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Grönstrukturplan för Vallentuna kommun 2017
Uppdrag
I samband med översyn av översiktsplan för Vallentuna kommun gav
kommunfullmäktige samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av
grönstrukturens form och struktur. Grönstrukturplanen utgör på detta sätt ett
underlag till översiktsplanen.
Syfte
Grönstrukturplanen är ett styrdokument vars syfte är att fungera som stöd och vara
vägledande underlag i den fysiska planeringsprocessen. Planen visar förhållningssätt
när avvägningar mot andra samhällsintressen behöver göras.
Foton
De fotografier som används i grönstrukturplanen är tagna av Vallentuna kommun
eller Marie Åslund respektive Karin Henriksson från WSP Landskap och miljö, om
inget annat anges. I övrigt är Hans-Georg Wallentinus, Conec (HGW) fotograf.
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Grönstrukturplan för Vallentuna
kommun
Vad är en grönstrukturplan?
Med grönstruktur menas all den obebyggda mark som genomkorsar stadens och
landsbygdens landskap. Det är alltså en samlad benämning på det gröna nätverk som
byggs upp av parker, naturområden, gröna stråk, länkar, stränder, trädgårdar,
ängsmarker, kyrkogårdar, koloniområden, trafikgrönytor, eller mer generellt uttryckt
– samtliga markområden inom kommunen som varken är bebyggda eller hårdgjorda.
Oftast erbjuder den möjligheter till rekreation och friluftsliv. Den erbjuder även
tillgänglighet, då den utgör en förbindelselänk mellan tätorten och landsbygden. En
grönstrukturplan kopplar samman de olika gröna delarna med varandra och
möjliggör hantering av den samlade gröna strukturen i relation till övriga strukturer
såsom infrastruktur och bebyggelsestruktur. Grönstrukturplanen möjliggör på så sätt
ett säkerställande av att arbetet med natur- och vattenvård sker i samklang med övrig
samhällsplanering.

Figur 1 Grönstrukturens beståndsdelar. Grönstrukturen genomväver både
tätort och landsbygd och sammanbinder dessa.

4

SID 5/33

Förutsättningar enligt översiktsplanen
Den 13 mars 2017 antog kommunfullmäktige nya riktningar som ska vara vägledande
för kommunens nya vision, översiktsplan samt för styrningen av hela kommunens
organisation. Vallentuna - Stad, land och närhet till världen. De nya riktningarna har
sex olika områden enligt nedan:
-

Centralt läge i regionen
Arlandas betydelse
Bevara hela Vallentunas olika styrkor
Locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar
Kommunal service i toppklass
Mod att gå före

Riktningarna beskrivs i sin helhet i Vallentuna kommuns översiktsplan. De mål som
formulerats för grönstrukturplanen utgår från de antagna riktningarna och de
intentioner som uttrycks i översiktsplanen. De strategier som föreslås verkar för att de
tre mål som tagits fram för grönstrukturplanen uppnås, samtidigt som den ger
möjligheter till vardagsrekreation och skapar förutsättningar för ett nätverk av
attraktiva och tydliga grönstråk som leder ut i större strövområden och i landskapet.
Enligt kommunens översiktsplan ska det finnas en mångfald av boendemiljöer, från
småstaden till boende på landet. Attraktiva offentliga rum och tillgänglig service för
goda livsbetingelser i alla livets delar ska erbjudas.
De värden som olika landskapstyper utgör ska förenas med ett växande samhälle
genom ett berikande samspel. Det är platsens specifika förutsättningar som ska vara
utgångspunkt i planeringen. Den tätare bebyggelsen, som dominerar över natur- och
kulturlandskap, ska ges tydliga gränser mot landskapet. Närheten mellan bebyggelse
och landskap ska uppnås genom en väl genomtänkt grönstruktur – från bostadens
närmiljö till det stora omgivande landskapet. Den glesare bebyggelsen, där
landskapet dominerar över bebyggelsen, ska utvecklas 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.
Den fysiska utvecklingen ska utgå från fortsatt utbyggnad av Roslagsbanan och som
komplement ska delar av Vallentuna tätort utvecklas med bas från busstrafik. En
tätare bebyggelse med blandning av bostäder, arbetsplatser och service skapar en
attraktivare stadsmiljö, förutsättningar för bra kollektivtrafik, ett minskat behov av
lokala resor och en mindre del av naturen tas i anspråk.
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Figur 2 Översiktlig karta, Vallentuna kommun
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Strandlinje Stenåldern
Strandlinje Bronsåldern
Strandlinje Järnåldern

Figur 3 Historisk utveckling av strandlinjerna i Vallentuna kommun
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Figur 4 Fornlämningar i Vallentuna kommun
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Mål för grönstrukturplanen
Mål 1 – Naturmiljö
I Vallentuna säkras en långsiktigt hållbar grön infrastruktur, med ett rikt och
livskraftigt växt- och djurliv, genom såväl skydd, hållbart brukande som
nyttjande.
Mål 2 – Rekreation och folkhälsa
Med god tillgång till de höga värdena i grönstrukturen ska Vallentunaborna få
både ett rikt vardags- och friluftsliv, samtidigt som folkhälsan förbättras och
det skapas trivsamma miljöer i såväl tätort som på landsbygd.
Mål 3 – Kulturmiljö
Vallentunas starka identitet, rika historia och attraktivitet stärks genom att de
gröna kulturmiljöerna och landskapskaraktärer som finns förvaltas, bevaras
och används som en resurs.
Planeringsinriktningar i grönstrukturplanen
De i grönstrukturplanen framtagna planeringsinriktningarna gäller generellt för
samtliga mål, men är för tydlighetens skull uppdelade mellan de tre målen.
Miljömålskoppling
De mål som är uppsatta inom grönstrukturplanen verkar mot flera av de nationella
miljömålen i Sverige. Framförallt är det målen: God bebyggd miljö, Begränsad
klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap, Frisk luft, Levande skogar, Levande sjöar
och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv som berörs.
FN:s Globala mål för hållbar utveckling
Kopplingar finns också till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, främst målen: Hälsa
och välbefinnande, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringen
samt Ekosystem och biologiskt mångfald.
Folkhälsomål
Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Det övergripande
nationella målet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen”. Grönstrukturplanen verkar framförallt mot
folkhälsomål 9 Ökad fysisk aktivitet.

9

SID 10/33

Mål 1 – Naturmiljö
I Vallentuna säkras en långsiktigt hållbar grön infrastruktur, med ett rikt och
livskraftigt växt- och djurliv, genom såväl skydd, hållbart brukande som nyttjande.
Bakgrund
Sammanhållna natur- och kulturlandskap med harmonisk landskapsbild
kännetecknar stora delar av Vallentuna och ger kommunen dess identitet och dess
stora värde och unika dragningskraft för regional rekreation och turism. Här måste en
utveckling av samhälle och dess infrastruktur ske i samverkan med de höga naturoch kulturvärdena. Det gäller att finna vägar för att förena dessa värden med ett
växande samhälle; ett berikande samspel. Natur- och grönområden har stor betydelse
för vår hälsa och vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Inom Vallentuna kommun
finns värdefull natur och ett flertal nyckelbiotoper med rödlistade/hotade arter. Här
finns ett levande jordbruk med betande djur på naturbetesmarker, flera fågelsjöar
samt flera stora och delvis orörda skogar. Att ha nära till parken, skogen och
landskapet, att lätt hitta vägar till många olika aktiviteter och upplevelser
kännetecknar en god livsmiljö.

Figur 5 Tillgänglighet till både tätortsnära och bostadsnära
grönstruktur uppskattas av boende och besökare.
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En viktig del av grönstrukturen utgörs av blåa inslag. Med det menas exempelvis
bäckar, åar, sjöar och våtmarker. Dessa områden bidrar bland annat till biologisk
mångfald och skapar förutsättningar för ett rikt friluftsliv och rekreationsmöjligheter.
Exempel på blå, värdefulla inslag i kommunen är kanalsystemet i Brottby,
Långhundraledens dalgång, Angarnssjöängen och olika vadställen, såsom Gullbron.
Dessutom finns diken i både skogs- och jordbruksmark som visar brukandet av
marken. I mer tätbebyggda områden kan öppna dagvattensystem med vattenspeglar
utgöra positiva inslag i stadsmiljön. I Vallentuna kommun finns ca 50 vattendrag och
ca 30 sjöar. Både sjöar och vattendrag fungerar som fördröjningsmagasin i landskapet
och jämnar ut flöden under året och minskar därmed riskerna för översvämningar
och torka. Sjöarnas karaktär beror på vart i kommunen de ligger och de största
vattendragen är Ormstaån, Husaån, Helgöån samt Storån.

Figur 6 Parker i tätortsmiljö ger både möjlighet till rekreation och
många andra kvaliteter, såsom luftrening, värmereglering och
skönhet för besökare och närboende.
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Figur 7 Lummiga trädgårdar och stråk med naturmark i lugna och trygga
bostadsområden är viktiga för grönstrukturen och de boendes
välmående.

Strategi naturmiljö
En sammanhängande grönstruktur med en variation av naturmiljöer ska eftersträvas.
En sådan struktur ökar chanserna för att vissa hotade arter långsiktigt ska kunna
överleva inom kommunen. I Vallentuna kommun finns särskilt viktiga
spridningssamband vid ängs- och hagmarker samt äldre barrskogsmiljöer. Att öka
spridningsmöjligheter är viktigt både för naturupplevelser och av naturvårdsskäl.
Inom kilsamverkan har en rapport för ekologiska landskapssamband tagits fram för
Rösjökilen, där detta beskrivs mer detaljerat. Parker och naturområden förbinds med
ett nätverk av gröna stråk. Dessa blir en del av promenaden eller cykelturen och ska
vara trevliga, gärna omgivna av grönska, variationsrika och trygga. Lugna villagator
omgivna av lummiga trädgårdar kan fungera bra som grönstråk inom tätorten, likaså
olika typer av stråk med naturmark eller park.
Natur- och kulturmiljön ska användas som en resurs och integreras i den kommunala
planeringen. Genom att bevaka och samverka kring grönstrukturfrågorna i olika
planeringssammanhang, ökar möjligheterna att bibehålla, förbättra och utveckla
grönstrukturen. Frågorna bör lyftas i tidigt skede. Avvägningar kommer alltid att
behöva göras mot andra intressen men grönstrukturen måste viktas med samma
tyngd som andra samhällsintressen. Genom att se hur olika intressen kan samverka
och samspela, i tätorten och i landskapet, ökar möjligheten att värna och utveckla de
gröna värdena. All utveckling ska ske med hänsyn till varje plats specifika
förutsättningar. Detta arbetssätt blir mer ekonomiskt då etablerade grönområden
redan finns och inte behöver anläggas.
Det ska finnas stråk av breda samband där olika natur- och kulturmiljövärden lyfts
fram, tillgängliggörs, vårdas och utvecklas. Dessa stråk måste ha en tillräcklig och
adekvat storlek i förhållande till biologisk mångfald, ekologiska samband, rekreation
och tillgänglighet. Genom att använda natur- och kulturmiljön i planeringen som en
tillgång och förutsättning kan resurser sparas och en mer hållbar utveckling
eftersträvas.
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Figur 8 Aktiviteter i naturreservatet Björkby-Kyrkviken.

Utmaningar och motstående intressen
För varje mål som satts upp inom grönstrukturplanen finns alltid risk för hot och
motstridiga intressen. I planeringssammanhang är det viktigt att uppmärksamma att
biologiska och ekologiska spridningssamband inte försämras, istället ska landskapsoch spridningssambanden stärkas. Förtätning av bebyggelse är bra ur många
perspektiv, samtidigt måste tillgången på närgrönområden säkras. Detta kan utgöra
en särskild utmaning när konkurrensen om marken ökar.
För naturmiljöns mål är det flera risker som kan påverka möjligheterna att nå målet.
Exempel är risk för ianspråktagande av jordbruksmark, såsom ängs- och hagmarker,
igenväxning, avverkning, skapandet av nya barriärer och ökat buller. Oönskade
placeringar av bebyggelse eller olämplig utformning av bebyggelse, som exempelvis
volym, i kulturlandskap är andra risker som uppstår vid motstående intressen, och
som särskilt behöver hanteras. Felaktig drift, såsom för tidig hävd av diken och
ängsmarker så att fröer inte hinner spridas, kan också innebära en risk.
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Figur 9 Angarnssjöängen utgör ett Natura 2000-område.

Planeringsinriktning naturmiljö
- Där behov finns bör biologiska och ekologiska spridningssamband
undersökas, med förslag på hur dessa kan stärkas.
-

Möjliga barriäreffekter från vägar, spår m.m. bör utredas, med ambition att
begränsa negativa konsekvenser och istället stärka samband.

-

Utredningar som visar på hur naturvärden och biologisk mångfald och
kulturmiljövärden kan förvaltas, stärkas och/eller kompenseras görs där
behov finns. Utredningar bör göras parallellt för att uppnå största möjliga
natur och kulturmiljönytta.

-

Vid planering ska en redovisning ske av hur natur- och kulturvärden på bästa
sätt kan integreras i ny grön- och bebyggelsestruktur.

-

Ekosystemtjänstanalyser kan genomföras för att identifiera befintliga värden
och tjänster som gagnar både människor och natur i olika områden, samt hur
dessa kan nyttjas, utvecklas eller kompenseras för vid exploatering.

-

Genom att bevara befintliga träd, äldre växtmaterial och naturmark minskar
byggkostnader och samtidigt uppnås högre värden och starkare identitet.

-

Framtagande av naturvärdesinventeringar kan visa vilka värden som finns,
hur biologisk mångfald kan bevaras, stärkas och/eller kompenseras. Dessa
inventeringar bör utföras tidigt i planprojekten och samordnas med
utredningar som berör kulturmiljö.

-

För att säkerställa funktionen i spridningskorridorer som nyttjas av många
arter eftersträvas ekodukter eller andra bredare passager där barriärer finns.
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-

Landskapsbroar och viadukter över vattendrag och dalgångar minskar också
barriäreffekterna och ska planeras in där behov finns. Vid planering måste
hänsyn tas till landskapsbilden.

-

I de fall det anses lämpligt och nödvändigt kan mindre anordningar för
smådjur, som till exempel grod- eller utterpassager, när väg eller järnväg som
korsar vattenvägar planeras för.

Figur 10 Skidåkning i tätortsnära
grönområde.

Figur 11 Badplats vid Bergsjön.

Gröna kilar
Stockholmsområdets gröna kilar är av stor vikt för såväl friluftslivet
som växter och djur. I den regionala utvecklingsplaneringen framhävs
en övergripande struktur av grönområden som bör upprätthållas för
framtiden. Grönstrukturen består av gröna värdekärnor med stora
naturvärden. Dessa binds ihop av gröna kilar som helst är minst 500
meter breda och inklusive buffert, helst totalt 1,5 kilometer.
I Vallentuna finns delar av Angarnskilen och Rösjökilen.
Angarnskilen går i nordsydlig riktning genom kommunen. Rösjökilen
går i nordsydlig riktning genom kommunens västra del. Utöver de
gröna kilarna framhäver den regionala utvecklingsplaneringen även
samlade rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.
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Kommande arbete
Kommande arbeten kan utföras under en period av år och i de flesta fall med
befintliga resurser.

Ska
Riktlinjer och information
kring skogsbryns och
skogssluttningars betydelse
för upplevelsen av
landskapsbilden ska tas
fram. Där ska
landskapsbilden
uppmärksammas vid
placering av byggnader.
Avverkningar i skogsbruket
bör också ta hänsyn till
landskapsbilden.

Bör

Kan

Samarbete med andra
markägare, för exempelvis
gemensamma dragningar
av leder bör etableras.

Rapport om ekologiska
landskapssamband för
Angarnskilen, i samarbete
med berörda kommuner
bör tas fram.

Kommunägda skogar ska
ha en tätortsinriktad
skötselplan där skogen
sköts med stor hänsyn till
natur, kultur - och
rekreationsvärden.
En populärversion av
informationsmaterialet om
grönstrukturplan ska tas
fram och kan delges till
exempel till byggbolag,
invånare och kommunala
tjänstemän.
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Mål 2 – Rekreation och folkhälsa
Med god tillgång till de höga värdena i grönstrukturen ska Vallentunaborna
få både ett rikt vardags- och friluftsliv, samtidigt som folkhälsan förbättras
och det skapas trivsamma miljöer i såväl tätort som på landsbygd.

Bakgrund
Natur- och grönområden har stor betydelse för vår hälsa och vårt fysiska och psykiska
välbefinnande. Genom att uppmuntra till och planera för friskvård kan stora
samhällsekonomiska besparingar göras. Att ha nära till parken, naturen och
landskapet, att lätt hitta vägar till många olika aktiviteter och upplevelser
kännetecknar en god livsmiljö. Alla bör ha god tillgång till parker och naturmiljöer i
närheten av bostaden, skolan, förskolan, vårdboendet och arbetsplatsen. Genom
etablering av exempelvis leder och motionsspår från centrala lägen i tätorterna
tillgängliggörs natur- och grönområden för invånare och besökare. Parker och
grönstråk ska upplevas som trygga och välskötta.
Vallentunas mest värdefulla natur- och kulturlandskap bör hänga ihop. Via småvägar,
stigar, länkar och stråk tar man sig lätt runt i landskapet. Allt utifrån förutsättningar
ska det vara möjligt att välja en kortare eller en längre väg genom skogen eller det
öppna landskapet. I Vallentuna ska det finnas ett sammanhängande system av
vandringsleder, ridleder, natur- och kulturstigar. Tillsammans bildar de Vallentunas
upplevelsestråk. De äldre kulturstigarna kommer att utgöra stommen i strukturen
men de behöver kompletteras med nya stigar samt gång- och cykelvägar på vissa
sträckor för att målet ska uppnås. Det ska finnas möjlighet att välja att gå, rida eller
cykla kortare rundturer, göra dagsutflykter eller kanske flerdagsturer med
övernattning. Även Roslagsbanans stationer blir viktiga ”gröna punkter” i strukturen.
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I Vallentuna kommun finns fem värdekärnor.
1. Långhundraleden
2. Angarnssjöängens fågelområde och kulturlandskap
3. Vildmarksområdet Tärnan
4. Runriket och Vallentunasjön
5. Kultur- och jordbrukslandskapet Markim-Orkesta

Värdekärnor för samlade
värden
Värdekärnor, samlade värden

1. Långhundraleden
2. Angarnssjöängen
3. Tärnanområdet
4. Runriket och Vallentunasjön
5. Markim-Orkesta

Figur 12 Översikt av områden med värdekärnor och samlade värden för natur.

Värdekärnor är områden utanför de gröna kilarna där samlade rekreations-, natur-,
och kulturmiljövärden avgränsats. Flera av dessa områden sammanfaller med
riksintressen. Värdekärnorna bidrar aktivt till både kommunens, men också
regionens, attraktivitet och fungerar som utflyktsområden, beskriver historiska
skeenden och rymmer områden för biologisk mångfald med mera.
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Gröna besökscentrum
• Besökscentrum likt Naturvårdsverkets Naturum kan med fördel
etableras nära kommunikationer. Ett sådant centrum kan innehålla
service, information, café, utställningar och souvenirbutik.. Bilden visar
Naturum vid Tåkern, arkitekt Gert Wingård

Gröna entréer
• Är lämpligt på strategiska platser runt om i kommunen. Entréer till
Gröna kilar, naturreservat och andra naturområden med markerade
leder, information och skyltning.

Gröna punkter
• Kan anordnas vid vissa av Roslagsbanans hållplatser, kyrkor,
busshållplatser samt andra strategiska platser. Vid punkterna kan
information, startpunkt, och ledmarkering finnas.

Strategi rekreation och folkhälsa
Ökad nåbarhet och tillgänglighet är viktiga frågeställningar i grönstrukturplaneringen
för Vallentuna kommun. Bland annat finns behov av att öka tillgängligheten till
stränder och att göra det lättare att ta sig fram längs kommunens sjöar och
vattendrag. Det behövs olika typer av grönområden för olika aktiviteter och vid olika
tillfällen. Vissa områden är särskilt upplevelserika med speciella natur- och
kulturvärden, exempelvis Lindholmenområdet, Björkby-Kyrkviken samt området
kring Lindö. Etablering av promenadstigar skulle kunna ske inom de skyddszoner
som finns för att minska näringsläckage mellan åkermark och diken respektive sjöar
och vattendrag, så kallade beträdor. Dessa skulle kunna nyttjas som stigar för
friluftslivet och på så sätt öka tillgänglighet och kopplingar. Där förutsättningarna är
de rätta kan det i vissa lägen vara aktuellt med cykel och på torrare mark ridning.
Forskning visar att tillgång till grönområden ökar benägenheten till nyttjande. Den
allra närmaste parken eller naturen används mest. Parker och naturområden inom
cirka 300 meter från bostad är särskilt välbesökta. Parker ger möjlighet till
rekreation, möten, aktiviteter och välbefinnande samt avkoppling för alla åldrar.
Natur inom en kilometer från bebyggelse utnyttjas för rekreation som promenader,
lek, motion och enklare friluftsliv. Grönområden som ligger längre bort än en
kilometer används inte dagligen men för längre utflykter. Det är inte bara det
geografiska avståndet som påverkar tillgängligheten till ett grönområde. Barriärer och
otrygga passager gör att dragningskraften minskar. Stråk och inbjudande entréer ökar
istället tillgängligheten. Tillgång till vatten gör ett område attraktivare.
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Figur 13 Kårsta station kan utgöra en "grön punkt".

Grönstråk och kopplingar till rekreationsstråk måste beaktas vid exploatering så att
stråken blir sammanhängande och adekvata i storlek och placering. Likaså måste
barriäreffekter av exempelvis vägar och spår minskas i planeringen och sambanden
stärkas. Ett sammanhängande system av vandringsleder, mountainbikespår,
vandringsleder, ridleder samt natur- och kulturstigar ska skapas. Tillsammans bildar
de Vallentunas upplevelsestråk. Det är viktigt att både ridvägar respektive
mountainbikespår utvecklas men separeras från vandringslederna, stigar och
cykelvägar. De äldre kulturvägarna kommer att utgöra stommen i strukturen men de
behöver kompletteras med nya stigar samt gång- och cykelvägar på vissa sträckor.
Ljudmiljön är en viktig kvalitet för upplevelsen av natur- och kulturmiljöområden och
har stor betydelse för att nå flera av miljökvalitetsmålen. Det är inte rimligt att helt
tysta områden eftersträvas. För Vallentuna kommun handlar det om lugna miljöer,
vilket är miljöer som inte är utsatta för oönskat eller skadligt ljud orsakat av
människors verksamhet, det vill säga omgivningsbuller. I stadsmiljö kan lugna
områden utgöras av parker, gårdar, trädgårdar eller friluftsområden. På landsbygden
är det istället olika skyddade områden, jordbruksmark och outnyttjad mark utanför
staden som utgör lugna områden.
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Utmaningar och motstående intressen
I områden där kommunen inte har rådighet över marken kan det finnas svårigheter
kring att etablera gång- och cykelvägar, ridvägar, leder, mountainbikespår etc. Övrig
infrastrukturutveckling kan påverka lugna områden negativt. Om hänsyn inte tas vid
förtätning kan avstånd till närmsta område för rekreation öka vilket påverkar de
boende negativt.

Figur 14 Möjlighet till rekreation till häst är viktig i
kommunen.

Planeringsinriktning rekreation och folkhälsa
- För dagligt bruk bör ett avstånd om max 300 meter, motsvarande ca 5 min
promenad, till närmsta mindre naturmark/park etc. eftersträvas.
-

Inom tätort ska det finnas en lekplats på allmän platsmark inom rimligt
avstånd från hemmet, max 500 meter rekommenderas.

-

För ledig tid eller om cykel används som färdmedel, bör det inte vara längre
ut till den tätortsnära naturen ex. strövområden i skog och/eller
kulturlandskap, än ca 1000 m, vilket motsvarar ca 15-20 min promenad.

-

Eventuell ny bebyggelse eller anläggningar i anslutning till områden som är
särskilt värdefulla för rekreation bör öka tillgängligheten till mark och vatten.
Detta gäller särskilt Tärnanområdet och de fyra andra värdekärnorna, se sida
14.

-

Inom områden med värdefull natur ska anordningar för det rörliga
friluftslivet placeras så att naturkänsliga områden tillgängliggörs samtidigt
som dess värden säkras. Det kan till exempel handla om att leda besökare via
stigar, spänger och liknande.
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-

Utredning av grönstråk och kopplingar till rekreationsstråk samt vägar och
vägstrukturer ska beaktas vid olika utbyggnadsprojekt så att stråken blir
sammanhängande.

-

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.

-

De kvaliteter för grönstruktur som eftersträvas i Vallentuna bör inarbetas i
alla nya stadsdelar och bebyggelseområden.

-

Beakta och planera för rekreationsvärden vid tätortsutbyggnad. Utbyggnad
inom de tätortsnära värdekärnorna bör ske med särskilt stor hänsyn till
landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt rekreativa värden.

-

Vid behov kan rekreationsanalyser göras inför nybyggnad som även redovisar
upplevelsevärden.

-

Planera för tydliga och trivsamma kopplingar och samband från bostaden ut i
landskapet samt mellan bostadsområden och mellan olika grönområden.

-

Uppmärksamma lämpliga entréer ut i landskapet och integrera dem i nya
grönstrukturer så att dessa är lätta att hitta. Vägledning och information till
exempelvis motionsspår och leder ska finnas redan från centrala lägen i
tätorterna.

Figur 15 Anordnade platser för gemenskap och samvaro i
naturen uppskattas.
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Kommande arbete
Kommande arbeten kan utföras under en period av år och i de flesta fall med
befintliga resurser.

Bör

Kan

För att öka Vallentuna kommuns
betydelse för lokal, regional och
nationell rekreation bör en strategi
tas fram för tillgänglighet till
kommunens upplevelsestråk, med
exempelvis informationsinsatser
och etablering av attraktiva
entréer.

Roslagsbanans stationers funktion
kan utvecklas som gröna punkter,
genom framtagande av anpassade
informationsskyltar, om både natur
och kulturmiljö.

En kartläggning av lugna miljöer i
kommunen bör tas fram.

En utredning över lämpliga platser
för gröna besökscentrum, gröna
entréer och gröna punkter kan
genomföras.

Upplev Vallentuna bör utvecklas
och användas.
Idag fungerar idrottsplatserna som
startpunkt för motion och
skogspromenader, dessa kan
utvecklas parallellt med att nya
entrépunkter tillskapas.

Förutsättningar att utveckla så
kallade beträdor bör diskuteras
med markägare.

Olika former av information,
kunskapsspridning och samverkan
kring markvård i landskapet kan tas
fram.

Tydlig vägvisning och skyltning är
viktigt. Ett program för detta bör
tas fram.
Tillgängligheten (stigar och
skyltar) till naturreservat bör
förbättras. I övrigt bör möjligheten
att utveckla fler stigar mellan olika
områden studeras.

Områden utpekade som värdekärnor
kan utvecklas genom att åtgärder för
att öka den biologiska mångfalden
vidtas, exempelvis restaurering av
hagmarker med ekar, skyddszoner
mot näringsläckage runt sjöar och
vattendrag, etablering av cykelvägar,
ridvägar och stigar samt
information.

Parker och bostadsnära
grönområden bör hanteras i ett
parkprogram för kommunen.

Ett friluftsprogram bör tas fram i
samverkan med föreningsliv och
markägare.
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Mål 3 – Kulturmiljö
Vallentunas starka identitet, rika historia och attraktivitet stärks genom att de
gröna kulturmiljöerna och landskapskaraktärer som finns bevaras, förvaltas och
används som en resurs
Bakgrund
Vallentuna kommun har ett välbevarat äldre kulturlandskap i levande landsbygd med
en ovanligt rik förekomst av forntida lämningar. I kommunen finns dessutom
Stockholmstraktens bästa fågelsjö samt del av en vildmark där varg och lo strövar och
där man vandrar ostört i flera timmar. I kombination med ett småskaligt äldre
vägsystem, ger detta unika möjligheter att utveckla stråk och områden på både lokal,
regional samt nationell nivå. Sammanhållna kulturlandskap med harmonisk
landskapsbild kännetecknar stora delar av Vallentuna och ger kommunen dess
identitet och också dess stora värde för regional rekreation och turism. God
arkitektonisk gestaltning kan förstärka kommunens särprägel och skapa nya värden.
Detta förutsätter att gestaltningen utgår från platsens karaktär och historia samt att
den inordnar sig i landskapet. Kommunens landskap har formats under många tusen
år, vilket skapat höga natur- och kulturvärden. På andra håll har naturen karaktär av
vildmark. Dessa är viktiga att bibehålla och använda, så att kommunens landskap
förblir attraktivt. Viktiga verktyg i detta arbete är kulturmiljöprogrammet och
kulturmiljöwebben.

Figur 16 Ålderdomligt jordbrukslandskap i öppen
dalgångsbygd kring Vada.
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Strategi
Vallentuna kommuns mest värdefulla natur- och kulturlandskap bör hänga ihop. Den
tätare bebyggelsen, som dominerar över natur- och kulturlandskap, måste ges tydliga
gränser mot landskapet. Närhet mellan bebyggelse och landskap kan uppnås genom
en väl genomtänkt grönstruktur; från bostadens närmiljö till det omgivande
landskapet. Den glesare bebyggelsen, där landskapet dominerar, ska planeras utifrån
speciella riktlinjer för lokalisering och utformning. Därvid tas landskapets identitet
och attraktivitet i beaktande.
Genom samarbete med grannkommunerna och utveckling av gemensamma
rekreationsstråk ökar tillgången till värdefulla gröna områden ytterligare. Kommunoch regioninvånarnas kunskap och stolthet över de natur- och kulturvärden som finns
i Vallentuna kommun är långsiktigt den bästa garantin för en framgångsrik
utveckling. En utveckling av entréer och gröna punkter vid strategiskt viktiga
stationer och hållplatser bör ske. Här kan det bland annat finnas kartor och
vägvisning och privata initiativ för uthyrning av cyklar, kanoter och caféverksamheter
med mera bör uppmuntras. Där stigar och gång- cykelvägar inte kan dras fram vid
vattnet på grund av strandtomter, kan bryggvägar anläggas i vattnet utanför dessa. I
andra kommuner har detta varit en framgångsrik väg där allmänheten fått tillgång till
värdefulla rekreativa värden.
I kommunen ska ett rikt rekreationsutbud finnas oberoende av kön och ålder. Natur,
kultur och fritid ska bli en del av mötesplatsen Vallentuna. Kommuninvånarna ska ha
god tillgång både till natur nära tätorterna och större sammanhängande
naturområden. Det behövs olika typer av grönområden för olika aktiviteter och för
olika tillfällen. Vid exploatering för nya stadsdelar och bebyggelseområden ska
planering för god tillgång till grönytor ske.

Utmaningar och motstående intressen
För kulturmiljöns mål är det exempelvis risk för ianspråktagande av jordbruksmark,
igenväxning, avverkning, skapandet av nya barriärer, ökat buller, färgsättning av
bebyggelse, volymer, oönskade placeringar eller olämplig utformning av bebyggelse
av i kulturlandskap som särskilt behöver hanteras. Nya gårdslägen riskerar att bryta
upp det hävdformade och brukade landskapet. Markanvändning som inte tar hänsyn
till kulturvärdena, exempelvis schaktningar, uppförandet av murar, terrasseringar
med mera kan påverkan kulturmiljön negativt.
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Figur 17 Betesdjur är en förutsättning för att bevara ängs- och
hagmarkernas flora och fauna. Inom många av kommunens
beteshagar finns också fornlämningar, främst gravfält.
Bilden visar Tarbys beteslandskap.

Planeringsinriktning kulturmiljö
- Som underlag för planering genomförs kulturhistoriska utredningar och
landskapsbildsanalyser vid behov.
-

God arkitektonisk gestaltning förutsätter att gestaltningen utgår från platsens
karaktär och historia samt att den inordnar sig i landskapet.
Exploateringsområden ska ses i sitt helhetsperspektiv i kommunen.

-

Tillkommande byggnader bör placeras i anslutning till befintlig bebyggelse
och ges en förankring i landskapet med hjälp av vegetation, helst
kulturlandskapets växtlighet.

-

Skogsbryn och skogssluttningars betydelse för upplevelsen av
landskapsbilden bör uppmärksammas vid placering av byggnader.
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Kommande arbete
Kommande arbeten kan utföras under en period av år och i de flesta fall med
befintliga resurser.

Bör

Kan

Planering för etablering av fler naturoch kulturstigar bör göras.

För att öka Vallentuna kommuns
attraktivitet kan berättandet utvecklas,
exempelvis genom interaktiva kartor,
spel eller dramatiseringar av
platser/berättelser. Digitala verktyg
som kartor med kulturmiljöer och
naturmiljöer är viktiga medel för att nå
ut till fler.

Tydliga riktlinjer och information för
byggande i kulturlandskapet bör tas
fram. Det är särskilt viktigt med
information och riktlinjer för
byggande på landsbygden.

Fler samarbetsformer kan utvecklas,
exempelvis med kommunens skolor
samt universitet och högskolor.

Ett förslag till genomförande och
skötsel av kulturmiljöer och
kulturlandskap för att värden ska
bestå, kopplat till en prioriteringslista
bör tas fram. Det gäller både
övergripande program på
landskapsnivå och detaljerade
skötselplaner för enskilda objekt.

En strategi för att säkerställa att
kulturmiljöer i kommunen består bör
tas fram.

En särskild grupp för besöksnäring
och turism bör etableras.

En fornvårdsplan bör tas fram.
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Naturreservat, nyckelbiotoper och
andra skyddsvärda områden i
kommunen
Inom Vallentuna kommun finns det flera olika områden som innehåller särskilt
skyddsvärda livsmiljöer eller arter. I följande sammanfattning beskrivs dessa värden
översiktligt, och det är viktigt att det i varje kommande projekt och plan utreds vilka
platsspecifika förutsättningar som finns och hur dessa samspelar med kringliggande
områden. Planeringsinriktningarna som beskrivs under respektive mål för
grönstrukturplanen är viktiga för att Vallentuna kommun också fortsättningsvis ska
ha attraktiva och värdefulla platser.
Naturminnen
Särskilt särpräglade naturföremål såsom träd, flyttblock eller liknande kan skyddas
som naturminne. Det äldsta kvarvarande naturminnet inom Vallentuna kommun och
dessutom Stockholms län, är två ekar som återfinns vid Lindholmens gård i
Vallentuna. Ekarna fridlystes redan år 1918. Totalt finns det nio träd/trädgrupper
inom kommunen som är skyddade som naturminnen.
Nyckelbiotoper
Ett skogsområde som genom en samlad bedömning anses ha mycket stor betydelse
för skogens växter och djur kallas för nyckelbiotop. Skogsstyrelsen har gjort den
senaste inventeringen i Vallentuna kommun och i den identifierades ca 120
nyckelbiotoper runt om i kommunen.
Biotopskydd
Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda
små mark- och vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper
är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt
skyddsvärda. Särskilt biotopskydd gäller för sju områden som framförallt återfinns i
kommunens norra och östra delar, dessa är:
o Alléer
o Odlingsrösen
o Stenmurar
o Åkerholmar
o Småvatten och våtmarker
o Källor med omgivande våtmarker
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Figur 15 Utflykter i natur av vildmarksprägel ger
återhämtning och naturupplevelse. Foto HGW

Rödlistade arter
En rödlista är en sammanställning av arters status (utdöenderisk) inom ett lands
gränser. Arternas status bedöms med hjälp av ett antal kriterier, som omfattar
skattningar av populationsstorlek, förekomst, utbredning och trender. Utifrån denna
bedömning placeras arterna i olika kategorier. Den svenska rödlistan tas fram av
ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.
I Vallentuna kommun finns ca 70 rödlistade arter, inventerade av Skogsstyrelsen, som
är utspridda över olika delar av kommunen.
Landskapsbildsskydd
Ett område kan vara belagt med landskapsbildsskydd. Skyddet gäller framförallt de
visuella upplevelsevärdena i landskapet. I Vallentuna är samtliga kyrkor belagda med
landskapsbildsskydd. Undantag är Vallentuna kyrka där istället planbestämmelser
ska skydda landskapsbilden.
Landskapselement
Med landskapselement avses lämningar och miljöer som vittnar om äldre
markanvändning och som kan ge ersättning för bevarande av värdefulla natur- och
kulturmiljöer. Landskapselementen är viktiga för upplevelsen av landskapet. Exempel
på aktuella landskapselement i Vallentuna kommun är:
o Gärdesgårdar
o Hamlade träd
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Kulturmiljölagen
Genom kulturmiljölagen anges grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga
delar av kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för skydd av
fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa kulturföremål.
Skogsskydd
I kommunens norra och östra delar har Skogsstyrelsen tecknat ett antal
naturvårdsavtal med olika markägare. Avtalen är 50-åriga och utgör en del av det
långsiktiga skogsskyddet.
Riksintresse naturvård
Inom Vallentuna kommun finns det områden som utgör riksintresse för naturvård.
Detta innebär att ny bebyggelse endast får uppföras efter lämplighetsprövning med
särskild hänsyn till naturvärdena. Skogsstyrelsen kan med stöd av skogsvårdslagen
meddela föreskrifter att hänsyn ska tas till naturintressena vid skötsel av skogen. En
del områden omfattar också riksintresse för kulturmiljövården.
Angarnssjöängen och Vadadalen är av riksintresse för naturvården. Angarnssjöängen
är dessutom Natura 2000-område och naturreservat, vilket medför att det finns
bevarandeplan och föreskrifter för detta.
Området kring Angarnssjöängen och Vadadalen är jordbrukslandskap med mycket
gamla anor. Dalgången från Helgösjön i norr, till Angarnssjöängen i söder, hyser
länets största periodiskt översvämmade odlade marker. Området är en sänkt slättsjö
med stora strandängar och är av stort värde för fåglar. Angarnssjöängen är en av
länets värdefullaste fågelsjöar och våtmarkerna längs Helgöån utgörs delvis av betad
sankmark och fuktäng. Fågellivet är även här rikt. Naturbetesmarker finns kring
Angarnssjöängen, Hacksta, Skesta hage, Vada sjökullar och Stora Benhamra.
Hagmarkerna har en värdefull flora.
Riksintresse friluftsliv
Tärnanområdet är en del av området Össebygarn-Roslagskulla som utgör riksintresse
för friluftslivet. Riksintresseområdet är gemensamt för kommunerna Norrtälje,
Österåker och Vallentuna och har minskat i storlek till ungefär hälften av nuvarande
yta. Området består av ett vidsträckt skogsområde med många sjöar och mindre åkrar
och betesmarker. Nivåskillnaderna i området är stora. Djupa skogar, opåverkade sjöar
med klart vatten och omväxlande terräng erbjuder rika möjligheter för ett rörligt
friluftsliv. Området lämpar sig för bland annat fiske, kanotpaddling, bär- och
svampplockning, skridsko- och skidåkning samt vandring på Roslagsleden och på
småvägar och stigar.
Ett område väster om Vallentunasjön, med sträckning söder ut, har av länsstyrelsen
föreslagits som riksintresse för friluftslivet. Det slutgiltiga beslutet tas av
Naturvårdsverket. Området har stora identitetsvärden och upplevelsekvaliteter. Det
tätortsnära läget gör att området är viktigt för många människors friluftsliv och kan
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nyttjas ofta och mycket. Det inbjuder till flera friluftsaktiviteter på både land och
vatten. Området är en del av Stockholms regionala grönstruktur och tillhör Rösjökilen
och Angarnkilen. Besökare erbjuds rika möjligheter att uppleva framstående
kulturmiljöer, i synnerhet runt Vallentunasjön.
Riksintresse kulturmiljö
Det finns fem riksintressen för kulturmiljö i kommunen. Områdena beskrivs
utförligare i kulturmiljöprogrammet.
K 71 I riksintresseområdet Skålhamravägen finns ett av landets få kvarvarande
områden med hägnadsrester från äldre järnålder – så kallade stensträngar. De bildar
stora sammanhängande system och visar ett äldre mönster av bebyggelse och
markanvändning. Här finns också många runstenar. Landskapet rymmer en
utpräglad jordbruksbygd med gamla ortsnamn och flera relativt stora byar med välbevarad bebyggelse.
K 74 Landskapet i riksintresseområdet Markim-Orkesta är en levande småskalig och
överblickbar odlingsbygd i världsklass med exceptionellt tydlig struktur av
ägogränser, bebyggelselägen och olika markslag kring de medeltida kyrkorna.
Välbevarade gravfält på olika nivåer i landskapet ökar möjligheten att förstå bygdens
förhistoriska bakgrund.
K 75 Frösunda sockencentrum ligger mycket strategiskt. Skyddad av Helgö finns idag
en utpräglad dalgångsbygd där de förhistoriska vattenlederna Långhundraleden och
Vintervägen möts. Frösunda är ett litet stationssamhälle vid Roslagsbanan med ett
välbevarat stationshus omgivet av en levande odlingsbygd.
K 76 Kårsta historiskt sett stora by med kyrka och skolhus. Här ligger även
stationssamhället vid Roslagsbanans slutstation i övergången mellan dalgång och
skogsbygd. Herrgårdarna Backa och Ekskogen uppförda under 1800-talets mitt
utmärker sig arkitektoniskt.
K 77 Området Vada – Össeby-Garn rymmer fyra sockencentra och den centrala delen
av den under historisk tid så viktiga vattenvägen Långhundraleden – som förklarar
bebyggelsen under brons- och järnålder i området. Vada by, gravarna Vada sjökullar,
Vadatorp och herrgården Stora Benhamra med sin bakgrund i det medeltida
högfrälset utmärker sig bland flera herrgårdsmiljöer i området.
Naturreservat
Naturreservat bildas i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Naturreservat kan
även innehålla kulturhistoriska värden. Det finns sex (6) naturreservat finns i
kommunen. Dessa är Björkby-Kyrkviken, Angarnssjöängen, Bromseby, ExermanHersby, Åttesta samt en liten del av Trehörningsskogen, som i övrigt ligger i
Österåkers kommun. För reservaten finns särskilda föreskrifter. Vasakullen i
Lindholmen föreslås av Länsstyrelsen bli ett statligt naturreservat.
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Figur 18 Natur-, och kulturmiljöområden med formella skydd i Vallentuna kommun
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Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk upprättat av EU för skydd av arter och deras
naturområden. Målsättningen är att säkerställa skydd åt alla biotoper och arter som
finns inom EU. Alla Natura 2000-områden klassas som riksintresse för naturvård och
har särskilda bevarandeplaner. För att exploatera ett Natura 2000-område krävs
mycket starka skäl och medlemslandet måste kompensera ingreppet genom att utse
ett nytt område som ersätter det förlorade. Verksamheter utanför ett Natura 2000område kan behöva tillstånd om de på ett betydande sätt kan komma att påverka
området negativt.


Angarnssjöängen, se riksintresse naturvård.



Bromseby i Tärnanområdet utgörs främst av urskogsartad gammal tallskog
med stora inslag av grova tallar och död tallved på höjdryggar. Området är
relativt ostört och har behållit sin vildmarksprägel.



I Brottby allé växer främst askar, rika på epifyter (växt som lever på annan
växt) och bryofyter (mossa). Några av träden är gamla och grova. Allén omges
av uppodlad åkermark.



Sjökullarna ligger i Vadadalen. Husaån rinner genom dalen och mynnar ut i
Garnsviken. Sjökullarna är två kungshögar och en storhög som ligger på ett
gravfält invid Långhundraleden.



Tarby-Åttesta i Frösunda består av två hagmarker i en uppodlad dalgång. Den
ena hagen består av en smal björkhage. Den andra hagen är en trädfattig
åkerholme.



Trehörningsskogen i Tärnanområdet ligger till stora delar i Österåkers
kommun. Genom norra delen av området passerar Roslagsleden. Området är
främst naturskogspräglat.



Tärnholm ligger naturskönt vid sjön Tärnans sydvästra strand. Området
består av olika typer av hagmarker som har använts som bete mycket länge.



Brännmossen öster om E18 nära gränsen till Norrtälje kommun utgörs till
större delen av en högmosse.
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