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1.

Bakgrund och sammanfattning
Bakgrund

Sammanfattning

I ett sjönära läge läge mellan Näsby allés tågstation och Värtans vattenspegel ligger Näsby slott med tillhörande parkområde och småbåtshamn.

Förstudieområdet Näsby slott har ett stort allmänintresse med
sitt läge som hävdat grönområde intill Värtans vatten. I denna
förstudie skall ett stort antal viktiga aspekter, förutsättningar
och särintressen sammanvägas till en helhet för Täby kommun.

Niam fond 4 förvärvade fastigheten 2008, som i en studie
redovisat sin uppfattning av slottsområdets utveckling, samt
inkommit med förfrågan om upprättande av ny detaljplan för
bostäder.
Täby kommun vill pröva lämpligheten att utveckla området
genom denna förstudie. I förstudien belyses ett antal frågor,
som grönstruktur, möjlig exploateringsgrad, funktioner och
användning, skala på bebyggelse, kulturhistorisk påverkan och
rekreativa funktioner.
En målsättning är att området skall förbli tillgängligt och utgöra en del av en grön- och stadsstruktur inom Täby kommun.
I ett samhällsbyggande av denna dignitet, behöver samhällsintresset sammanvägas med särintressen från brukare inom
och utanför områdets gränser. Kommunen vill också stärka
områdets samband med övriga Täby, både vad gäller fysisk
struktur och innehåll av olika verksamheter.
Handlingen utgör ett beslutsunderlag för ett inriktningsbeslut i
utskottet för stadsbyggnad, miljö och näringsliv (USMN), samt
ev fortsatt arbete fram till en detaljplan.

Förstudien visar tre alternativ med olika exploateringsgrad och
bebyggelseutbredning. Alternativen kallas Small med ca 260
bostäder, Medium med ca 360 bostäder och Large med ca
480 bostäder (exkl möjliga bostäder i befintliga tegelbyggnader).
Arbetsgruppen avstår från att förorda endast ett av alternativen Small, Medium och Large. Detta för att man i ett
nästa skede ska kunna vidareutveckla olika delområden
ur de olika förslagen, för att nå en lämplig avvägning
mellan allmän tillgänglighet och särintressen. Förstudien
skall ligga till grund för ett kommande arbete att upprätta
en ny detaljplan.
Näsby slott, park och närliggande grönytor, föreslås att utvecklas, till ett öppet besökscentrum som en blomstrande trädgård,
med mat och kultur i en kreativ förening.
Att koppla samman promenad- och cykelstråken från de centrala delarna av Täby med Värtans vatten, blir ett viktigt mål
vid utvecklingen av förstudieområdet. Liksom att utveckla och
knyta samman promenadstråket längs med stränderna.
I alternativ Medium föreslås båtklubbens arrenderade mark för
båtuppläggning, att bebyggas med bostäder. Ersättningsmark
för båtuppläggning är kommunens sandupplag norr om Djursholmsvägen.

Foto: Strandpromenaden längs norra sidan av Näsbyviken.

Ett antal frågor är förtecknade i slutet av förstudien, med förslag till fördjupade utredningar för att säkerställa ett genomförande, som t ex ekonomi, trafikfrågor och VA-kapacitet.
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2.

Strategiska dokument

Översiktsplan 2010-2030, antagen 2009-12-14
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby

Översiktsplanen i korta drag
(Utdrag från Täby kommuns hemsida)
Den nya översiktsplanen 2010-2030 utgår ifrån Täbys vision, som syftar
till att utveckla Täby till en stark del av stockholmsregionen. Visionen
grundar sig huvudsakligen på fem faktorer, från kommunens verksamhetsplan, som är särskilt viktiga att lyfta fram för att lyckas:
•Den första är stor frihet för alla som bor i Täby att själv välja utförare i
ett brett utbud av kommunala tjänster som skola och äldreomsorg.
•Den andra är att tjänsterna håller Sveriges bästa kvalitet och utförs till
lägsta kostnad för Täbybon.
•Den tredje är enkelheten att starta och driva företag i kommunen.
•Den fjärde faktorn handlar om barnen. Täby satsar särskilt på kultur,
fritid och idrott för barn och ungdomar.
•Den femte är Täbys nyskapande och särskiljande arkitektur som i samspel med människorna som den är till för ger Täby det lilla extra.

Mark- och vattenanvändning

Halva Täby bevaras grönt
Kommunens långsiktiga mål är att halva Täby ska bevaras grönt. Täbyborna bör ha tillgång till parker och natur på gångavstånd från bostaden,
förskolan, skolan och arbetsplatsen.

Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby
kyrkby

Utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar
Översiktsplanens mål och ambitioner är att Täby kommun ska bidra till
Storstockholms tillväxt och utveckling på ett hållbart sätt. Genom att
bygga tätare stadsstrukturer tas mindre naturmark i anspråk.
Ett bra serviceutbud
Täby ska erbjuda ett bra serviceutbud genom att bland annat bygga fler
förskolor och skolor, möjliggöra nya platser i äldreboenden, bygga så att
resande med kollektivtrafik uppmuntras, underlätta för utövning av olika
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
fritidsintressen samt se till att insamling
och återvinning av avfall underGribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
lättas i nya områden.

Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng

-Stockholm Nordost
Kommunerna som ingår i Stockholm Nordost är Norrtälje, Österåker,
Vallentuna, Täby, Danderyd och Vaxholm. Kommunerna samverkar för att
utveckla en gemensam regionkärna, stråket längs E18 och spårburen
kollektivtrafik.

Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark

Förstudieområdet
Näsby slott
Täby
Täby
Täby
Täby
Täby
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum
centrum

-Antalet invånare ökar i Täby till år 2030
Hela Stockholms län befinner sig i ett växande skede vilket också påverSkarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
Skarpäng
kar Täby. I kommunens verksamhetsplan finns en vision att Täbys
befolkning vid utgången av år 2030 kan uppgå till cirka åttiotusen invånare.
-Täby ska bygga med ökad stadsmässighet
Bebyggelsen i kommunen ska kännetecknas av nyskapande och särskiljande arkitektur som ger Täby det lilla extra. Antalet flerbostadshus och
stadsradhus ska öka samtidigt som vi knyter ihop staden till en helhet
med gröna stråk och parker.

NUVARANDE MARKANVÄNDNING

Blandad bebyggelse

Blandad bebyggelse

Huvudsakligen arbetsplatser

Huvudsakligen arbetsplatser

Centrum

Fjärrvärmeverk

Kolonistugeområde
Golfanläggningar
Begravningsplats
Vatten
Tunnelavsnitt Norrortsleden
24

Förstudieområdet
Näsby slott

Figur:
Delförstoring Översiktsplan 2010-2030, Täby kommun.

NUVARANDE MARKANVÄNDNING
Huvudsakligen
bostäder
FÖRSTUDIE

Huvudsakligen bostäder

Blandad bebyggelse

Större park- och naturområde

Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark
Näsbypark

Ridanläggning
Område för framtida markreserv enligt
beslut i KF 2010-11-29 § 115.

Figur:
Utdrag ur Översiktsplan 2010-2030, Täby
kommun. Karta mark- och vattenanvändning

tÄby ÖVersiktsplan 2010–2030

Mark- & VattenanVÄndning

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Översiktsplan 2010-2030 anger markanvändning till ”huvudsakligen
arbetsplatser”. Annan markanvändning strider mot gällande ÖP.
Upprättande av ny detaljplan för området ska prövas med så kal�lat ”normalt förfarande”.

STÖRRE FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN

NÄSBY SLOTT

STÖRRE FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN

Huvudsakligen bostäder

Idrottsanläggning

-Förbättring av kollektivtrafiken
Dels måste Roslagsbanan byggas ut med dubbelspår, dels behöver en
ny, snabbare och kapacitetsstarkare spårburen kollektivtrafiklösning
skapas som komplement till Roslagsbanan.
-Täby ska erbjuda många fler arbetsplatser
I den regionala stadskärnan ska kommunen kunna erbjuda attraktiva lägen för nya kontor. Med en kraftfullt förbättrad spårbunden kollektivtrafik
växer antalet kontorsarbetsplatser i både Täby centrum och Arninge.

Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge
Arninge

Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund
Gribbylund

Huvudsakligen
TÄBYbostäder
KOMMUN
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forts. Översiktsplan

Figurer:
Utdrag ur Översiktsplanen, Täby kommun
Kartor mark- och vattenanvändning

Trafikstruktur

Grönstruktur

Förstudieområdet
Näsby slott

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Endast 100 meter från gränsen till förstudieområdet, ligger Roslagsbanans station Näsby Allé. Vilket gör exploateringsområdet mycket
tillgängligt via kollektivtrafik. Den kommunala huvudgatan Djursholmsvägen gränsar till området i norr.

FÖRSTUDIE

Regleringskarta

Förstudieområdet
Näsby slott

Förstudieområdet
Näsby slott

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Näsby slotts parkområde bedöms ha ”höga rekreativa värden”.
Befintliga grönstråk ansluter norrifrån till Näsby slotts parkområde.
Strandpromenaden intill Näsby slott och utmed Värtan är ett värdefullt
grönstråk. Se även Grönplan Täby kommun på sid 9-11.

NÄSBY SLOTT

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Norr om förstudieområdet finns Roslagsbanan som är en järnväg av
riksintresse.
Området är detaljplanelagt samt saknar idag strandskyddsområde.

TÄBY KOMMUN
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forts. Översiktsplan

Figurer:
Utdrag ur Översiktsplanen, Täby kommun
Kartor: Utdrag ur MKB till ÖP

Busstrafikvägnät

Trafikbuller

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Närmast alstrande trafikbuller är från Djursholmsvägen, med en mätning från 2007. Ny bedömning behöver tas fram, som även inkluderar
trafikrörelser från föreslagen och kommande exploateringar inom influensområdet. Bullerprogram för Täby kommun 2009 gäller.

FÖRSTUDIE

Förstudieområdet
Näsby slott

Förstudieområdet
Näsby slott

Förstudieområdet
Näsby slott

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Buss 619 trafikerar Näsby Allé mot Täby centrum.

Risk

NÄSBY SLOTT

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Kartbilden är inaktuell, bensinstationen och sekundär transportled i
närområdet finns inte kvar.

TÄBY KOMMUN
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forts. Översiktsplan
Ekologisk status enl EU´s vattendirektiv

Kulturhistoriska värden

Förstudieområdet
Näsby slott

Förstudieområdet
Näsby slott

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Hänsyn tas till Näsby slott och barockträdgård som är byggnadsminne
och har kulturhistoriska värden, samt fornlämning.
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Handlingsplan Regionala Stadskärnan

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Pågående och kommande utbyggnad av Regionala stadskärnan påverkar inte förstudieområdet direkt. Men indirekt kommer den Regionala
stadskärnan påverka sitt omland och aktuellt förstudieområde Näsby
slott. Koppling mellan Stora Värtan och den regionala stadskärnan
behöver stärkas.
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GRÖNPLAN FÖR TÄBY KOMMUN

Grönplan Täby kommun

1- Täbys gröna vision

Utdrag ur Grönplanen (ej antagen av KF):

GRÖNPLAN FÖR TÄBY KOMMUN

11 GRÖNA MÅL FÖR TÄBY

SAMMANFATTNING
SAMMANFATTNING

GRÖNA MÅL FÖR TÄBY

TÄBYS GRÖNSTRUKTUR
GRÖNPLAN FÖR TÄBY KOMMUN

3 - Täbys grönstruktur

Tillgång:

Täby har en mycket rik grönstruktur med parker, närnatur, större
strövområden och ett fantastiskt kulturlandskap. Man har tidigt haft en grön
vision om stråk från centrum ut till de omkringliggande grönområdena. Stora
delar av Täby har närparker och närnatur inom 250 m och hela Täby har
större strövområden inom 2 km avstånd. Ett av undantagen är Täby kyrkby
som är underförsörjt vad gäller närparker och närnatur.
Generellt behöver innehållet i kommunens parker utvecklas och detsamma
gäller för några få naturparker. Bristanalysen visar att det även finns behov
av att tillskapa ett fåtal nya parker i kommunen.
Tre av Stockholmregionens gröna kilar genomkorsar kommunen, Rösjö-,
Angarn- och Bogesundskilen. De är av stor betydelse för människor, växter
och djur.
Omfattande inventeringar och analyser har gjorts av parker och närnatur
inom tätorten och av större strövområden utanför tätorten. Dessa analyser
har lett fram till värderingar av ytorna för att kunna lyfta fram, bevara och
utveckla, de viktigaste med mycket höga och höga värden ur rekreativ-,
kulturell- och ekologisk aspekt.
I grönplanens bilagor ges exempel på kommundelsanalyser och kartor med
värderingar ur de tre olika aspekterna.
Grönplanen baseras på tre grundutredningar som ingående redovisar
rekreativa värden, kulturhistoriska värden respektive biologisk mångfald,
där varje kommundel beskrivs för sig. Dessa grundutredningar kan användas
som uppslagsverk där de tre olika aspekterna belyses. Utredningarna kan
användas dels i park- och naturverksamheten, dels i kommunens övriga
fysiska planering där de vägs mot andra intressen.
Grönplanen utgör ett koncentrat av grundutredningarna, ett politisk strategiskt
dokument med tydliga mål för Täbys gröna halva. Elva gröna mål tillsammans
med två grönplanekartor, inom respektive utom tätort, visar vad kommunen
vill med detta sektorsintresset.
I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Täby kommun
kommer grönplanens mål att vägas mot övriga intressen.

Lokal grönstruktur - ett grönt nätverk

 Befolkningen i alla kommundelar ska ha tillgång till nära parker
och natur inom 250 meter från bostaden, barnstugan, skolan och
arbetsplatsen samt större strövområden inom 2 km.

För att den gröna miljön ska uppfylla de rekrativa målen och för att förstärka
och bibehålla ett rikt växt- och djurliv i kommunens tätbebyggda områden
måste det finnas ett sammanhängande nätverk av grönytor som är tillgängliga
för allmänheten. Det ska vara möjligt att gå eller cykla i en grön och säker
miljö till och mellan olika områden. Bilden till vänster visar hur man kan
beskriva ett sådant nätverk. Stommen utgörs av gröna objekt, gröna stråk och
gröna länkar.

Gröna länkar

 En sammanhängande och tydlig grönstruktur ska eftersträvas, med
variationsrika gröna gångstråk från bebyggelsen till grönområdena
och mellan dessa.
Innehåll och kvalitet:

Alla grönytor inom kommunens tätbebyggda delar är gröna objekt. Sammanlänkade gröna objekt bildar tillsammans gröna stråk. Dessa bör ha ett djup
om minst 20 meter för att motsvara de sociala och ekologiska funktionskraven
(Grönplanering för människor, Stad & Land nr. 44 1986). I ett väl fungerande
nätverk måste det även finnas länkar mellan de olika stråken och objekten.
Dessa gröna länkar kan vara lättframkomliga och säkra gång- och cykelvägar
utmed alléer, genom bebyggelsen eller längs vägar. De kan också vara naturliga stigar i smala vegetationsbryn.

Gröna stråk

 För att främja Täbybornas hälsa och livskvalitet ska kommunen
sträva efter en mångfald av gröna miljöer och värna de minst
bullerstörda naturområdena.

Grönytor som ligger i anslutning till varandra, eller som är sammanlänkade
med varandra är delar av detta nätverk. Grönytor som ligger isolerade från
andra grönytor ingår därmed inte i nätverket. Nätverkets funktion är att binda
samman natur- och parkmiljöer med bostadsområden, arbetsplatser och service
till ett socialt och ekologiskt fungerande system i kommunens tätbebyggda
delar som helhet.

Gröna objekt

 Barnens behov av lek och spontanidrott ska möjliggöras i den gröna
närmiljön.
 Särskilda åtgärder ska vidtas för att underlätta tillgängligheten till
parker och natur för personer med begränsad rörlighet såsom barn,
äldre, synskadade och rörelsehindrade till år 2010 och vidare.

Stora vägar och järnvägar är barriärer som bryter av nätverket. De är även
hinder för djur som rör sig i och utanför tätorten. En park som fågelvägen
ligger nära ett område kan vara helt otillgänglig om en stor trafikled korsar
vägen dit. Tunnlar, broar och andra överfarter för gång- och cykeltrafik ökar
kontakten med dessa grönområden och kommundelar. Det är viktigt att man i
planeringsstadiet tar hänsyn till dessa faktorer.

Grönstruktur

Gröna stråk och länkar
Kartan till vänster visar sambanden mellan de gröna objekten inom
kommunen. Principen för hur dessa samband ser ut beskrivs ovan.

 Parkernas innehåll ska utvecklas och bevaras med tanke på
rekreativa, kulturhistoriska och ekologiska värden.

I Täby finns många fina gröna stråk som går genom tätorten, vissa
av dem fortsätter också ut till det omgivande landskapet. Det finns
även på flera ställen naturmark mellan stråken, som av en eller
annan anledning inte ingår i dem. Det finns därmed goda
förutsättningar för att skapa ett väl fungerande nätverk inom
kommunen.

Förvaltning:
 Täbys skogar ska skötas utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband.

Några exempel på välfungerande längre sammanhängande
grönstråk är:

 Sjöarna i Täby ska vara badbara, i ekologisk balans och
våtmarkernas spridningssamband ska utvecklas.
 Kulturlandskapets rumsliga strukturer - gränser, brukningssätt
(åker, äng, hagmark och skog), vägar, bebyggelselägen och alléer
ska värnas.

Strandpromenaderna längs Stora Värtan och runt Rönningesjön.
Stråket som utgörs av Centralparken och Näsby slottspark.
Stråket från Täby centrum i Åkerbyparken och vidare in i
Stolpaskogen.
Stråket genom Ella gård och Skarpäng.
Stråket från Erikslund i väster, genom Stolpaskogen och vidare
genom Libbyängen fram till Rönningesjön i öster.
0

1

2

kilometer

Den i särklass största barriären som skapar de flesta avbrotten i
nätverket är E18. Vägen är inte enbart en fysisk barriär som till
stora delar är omöjlig att ta sig över, den är också en påtaglig
psykologisk barriär. Både visuellt och i form av buller och
luftföroreningar.

Teckenförklaring
Grönt stråk, gång/cykelväg
Grönt stråk, stig

Fysisk planering:

Grön länk
Önskvärt grönt stråk
Port till större naturområde

 Grönplanekartornas värdeområden och stråk ska i huvudsak bevaras och utvecklas för dagens och framtida generationers Täbybor.
Täbys parker och grönområden är viktiga för varumärket Täby Täbys identitet.

10
Utvärdering
för projekt Näsby slott:
Gröna målen och utveckla grönstråken är en del av utgångspunkterna i
förstudien.

 Kommunens fysiska planering ska ske med hänsyn till grönplanen.
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forts Grönplan Täby kommun

Förstudieområdet
Näsby slott
Förstudieområdet
Näsby slott

Förstudieområdet
Näsby slott

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Markerade parkytor tillgängliggörs och utvecklas i möjlig omfattning.

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Rekreativa värden i park- och naturmark inom förstudieområde Näsby
slott värderas som ”mycket högt”.

Delförstoring

Delförstoring

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Röd ellips markerar område med ädellövskog, medan svart pil markerar spridningssamband. Bestånd med ädellövsträd i alléer sparas och
utvecklas.

Delförstoring

TÄBY KOMMUN

augusti 2013
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forts Grönplan Täby kommun

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Näsby slott inklusive slottspark och alléer, värderas som ”naturvärde
klass 2” på en skala 1-4. Näsby slott och barockpark är byggnadsminne och skall bevaras och utvecklas.

Delförstoring

Förstudieområdet
Näsby slott

Förstudieområdet
Näsby slott

Förstudieområdet
Näsby slott

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Förstudieområdet innehåller olika naturtyper av våtmark, barr- och
barrblandskog och ädellöv. Naturtyperna skall sparas och utvecklas i
möjlig omfattning.

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Grönplanens intentioner i sin helhet, där grönområdenas kvaliteer tas
tillvara och grönområden utvecklas och knyts samman med stråk, ska
inarbetas i kommande planläggning!

Delförstoring

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

Delförstoring

TÄBY KOMMUN
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Utdrag ur Miljöplan för Täby kommun 2010-2014

INRIKTNINGSMÅL 2:

INRIKTNINGSMÅL 1:
Begränsad klimatpåverkan

God vattenmiljö

Effektmål

Effektmål

• Utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser i Täby ska följa de mål för minskningar och halter som anges i de regionala miljömålen.

• Belastningen av näringsämnen och föroreningar till sjöar, kustvatten och vattendrag i Täby genom mänskliga aktiviteter ska minska.

• Täby ska aktivt arbeta för att minska de klimatpåverkande utsläppen.

• Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen ska ha god vattenstatus enligt EU:s
vattendirektiv.

• Täbys energiförsörjning ska främja resurshushållning, förnyelsebara bränslen och
minskad klimatpåverkan.

• Grundvattnets kvalitet får inte försämras genom mänskliga aktiviteter som markanvändning, tillförsel av föroreningar, klorider m.m.

Åtgärder och åtgärdsområden (Ansvarig nämnd/styrelse)

Åtgärder och åtgärdsområden (Ansvarig nämnd/styrelse)

• En handlingsplan ska tas fram hur de klimatpåverkande utsläppen kan minskas.
(Kommunstyrelsen)

• Omhändertagande och rening av dagvatten.
(Stadsbyggnadsnämnden)

• Krav ska ställas på låga utsläpp av klimatgaser vid upphandling av entreprenader.
(Kommunstyrelsen och Stadsbyggnadsnämnden)

• Åtgärdsplaner för god vattenstatus i sjöar och vattendrag ska upprättas.
(Stadsbyggnadsnämnden)

• Utbyggnad av fjärrvärme.
(Kommunstyrelsen)

• Grundvattentäkter ska skyddas.
(Stadsbyggnadsnämnden)

• Utfasning av fossila bränslen i kommunal verksamhet.
(Kommunstyrelsen)

GOD

• Planering av nybyggnad ska ske med god kollektivtrafikförsöjning och energiförsörjning med låg klimatpåverkan.
(Stadsbyggnadsnämnden)

MILJÖ

EN
VATT

INRIKTNINGSMÅL 4:

N

ERKA

ÅV
MATP
D KLI

God bebyggd miljö

KA

MINS

Effektmål
• Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö och medverka till
en god regional och global miljö.

INRIKTNINGSMÅL 3:

• Täby ska byggas och förvaltas så att resurssnåla lösningar främjas.

Halva Täby grönt

JÖ
D MIL

• Avfall ska vara rätt sorterat.
• Avfallsmängden ska minska.

Effektmål

YGG
D BEB

GO
RÖNT

• Den bebyggda miljön ska ge trevnad, trygghet och vara rik på positiva upplevelser. Utbudet av bostäder, arbetsplatser, service, kultur och friluftsaktiviteter ska
vara stort och varierande.

N
A
L
ÖP

YG
A TÄB
HALV

• Inget farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall.

• Naturen ska förvaltas så att rekreations- och kulturhistoriska värdena och den
biologiska mångfalden gynnas.

• Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.
• Materialåtervinningen ska öka.

Åtgärder och åtgärdsområden (Ansvarig nämnd/styrelse)

• Brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska användas som
bränsle.

• Grönkilssambanden ska bevaras och utvecklas.
(Stadsbyggnadsnämnden)
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Utvärdering för projekt Näsby slott:
Miljöplanen för Täby kommun 2010-2014 ska vara en del av underlaget till fortsatt arbete.
Övriga kommunala dokument:
-Energi- och klimatstrategi
-Dagvattenpolicy
-Vattenplan (arbete pågår)
-Bullerprogram för Täby kommun, 2009

• Deponering får bara ske om ingen annan behandlingsmöjlighet finns.

MILJÖPLAN FÖR TÄBY
KOMMUN
2010–2014
• Ekologiskt särskilt värdefull skogsmark (exempelvis nyckelbiotoper,
Natura
2000)
ska bevaras och skyddas.
(Stadsbyggnadsnämnden och TFAB)

5

• Skålhamra kvighage ska inrättas som kommunalt naturreservat och förutsättningarna för att inrätta naturreservat för Mörtsjö-Käringsjöområdet utredas.
(Stadsbyggnadsnämnden)
• Täbys skogar ska skötas utifrån rekreativa värden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband.
(Stadsbyggnadsnämnden och TFAB)
• Täbys värdefulla ängs- och hagmarker ska bevaras och skötas så att natur- och
kulturvärden bevaras.
(Stadsbyggnadsnämnden och TFAB)
• Odlingslandskapets biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas.
(Stadsbyggnadsnämnden och TFAB)
• Det öppna landskapet ska bevaras. (Stadsbyggnadsnämnden och TFAB)
• Kulturhistoriska värden såsom alléer, fornminnen, åkerholmar, torp o dyl
ska vårdas. (Stadsbyggnadsnämnden och TFAB)

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

TÄBY KOMMUN

MILJÖPLAN FÖR TÄBY KOMMUN 2010–2014
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Åtgärder och åtgärdsområden (Ansvarig nämnd/styrelse)
• Stor vikt skall läggas vid utformning av bebyggelsen. God arkitektur och
omsorgsfull planering skall möjliggöra väl utformade privata, halvprivata och offentliga rum.
(Stadsbyggnadsnämnden).
• Det ska finnas tillgång till parker och natur på gångavstånd från bostaden,
förskolan, skolan och arbetsplatsen. Större strövområden ska finnas i närheten.
(Stadsbyggnadsnämnden).
• Antal boende som är störda av trafikbuller ska minska.
(Stadsbyggnadsnämnden).
• De minst bullerstörda naturområdena ska värnas.
(Stadsbyggnadsnämnden och TFAB).
• Miljökrav ska finnas med vid all upphandling.
(Alla nämnder och styrelser).
• Årlig handlingsplan och uppföljning av avfallsplanens mål.
(Stadsbyggnadsnämnden).

augusti 2013
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Gällande detaljplan

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Gällande detaljplan tillkom som en anpassning till tidigare skolverksamhet i form av Kungliga Sjökrigsskolan. Den militära verksamheten
är utflyttad och fastigheten innehåller idag en blandad verksamhet,
som t ex hotell, fest- och konferens, kontor, och lokaler för fritidsoch idrottsändamål. Förändrad markanvändningen kan prövas genom
upprättande av en ny detaljplan.

Figurer:
Gällande detaljplanekarta och planbeskrivning
antagen 1944 för huvudsakligen militärt ändamål.

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

TÄBY KOMMUN
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Pågående detaljplaner i närområdet
Kartbild över pågående planering i närområdet, med fyra markerade
områden.

4

Område nr 1
Från vänster till höger:
Lahäll 4:5-6 (Sågtorpsvägen)
Detaljplan med syfte att möjliggöra delning av villafastighet. Privat fastighetsägare.
Område nr 2
Relingen 2 (Djursholmsvägen)
Detaljplan med syfte att möjliggöra ett fåtal bostadslägenheter i befintligt
bostadshus. Privat fastighetsägare.

1
2

3

Område nr 3
Matrosen 2 (Djursholmsv/ Slottsv)
Detaljplan med syfte att möjliggöra ca 20 bostäder i flerbostadshus.
Privat fastighetsägare.
Område nr 4
Jagaren 7 (Eskaderv 4-10)
Utökad markanvändning, skoländamål.

FÖRSTUDIEOMRÅDE NÄSBY SLOTT

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

TÄBY KOMMUN

augusti 2013
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3.

Förutsättningar

Områdets avgränsning och markägoförhållanden

Fig. Mark som ägs av Täby kommun
(rosamarkerad fastigheter inom förstudieområdet ägs av Täby kommun, blåmarkerad
fastigheter
ägsärav
TFAB) med rött ägs av Täby kommun, fastigheterna som är markerade
Områden som
markerade

Fig. 1 Skrafferad yta visar förstudieområde kring Näsby slott.

med blått ägs av Täby Fastighets AB.

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Förstudieområdet omfattar fem fastigheter, som ägs av TFAB, en fastighet som ägs av Täby kommun samt en fastighet om 28ha, som ägs av
NIAM (störst andel). Totalt är förstudieområdet ca 32 ha.
Strandlinjens längd inom förstudieområdet är ca 850 meter.

FÖRSTUDIE

Fastigheter som ägs av Täby kommun och TFAB

Fig. Mark som ägs av NIAM fond 4 (rosamarkerad fastighet)

NÄSBY SLOTT

TÄBY KOMMUN
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Kulturskydd
Utdrag från Riksantivarieämbetets Bebyggelseregister (BBR):
Historiska funktioner: Registrerade utan huvudgrupp - Bostadshus Bostadshus - Corps-de-logi; Registrerade utan huvudgrupp - Bostadshus
- Bostadshus - Corps-de-logi
Nybyggnadsår: 1665 - 1665
Lagskydd: Byggnadsminne (BM) 3 kap. KML; Statligt byggnadsminne
(SBM). Förordning (1988:1229)
Slottet anlades efter Nicodemus Tessin d ä:s ritningar från 1665 och
består av en tvåvånig huvudbyggnad med flyglar.
Huvudbyggnadens tak har försetts med en lanternin tänkt som ett lusthus, i vilket man skulle kunna äta på sommaren.
Slottet byggdes om år 1731.
Under 1800-talets slut förföll slottet och efter en brand 1897 var det i
mycket dåligt skick. Slottet restaurerades 1903-04 efter ritningar av E
Josephson.
I förbindelse med slottet byggdes 1913 ett tavelgalleri.
Näsby förvärvades 1941 av staten och tillbyggdes med en kontorsflygel.
Slottet inrymde från 1943 Sjökrigsskolans kanslihus och tavelgalleriet
samlingssal.
Stallet uppfördes under 1600-talet och är välbevarat.
Det första förslaget till park upprättades på 1600-talet av Jean de la
Vallée. Det bearbetades av Nicodemus Tessin d ä. Parken restaurerades
1974 efter förslag av W Bauer.
KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller
står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende.
Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X

Fig. Omfattning av byggnadsminnet Näsby slott, som det defineras av
länsstyrelsen.

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Enligt RAÄ och uppgifter i Bebyggelseregistret var Näsby slott tidigare
klassat som statligt byggnadsminne enl förordning 1988:1229.
Efter att slottet övergått i privat ägo är slottet idag byggnadsminne enl
kulturminneslagen, där myndighets- och tillsynsansvaret ligger på länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
Tidigt samråd och kontakt behöver tas med länsstyrelsens kulturmiljöenhet, inför en exploatering.
Näsby slott är väldokumenterat och mycket information finns bl.a. i
skrifter från Hembygdsföreningen.

Fig. Ritning slottsparken Näsby slott odaterad, utförd av Jean de la Valllé
med revideringar utförda av Nicodemus Tessin d.ä.

Vård och skötselplan finns och är godkänd av länsstyrelsen.
Bild: Erik Dahlbergh slutet 1600-talet ur Suecia Antiqua

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

Landskapsarkitekt Walter Bauer har utfört plan för restaurering av
parker, trädgårdar och landskap.

TÄBY KOMMUN
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Strandskydd

Utvärdering för projekt Näsby slott:
I gällande detaljplan, som är antagen innan 1 juli 1975, finns inget
strandskydd på land.
Men om gällande detaljplan ändras, återinträder dock strandskyddet
generellt inom planområdet, enligt 7 kap. 13§ miljöbalken, MB.
För att upphäva strandskydd inom ett område, eller delar av ett område, som avses ingå i en detaljplan, kräver att åtgärden är förenlig med
strandskyddets syften och att särskilda skäl föreligger.
Fig. Kartbilaga till länsstyrelsens beslut om
strandskydd, daterad 1977-10-18.

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

Förutsättningar och vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § MB som
ligger till grund för upphävandet ska framgå av de nya planhandlingarna.
Länsstyrelsens eventuella synpunkter avseende strandskydd lämnas i
yttranden under planprocessen vid samråd och granskning.

TÄBY KOMMUN
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Höjning havsnivå +1 meter, +2 meter, +3 meter

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Näsbyviken utgör i sin förlängning norrut, ett område med översvämningsrisk och därför utsatt av en havsnivåhöjning, detta på grund av ett
förändrat klimat.
En sårbarhetsutredning med risknivån och åtgärder för att hantera en
förhöjd havsnivå behöver därför utföras
Ca 3,5ha ligger under 1 meters havsförhöjning.
Ca 8,5ha ligger under 2 meters havsförhöjning.

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

TÄBY KOMMUN

augusti 2013

18

Vattennivå 1000 år sedan, enl SGU

Strandnivåkartorna visar den forntida och framtida fördelningen mellan hav och land samt även förändringar i sjöarnas
utbredningar. Kartorna har framställts genom att sammanlänka digitala höjddata med en matematisk strandlinjemodell.
I kartorna visas också förloppet för inlandsisens avsmältning.
Med hjälp av aktuella nivåvärden i höjddatabaserna kan man beräkna nivåerna för såväl tidigare som kommande
nivåer. Förändringar i strandnivån härrör från två oberoende rörelser, dels jordskorpans höjning, dels havsytans höjning.
Under den senaste istiden pressades jordskorpan ned av tyngden från inlandsisen. När isen smälte lättade trycket och
jordskorpan började röra sig uppåt för att återta tidigare nivåer, en process som fortfarande är aktiv.
Havsstrandens nivå beräknas genom att addera havsytans nivå till värdet för den nedtryckta terrängen. I den
nedpressade terrängen är det inte bara nivåerna som är annorlunda utan även landytans lutning, vilket innebär att
vattendragens lopp och sjöars utbredning delvis varit annorlunda i jämförelse med dagens situation.

Hav och sjö
Is
Land
Nutida strandlinjer och vattendrag

140

Förstudieområdet
Näsby slott

Meter över nutida hav
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Strandförskjutningskurva, beräknad för centrum av kartan.
För 1000 år sedan var strandlinjen 5 m över dagens nivå.
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1,6

2,0 km

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
© Lantmäteriet. MS2009/08799
Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnätet i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF 99.

NÄSBY SLOTT

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Näsbyviken utgör i sin förlängning ett område med gammal sjöbotten.
Grundläggningsmetod behöver därför utredas för ny bebyggelse.

TÄBY KOMMUN
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liksom bland annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.

Jordarter enl SGU

Kartan visar utbredningen av jordarter i eller nära markytan. Informationen är anpassad för visning i skala 1:50 000,
vilket innebär att minsta ytorna som finns representerade har en diameter på 50m i naturen. Lägesnoggrannheten är
vanligtvis bättre än 50 meter. Generaliseringar förekommer. Exempelvis kan områden med många, små, närliggande
hällar presenteras som en sammanhängande häll på kartan, och avlagringar som bara täcker små ytor i verkligheten men
som har stor betydelse för förståelsen av den geologiska utvecklingen i ett område, som isälvsavlagringar, kan ha
överdrivits i kartbilden.
Ytterligare information, om till exempel jordarternas utbredning under ytan, finns lagrad i SGUs databas och kan,
liksom bland annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.

Förstudieområdet
Näsby slott
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NÄSBY SLOTT

5 km

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Näsbyviken utgör i sin förlängning ett område med gammal sjöbotten där
Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
istiden har avsatt glacial lera. Grundläggningsmetod och kostnader för
Gradnätet i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF 99.
grundläggning behöver därför utredas för ny bebyggelse.
Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan
© Lantmäteriet. MS2009/08799
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VA-förutsättningar
Befintlig situation och utredningsbehov
Spillvatten, vatten och dagvatten

Fig. Befintlig situation, spillvatten

Befintlig situation

Utredningsbehov

Spillvatten

Spillvatten

I dagsläget pumpas spillvattnet från slottsområdet med hjälp av pumpstation P10 upp till Djursholmsvägen där det sedan leds med självfall till
ytterligare en pumpstation, P7 (även kallad Sjöängens pumpstation). P7
trycker sedan spillvattnet vidare upp mot Käppalas tunnel där det slutligen leds vidare till Käppalas reningsverk på Lidingö.
P7 är i dagsläget hårt belastad och kommer inom en snar framtid att belastas ytterligare av spillvatten från Arninges utvidgning samt, till viss del,
även från Galoppenexploateringen. Förutom den planerade flödesökningen från kommunens utbyggnadsområden belastas P7 även av tillskottsvatten. Tillskottsvatten är vatten som ”hamnat” i spilledningen genom
exempelvis läckage från andra ledningar eller inläckage av grundvatten.
Eftersom P7 har ett stort tillrinningsområde är andelen tillskottsvatten
omfattade. Hur omfattande är i nuläget inte fastställt.
Även ledningssträckan från P7 till Käppalas påsläpp står inför en ökad
belastning, då stadsbyggnadsprojekt som Stansen/ Degeln, Galoppen,
samt Arninge ansluter på sträckan. Förutom ledningens kapacitet har
Käppala en mätkammare på sträckan, en mätutrustning som är dimensionerad för ett visst flöde som ej får överstigas.

Flera delar behöver utredas för att fastställa möjligheterna till exploatering vid Näsby slott. Grovt behöver följande delmoment utredas ytterligare:
-Pumpstation P 10:s kapacitet
-Kapacitet på ledningssträckan från Djursholmsvägen till P7
-Pumpstation P 7:s kapacitet
-Kapacitet ledningssträckan från pumpstation P7 till påsläpp 			
Käppalas tunnel med planerade exploateringar
-Kapacitet och nuvarande samt framtida belastning på Käppalas mätkammare.
-Alternativ spillavledning för Näsby Slott genom att istället förlänga befintlig tryckledning till Pumpstation P 11:s tillrinnings område. P 11 skulle
då trycka spillvattnet till en del av spillvattennätet som ligger närmare
Käppalas tunnel och inte gå ”omvägen” via P7. På detta sätt behöver
P7:s kapacitet inte vara begränsande. Ledningssträckan till Käppalas
mätkammare är fortfarande en falskhals. Även P 11: s kapacitet.

Vatten
I dagsläget förses området med vatten från kommunal ledning i Djursholmsvägen. Genom området löper sedan en enskild vattenledning.
Vid en exploatering önskas vanligtvis rundmatning för att säkra vattenförsörjningen. I Näsby slotts nära omgivning finns vattenledningar
där trycksituationen är outredd. VAE planerar även att förtäta befintligt
ledningsnät med en ny vattenledning under Roslagsbanan i närheten för
att ytterligare säkra upp vattenförsörjningen i området.

Dagvatten
Området har inga kommunala dagvattenledningar. Området ligger i direkt
anslutning till recipient.

Fig. Utredningsbehov, spillvatten

Exploateringsgraden från Arninge, Stansen/Degeln är i princip fastställd.
I Galoppen utreds däremot konsekvenserna för olika exploateringsgrad
och i dagsläget är utreds tre scenarier: 4000/6000/8000 lgh.
Galoppenprojektet har utrett befintlig kapacitet för ledningssträckan
P7- till Käppala. Den sammantagna bilden med samtlig exploatering är
däremot inte fastställd. Vidare utreds P7:s befintliga kapacitet i en utredning som beräknas vara klar inom kort.

Vatten
VAE har för avsikt att göra en kommunomfattande analys över vattenledningsnätet under hösten 2013. Utredningen avser att undersöka hur den
kommande bebyggelsen påverkar befintligt ledningsnät. Områden med
otillfredsställande trycksituation eller för långa uppehållstider kommer att
belysas.

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Utredningar enligt ovanstående för spillvatten, vatten och ev även för
dagvatten, behöver utföras för att ta reda på mer om genomförbarhet,
samt kostnader.
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Program kommunalt lokalförsörjningsprogram

I samband med förstudien har behovet att kommunala välfärdstjänster
översiktligt studerats. Behov finns att studera ett större område vilket
kommer att genomföras under innevarande år.
Området har kvaliteter som närhet till vatten och parkområden i slottsmiljön. Möjligheten att skapa ett vård- och omsorgsboende i området
kan ge ett boende med kvaliteter. Möjligheten finns att skapa ett boende
som drivs i kommunal alternativt privat regi. Det kan vara ett alternativ
om en renovering av befintliga boenden (t.ex. Ångaren) blir kostsamma.

Exempel på möjligt lokalbehov inom utvecklingsområde Näsby slott:
1. VÅRD- och OMSORGSBOENDE
54 boende med 6 avdelningar och 9 boende per avdelning.
2 våningar.
Tomtområde ca 4.000m2
2. FÖRSKOLA
4 avdelningar med tot 80 barn.
1 våning.

Vad gäller behovet av förskola och skola, kan utgångspunkten vara att
området kommer att ha en förskola. Möjligheten att samlokalisera en
sådan med vård- och omsorgsboendet är att föredra. Driftskostnader kan
hållas nere då möjligheten till samutnyttjad tillagning av mat exempelvis
kan skapas. En ny grundskola bör placeras i ett mer centralt läge i kommunen, för att möjliggöra ett nyttjande från Näsbypark och Viggbyholm.
En sådan lokalisering utreds i samband med framtagandet av lokalförsörjningsplanen.
Området kan med fördel bli ett attraktivt besökscentrum och mötesplats,
med aktiviteter både vinter och sommartid. Aktiviteter i slottsmiljön och
i viken vid Stora Värtan skulle kunna attrahera flera generationer. Det
finns redan en attraktiv plan där amerikansk fotboll spela. Här finns även
tennisplaner. Möjlighet till samnyttjande och flexibilitet är ledordet i det
strategiska lokalförsörjningsarbetet. Att hitta samnyttjande är därför
viktigt i nästa steg.
Vård - och omsorgsboende och förskola kan med fördel samverka med
besökscentrum kring matlagning och utemiljö.
Lokalbehovet är utifrån antalet bostäder föreslaget i utbyggnadsalternativ
Medium i denna förstudie. Vid ett genomförande behöver lokalbehovet
sammanvägas med det närmaste omlandets behov av lokalförsörjning.
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Gator och parkering

GATOR och PARKERING

Fig. Trafikföring inom förstudieområdet

Infarter till västra förstudieområdet föreslås ske via Djursholmsvägen
norrifrån. Här ligger också tyngdpunkten av nya bostäder. Parallellt med
Djursholmsvägen föreslås en trädplanterad infartsväg med markparkering. Parkering finns även mellan kvarteren, för att nå de inre delarna av
kvarteren med angöring.
Via allén når man befintlig idrottshall, besökscentrum, samt ny bebyggelse nordost om allén. Befintlig gästparkering för besökare i allén behålls.
Nya markbostäder i sydöstra delen, kan nås på alternativa sätt som visas
i illustrationen. En tillfartsväg, alternativt flera alternativa tillfartsvägar i
kombination kan väljas för att angöra nya bostäder samt befintliga byggnader i sydost. Ytterligare infart är också tänkbar från Djursholmsvägen
in mot östra delen, men inte illustrerat här.
Parkering sker i anslutning direkt till nya markbostäder i öster. Befintliga
tegelbyggnader har kvar sin markparkering.
Vidare utredning får avgöra om lämpligheten att ta in trafik norr-, söderrespektive österifrån, samt påverkan på byggnadsminne och befintlig
villabebyggelse. Slottsvägen är högst sannolikt inte lämplig som tillfart.
En fördjupad trafikutredning behöver utföras för att klargöra trafiksäkerhet.
TRAFIKRÄKNINGAR
Trafikräkning finns utförd på Djursholmsvägen juni 2013, intill kommungräns till Danderyd, med 3110 bilar.
Trafikräkning finns också utförd på Djursholmsvägen nov 2011, i höjd
med Näsbyparks järnvägsstation, med 4073 bilar.
Trafikföring för angöring västra förstudieområdet
Trafikföring för angöring östra förstudieområdet
Alternativa trafikföringar till östra samt sydöstra förstudieområdet
Utvärdering för projekt Näsby slott:
Alternativ utredning behöver utföras till att biltrafiken leds in i förstudieområdet norr-, söder- resp österifrån. Tillfart via slottsvägen är ur kulturminnesaspekt högst osannolikt.
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4.

Inventering på plats

Flygfoton

Kasernbyggnader
Befintlig värmecentral
Befintliga bostäder 2 våningar
Sporthall och sportplan för amerikansk fotboll mm
Näsby slott och barockpark
Slottsallén
Djursholmsvägen

Bryggor Näsbyvikens Båtsällskap

Strandängarna
Strandpromenaden
Flygfoto förstudieområde Näsby slott mot öster

Kommunens sandupplag, placerad
mellan Roslagsbanan och Djursholmsvägen

Roslagsbanan stn Näsby slott
Lokalt centrum med matbutik mm

Båtuppläggning och parkeringsytor
1-vånings kjedjehus (ursprungligen
byggda som sjöofficersbostäder)
Trädgårdsmästarbostaden
Gång- och cykelväg
Fruktträdgården

Ängarna

Befintlig villabebyggelse

Flygfoto förstudieområde Näsby slott mot väster
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Fotoinventering

Station Näsby Allé

Näsby Allé

Torget

Grindstolpar

Tjänstebostäder

Sporthall med Friski o Svettis

Hotellpaviljong

Miljöbodar

Snickeri
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forts fotoinventering

Näsby slott mot vattnet

Värmecentral o förvaltningsutrymmen

Alléträd

Äppelträdgården

F.d. trädgårdsmästarbostaden

Stallet

FÖRSTUDIE

Näsby slott mot barockpark

F.d Pliktverkets byggnader av tegel

Strandpromenaden
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Näsbyvikens Båtsällskap NBS

Foto: Vy över hamnplan Näsbyvikens Båtsällskap

Kort om NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NBS
Infart

Bilparkering

Permanenta
trailerplatser
Kv P

NÄSBYVIKENS HAMN

Permanenta
trailerplatser
Kv A2

Förvaring
täckning, bockar

Kv A1
Promenadväg genom hamnen
Trailerparkering
10/5 - 15/9

Kv B3
Kv B2

Kv B1

Kv C4

Kv C3
Kv C2

Kv C1

Kv D4
Kv D3
Kv D2

Kv D1

Foto. Brygganläggning med Näsby slott i bakgrunden

Näsbyvikens Båtsällskap bildades 1935 och har idag efter drygt 75 år
cirka 750 medlemmar med 650 båtar.
Anläggningen tillhör Täby Kommun och arrenderas och drivs av NBS.
NBS är en allmännyttig ideell förening som är ansluten till SBU och SSF.
Klubbholme på Gränholmen, nordligaste delen av Gällnö, arrenderat
sedan 1950-talet.

Spolplatta
Kv E3

Kv E2

Kv E1

Förvaring apr-okt.
täckning, bockar

Kv E4

Brygga 7
Plats 101-116

Servicebrygga med
8-tonskran
Mastkran
Motorlyft
Toa-sug

Kv F
Bilparkering
Mastförvaring
Masthantering

Förvaring apr-okt.
Vaggor, bockar

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Arrendeavtal löper på 5 år med uppsägningstid 2 år. Nuvarande avtal
löper till 2018 med uppsägning 2016.

Brygga 6
Plats 601-685

Kv G

Kv H
Miljöstation

P-gräns

Spilltankar

Rampbrygga
Sjösättningsramp

Kv K
Kv L

Verkstad
Vagnhall

Bevakning arrendeavtal sköts av Mark- och exploateringsenheten/Sbk.

Brygga 5
Plats 501-594

Kv I

Kv M

Brygga 4
Plats 401-499

Spolplatta

Kansli/hamnkontor
Klubblokal
Toaletter
Sjukvårdsutrutning.

Kv O

Brygga 3
Plats 301-398

Vaktlokal
Mastförvaring
Scoutlokal

Brygga 2
Plats 201-285

Foto. Kansli-, toalett- och klubbbyggnad

Figur. Näsbyvikens Båtsällskap hamnskiss

FÖRSTUDIE
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Brygga 1
Plats 101-184

Fördelningen medlemmarnas bryggplatser på hemkommuner;
383 medlemmar från Täby, 68 från Danderyd, Stockholm 27, Sollentuna
20, Vallentuna 15 och 45 övriga.
Fördelning medlemmarnas uppläggningsplatser på hemkommuner:
278 medlemmar från Täby, 146 från andra kommuner.
Båtbryggor har alla låsta grindar, förutom gästbryggan (med mastkran)
som är öppen.

TÄBY KOMMUN
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Täby Flyers (amerikansk fotboll)
Täby Flyers hemsida med speltider på Näsby slott:

Saxat från Täby Flyers hemsida:
Täby Flyers är en Amerikansk fotbollsklubb grundand år 1990. Klubben
började med enbart ett seniorlag, men har succesivt utvecklat sin juniorverksamhet. År 2006 knoppades Seniorlaget och U19 av från Flyers och
gick samman med Solna Chiefs i den nystartade föreningen Northside
Bulls. Efter detta har Flyers helt fokuserat på juniorfotboll och gjort så
ganska framgångsrikt.
2011 tog Flyers U15 ett silver i Dukes Tourney, vann Stockholmsserien
och tog guld i Kristianstad Challenge Cup. U13 tog ett silver i Dukes Tourney och ett silver i Stockholmsfinalen HP-Cup. Sammantaget har man i
nuläget en av Sveriges, om inte den, absolut bästa ungdomssatsningar
och trenden ser bara ut att fortsätta.
Flyers har lag i åldrarna U11 (9-11 år), U13 (12-13 år) och U15 (14-15
år) och Sjökrigsskolan i Täby är lagets hemmaplan.
Storlek på spelplan för amerikansk fotboll
Figur nedan från Neufert sid 497.
Effektiva mått är 49 m x 119 m
Bruttomått är 58.2 m x 119,2 m

Foton från hemsidan

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Planen nyttjas alla vardagskvällar 17-21 under säsong, för amerikansk
fotboll eller vanlig fotboll. Planen nyttjas även på helger.
På dagtid nyttjas planen av friskolor i området.
Förutom stora planen nyttjas även intilliggande träningsplan.
Täby Flyers har ambitionen och planerar för utveckla sin verksamhet
med fler medlemmar.
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Nya möjliga båtpendlarlinjer

Förstudieområdet
Näsby slott

Utvärdering för projekt Näsby slott:
Föreslagen pendellinje mellan Hägernäs och Värtahamnen med passagerarbåt, skulle i framtiden kunna få en
angöring vid Näsby slott.
Båttrafik skulle stärka området som
besöksmål och konferensanläggning.
Med turer till Ropsten skulle det bli en
stark koppling till Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtahamnen där
Stockholms stad planerar många nya
arbetsplatser.
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5. Utbyggnadsalternativ l

Markanvändning generellt

Sammanställning med redovisning av inriktning och användning av
delområden för mark, grönytor samt befintlig bebyggelse (exklusive ny
bebyggelse). Denna redovisning är ett komplement till följande sidor, som
mer redovisar ny bebyggelse och var den placeras i de olika utbyggnadsalternativ Small, Medium och Large.

5

5

5

13

11
1. SLOTTSPARKEN
Slottsparken är ett byggnadsminne där länsstyrelsen har tillsynsansvar.
Möjligheter undersöks att utveckla slottsparken, alléer och fruktträdgård
till ett besökscentrum, som en mer blomstrande, levande trädgård och
kulturplats.

9
3

10
4

2. SJÖSIDAN
Undersöka möjligheten att starta båtpendlarlinje, Näsby slott - Ropsten.
Park och strandpromenad framför slottet rustas upp för att förstärka
kontakten mellan slott och Näsbyviken.

2
12

3. ALLÉERNA
Alléträden inventeras och föryngras enligt uppgjord trädvårdsplan.
Alléerna skall fortsatt utgöra en planeringsförutsättning och tydligt element i landskapet.

6

4. STRANDPROMENADEN
Strandpromenaden skall utvecklas till ett sammanhängande upplevelsestråk av hög kvalitet med god framkomlighet. Promenaden utformas
upplevelserik med utblickar, uppehållsplatser, bryggor och däck.
5. STRÅK
Promenadstråken utvecklas och knyter an till kommunens övergripande
grönstrukturplan. Området görs tillgängligt och binds samman med den
regionala stadskärnan och övriga kommundelar. Grönstråket upp mot
Centralparken och Galoppområdet studeras speciellt.
6. FRUKTTRÄDGÅRDEN
Fruktträdgården bevaras och utvecklas som en del i ett besökscentrum.
Bebyggs i ytterkanterna med tillgänglig inre del, alternativt fredas helt
beroende på utbyggnadsalternativ.
7. TALLSKOGEN
Tallskogen bevars som en naturlig nivå- och bebyggelsegräns i landsklapet. Skjutbanan återställs till naturmark.
8. ÄNGARNA
Ängarna i rak förlängningen av barockträdgården österut, fredas från
bebyggelse. Ängarna i söder och norr därom bebyggs beroende på
utbyggnadsalternativ.

FÖRSTUDIE
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9. SPORT
Sporthallen med bad behålls. Plan för amerikansk fotboll behålls, alternativt ges alternativ utformning, beroende på förstudialternativ.
10. BÅTUPPLÄGGNING
Båtuppläggning behålls, alternativt bebyggs delvis eller helt med bostäder, beroende på utbyggnadsalternativ.
11. SNÖ- OCH SANDUPPLAGET
Snö- och sandupplag kan få alternativ användning som båtuppställning
och parkering, beroende på förstudiealternativ.
12. KASERNBYGGNADER
Bevaras med möjliga alternativa användningar efter ombyggnad, för t ex
verksamheter, bostäder, omsorgsboende, hotell etc. LOA ca 4.500m2.

14. TRAFIK
-ROSLAGSBANAN, STATION NÄSBY SLOTT
Roslagsbanan med bra turtäthet mot Stockholm, trafikeras av SL.
Avståndet till Näsby slott är endast 350 meter.
-PARKERING
Biltrafiken angör området främst från Djursholmsvägen. Det största
bebyggelseområdet som är i området ”Strandängarna” norr om Näsbyviken, får markparkering parallellt med och intill Djursholmsvägen. Övriga
mer småskalig delområden med bostäder, får parkering intill respektive
område.
-GC-VÄGAR
Huvudstråk för GC-vägar illustreras i respektive förstudiealternativ.

13. BÅTSERVICE
Båtservice med bef. verkstad kan vara kvar och utvecklas.
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Inriktning/ Small
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Utbyggnadsalternativ/ Small

Small

258 Lägenheter (exkl tegelbyggnader)
280 parkering platser

DISPONIBELT

BEFINTLIG BYGGNAD
KOMMUNAL LOKALFÖRSÖRJNING
NYA BOSTÄDER (RADHUS, VILLOR) ca 45%
NYA BOSTÄDER (FLERBOSTADSHUS)
INFART
BYGGNADSMINNE
GRÖNSTRÅK

SKALA 1:5000
0
50 100
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Inriktning /Medium
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Utbyggnadsalternativ /Medium

Medium

363 Lägenheter (exkl tegelbyggnader)
390 parkering platser

PARKERING /
BÅTUPPLÄGGNING

BÅTSERVICE /
VERKSAMHET

BEFINTLIG BYGGNAD
KOMMUNAL LOKALFÖRSÖRJNING
NYA BOSTÄDER (RADHUS, VILLOR) ca 35%
NYA BOSTÄDER (FLERBOSTADSHUS)
INFART
BYGGNADSMINNE
GRÖNSTRÅK

SKALA 1:5000
0
50 100
METER
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500

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT
Näsby slott

TÄBY KOMMUN
Skiss 02

augusti 2013

34

Inriktning /Large
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Utbyggnadsalternativ /Large

L arge

478 Lägenheter (exkl tegelbyggnader)
485 parkering platser

DISPONIBELT

BEFINTLIG BYGGNAD
KOMMUNAL LOKALFÖRSÖRJNING
NYA BOSTÄDER (RADHUS, VILLOR)

ca 47%

NYA BOSTÄDER (FLERBOSTADSHUS)
INFART
BYGGNADSMINNE
GRÖNSTRÅK

SKALA 1:5000
0
50 100
METER

200

500
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Delområde ”ÄPPELTRÄDGÅRDEN”
referensbilder
Den befintliga fruktträdgården tas om hand och föryngras.
I randområdet till fruktträdgården finns det möjligheter i alternativ L (l
Large) att bygga bostäder, som i sin utformning och storlek kan passa in
på platsen. Här föreslås parhus i två våningar med tillhörande förråd och
p-platser. Centrala delen av fruktträdgården görs tillgänglig alla.
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Delområde ”ÄNGEN”
referensbilder

FÖRSTUDIE

NÄSBY SLOTT

TÄBY KOMMUN

Foto: Kjellander &Sjöberg

Foto: Tegnestuenv Vandkunsten

Foto: E:son Lindman

Inom området föreslås en likartad bebyggelse för alla tre bebyggelsealternativen (S, M, L). Här föreslås en blandning av stadsradhus, radhus,
parhus och mindre egna hem. Höjden varierar mellan två och tre våningar.

Foto: Tegnestuenv Vandkunsten

Delområde ”Ängen” är placerat mellan fruktträdgården i väster och och
skogsbrynet mot öster. I norr ansluter området mot de öppna ängarna,
som också utgör en förlängning av barockträdgården. Den nya bebyggelsen håller ett behörighetsavsånd till barockträdgårdens förlängning.
Föreslagen bebyggelse kan betraktas som en förlängning av befintlig
villabebyggelse i öster.

augusti 2013
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Delområde ”ALLÉERNA”
referensbilder
Bostadsområdet ”Aléerna” är placerat mellan infartsallén och barockträdgårdens alléer. Beroende på exploateringsalternativ (S, M, L) kan här
besökscentrum ta plats i olika grad.
I alternativ S (small) är hela delområdet en del av besökscentrum och
publikt.

FÖRSTUDIE

Foto: Kjellander & Sjöberg

I alternativ L (large) föreslås radhus i form av en crescent, som ett formelement som appelerar till barockträdgårdens striktare formspråk.
Halvcirkelformade byggnadskroppar appelerar till bostadsområdet Grindtorp, från tiden då Täby byggdes ut på 1960-talet.

NÄSBY SLOTT

Foto: Kjellander &Sjöberg

I alternativ M (medium) är halva delområdet publikt och resterande del
bebyggt med stadsradhus i tv-tre våningar.

TÄBY KOMMUN
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Delområde ”STRANDÄNGARNA”
referensbilder
”Strandängarnas” nya bebyggelse sträcker sig upp mot Djursholmsvägen i norr, infartsallén i öster och vattnet i söder.
Bostadshusen varierar mellan tre och fem våningar mot Djursholmsvägen, beroende på exploateringsalternativ, där den övre våningen är
indragen med en terrass. Hustyperna är punkthus (ett trapphus) och
lamellhus (flera trapphus).
Inne på bostadsgårdarna finns mindre punkthus och stadsradhus i tvåtre våningar. Närmast vattnet är radhusen i två våningar.
Foto: Anna von Brömssen

Med denna struktur trappar bebyggelsen ned i höjd mot vattnet. Kvarteren öppnar sig också mot vattnet, för att maximera utsikterna från
balkonger och takterrasser.
Vassområdet grävs ut något för att öppna en vattenspegel mellan husen.
Mot söder passerar strandstråket längs vattnet med bryggor och vistelseytor på trädäck.
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Delområde ”BESÖKSCENTRUM”
referensbilder

Foto: Rosendals Trädgårdar

Vision att utveckla Näsby slott till ett besökscentrum, som en spännande
och innehållsrik målpunkt och kulturplats i Täby kommun, för både
invånare och besökare. En park och trädgård som utvecklas och görs
levande, drar till sig intresse och gör att platsen befolkas av en intresserad allmänhet.
Målet kan vara, att göra slottsområdet mer öppet och tillgängligt så att
fler kan ta del av natur- och kulturmiljön, samtidigt som nya bostäder
tillskapas. Stråken till Näsby slott från övriga kommundelar förbättras
och utvecklas.

-Samverkan med äldreboende, skolor och fitidsverksamheter
-Samverkan med aktiviteter på båtklubben med t ex skridskoåkning,
segeltävlingar med övernattningar etc.

FÖRSTUDIE

Foto: Stiftelsen Wij Trädgårdar

Exempel på verksamheter i Näsby slotts besökscentrum kan vara:
-Konferens och kursverksamhet
-Hotel
-Mat
-Trädgårdsbageri och café
-Visnings- och tematrädgårdar
-Grönsaks- och blomsterodling på friland
-Fruktodling
-Odling och förgrodd i växthus
-Konst och hantverk
-Musik
-Utställningar o evenemang
-Båtförbindelse

NÄSBY SLOTT
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Delområde ”BRYGGOR och KAJER”
referensbilder
Bryggor och kajer blir en del av strandpromenaden, som utvecklas till ett
sammanhängande upplevelsestråk av hög kvalitet med god framkomlighet.

Foto: Addlight

Foto: Anna von Brömssen
Foto: Addlight

Bryggorna utformas med utblickar och uppehållsplatser för att förhöja
värdet av vattenkontakten. Den naturliga växtfloran behålls och förstärks
med vass och andra vattenälskande arter. Trädridåer glesas ut, sly hålls
undan, för öppenhet och kontakt med vattnet. Kvällstid blir belysningen
viktig för säkerhet och atraktivitet.
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JÄMFÖRELSE AV UTBYGGNADSALTERNATIVEN
De tre utbyggnadsalternativen Small, Medium och Large, skiljer sig
åt med olika antal nya bostäder och de konsekvenser detta får. Även
bostadshusens våningsantal skiljer, främst ut mot Djursholmsvägen, där
alternativ Large har något högre antal våningar.
Nedan följer en kortfattad analys med utgångspunkt i några utvalda och
avgörande parametrar, som påverkas på olika och sätt, beroende på val
av utbyggnadsalternativ.
-Kulturskydd
Vid nybyggnation med närhet till byggnadsminnet Näsby slott, skall en
bedömning av utbyggnadsförslagen göras i samråd med länsstyrelsen.
Frågeställningar som t ex, i vilken grad detta byggnadsminne med slott
och park påverkas? Hur stort behöver respektavståndet vara runt byggnadsminnet, för att bevara autenciteten och helhetsupplevelse? Hur väl
är ny bebyggelse anpassad i sin utformnig till byggnadsminnet. Relevant
frågeställning i arbete med kulturhistoriska anläggningar är också hur
kulturminnen kan leva vidare med nytt innehåll och inte bli ett tomt skal
från en svunnen tid. Det är en analys som kommer göras i ett kommande
skede, men frågan har fångats in redan nu.
Närhet nya bostäder intill kulturminnet Näsby slott och barockträdgård,
är relativt lika mellan de tre utbyggnadsalrternativen. Large har något fler
bostäder norr om slottet, med en cirkelformad radhusgrupp. Ett bedömt
respektavsånd har inarbetats i utbyggnadsalternativen, samt fri sikt i allér samt viktiga axlar i barockparken.

-Befintlig båtuppläggning
Konsekvenser för båtsällskapet skiljer sig åt i de tre förslagen. I utbyggnasalternativ Small blir vinteruppläggningsplatserna kvar på samma
mark. I utbyggnadsalternativ Medium flyttas vinteruppläggningsplatserna
till andra sidan Djursholmsvägen, till kommunens nuvarande snö- och
sanduuplag. I utbyggnadsalternativ Large föreslås att vinteruppläggningsplatserna flyttas till annan plats inom kommunen (praktiskt går det
att flytta till andra sidan vägen, lika alt Medium).

-Trafik och trafikföring
Angöring och trafikföring till ny bebyggelse i de västra delarna klaras av
enligt bifogade illustrationer på ett beprövat sätt, med två tillkommande
angöringar från Djursholmsvägen.
Den södra delen med ny bebyggelse, med närhet till Näsby slott blir mer
problematsikt, då trafiken antingen måste passera söderifrån via befintlig
villabebyggelse, alternativt norrifrån och då passera tvärs byggnadsminnet via slottsallén eller genom barockparken. Problemet undviks genom
att inte bygga söder om byggnadsminnet, men då med konsekvenser att
ett färre antal nya bostäder kan byggas.

-Naturmiljö och rekreation
Näsby slott med park och obebyggda omgivningar, uppfattas idag som
ett rekreationsområde för omgivande bostadsområden, dock lite svårtillgängligt, med barriärer mot de centrala delarna och övriga Täby. Området längs vattnet nyttjas för sammanhängande strandpromenader, trots
vissa hinder och omvägar.
En utbyggnad av området kan delvis uppfattas som en privatisering och
ianspråkstagande av marken, som minskar omfattningen på tillgänglig
mark för rekreation. Minskade friytor kompenseras dock av ökad tillgänglighet på de relativt stora återstående parkytorna, samt en upprustad kontinuerlig strandpromenad, med nya bryggor, sittplatser mm.
Även möjligheten till ett öppet och välkomnande ”besökscentrum” ökar
tillgängligheten för kringboende. Utbyggnadsalternativ Small har naturligt
störst omfattning av parkmark och övrig obebyggd mark. I utbyggnadsalternativ Medium och Large är omfattningen övrig mark mindre p.g.a. att
området för båtuppläggningen bebyggs.

-Havsnivåer
En riskutredning om framtida havsnivåer, kan ev komma fram till att hänsyn skall tas till en framtida nivå på t ex +2 meter över befintlig havsnivå.
Då blir konsekvensen att ny bebyggelse med tvåvåningsbostäder närmast norr om Näsbyviken, enl alternativ Large inte blir möjlig. En lösning
kan vara att höja marknivån eller ställa byggnaderna på pelare. Även på
delar av mark med lågpunkter mot Djursholmsvägen, måste marknivån
höjas.

FÖRSTUDIE

-Idrottsplatsen för amerikansk fotboll
Täby Flyers hemmaplan för rugby blir kvar i utbyggnadsalternativ Small.
I utbyggnadsalternativ Medium flyttas planen något söderut, för att ge
plats till fler bostäder längs Djursholmsvägen. I utbyggnadsalternativ
Large föreslås rugbyplanen flyttas till annan plats i kommunen, för att
ge möjlighet för fler bostäder. I alternativ Large blir en mindre föreslagen
sportplan kvar.
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6. Fördjupade utredningar
Nedan förtecknas frågeställningar, som i nästa skede behöver fördjupade
utredningar:
1. STRANDSKYDD
Om gällande detaljplan ändras, så återinträder strandskyddet generellt
inom planområdet enligt 7 kap. 13 § miljöbalken, MB.
I samråd med länsstyrelsen behöver man pröva om förstudiens förslag
till bebyggelse är förenlig med strandskyddets syften och om särskilda
skäl föreligger till att bebygga enligt förslaget.
2. RISKANALYS
På grund av förändrat globalt klimat, förväntas havsnivåerna stiga i
framtiden i världens hav. I denna förstudie har förhöjda havsnivåer över
normalnivån illustrerats för +1, +2 samt för +3meter. Konsekvenser och
åtgärder för bebyggelsen behöver därför utredas vidare. Även geotekniska konsekvenser med ras och skred, behöver utredas för utvecklingsområdet.
3. GEOTEKNIK
Geoteknisk utredning med borrprover och grundvattennivåer tas fram.
Grundläggningsmetoder i olika delar av området och kostnader för detta
kan behöva utredas. Parkering på eller under mark kan utredas.
4. KULTURSKYDD
Näsby slott och tillhörande barockpark är byggnadsminne enl 3 kap. kulturminneslagen, med tillsynsansvar och myndighetsutövning av länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Samråd bör ske, för att stämma av synpunkter
om föreslagen bebyggelse i förstudien påverkar byggnadsminnet.
5. VÄGAR, TRAFIK, BULLER OCH STÖRNINGAR
Dimensionering bil- och GC-vägar, placering infarter, trafikföring, parkeringskapacitet mm inom området, behöver studeras vidare. Framtida trafikbelastning på Djursholmsvägen och bullerutredning behöver utföras,
som underlag till utformning av ny bebyggelse längs Djursholmsvägen.
Trafikens påverkan på byggnadsminne behöver utredas. Luftkvalitet och
vibrationer utreds.
6. BEHOVSBEDÖMNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
En bedömning skall göras i tidigt skede om detaljplan medför en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållning med mark och vatten
och andra resurser och därmed om en MKB ska göras eller ej.
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7. TEKNISK FÖRSÖRJNING
För VA- och elförsörjning utreds läge, dimensioner och kapacitetsberäkning, för att försörja området med el, vatten, avlopp, fjärrvärme samt
återvinningsstationer.
8. KOLLEKTIVTRAFIK
Busstrafikering av området, samt Roslagsbanans kapacitet behöver
utredas vidare.
Vidare kan en båtpendlarlinje mellan Hägernäs - Näsby slott - Ropsten
och vidare in till Stockholm utredas, i samverkan med andra kommuner
och SL eller annan operatör.
9. UPPLÄGGNINGSPLATSER FÖR BÅTAR
I utbyggnadsalternativ Small finns befintlig båtuppläggning kvar på arrenderad mark intill båtsällskapets brygganläggningar.
I alternativ Medium flyttas båtuppläggningen till kommunens tomt för
snöupplag, på andra sidan Djursholmsvägen. I alternativ Medium utreds
därför hur man kommer över Djursholmsvägen på ett praktiskt och säkert sätt. Ny plats för kommunens sandupplag utreds i detta fall.
I alternativ Large flyttas båtuppläggnngen till annan plats inom kommunen och samordnas ev med marinan i Viggbyholm.
Uppsägningstider för arrendeavtal mellan Näsbyvikens Båtsällskap och
kommunens fastighetsbolag, kan behöva kan sättas på bevakning för ev
åtgärd.

13. KOPPLING TILL REGIONALA STADSKÄRNAN
De önskvärda kopplingarna och stråken mellan den regionala stadskärnan och Värtans vatten, behöver utredas mer i detalj. Gång- och
cyckelstråk studeras hur de kan passera mellan målpunkterna, genom
befintliga bostadsområden, park- och gatumark på ett säkert och visuellt
tydligt sätt.
14. NATURMILJÖ OCH REKREATION
Befintliga naturvärden inventeras och beskrivs, med bl. a. den nya naturdatabasen som underlag. Konsevenser för vattenmiljön inventeras och
utreds tillsammans med nya behov och tillgänglighet. T. ex. strandpromenad, bryggor och ny badplats.

10. IDROTTSPLAN
Nyttjandeavtal mellan NIAM och hyresgäst kan behöva ses över, samt
fråga om placering av idrottsplats på annan mark inom kommunen.
11. GENOMFÖRBARHET och EKONOMI
Genomförbarhet för en exploatör bör överslagsmässigt beräknas i
de olika alternativen (S, M, L) för t ex hushöjder, parkeringslösningar,
grundläggning och hur det påverkar projektekonomin innan en detaljplan
utarbetas. Inför ett genomförande utreds etappindelningar, genomförbarhet avseende projektekonomi och kommunala investeringar.
12. PROGRAM FÖR KOMMUNAL LOKALFÖRSÖRJNING
Inom ramen för denna förstudie görs en bedömning av lokalbehovet för
förskolor, skolor och omsorg utifrån de tillkommande bostädernas behov.
I en fördjupad utredning behöver lokalförsörjningen även sammanvägas
med angränsande områdens förutsättningar, behov och förändringar!
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