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Detaljplan för fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 m.fl,
Näsbypark
HANDLINGAR
 Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2014-10-24
 Illustrationsplan, 2014-10-24
 Planbeskrivning (inklusive gestaltningsprogram) 2014-10-24
 Genomförandebeskrivning 2014-10-24
 Utställningsutlåtande 2014-10-24

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ca 280 bostäder i flerbostadshus, med
möjlighet till handel i bottenplan, inom fastigheterna Stansen 1, Stansen 2 och
Degeln 1 samt delar av Degeln 3 och Näsbypark 73:64. Detaljplanen bekräftar
även befintlig skolanvändning som idag bedrivs med stöd av tidsbegränsat
bygglov. För de fastigheter där skola bedrivs idag möjliggörs en flexibel
användning. Parkeringsmöjligheter för besökare till Norskogsbadet möjliggörs
inom planområdet.
Området ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator och
parkentré, förtätad bebyggelse och varierat innehåll.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Riksintressen
Med riksintresse menas geografiska områden som är av nationell betydelse för
en rad olika samhällsintressen. I Täby finns riksintresse för naturvärden,
kulturvärden, trafik och järnväg.
Inom planområdet finns inga riksintressen.
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Miljökvalitetsnormer luft
Täby kommun är medlem i Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund. Det
innebär att kommunen har information om senaste data över luftkvalitén i
Stockholms län.
Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids inom planområdet Stansen och
Degeln.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Täby kommun är medlem i kustvattenvårdsförbundet som har aktuella data över
kustens vattenkvalité, däribland Stora Värtan. En klassning av Stora Värtan har
utförts av vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. Den ekologiska statusen är
2009 otillfredsställande ekologisk status. Den kemiska statusen (exklusive
kvicksilver) har 2009 klassificerats till god kemisk ytvattenstatus.
Miljökvalitetsnormen (målnormen) har fastställts till ”god ekologisk status med
tidsfrist till 2021” och ”god kemisk ytvattenstatus 2015”.
Vattenkvaliten i Stora Värtan, och andra sjöar och vattendrag i Täby påverkas i
stor utsträckning av dagvatten. Därför utreds alltid förändringen av
dagvattenflöden till följd av en exploatering, så även i detta projekt.

Lägesbestämning
Planområdet är lokaliserat i den östra delen av Nytorps industriområde
(fortsättningsvis kallat Nytorpsområdet) och omfattas av fastigheterna Degeln 1
och 3, Stansen 1, Stansen 2, del av Näsbypark 73:64 samt Näsbypark 2:9. Inom
planområdet finns idag verksamheter för kontor, skola, lager och lättare industri
med tillhörande parkering.
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Ortofoto med plan- och fastighetsgränser

Areal
Planområdets areal är ca 4,5 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Näsbypark 73:64 och Degeln 3 ägs av Täby kommun, övriga
fastigheter är i privat ägo.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Täby kommuns översiktsplan Det nya Täby – Översiktsplan 2010 - 2030
(antagen av kommunfullmäktige i december 2009) redovisas planområdet som
förändringsområde för i huvudsak bostäder. Centralparken redovisas som en

4(26)
PLANBESKRIVNING
2014-10-24

Dnr SBN 90/2007-20

grönyta med mycket högt rekreativt värde. Ett önskvärt grönstråk redovisas över
E18 mellan Centralparken och Täby centrum.

Detaljplaner och bygglov
Fastigheterna Degeln 1 och Degeln 3 omfattas av detaljplan D149 vilken anger
markanvändning för i huvudsak kontor och lätt industri samt parkering.
Fastigheten Stansen 1 omfattas av detaljplanerna S104 och S53 vilka anger
industri som huvudsaklig markanvändning. Även del av fastigheten Näsbypark
73:64 omfattas av detaljplan S104 vilken anger markanvändning park och gata.
Skolverksamheterna inom fastigheterna Degeln 1 respektive Stansen 1 bedrivs
idag med stöd av tidsbegränsade bygglov eftersom markanvändningen strider
mot gällande detaljplaner. De tidsbegränsade byggloven gäller fram till
2015-05-01 respektive 2015-07-08.

Verksamhetsplan
Stadsbyggnadskontoret fick uppdraget att planlägga området genom Täby
kommuns Verksamhetsplan 2011. I verksamhetsplanen anges aktuellt område
omfatta ca 300 lägenheter i flerbostadshus med tidigast möjliga byggstart 2012.

Avfallsplan
Det regionala avfallsbolaget SÖRAB ägs av tio kommuner. Nio av dessa
kommuner har tagit fram en gemensam avfallsplan som i december 2008 antogs
av kommunfullmäktige i Täby. I planen redovisas riktlinjer för avfallshanteringen
fram till år 2020. Ett av målen är att avfallshanteringen ska vara en del av ett
hållbart samhälle där människan står i centrum.

Grönplan
Täby kommuns grönplan Halva Täby grönt visar visionen för kommunens parkoch naturområden. Grönplanen redovisar ett sektorsintresse och är ett underlag
till bland annat översikts- och detaljplaner, där avvägningar görs mot andra
intressen. Grönplanen antogs av miljö- och byggnämnden (nuvarande
stadsbyggnadsnämnden) 2005-02-15. Närheten till Centralparken gör att
området har mycket god tillgång till stadspark.
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Miljöplan
Miljöplanen innehåller en nulägesbeskrivning av miljön i Täby och förslag till
lokala miljömål för kommunen. Planen behandlar bl.a. vatten, luft,
klimatpåverkan, natur, trafiksituation och tar också upp olika miljörisker. De fyra
övergripande miljömålen för kommunen är begränsad miljöpåverkan, god
vattenmiljö, halva Täby grönt och god bebyggd miljö. Miljöplanen antogs av
kommunfullmäktige den 21 juni 2010.
Som ett led i genomförandet av inriktningsmålen kommer miljöhänsyn i
stadsplaneringen vara en viktig fråga.

Dagvattenpolicy
Täby har tillsammans med fyra grannkommuner gått samman i Oxunda
vattensamverkan där man tagit fram en dagvattenpolicy som antagits av
kommunstyrelsen i vardera kommun. I Täby gäller policyn för hela kommunen,
alltså även den del som inte avrinner till Oxundaån. Kommunstyrelsen fastställde
dagvattenpolicyn i november 2001.

Bullerprogram
Täby kommun antog ett bullerprogram 2009-10-20. Enligt detta gäller följande:
Vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur tillämpar kommunen de av
riksdagen fastställda riktvärdena samt i vissa fall avsteg från dessa i enlighet med
avstegsfallen i Boverkets allmänna råd om buller i planeringen.

Program för planområdet
Ett program för planområdet har tagits fram och varit ute på samråd under tiden
2011-06-21 t.o.m. 2011-09-15. Samrådsmöte för programmet hölls den 17
augusti 2011. Inkomna skriftliga yttranden sammanfattas och kommenteras i
programsamrådsredogörelse.

Grön resplan
Byggherrarna har tagit fram en Grön resplan i enlighet med kommunens
parkeringsstrategi. Områdets förutsättningar har sammanvägts och bedömningen
är att parkeringsnormen kan reduceras från 11 till 9 bilplatser per 1000 m2 BTA.
Inriktningsbeslut om sänkning av parkeringsnorm till följd av Grön resplan för
detaljplanen fattades av stadsbyggnadsnämnden den 2014-02-18.
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Pågående planeringsprojekt i omgivningen
Trafikplats Roslags-Näsby
Roslags-Näsby trafikplats behöver byggas om för att förbättra framkomligheten
och för att höja trafiksäkerheten för alla trafikslag i området. Vidare behövs
ytterligare en trafikplats för att få en fungerande trafiksituation i centrala Täby.
Arbetet med planeringen av ombyggnaden av trafikplatsen sker i samarbete med
Trafikverket. Parallellt med detaljplaneprocessen och inom ramen för väglagen
upprättar Trafikverket en vägplan för trafikplatsen. Vägplanen får inte strida mot
detaljplanen.
Centralparken
Under 2013-2014 har Centralparken rustas upp till en stadspark med ett högre
rekreativt värde och ett mer varierat utbud gällande innehåll och aktiviteter, De
två lekplatserna har byggts om och kompletterats med nya lekredskap. Parken
har fått fler planteringar liksom nya gångvägar, möbler, belysning, odlingslotter
och aktivitetsytor.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Hållbarhet
En hållbarhetsprofil har tagits fram för området. Hållbarhetsprofilen formulerar de
mål som byggherrarna valt att fokusera på utöver de lagstadgade miljö- och
hälsoskyddskraven. Man har då valt att fokusera på bilpool, sopsortering i
fraktioner, gröna gårdsmiljöer, rasterytor på parkeringsplatser, sedumtak på
komplementsbyggnader, goda möjligheter till cykelförvaring, låg
energiförbrukning i husen (under BBR) energiklassade vitvaror, LED-belysning i
trapphus, snålspolande toaletter samt deklaration av giftfria byggnadsmaterial.

Natur
Mark och vegetation
Karaktärsgivande för Nytorpsområdet och dess omgivning är tall- och
granbevuxna höjdpartier med inslag av lövträd. Barrskogen återfinns både i
naturlika skogspartier och i det parkliknande området Fantasibacken.
Centralparken redovisas i Täby kommuns grönplan som en grönyta med mycket
högt rekreativt värde.
Området är relativt kuperat. Marknivån varierar mellan +12 och +21. Inom
fastigheten Degeln 1 finns ett tallbevuxet område med inslag av gran, asp och
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sälg. I nordost fungerar det som ett visuellt skydd gentemot befintlig bebyggelse
och E18. Vid behov kan naturmarken gallras för att släppa in ljus mot fasader och
öka framkomlighet, men det ska göras med omsorg och i samråd med sakkunnig
för att inte riskera att förstöra områdets karaktär. För att säkerställa att det
tallbevuxna området på fastigheten Degeln 1 bevaras i möjligaste mån, skyddas
större delen av träden genom en bestämmelse (n2) i detaljplanen.
Inom planområdet finns också enstaka större trädsolitärer. Längs med
Maskinvägen finns grova tallsolitärer som skapar en karaktärsfull rumslighet kring
gatuavsnittet. De äldre tallarna bidrar starkt till områdets karaktär och
naturvärden och bedöms vara av högt värde. Den solitär som påverkas av
planförslaget skyddas i planen genom planbestämmelse.
Gång- och cykelvägen genom planområdet kantas till viss del av trädrader. I den
södra delen finns några mindre björkar och i den norra delen finns en rad med
sex tysklönnar. Tysklönnarna bedöms vara i dålig kondition och kommer därför
att fällas. Dessa ersätts av en ny trädrad om ca 13 träd. Befintliga björkar
påverkas inte av planförslaget.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning har utförts (se Projekterings PM Geoteknik dat
2012-02-10 samt Markteknisk undersökningsrapport dat 2012-02-10). De
geotekniska förhållandena för upprättande av grundläggning för byggnaderna har
fastställts och en utredning om möjligheten för perkolation av takvatten (LOD)
inom området redovisas.
De geotekniska förhållandena för området är indelade i fyra områden, norr,
söder, öster samt väster. Marken för dessa områden består överst främst av
fyllningsjord bestående av stenig, grusig sand, tegelrester och lera med
torrskorpekaraktär.
Grundvattennivån har uppmätts och har en varierande trycknivå mellan +11,6 till
+12,12 vilket motsvarar en variation på djup under mark mellan 1,9m till 3,6m.
Kompletterande geotekniska undersökningar ska utföras.
Förorenad mark
Tre utredningar har utförts med avseende på förorenad mark inom området
”Miljöteknisk markundersökning Kv. Degeln 1 och 3” Täby daterad 2011-05-27
Tyréns”, Miljöinventering inför rivning – Kv Stansen 1”, daterad 2012-05-20
Structor samt ”Översiktlig miljöbedömning avseende förekomst av förorenad
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mark inom Stansen 1”, Täby, 2013-02-25. Utredningarna visar att det på Degeln
1 och 3 inte finns någon förekomst av markföroreningar och därmed inte heller
något behov av att vidta åtgärder för att marken ska kunna anses lämplig för
bostäder. På Stansen 1 har två inventeringar genomförts (se ovan). Den första
genomfördes innan industribyggnaderna revs och den senare efter det att
byggnaderna rivits. Den senare, daterad 2013-02-25, visar att marken inom
Stansen 1 överlag inte innehåller förhöjda halter av föroreningar jämfört med
generella riktvärden för bostadsmark, baserat på erhållna analyssvar. Enstaka
prov överskrider marginellt riktvärden känslig markanvändning avseende olja och
kobolt. Bedömningen är dock att detta inte utgör någon förhöjd miljö- och
hälsorisk för människor som kommer att vistas inom planerade bostadskvarter
efter produktion. Inga ytterligare provtagningar eller åtgärder bedöms behövas i
nuläget. Förorenade överskottsmassor i samband med husproduktion
transporteras till godkänd mottagningsanläggning eller annan plats godkänd av
kommunen.
Radon
Marken inom planområdet bedöms som s.k. normalriskmark vad gäller radon. För
att undvika radon inne i bostäderna byggs husen radonsäkert.
Risk för skred/höga vattenstånd
Enligt dagvattenutredningen (se bilaga: ”Stansen- PM dagvattenhantering”
daterad 2012-06-13 av Tyréns, reviderad 2013-09-10) framgår att byggnaderna
med omgivning planeras så att inga lågpunkter uppstår på områdets innergårdar.
Förutsättningarna bedöms som goda att klara extrema nederbördstillfällen inom
planområdet och ledningssystemet bedöms ha god kapacitet. Iakttagelser om
översvämningar i området är inte kända hos kommunen. Det finns en markant
lågpunkt vid slutet av maskinvägen som kan drabbas av vattenansamlingar vid
intensiv nederbörd och där kommer att anläggas ett perkolationsmagasin.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Den nya bebyggelsen i Nytorpsområdet har placerats så att området knyts
starkare till omgivande stadsdelar. I norr finns möjligheter att förlänga Parkstråket
över Galoppfältet och i söder utformas Maskinvägen till ett gaturum som knyter
an till Centralvägen. Nytorpsvägen som idag går genom området har förlängts in i
det nya bostadsområdet. Gatorna bildar en slinga genom området. Viktiga
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målpunkter i området är arbetsplatserna, skolor och badanläggningen
Norskogsbadet.

Gatusektioner, Centrala stråket och kvartersgata, illustration White arkitekter

Området utgörs av ett centralt stråk, Källtorpsvägen som mynnar i Centralparken.
En ny parkentré/entrépark i slutet av det centrala stråket, ger en orientering i
området och visar kopplingen med stadsdelen norrut, söderut och Centralparken.
Gatorna samlar rörelserna i området och gör att området upplevs som bebott och
trivsamt. Längs sidorna finns kantstensparkering. Parkeringsplatserna längs med
allmänna gator nyttjas gemensamt för besökare till bostäder, förskola,
verksamhet, parken och badet.
Entréer orienteras mot gatorna. Gång- och cykelvägen längs det centrala stråket
utförs upphöjt vid korsningarna för att tydligt prioritera cyklister och gående före
korsande biltrafik. Badanläggningen nås med en ny angöringsgata från norr och
via en cykelväg som är separerad från bilvägen. Genom sammankopplingen av
Maskinvägen och Nytorpsvägen kan vändplanerna utgå och sopbil angöra längs
Centrala stråket.
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Gatusektioner, Maskinvägen och gata vid badet, illustration White arkitekter

För att som gående eller cyklist nå Täby centrum från Nytorpsområdet finns idag
ett gång- och cykelstråk under E18 och vidare genom Grindtorp. Gång- och
cykelstråket ansluter till Nytorpsvägens nordvästra del. För att nå Roslags-Näsby,
går en separerad gång- och cykelväg längs Centralvägen längs med
Nytorpsområdet. På resterande del sker idag gångtrafik på trottoar och cykeltrafik
i blandtrafik men det byggs om till egen gc-bana när trafikplats Roslags Näsby
byggts om. När bostadsområdet är uppfört kommer cykling genom området att
kunna ske på egen cykelväg. Idag sker cykling på Nytorpsvägens körbana.
Kollektivtrafik
Nytorpsområdet försörjs med lokalbussar genom den linje som går mellan Täby
centrum – Näsbypark – Täby centrum. Hållplatser finns på Centralvägen och
Grindtorpsvägen. Till motorvägsbusshållplatser på E18 är det cirka 800 meter.
Till hållplatser för Roslagsbanan vid Roslags-Näsby samt Näsby Allé är det cirka
1,5 respektive drygt 1 km.
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Parkering, varumottagning, utfarter
Till de nya bostäderna ska parkeringsnormen 9 bilplatser per 1000 m2
BTA ovan mark, inklusive besöksparkering, tillämpas. Markreservat om totalt 20
parkeringsplatser redovisas på illustrationsplanen. All bostadsparkering ska ske
på kvartersmark men besöksparkering kan lösas på allmän plats som
kantstensparkering. Parkering kommer till största delen att utföras i garage under
mark. Garaget ska inte vara synligt ovan mark, och infart ska ske från
kvartersgata i de flesta fall. Bjälklag ovan garage skall utföras som planterbart
bjälklag med grönytor och buskar.
Parkering och angöring för skolverksamhet, inklusive hämtning och lämning av
barn, skall ske inom fastighetsgräns och följa angiven parkeringsnorm på 8
parkeringsplatser/ 1000m2 BTA ovan mark. 1/3 av p-normen för Futuraskolan får
läggas som besöksparkering med skyltning kort tid på lokalgata.
Ny angöring till Norskogsbadet skapas i planen. Parkeringen till badet uppförs
intill badet vid kullen och bostadshuset. Resterande parkering för badgästerna
sker utmed Nytorpsvägen. Besökande till badet kan samnyttja gatuparkeringen
med besökande till övriga verksamheter. Cykelparkering flyttas till norra sidan av
gång- och cykelvägen mot parken. Asfaltytor begränsas om möjligt och
sommarparkeringen vid badet kan utföras som grusad yta för att förbättra
infiltrationen av dagvatten. Gång- och cykelstråket som leder förbi badet
separeras från körytorna. Varuleveranser till badanläggning sker i östra delen av
bilparkeringen. Separerat avlastningsyta byggs inte, men utrymme för att
backvända ett fordon ges.
Bilpool
En förutsättning för tillämpning av angiven parkeringsnorm är att en bilpool
inrättas. Byggherrarna har redovisat tio parkeringsplatser för poolbilar på
kvartersmark. Dessa bilpoolsparkeringar ska uppföras utöver angiven
parkeringsnorm. Byggherrarna har på illustrationsplanen redovisat markreservat
för totalt 20 parkeringsplatser. Markreservatet kan användas för ett eventuellt fall
att bilpoolen upphör efter de avtalade fem åren. Markreservatets platser
tillsammans med de tio bilpoolsplatserna skulle motsvara halva föreslagna
reduktionen av parkeringsnormen.

Ny hämtning/ lämning Engelska skolan
Den nya utformningen av parkering för hämtning och lämning av skolbarn till
Engelska skolan har utformats enligt illustration. Lösningen medger 21 p-platser

12(26)
PLANBESKRIVNING
2014-10-24

Dnr SBN 90/2007-20

varav 18 p-platser läggs som sneda parkeringsplatser (70 grader) i mittskeppet.
Det ger möjlighet för föräldrar att följa med barnet in i skolan. Tre stycken
parkeringsplatser är placerade på den östra sidan om mittskeppet och de
platserna är avsedda för ”snabb” lämning och fordon får inte stanna längre än 10
minuter. Det kommer att behövas överkörningsbara ytor för lastbil (varutransport)
vid det södra övergångstället. Varutransporterna kommer att styras så att de inte
sker vid skoldagens början och slut. Övergångställena på norra samt södra sidan
av parkeringen kommer att säkerställas med gupp för att förhindra fordon från att
köra för snabbt.

Illustration över hämtning/lämning vid Engelska skolan, Tyréns

Befintliga byggnader
Nytorp är i dag ett renodlat verksamhetsområde som i huvudsak är befolkat
dagtid. Området innehåller traditionella kontors- och verksamhetsbyggnader.
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Flera byggnader har inslag av tegel i fasaden, en rödaktig fasadfärg och många
fönster. Några byggnader sticker ut genom sin vitgråa färgsättning.
Trots ett visst mått av sammanhållande element ges ett brokigt och spretigt
intryck av områdets bebyggelsekaraktär. Våningsantalet varierar mellan en till
fem våningar.

Foto från planområdet

Industribyggnad i den norra delen av fastigheten Stansen 1 har rivits. Byggnaden
på fastighetens södra del är uppförd i en våning med en gulaktig putsfasad och
används som förskola. Byggnaden inom fastigheten Degeln 1 har karaktären av
en solid byggnad ensamt placerad på en höjd. Den ligger inskjuten från
Nytorpsvägen och mot gatan finns stora grindar och ett högt staket. Fasaden
består av mörkrött tegel. Byggnaden väster om Maskinvägen är en karaktärsfullt
svängd byggnad uppförd i mörkt tegel. Den är väl anpassad till terrängen och
vegetation växer nära fasaden.
Bebyggelse vid Norskogsbadet består av två mindre träbyggnader i en våning.
Bostäder
Inom planområdet möjliggörs ca 280 lägenheter i flerbostadshus. Den generella
våningshöjden är 4-5 våningar och högdelarna är 7-8 våningar. Höjderna på
högdelarna är valda för att tydligt skilja sig från omgivande kvarter och befintliga
hushöjder i området som varierar mellan 1-5 våningar. Högdelarna samspelar
med vegetationen intill och är placerade så att goda solförhållanden råder för
badet under sommarmånaderna. Högdelarnas placering gör även att
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bostadsgårdarna får en bra balans mellan soliga och skuggiga platser. De högre
husen ska utformas som sammanhållna smäckra volymer med släpp intill som
förstärker detta och ger möjligheter till rum mot tystare sida. Högdelen mot norr
och E18 ska både skärma av buller och länka samman bebyggelsen längs
Nytorpsvägen ner mot söder. För att förstärka slankheten i volymen är gavlarna
smala. De högre husen har anpassats i höjd till trädtopparna på angränsande
höjder och placerats så att de markerar den öppna platsen vid mötet med parken,
det centrala stråket och områdets entré mot Centralvägen och mot
Nytorpsvägen.

Perspektiv, vy från parken, White arkitekter

Innergårdar
Bostadsgårdarna i området ska vara en rik närmiljö som präglas av mångfald och
kvalitet i material, funktion, utformning och innehåll. Gårdarna ska ha
förutsättning för grönska. Samtliga gårdar i området möter naturbackarna och här
kan ges möjlighet för intressanta möten mellan naturen och gårdarna.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planbestämmelserna möjliggör en flexibel användning av de fastigheter där skola
och förskola inryms idag. De användningar som medges är skola. Förskola,
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kontor, icke störande industri samt vård- och omsorgsboende. I samma byggnad
som Engelska skolan finns SQC (Swedish Qualification Centre AB) är ett
oberoende kvalificeringsorgan som övervakar, bedömer och dokumenterar
kvalificering av oförstörande provningssystem för svensk kärnkraftsindustri. Ingen
farlig verksamhet pågår inom området.
Offentlig service
I Nytorpsområdet finns två fristående skolor med årskurser 4-9 respektive
6-9. I området finns även en fristående skola med ett mindre antal elever
från årskurs 1-6 samt en fristående förskola med 100 platser. Flera befintliga
fristående skolor har ansökt om att utöka sin verksamhet eller har möjlighet att
utöka. Det finns inget ytterligare behov av skolverksamheter inom
Nytorpsområdet med anledning av de nya bostäderna. Behovet täcks dels
genom befintliga skolor inom området, dels genom planerade eller befintliga
skolor i närheten.

Möjlig handel i bottenplan, White arkitekter

Kommersiell service
Inom Nytorpsområdet finns olika former av verksamheter såsom kontor,
skola, brandstation samt restaurang vilka huvudsakligen är verksamma
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dagtid. Planen medger handel i bostadshusens bottenvåning. Målsättningen är
att få in någon form av servicebutik i området. Närmaste större serviceutbud finns
i Täby centrum. Lokala centrum finns i Näsbypark och Roslags-Näsby. I
Centralparken ligger friluftsbadet Norskogsbadet.
Vision
Förslaget med nya bostäder utvecklar Nytorp till en stadsdel med blandat
innehåll. Genom att komplettera med bostäder och knyta gatorna till omgivande
stadsdelar och Centralparken blir stadsdelen befolkad över dygnet. På så sätt
ges förutsättningar till en tryggare Centralpark och en mer mångsidig användning
av Nytorp.
Maskinvägen kantas av ny bebyggelse och en trädplantering i fonden. Det
genomgående cykelstråket inordnas i en småskalig gatumiljö med generös
cykelbana, trottoarer, ny trädplantering och fasader med entréer mot stråket.
Detta centrala stråk mynnar i parken och ansluter till en gata som knyter ihop
stråket med Nytorpsvägen. Strukturen förbättrar angöringen till badet, ordnar
parkering i anslutning till detta och medför att befintliga skrymmande vändplaner
och parkeringsytor försvinner. Den nya bostadsbebyggelsen kantar de nya
gatorna och framför Centralparken ordnas ett förrum till parken, Parkentrén. Den
bjuder in till möten och vila och lockar till vidare utflykter i Centralparken.
Bostadsfasader med entréer kantar platsen och gör överblickbarheten bättre och
parken tryggare.
Tydliga gaturum och en följsamhet mot topografi, vegetation och rörelsestråk har
format planen till fyra delvis öppna kvarter, som tar vara på både gaturummets
kvalitéer och på utblickar mot naturmark och grönska. Kvartersformen skyddar
mot ljud från omgivningen och grupperar bostäderna kring privata gårdar.
Härmed ges gårdarna bättre ljudförhållanden och en tystare sida skapas till
lägenheter och balkonger.
En variation i våningshöjder inom kvarteren knyter an till variationen i den
befintliga bebyggelsen och till Nytorps kuperade terräng. Den tillkommande
bebyggelsen blir härmed en integrerad del i området som helhet. Kvarteren
definierar gårdarna på ett lekfullt sätt som medger in- och utblickar mot grönska
respektive stadsliv på gatan.
Vegetationen på sluttningarna ner mot den tillkommande bostadsbebyggelsen
utgör en tillgång att ta tillvara och tvärs det centrala stråket skapas en kontakt
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mellan de två skogsklädda höjderna. Med tillkommande gatuplanteringar och
parkytor skapas gröna stråk som knyts samman.

Perspektiv, vy över centrala stråket, White arkitekter

GESTALTNINGSPROGRAM
Gestaltningsprogrammets syfte är att beskriva ambitionen för bostadshusens
utformning. Verksamheterna är befintliga och omfattas ej.
Förutsättningar
För det nya bebyggelseområdet föreslås en sammanhållen karaktär, för att
motverka det kraftigt olikartade intryck områdets bebyggelse har idag.
De varierande höjderna på husvolymerna och de vinklade och oregelbundna
gårdsbildningarna skapar en lekfull variation inom området.
Utformning
Volymer

Byggnadshöjder varieras enligt plan. Mot centrala
stråket varieras höjderna mellan 4, 5, 7 och 8 våningar
med olika höjder inom kvarteren och tvärs över
centrala stråket.
Högdelar utformas som sammanhållna smäckra
volymer utan utbyggnader mot gård, alternativt med
samordning mellan utbyggnad och balkong. Högdelen
mot norr och E18 utformas för att både skärma av
buller och för att länka samman bebyggelsen längs
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Nytorpsvägen ner mot söder. Slankheten i volymen
förstärks med smala gavlar.
Släpp mellan volymer ska utföras med en per kvarter
för ökad variation i gaturummet med kontakt mellan
gård och gata, med solinfall och grönska.
Mot gårdar får lågdelarnas volymer varieras med
hänsyn taget till gårdsrum och solinfall.
Entréer

Entréer placeras mot gata eller portik. Entréer
tydliggörs i gaturummet och ges ett uppglasat och
välkomnande intryck.

Garageinfarter

Förläggs mot kvartersgata eller Maskinvägen söder
om mötet med Centrala stråket för att inte korsa gångoch cykelvägen.

Fasader

Fasadliv ska i huvudsak placeras i gräns mot trottoar
för att förstärka gaturummen. Stuprör får placeras
utanför fasadliv mot gata.
Första våningsplan utförs förhöjt över trottoar minst
0,5 m. Låg sockelhöjd eftersträvas mot lokalgator,
helst ej mer än 1,5 m och med en omsorgsfull
utformning. Mot parken lutar gatorna kraftigare och
sockelhöjden får ökas.
Vid fog mellan fasadelement ska dessa utformas som
medveten del i fasadutformningen.

Balkonger

Mot lokalgator och park får balkonger utföras indragna
och skjuta ut begränsat i gaturummet för att inte
dominera detta och möjliggöra utblickar mot parken.
Mot kvartersgator får balkonger vara utanpåliggande
på fasad.
Balkonger på högdelar samordnas med
byggnadsvolymen.
Balkonger får inglasas med profilfria glassystem.
Balkonger för vistelse placeras med hänsyn till buller
och solinfall. Möjlighet finns till grundare
kompletterande balkonger mot lokalgator. Dessa
balkonger tillåts skjuta ut 1,0 m för att möjliggöra
utåtgående balkongdörr för bättre tillgänglighet. I
några lägen kan balkonger behöva kompletteras med
lokalt bullerskydd för att möjliggöra god ljudmiljö.

Burspåk, skärmtak

Burspråk och skärmtak får skjuta ut max 1,0m och
med 3,2 m fritt över allmän plats.
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Färgsättning är vald för att bryta mot närområdets
befintliga ljusa tegelkulör.
De fasader som vänder sig mot de gemensamma
gatustråken utförs i några mättade varma kulörer från
ljust tegelrött till djupt rödbrunt, som står mot de
mörkgröna skogpartierna, med kompletteringar i grå
toner. Begränsat antal material/kulörer används, varav
minst en likartad på båda sidor om centrala stråket för
samhörighet, samordnas mellan kvarteren.
Färgvariation görs med indelningar som med fördel
samspelar med husvolymernas variation.
Fasader mot gårdar kan varieras och färgsättas fritt.
Karaktärsskapande olikheter mellan de olika kvarteren
är önskvärda på gårdssidor.
Sockel mot gator utförs av material av bättre
beständighet än puts. Sockeln ska vara grå alternativt
i nyans samstämd med fasad.

Tak

Taken utformas som pulpettak och sadeltak med låga
taklutningar, max 15º, för att hålla nere
byggnadsvolymerna.
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Gatumiljö
Gaturummets materialval har en stadsmässig karaktär och ger ett tydligt och
konsekvent intryck.
Asfalt, natursten, och betongplattor varieras i olika proportioner.
Källtorpsvägen ges en stadig trädrad med inslag av blommande perenner. På
parkeringsgatorna föreslås mindre och blommande gatuträd.

Perpektiv, vy från Maskinvägen, White arkitekter

I fonden för Källtorpsvägen skapas en grön oas med blommande träd och
perenner.
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Friytor
Området gränsar till Centralparken med goda möjligheter till lek och rekreation. I
Centralparkens norra del ligger Norskogsbadet och en större lekplats.

Illustration parkentré, White arkitekter

Centralparken är Täbys största parkområde med gott om plats för rekreation,
parkupplevelser och avskildhet. Tryggheten och uppsikten över parken ökar när
bostäderna placeras så att parken definieras tydligare och bebyggelsens
framsidor vänder sig mot parken. Ett utvecklat entrérum för parken skapas
genom den tillkommande platsbildningen som utgör en förlängning av
Fantasibacken. Parken utvidgas med en mer stadsmässig del och övergång till
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bebyggelsen som en mötesplats med en öppen yta som förlänger parken in mot
centrala stråket.

Sektion parkentré, illustration White arkitekter

I parkentrén ska det finnas gott om sittmöjligheter och samtidigt utrymme för
spontana aktiviteter. Ett generöst sittbart trädäck i söderläge blir platsens signum.
Däcket varieras i höjd och bredd och är effektbelyst under de mörka timmarna.
Växtmaterial är delvis hämtat från Fantasibacken med tall och vintergrönt men
blandas upp med blommande träd, perenner och sommarblommor för att
accentuera säsongerna.

Störningar/risker
De planerade bostadshusen i kvarteren Stansen och Degeln utsätts för buller
från främst trafiken på E18/Norrtäljevägen och Centralvägen samt viss lokal
trafik, ljud från lekande barn samt externt industribuller i form av främst ljud från
fläktar och kylmedelskylare på närliggande byggnader. Tre bullerutredningar
utifrån olika byggnadsalternativ har genomförts av Åkerlöw Hallin Aukustikkonsult
AB, alla benämnda, ”Stansen & Degeln, Täby, Bullerutredning för detaljplan”,
daterade 2011-12-13, 2013-03-26 och 2013-09-17. Utredningarna har visat att de
planerade byggnaderna utsätts för måttliga till höga trafikbullernivåer. Närmast
E18 blir ekvivalentnivån drygt 65 dB(A). Samtliga byggnader får dock en sida
med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå.
För det externa industribullret innehålls, utan speciella åtgärder,
Naturvårdsverkets riktvärden.
Med föreslagen lägenhetsplanlösning samt i några fall lokala bullerskydd på
balkonger kan målet för avstegsfall B innehållas för alla lägenheter.
Samtliga lägenheter har tillgång till gemensam uteplats och gård med högst
70 dB(A) maximal ljudnivå och även högst 55 dB(A) ekvivalentnivå. De flesta
lägenheter har även balkong med högst dessa trafikbullernivåer.
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Ljudkvalitetsindex för projektet är 1,7. Index är högre än minimikravet, 1,0 och
bostäder med hög ljudkvalitet kan byggas. För att möjliggöra god ljudkvalitet
genomförs följande åtgärder, fönster, yttervägg och eventuella uteluftdon
dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir högst motsvarande Ljudklass
B. Vissa balkonger förses med ljudabsorbenter i taken, täta räcken och, på en
sida, bullerskyddsskärm.
Området Nytorp ligger inom den regionala stadskärnan Täby Centrum-Arninge
och bidrar med sin tillkommande bebyggelse till att skapa stadsmässighet i ett
kollektivtrafiknära läge i Täby.
För att uppnå en så god ljudmiljö som möjligt kommer bullernivån att regleras via
planbestämmelser.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planerad bebyggelse inom planområdet kan ansluta till det kommunala
ledningsnätet för vatten och avlopp, som dock kommer att flyttas något före
byggnation av husen. Nya serviser kommer att krävas och befintliga serviser
kommer att behöva flyttas.
I detaljplanens norra del finns en dagvattentunnel med två spillvattenledningar
inuti. Dagvattentunneln med spillvattenledningarna i, korsar Nytorpsvägen och
skär genom området, där den viker av i nordöstlig riktning. Tunneln är belagd
med djupbyggnadsförbud, vilket sträcker sig 12,5 meter om varje sida centrum
tunneln på en höjd av minst 7 meter över tunneltak, vilket motsvarar nivån +11,52
enligt RH2000. Djupbyggnadsförbudet innefattar förbud mot sprängning, pålning,
grävning och annan åverkan inom skyddsområdet.
I befintlig gång- och cykelväg mellan fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1, det
så kallade ”Centrala Stråket” ligger ett ledningsstråk med spillvatten, dagvatten
och vatten. Ledningsstråket planeras att flyttas så att det hamnar i ett mer
centralt läge i den nya vägen och inte kommer i konflikt med huskropparna och
träden som ska anläggas.
I Maskinvägen finns ett ledningsstråk som försörjer den södra delen av
fastigheten Stansen 1 med vatten och avlopp. Ledningarna ansluter till lednings-
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stråket i det Centrala Stråket. Detta ledningsstråk påverkas av att fastigheten
Näsbypark 73:64 läggs ut som kvartersmark för bostadsändamål över
ledningsstråket. Det planeras även ett perkolationsmagasin under planerad
grönyta, som kolliderar med befintligt ledningsstråk. Ledningsstråket flyttas därför
så att det kommer att följa den nya Maskinvägens läge.
Då många av husen planeras med lågt liggande parkeringsgarage kan
dränvattnet från husen och ev. spillvatten från garage-/källarplan behöva
pumpas, se ABVA.
Vad gäller dagvattenhantering vid parkeringsplatser, se förslag i dagvattenutredning. I övrigt hänvisas till ABVA, som bl.a. reglerar krav på flödesfördröjning
och oljeavskiljare.
Dagvatten
Dagvatten ska i största möjligaste mån tas omhand lokalt i enlighet med Oxunda
dagvattenpolicy, samt hanteras via fördröjning. Dagvattenutredning för området
har utförts (se ”Stansen- PM dagvattenhantering” daterad 20120613 av Tyréns,
reviderad 20130910)
Utredningen visar att avrinningen från området, utan åtgärder ökar markant.
Genom att åtgärder såsom oljeavskiljning, infiltration och magasinering utförs
såväl på allmän plats som på kvartersmark bedöms det dock möjligt att klara de
krav som ställs i ABVA.
Vid överbelastning av ledningsnätet i Centrala stråket eller vid igensättning av
rännstensbrunnar kan översvämning uppstå i lågpunkten vid Maskinvägen. För
att i möjligaste mån undvika en sådan situation, anläggs ett fördröjningsmagasin i
den planerade grönytan vid slutet av Maskinvägen.
För att undvika att ytlig avrinning vid intensiv nederbörd kan rinna ner mot
Stansen från naturmarken öster om bebyggelsen, anläggs någon form av
avskärande mindre dike längs med gränsen mot naturmarken.
Dagvattenutredningen (se bilagd rapport ”Stansen-PM dagvattenhantering”) visar
att det inte bedöms ske någon ökning av föroreningstransporten via dagvatten till
Stora Värtan. Främsta orsaken är att industrimark ersätts med bostäder.
I Täby kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av Täby
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning) finns bestämmelser dels om
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att dagvatten från fastigheter med mer än 1 000 m2 hårdgjord yta ska fördröjas till
minst 50 % inom fastigheten, och dels om att erforderlig oljeavskiljning ska
anordnas om det på en fastighet finns fler än 20 parkeringsplatser.
Fjärrvärme
Täby kommun planerar en utbyggnad av ett nytt fjärrvärmenät. Förslag finns på
ledningsdragning direkt öster om planområdet. Bebyggelsen inom planområdet
förutsätts kunna anslutas till fjärrvärmenätet.
El och energi
Inom planområdet finns tre nätstationer för distribution av el. Nätstationen i
planområdet nordöstra del avses flyttas vid genomförande.
Avfall
Boende ska ha nära och lättillgänglig avfallshantering. Insamling av
återvinningsmaterial (förpackningar, ljuskällor, batterier och grovavfall m.m.) ska
ske fastighetsnära då detta ger förutsättningar för att avfallsplanens mål gällande
materialåtervinning, människan i centrum och rätt kvalitet på avfallet kan uppnås.
Soprummen i bostadshusen är utrustade med kärl för källsortering av ett flertal
fraktioner utöver hushållssopor såsom papper, plast, metall och glas. Plats för
sortering av matavfall kommer att finnas. Återvinningsstation för förpackningar
och tidningar finns på Nytorpsvägen.

Brottsförebyggande åtgärder
Planen bidrar till att skapa blandade funktioner såsom både bostäder, skola och
kontor vilket i sin tur skapar rörelse i området under större delen av dygnet. Detta
medför en större trygghet i området.

Administrativa frågor
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Övriga
administrativa frågor behandlas i genomförandebeskrivningen.

Behovsbedömning
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att den nya detaljplanen inte kommer att
medföra någon betydande miljöpåverkan i lagens mening. En separat
miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att upprättas för detaljplanen.
Länsstyrelsen har inför samrådet meddelat att man delar kommunens bedömning
att planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
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