METODBESKRIVNING
ELLA PARK

ARBETSMETODIK FÖR RENOVERING AV
DETALJPLANER I TÄBY KOMMUN

1

Introduktion
Denna metodbeskrivning syftar till att beskriva den metodik som SWECO Architects
har arbetat fram i samband med planläggning av renoveringsplaner i Täby kommun.
Metodbeskrivningen har tagits fram för att uppnå det syfte som har formulerats för respektive detaljplan. Inriktningen är att möjliggöra för en platsspecifik utveckling som bevarar
och utvecklar områdenas befintliga struktur, topografi, karaktärsdrag och natur- och kulturvärden, samt var ny bebyggelse, etablering av lokal handel, service och icke störande
verksamheter kan lokaliseras. De områden som berörs är:
Näsby Västra Park
Ella Park
Ensta
Metoden ska ses som ett alternativ till angreppssätt för villasamhällen som står inför en
utveckling och förändring och i detta aktuella projekt en grundförutsättning för planläggningen.
Centralt för metodiken har varit att studera de aktuella områdena utifrån såväl övergripande som detaljerad nivå. Metodutvecklingen har varit beroende av flertalet platsbesök.
Metoden består av en inledande inventering samt en analys. Metodbeskrivningen är uppbyggt på en generell del (del 1-2) som omfattar samtliga tre renoveringsplaner.
Illustrationer och tabeller (del 3) är specifika för varje område.

Framtagen av Sweco Architects:
Linnéa Forss
Linda Hartzell
Minna Jersenius
Örjan Lindbeck
Erik Mejer
Daniel Rogat
Carl Johan Rydell
Ingar Vebjørnsen
Kent Wiklund
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1. Inventering
1.1 Planinventering
Metoden inleddes med en omfattande planinventering i vilken samtliga gällande planer för respektive
planområde inventerades. Genom detta skapades förståelse för områdenas framväxt samt den planmosaik
som idag finns (se illustration A).
I detta första skede omfattade planområdena hela de ursprungliga stads- och avstyckningsplanerna.
Inventeringen sammanställdes i Excel med följande information avseende planernas reglering:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Minsta tillåtna tomtstorlek
Maximal byggnadsarea för huvudbyggnad per fastighet
Maximal byggnadsarea för komplementbyggnad per fastighet
Maximal total byggnadsarea per fastighet
Högsta tillåtna höjd för huvudbyggnad
Högsta tillåtna höjd för komplementbyggnad
Genomförandetid
Laga kraft år
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1.2 Fastighetsinventering
Fastighetsinventeringen syftade till att undersöka befintlig bebyggelse och skapa en bild av verkligheten.
Resultatet jämfördes med den tidigare genomförda planinventeringen i syfte att se över planstridighet. I
vissa områden kunde stora och många avvikelser konstateras. För att resultatet av fastighetsinventeringen skulle kunna jämföras med resultatet från planinventeringen så söktes här samma information som
tagits fram i plananalysen, dvs:
•
•
•
•
•
•

Fastighetsstorlek (se illustration C)
Byggnadsarea för huvudbyggnad per fastighet
Byggnadsarea för komplementbyggnad per fastighet
Total byggnadsarea per fastighet (se illustration D)
Byggnadsarea per fastighet
Notering avseende om byggnaden var inmätt

Inventeringen genomfördes med hjälp av kommunens GIS-karta ”Solen”. Viktigt att påtala är felmarginaler
i form av differens mellan inmätning i Solen och verkliga byggnadsareor. Byggnader som ej är inmätta ska
beaktas vid bedömning av inventeringens tillförlitlighet eftersom de är tolkade från ett flygfoto.
Informationen sammanställdes i Excel (se tabell B). Under inventeringen gjordes följande avvägningar:
•
•
•
•

Värden >0,3 avrundades uppåt till heltal innan siffrorna fördes in i Excel.
Samtliga komplementbyggnader räknades med oavsett storlek, dvs. lekstugor m.m. som benämns som
komplementbyggnad i Solen ingår i analysen.
Komplementbyggnader sammanbyggda med huvudbyggnader räknades samman som en
huvudbyggnad.
”Inmätt” avser enbart huvudbyggnad.

Resultatet från fastighetsinventeringen illustrerades i kartor (illustration C-D).
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1.3 Områdesinventering
Nästa steg i metoden bestod av inventering av planområdena samt intilliggande områden. Därefter studerades planområdena i sig (se planbeskrivning). Inom och i anslutning till planområdena studerades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobilitet/rörelse (gatustruktur, stråk, kopplingar)
Grönstruktur
Målpunkter/noder
Offentliga rum
Mentala och fysiska barriärer
Verksamheter
Kvartersmark/allmän plats
Kollektivtrafik/infrastruktur
Utvecklingsområden/pågående planer intill planområdet

Syftet med områdesinventeringen var att ta fram ett underlag för en planläggning som främjar planområdenas integrering med deras omgivning, samt att peka ut strategiska lägen för olika typer av utvecklingsinriktningar.

1.4 Fältstudie
För att översätta resultatet från inventeringarna till upplevelser av planområdena genomfördes flera platsbesök. Syftet var att få en känsla av platsen och dess karaktär. Platsbesöken utgjorde viktiga moment i
metoden och ligger till grund för definitionen av områdenas karaktär.
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2. Analys
Inventeringen utgjorde underlag för analysarbetet för att se hur önskvärd utveckling uppnås i enlighet
med de tre renoveringsplanernas syfte som utgick från följande frågeställningar:
1. Befintliga förhållanden - hur ser det ut idag?
2. Utifrån befintliga förhållanden - vilken generell reglering (exploateringsgrad, fastighetsstorlek, m.m.) är
lämplig för hela planområdet?
3. Hur påverkas områdena av den föreslagna regleringen? Uppnås önskvärd utveckling på rätt plats
utifrån karaktär och läge? Vilka planbestämmelser leder till önskat resultat i enlighet med planernas
syfte?
4. Inom de områden där önskvärd utveckling inte uppnåddes justerades regleringen till att bli
områdesspecifik.
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2.1 Fastighetsstorlekar
Metodiken för att reglera minsta fastighetsstorlek var att utifrån plan- och fastighetsinventeringen undersöka befintliga fastighetsstorlekar, samt dess geografiska läge inom planområdet. Reglering i gällande
planer användes som utgångspunkt vid val av minsta fastighetsstorlek. Utifrån fastighetsinventeringen
(tabell B) beräknades medelvärdet på fastighetsstorlekarna som också fick utgöra utgångspunkt för föreslagen reglering.
Utifrån ett resonemang om att undvika planstridighet prövades olika reglering. Möjlig reglering prövades
också genom att beräkna antal styckningsbara fastigheter samt var dessa styckningar kunde ske.
Generellt fördes ett resonemang kring huruvida styckning av fastigheter ändrar eller bevarar karaktären.

2.2 Konsekvensanalys steg 1
En viktig strategi har varit att reglera exploateringen utifrån områdets karaktär. Konsekvensanalys steg 1
och steg 2 genomfördes i syfte att undersöka hur föreslagen exploateringsgrad inverkar på och förändrar
karaktären på olika platser inom planområdena. Underlaget för konsekvensanalysen har varit fastighetsinventeringen.
Genom analys av dagens exploateringsgrad (illustration C) samt reglering i gällande planer sattes till en
början en generell reglering. Utifrån föreslagen exploateringsgrad studerades sedan antalet planstridiga
fastigheter. Nästa steg var att testa konsekvensen av den generella exploateringsgraden i en karta (illustration E) för att se var exploateringen kan öka med föreslagen reglering. Kartan (konsekvensanalysen)
ger en indikation om var ny bebyggelse kan tillkomma. I enlighet med tidigare analyser fördes här ett
resonemang kring huruvida den ökade exploateringen skedde på rätt plats med hänsyn till karaktären.

8

1. Förutsättningar 			2. Analys				3. Bilagor

2.3 Konsekvensanalys steg 2
För att visuellt förklara hur den föreslagna exploateringsgraden kan fördelas rumsligt genomfördes
analyser utifrån tre scenarios; small, medium och large. Dessa analyser tar ej hänsyn till övrig reglering
(prickmark, avstånd till fastighetsgräns, antal huvudbyggnader per fastighet, etc.) i planförslaget
och är därmed endast illustrationer över tänkbar utveckling. Två områden valdes ut; ett med extra
bevarandevärde och ett område mer lämpligt för utveckling.

Scenario 1- utveckling i känslig miljö (illustration F)

Small: motsvarar fastigheternas befintliga exploatering
Medium: fastigheterna exploateras upp till föreslagen maximal exploateringsgrad
Large: fastigheterna exploateras upp till föreslagen maximal exploateringsgrad och bebyggs därutöver
med 55 kvadratmeter bygglovsbefriade åtgärder.

Scenario 2 - utveckling på önskvärd plats (illustration G)

Small: motsvarar fastigheternas befintliga exploatering
Medium: fastigheterna exploateras upp till föreslagen maximal exploateringsgrad
Large: fastigheterna exploateras upp till föreslagen maximal exploateringsgrad och bebyggs därutöver
med 55 kvadratmeter bygglovsbefriade åtgärder.

3D visualisering (illustration H)

För att få ytterligare uppfattning om hur områdena påverkas visuellt av den föreslagna regleringen togs
mer detaljerade visualiseringar fram. Dessa illustrationer ska endast förmedla en känsla och är inte
baserade på underlaget från inventeringen.
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3. Illustrationer & tabeller

Ursprungsplanen E12 redovisas i blått. Föreslaget
planområde redovisas i rött. Gällande stadsplaner
redovisas i grönt.

ILLUSTRATION A: Planmosaik
10
1. Förutsättningar				2. Analys				3. Bilagor

TABELL B: Fastighetsinventering
1. Förutsättningar 			2. Analys				3. Bilagor
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Kartan visar planområdets befintliga tomtstorlekar. Kartan utgjorde underlag för en
generell minsta tomtstorlek för hela planområdet.

policy inom kommunen, var att många tomter har
en storlek mellan 1500 kvm - 1600 kvm. Dessa
fastighetsägare hade i så fall inte haft möjighet att
stycka av sina tomter.

750 kvm valdes som minsta tomtstorlek. Detta
grundar sig i avstyckningsplanens (E12) reglering
om minsta tomtstorlek om 1500 kvm. En
halvering av 1500 kvm sågs som en naturlig
konsekvens och som en möjlig utveckling av området.
Den minsta befintliga tomtstorleken är 749 kvm.
Argumentet att inte använda 800 kvm, som är

ILLUSTRATION C: Befintliga fastighetsstorlekar
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Kartan visar planområdets befintliga
exploateringsgrad. Kartan utgjorde underlag för en
generell exploateringsgrad för hela planområdet.
För planområdet valdes en största
exploateringsgrad om 25 % av fastighetsarean.
Exploateringsgraden valdes med hänsyn till den
grönskande karaktären, brokigheten och den
befintliga skalan på bebyggelsen.

ILLUSTRATION D: Befintlig exploatering
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0-4,99 %
5-9,99 %
10-14,99 %
15-19,99 %
20-24,99 %
Planstridig

Kartan visar hur och var karaktären kan förändras
med en högsta exploatering om 25% av
fastighetsarean.
Analysen har beaktat att bygglovsbefriade åtgärder
om totalt 55 kvm kan uppföras på tomten. Det
skulle innebära att exploateringen som trots en
reglering på 25% uppgår till 30 % på de mindre
tomterna.
Med en exploateringsgrad om 25 % blir endast 16
fastigheter planstridiga.

ILLUSTRATION E : Konsekvensanalys steg 1. Analys på omgivningsnivå.
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Avstyckningar har gjorts enligt bestämmelse minsta tomtstorlek 750 kvm
Tomter har exploaterat maximalt enligt hösta exploatering 25%

0-4,99 %
5-9,99 %
10-14,99 %
15-19,99 %
20-24,99 %
30Planstridig

Kartan visar hur och var karaktären kan förändras
om styckningsbara tomter styckas enligt
bestämmelsen om minsta tomtstorlek 750 kvm och
högsta exploatering 25 % kvarstår.
Analysen visar att avstyckningarna har stor
inverkan på exploateringen och karaktären, vilket
kan få konsekvenser för områdets karaktär. Detta
resulterade i vidare analys och en differentierad
exploateringsgrad på kvartersnivå.
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Avstyckningar har gjorts enligt bestämmelse minsta tomtstorlek 750 kvm
Tomter har exploaterat maximalt enligt hösta exploatering 25%

Händer lite på plats
för önskvärd utveckling

0-4,99 %

Händer mycket
i känslig miljö

5-9,99 %
10-14,99 %
15-19,99 %
20-24,99 %
30Planstridig

För att se hur konsekvensen av bestämmelserna
minsta tomtstorlek 750 kvm och maximal
exploatering 25% kunde se ut i mer detalj gjordes
tre scenarios; small, medium och large. Två
områden valdes ut.

avstyckningar och nybyggnad redan pågår i större
utsträckning.

Händer mycket i känslig miljö
Del av kvarter där en hög andel bebyggelse kan
tillkomma (rött i kartan) i en miljö med viktiga
karaktärsdrag för området i stort.
Händer mycket på plats för önskvärd utveckling
Del av kvarter i ett centralt strategiskt läge där

ILLUSTRATION F : Konsekvensanalys steg 2. Analys på kvartersnivå.
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Händer mycket i känslig miljö
Tomter styckas inte

Händer mycket i känslig miljö
Tomter styckas enligt 750 kvm minsta tomtstorlek

Small - Befintlig BYA

Medium - Utbyggnad tom 25%

Large - Tillskott 55 kvm
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Händer lite på plats för önskvärd utveckling
Tomter styckas inte

Händer lite på plats för önskvärd utveckling
Tomter styckas enligt 750 kvm minsta tomtstorlek

Small - Befintlig BYA

Medium - Utbyggnad tom 25%

Large - Tillskott 55 kvm
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ILLUSTRATION H: 3D visualisering
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