarnsvägen i           
       norr blir på sikt en samlad stadsbygd. Det innebär att Arningevägen 
blir en del av stadsbygden och ska betraktas som en genomfart. 

I den nya stadsbygden ska utveckling ske genom tätare bebyggelse på båda 
sidor om Arningevägen vid hållplatslägen. Tydliga stråk till omgivande 
grönområden skapas genom bebyggelsen. 

Området avgränsas av kommungränsen mot Täby, Vallentunasjön, An-
garnsvägen och Gävsjöbäckennet. Före 1950 fanns det i området fritidshus,
enstaka villor, och trädgårdsmästerier.

Bebyggelsen inom området har huvudsakligen vuxit fram från 1950-
talet, då villor började byggas på ömse sidor om Stockholmsvägen. På 
1960-talet byggdes de första radhusen, bl.a. i Rickeby. De första flerbo-
stadshusen i området uppfördes under 1980-talet i Kragstalund. Därefter 
har utbyggnad fortsatt med en blandning av flerbostadshus och småhus i
bl.a. Bällstalund och Bällstaberg.

Förutom bostäder finns det service i form av livsmedelsaffärer, grill-
kiosk, bensinstation, mindre butiker, skolor, förskolor och vårdboende.

Arbetsområden har byggts i Okvista med början under 1980-talet.
Fågelsångens företagspark har byggts ut under de senaste åren.

Utbyggnad eller planering pågår av de sista omvandlingsområdena vid 
Vallentunasjön och Roslagsbanan.

Mötet mellan Arningevägen och staden sker i anslutning till kom-
mungränsen. Norr därom ska bussarna ges tätare hållplatslägen och bebyg-
gelse kan etableras närmare vägen. Vägen och dess närmaste omgivning bör 
gestaltas så att det klart framgår att den utgör en del av stadsbygden.

EN NY STADSBYGD SÖDER OM VALLENTUNA CENTRUM EN NY STADSBYGD NORR OM VALLENTUNA CENTRUM

     n utveckling i Molnby/Ubby är angelägen och möjlig i ett tidigt skede   
     av planperioden med Roslagsbanans station som grund. På sikt kan
denna utveckling stärkas ytterligare genom en förlängning av Arningevägen
norrut från Okvista.

Det är betydelsefullt att en samlad planering för ett bra utnyttjande av detta 
område kommer till stånd. 

Området sträcker sig från Teknikvägen och Lingsbergvägen i söder t.o.m.
Ubby/Molnby i norr, Gröndal i öster och Rosendal i väster.

Bebyggelsen inom området har huvudsakligen vuxit fram från 1950- 
och 60-talen, då villor byggdes på ömse sidor om Roslagsbanan. Utbygg-
naden fortsatte med gruppbyggda småhus och friliggande villor från 1970
och framåt. I området finns endast ett par områden med flerbostadshus. 
Förutom bostäder finns det service i form av skolor, förskolor och vårdbo-
ende. Inom området finns två äldre arbetsområden vid Fabriksvägen och
Vargmötet/Rosendal.

Planering pågår eller avses påbörjas under de närmaste åren av de sista 
omvandlingsområdena i Ormsta (Haga 3 och Ö Ormsta NV).

Lågt utnyttjande av det attraktiva läget i Ubby/Molnby är inte lämp-
ligt. Det finns begränsningar i form av bl.a. fornminnen och tekniska 
anläggningar.

O            
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LINDHOLMEN

      n strukturplan tas fram som identifierar utvecklingsmöjligheter och   
      formulerar strategier på kortare och längre sikt.

Centrala Lindholmen förtätas och byggs ut. Det skapar underlag för bättre 
service och högre turtäthet på Roslagsbanan. 

Lindholmen är ett stationssamhälle med egen karaktär. Samhället har idag 
knappt 900 invånare. Bebyggelsen består av villor, gruppbyggda småhus, 
lägenheter i flerbostadshus och några arbetsplatser. 

I Lindholmen finns Gustav Vasaskolan (f-6), förskolor, Orkesta idrottsplats 
och en bygdegård. Vidare finns en bensinstation med livsmedelsförsäljning. In-
frastrukturen består av en station på Roslagsbanan. Turtätheten är begränsad till
1 gång i timmen. Viss busstrafik finns. Kommunala vatten- och avloppsledningar
finns framdragna.

Här finns goda förutsättningar att bygga vidare och skapa en attraktiv livsmiljö 
för många fler människor. Lindholmen kommer att få en utökad trafik när Roslags-
banan byggts om. Att utveckla Lindholmen innebär att kollektivtrafiken utnyttjas 
mer och att invånarna i samhället och dess omnejd får en bättre lokal service. 

Utvecklingen i Lindholmen påverkas av hur spårvägen till Arlanda förläggs. En 
strategi för utveckling av Lindholmen behöver ta hänsyn till detta. 

Det finns goda möjligheter att komplettera bebyggelsen i måttlig skala och 
med inspiration av trädgårdsstadens principer. I Lindholmen bor människor nära 
naturen i låga hus. Föreningslivet är rikt. I närheten finns vackra natur- och kultur-
miljöer vid Lindholmens gård, Storsjön och Lillsjön. Det är en även positivt om det 
kan bli fler arbetstillfällen i Lindholmen. 

KÅRSTA OCH EKSKOGEN 

        tt komplettera bebyggelsen i Kårsta och Ekskogen ger ett ökat 
        befolkningsunderlag till Kårstaskolan och övrig service och underlag för en
ökad turtäthet på Roslagbanan.

Det finns goda möjligheter att bygga ut samhällena. De erbjuder ett naturnära 
boende med låg bebyggelse och ett rikt föreningsliv.

I Kårsta är det lämpligt att bygga nya bostäder söder om Kårstavägen mellan 
Roslagsbanan och Bergsjövägen. I Ekskogen kan nya bostäder byggas i anslutning 
till den befintliga bebyggelsen. De bör byggas i högst två våningar, vilket även är 
ett krav på grund av restiden från brandstationen.

Kårstavägen bör på sikt få en genare sträckning mellan Norrhall och Kårsta. 
Genom samhället behöver vägen göras trafiksäkrare.
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Kårsta har idag drygt 500 invånare och Ekskogen har drygt 300. Med 
omnejd har samhällena tillsammans drygt 1 000 invånare. Kårsta har 
en blandad bebyggelse som består av villor, parhus, radhus, lägenheter i 
flerbostadshus och några arbetsplatser. Bebyggelsen i Ekskogen består av 
villor. I Kårsta finns Kårstaskolan (f-6) med bollplan, förskolor, bibliotek 
och idrottsplatsen Kårevallen. I Bergsjön finns en kommunal badplats. I
Ekskogen finns en bygdegård. Att komplettera bebyggelsen med bostäder
och arbetsplatser är positivt för Kårsta och Ekskogen.

Infrastruktur består av stationer på Roslagsbanan. Turtätheten är 
begränsad till 1 gång i timmen. Vidare finns viss busstrafik. Kommunala 
vatten- och avloppsledningar finns framdragna.

FRÖSUNDA

    Frösunda kan ny bebyggelse tillkomma som smärre komplettering till den 
    befintliga.

Bebyggelsen består av villor och gårdar och är utspridd. Frösunda har idag 
drygt 100 invånare inom gångavstånd (1 km) från stationen. Antalet invå-
nare inom cykelavstånd (3 km) är knappt 600.

I Frösunda finns en mindre konferensanläggning, kyrka, församlings-
gård och en fotbollsplan. Barnen i Frösunda går i skolan i centrala Val-
lentuna. Möjligheten att komplettera bebyggelsen i Frösunda begränsas
av Arlandas influensområde. De kulturhistoriska intressena är starka med 
riksintresset Frösunda sockencentrum, inkl. förordnande kring kyrkan.
Kommunala vatten- och avloppsledningar finns framdragna i norra delen
av Frösunda. Denna del ligger inom Arlandas influensområde. Den södra 
delen av Frösunda är idag beroende av enskilda lösningar för vatten och av-
lopp. Överföringsledningar för vatten och avlopp finns invid Roslagsbanan 
och kan på sikt nyttjas, vilket kräver investeringar.

I    
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”STATIONSSAMHÄLLEN” MED BUSSTRAFIK

KARBY OCH BROTTBY

      n strukturplan för Karby och Brottby ska göra det möjligt att mer än
      fördubbla de båda samhällenas befolkning.

För att behålla och utveckla god service och skapa underlag för bättre 
kommunikationer med centrala Vallentuna behövs fler invånare och bostäder 
i Karby och Brottby. 

Karby och Brottby är serviceort i den östra landsbygdsdelen. För orten
ligger utmaningen i att skapa ett attraktivt stationssamhälle som bygger på 

busstrafiken på E18. Här krävs nya tankar och en ny syn på relationen be-
byggelse, väg och buss. Det finns förutsättningar för ny bebyggelse på båda 
sidor om E18. Det gäller att skapa samband och helhet med E18 som både 
barriär och resurs.

Ny bebyggelse har kommit till under senare år. Karby och Brottby har 
idag drygt 1 200 invånare. Bebyggelsen består av lägenheter i flerbostadshus,
gruppbyggda småhus, villor, gårdar och arbetsplatser. 

I Karby och Brottby finns skola (f-9) och idrottsplats med hallar och
spår. Det finns livsmedelsbutik, bibliotek, grillkiosk, bensinstation, post,
matservering, kyrka, församlingshem och en hembygdsgård.

Infartsparkeringar finns i Karby och Brottby. Det finns busstrafik till 
centrala Vallentuna. Kommunala vatten- och avloppsledningar finns fram-
dragna och knappt 1 200 personer är anslutna. Karby och Brottby VA-
försörjs idag via Österåkers kommun och enligt avtal får spillvatten från
maximalt 2000 personer avledas till Österåker. En befolkningsutveckling 
därutöver kräver investeringar i huvudnätet.

GILLINGE

       illinge är i enlighet med Vision Stockholm Nordost en knutpunkt 
       i anslutning till E18 och Norrortsleden. Gillinge utvecklas till en ny 
kommundel som byggs ut med verksamheter, handel, service och bostäder. 

En fördjupad översiktsplan kommer att visa på alternativa scenarier för 
hur stadsbygden öster och väster om E18 kan byggas ut som ett komplement 
till Österåkers planering för Rosenkälla och med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik.

Gillinge är idag relativt oexploaterat och utnyttjas huvudsakligen av extensiv 
verksamhet. Området berikas av natur- och kulturvärden. Utgångspunkter
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ARBETSOMRÅDE MED BUSSTRAFIK

för att bygga ut det nya samhället i Gillinge är det goda kommunikationslä-
get intill E18 med tät busstrafik mellan Norrtälje och Stockholm, Norrorts-
leden med bussförbindelse mellan Åkersberga och Kista och närheten till
den regionala kärnan Täby – Arninge med ett framtida resecentrum för
byten mellan tåg, buss och bil.

När det blir möjligt att bygga ut Gillinge beror i första hand på när den 
långsiktiga försörjningen med vatten och avlopp kan lösas. Andra förut-
sättningar är att Österåkers planer för Rosenkälla genomförs, och att det
går att utveckla tillräcklig kapacitet i det lokala och regionala vägnätet. En 
första studie har tagits fram med en vision för Gillinge. Denna utgör grund
för den trafikstudie som Vägverket gör för att planera en utbyggnad som 
skulle klara både den regionala trafiken och den tillkommande trafiken från 
Rosenkälla och Gillinge.

LÖT OCH ROSLAGSSTOPPET

      n del av regionens skrymmande och extensiva verksamheter kan läggas i Löt. 
      På det sättet stöds utvecklingen i Kårsta.

Löt och Roslagsstoppet har ett strategiskt läge vid E18 och i förhållande till 
Kappelskär och Stockholm. Vid Söderhalls trafikplats finns infartsparkering,
busshållplatser, rastplats, bensinstation och viss handel. Vid trafikplatsen finns 
möjlighet till byte från bil och lokala busslinjer till direktbuss Stockholm-
Norrtälje. Gällande detaljplaner ger utrymme för industrier. I området finns
även SÖRAB:s avfallsanläggning LÖT. 
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BEBYGGELSEUTVECKLING PÅ LANDSBYGDEN

Bristområden för grundvatten. Skala 1:200 000.

       tt bygga på landsbygden kräver hänsyn till jord- och skogsbruk som   
       redan finns där, till möjligheterna till bra VA-lösningar och till natur-
och kulturvärden.

Utbyggnadstakten ska dessutom vara förenlig med en god kommunal 
ekonomi.

Följande riktlinjer ska tillämpas:

• I landsbygd kan viss spridd nybebyggelse prövas som smärre komplettering i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Den ska anpassas till bebyggelsemiljön
och till landskapet.

• Smärre komplettering innebär inte att en grupp bostäder successivt får 
byggas upp utan planläggning.

• Särskild hänsyn ska tas till öppna landskap mellan bebyggelsegrupper, 
speciellt inom kulturhistoriskt intressanta områden. 

• Inom områden med särskilda natur- eller kulturintressen ställs större krav 
på lokalisering och utformning.

• Anslutning till lokal byggnadstradition kan ske både med traditionellt och 
modernt formspråk.

Vidare ska trafiksäkra tillfarter kunna ordnas. De ska vara åtkomliga för 
räddningstjänst och servicefordon.

Strandskydd och andra skydd enligt miljöbalken ska normalt respekteras.

Grundvatten ska skyddas mot föroreningar och överutnyttjande. Nytt 
underlag ska tas fram för bedömning av tillgång och kvalitet på grundvatten 
i kommunen.

A          
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Lilla Seneby. Foto Kristina Berglund. 

Utanför planlagt område kan ny bebyggelse prövas genom förhandsbesked. 
Prövningen sker mot översiktsplanen. Eftersom översiktsplanen inte är
juridiskt bindande måste beslut även prövas mot plan- och bygglagen och
miljöbalken.

Utanför kommunens verksamhetsområde är hushållen hänvisade till 
enskilda vattentäkter och avloppsanläggningar. Det är vanligt att också 
fastigheter i större grupper har separata avloppsanläggningar och brunnar. 
Under de senaste 10 åren har i genomsnitt ca 30 nya bostäder tillkommit 
genom förhandsbesked.

Grundvattentillgången beror bl.a. på jord- och bergart och variationer i 
nederbörden. I kommunen är tillgången överlag god. I vissa områden är det
dock brist på grundvatten och risk för saltvatteninträngning. 

Natur- och kulturmiljöers värden uppmärksammas alltmer genom 
tillkomsten av miljöbalken och förändringar i plan- och bygglagen. I dessa 
lagar lyfts hushållning med naturresurser, god livskvalitet och anpassning av 
bebyggelsen till kulturmiljön fram. Det är angeläget att betona och förstärka 
kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer liksom i de miljöer
som skapas idag. Det är kommunens ansvar att svara för en helhetssyn. 

UTREDNING GARNS-EKSKOGEN

För området gäller detaljplan för fritidshus med en byggrätt på 50 m2 för
huvudbyggnad och 20 m2 för komplementbyggnad. Mindre än hälften av 
fastigheterna har idag egna brunnar, övriga har gemensamt sommarvatten. 
Endast enskilda avloppsanläggningar för BDT-vatten finns. WC-vatten 
samlas i tankar, alternativet är torrklosett. Kommunen undersökte 2007 
möjligheten att utöka byggrätten till 80 m2 för huvudbyggnad. Utred-
ningens slutsats är att utökad byggrätt förutsätter att vattenförsörjningen 
samordnas.

UTREDNING LÅNGSJÖN

Kommunen har 2008 utrett förutsättningarna för att anlägga enskilda 
avlopp runt Långsjön. Utredningen visar att sjön idag är tydligt påverkad
av närsaltbelastning från bebyggelsen och att en ökad belastning måste 
undvikas för att förhållandena i sjön inte ska försämras. Fosforhalterna är
höga i vattenmassan och i bottensedimenten. Områdets naturliga förut-
sättningar är dåliga för infiltration av avloppsvatten på grund av tunna 
jordlager på höjderna och den (åtminstone tidvis) höga grundvattennivån
i lägre terräng.
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