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Grön slinga
En del av stadsdelens grönstruktur är den
gröna slingan som löper igenom hela området
via grannskapsparker, stadsparken och naturmarker. Den gröna slingan kommer bland annat
innehålla grönytor, konst, sittplatser och lekmöjligheter. Slingan har även en viktig funktion för
områdets dagvattenhantering.
I den gröna slingan ligger fokus på gående och
cyklister. På vissa delar behöver dock stråket
vara framkomligt för biltrafik, men det ska
då ske på de gående och cyklisternas villkor.
Längs den gröna slingan ska barn och äldre på
ett tryggt sätt kunna ta sig mellan olika parker,
lekplatser och skolor i stadsdelen. Från den
gröna slingan ska fotgängare även kunna ta
sig ut till promenadvägar i omgivande naturområden.

gar som tillsammans bildar ett sammanhängande grönt nätverk som i sin tur länkas till gröna
stråk i övriga Täby. Detta ger stadsdelens övergripande parkkaraktär, ”park i stad”.

Naturmark
Inom programområdet förekommer områden
med kommunala och lokala naturvärden. Det
finns ett antal naturligt förekommande växtarter
som kan förstärkas genom nyplantering i parkmiljöer.
Nordväst om programområdet finns ett naturområde som är en torrbacke, vilket är ett
särskilt intressant hävdat haglandskap med värdefull flora.

Naturparker
De större befintliga naturmarkerna som sparas i strukturen blir stadsdelens naturparker.
De utgörs av naturmarken i programområdets
sydöstra delar och naturområdet vid station
Galoppfältet. Dessa områden är skogsbevuxna,
kuperade och innehåller en mångfald av arter.
Naturparkerna blir en stor tillgång för förskolor
och skolor som använder naturparker i sin undervisning. Även Torrbacken och naturmarken
väster om programområdet blir viktiga för framtida boende i stadsdelen.

Idrott och lek
Det bör finnas gott om lekplatser inom stadsdelen när den är fullt utbyggd. I stadsparken
ska det finnas både större temalekplatser och
mindre lekplatser.

Torg och platser
I planeringen och gestaltningen av de offentliga rummen i stadsdelen ska det gröna spela
en stor roll. Strukturen har väl integrerade
grannskapsparker, gröna torg och platsbildnin33. Gröna slingan, bild föregående sida. En del av
stadsdelens grönstruktur är den gröna slingan som
löper igenom hela området via grannskapsparker,
stadsparken och naturmarker. I den gröna slingan
ligger fokus på gående och cyklister. På vissa delar
behöver dock stråket vara framkomligt för biltrafik,
men det ska då ske på de gåendes och cyklisternas
villkor

34. Den gröna slingan och grannskapsparkerna

35. Grönska på torg
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Utöver lekplatser ska det i grönstrukturen rymmas en mångfald av aktivitetsytor avsedda för
spontan lek och bollspel. Dessa anläggningar
ska inte vara bokningsbara utan vara tillgängliga
för alla medborgare under alla tider. Både lekplatser och aktivitetsytor ska anläggas i trafiksäkra miljöer och kunna nås på ett tryggt och
enkelt sett.
Inom området bör det finnas bollplaner och
idrottsplatser som är till för skolidrotten. Dessa
placeras inom skolgårdens kvartersmark.

Friluftsliv och rekreation
Friluftslivet och rekreationsvärdena är idag
begränsade inom programområdet. När programområdet tillgängliggörs innebär det stora
kvalitetshöjningar för rekreationsstråk och friluftslivet med stärkta kopplingar mot Stolpaskogen

36. Naturparker blir en tillgång för skolor och förskolor

och mot Värtans stränder. Med nya kopplingar i
den norra och södra delen av stadsparken kan
boende inom den nya stadsdelen enkelt få tillgång till stora natur- och rekreationsområden i
omgivande stadsdelar.

För en hållbar stadsutveckling är det viktigt att stadsdelens grönska och vatten
utgör attraktiva mötesplatser och miljöer
för människa, djur och natur.

I anslutning till programområdet finns flera
värdefulla miljöer, såsom Torrbacken med dess
höga natur- och kulturvärden och Centralparken
i söder med utomhusbad, temalekplatser,
utegym, boulebana, vackra promenadstråk och
stora öppna fält. Närmaste större strövområde
är Stolpaskogen norr om programområdet.

- Strukturer för grönska och vatten gynnar biologisk mångfald och bidrar med
ekosystemtjänster.

Stora Värtan med strandpromenad, bad och
båthamn är också en attraktiv målpunkt, liksom
Rönningesjön med strandpromenad, Ängsholmsbadet och naturreservatet Rönninge bySkavlöten.

- Förutsättningar finns för mångfunktionella ytor med estetiska, rekreativa
värden och mötesplatser.

37. Inom stadsdelen ska det finnas lekplatser samt
ytor för spontana aktiviteter

- Genomförd naturvärdesbedömning
identifierar åtgärder och särskilt viktiga
arter att åter- och nyplantera i området.

38. Torrbacken - en närliggande naturpark
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Kommunikationer
I utvecklingen av den regionala stadskärnan
spelar kollektivtrafiken en viktig roll. De stationsnära lägena ska utnyttjas för tät bebyggelse och
nya samband ska skapas mot omgivningarna
för att minska barriäreffekten av kringliggande
trafikleder. I den nya stadsdelen ska kollektivtrafiken vara det bärande trafikslaget för trafikförsörjningen och gång- och cykeltrafiken ska
utgöra det prioriterade färdsättet. Bilen är en
viktig del i människors sätt att transportera sig,
men bilen ska inte vara norm för det vardagliga
resandet i stadsdelen.
Genom sitt centrala läge i Täby har programområdet goda förutsättningar att utvecklas till
en stadsdel där det är naturligt att promenera,
ta cykeln eller resa kollektivt. Den nya stadsdelen ska kopplas till omgivningen, regionalt och
lokalt, på ett sätt som främjar hållbart resande.
Idag har programområdet endast en väganslutning, Södervägen, som ansluter till Bergstorpsvägen. Via trafikplatserna Roslags-Näsby och
Viggbyholm kopplas programområdet till E18
och det regionala vägnätet. E18 och Roslagsbanan utgör riksintressen för kommunikationer.
I norr löper Stora Marknadsvägen och i väster
ansluter Täby allé och Grindtorpsvägen. Stora
Marknadsvägen och Täby allé har idag karaktären av trafikleder.

Omvandlingen av Täbys centrala delar och programområdet gör att det finns potential att omvandla dessa vägar till mer stadsmässiga gator.
I samband med trafikplats Viggbyholms ombyggnad tillkommer en korsningspunkt på
Bergstorpsvägen som blir en ny entré till programområdet och Boulevarden österifrån.
En vidare förlängning av Boulevarden mot
Grindtorpsvägen i väster är viktig för att skapa
ett stråk mellan programområdet och RoslagsNäsby. Boulevarden förgrenas via en diagonal
i sydväst mot Grindtorpsvägen samt i nordost
mot Södervägen. Dessa gator kallas i detta program för stadsgator.
Från Galoppfältets station föreslås ytterligare
en stadsgata i nord-sydlig riktning som ansluter
till Fogdevägen via en tunnel under E18. Dessa
gator bildar tillsammans den grundläggande
strukturen för bebyggelsen och fördelar trafiken
till de mindre lokalgatorna. Hastighetsnivåerna
och framkomligheten för biltrafiken ska stå tillbaka för de oskyddade trafikanternas behov av
säkerhet.
I strukturen har utrymme reserverats för en
eventuell framtida kapacitetshöjning av E18.
Möjliga konsekvenser av detta belyses i kommande detaljplanearbeten.

För en hållbar stadsutveckling ska det
vara lätt att välja det mest hållbara och
hälsosamma sättet att resa.
- Gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras både inom och till/från området.
- Strukturen ger förutsättningar för ett
gent, tryggt, säkert, orienterbart och finmaskigt gång- och cykelnät. God plats
för cykelparkering ska finnas i området.
- En lättillgänglig kollektivtrafik skapar
förutsättningar för att boende, arbetande
och besökare i området ska kunna ta sig
överallt utan bil.

Gator som stadsrum
Gatorna inom programområdet kommer i
huvudsak att vara allmänna och föreslås ha
en tydlig gradering där det ska vara läsbart i
gaturummens utformning om det är en stadsgata eller en lokalgata. Skillnaden i utformning
underlättar orienterbarheten, hjälper till att styra
trafikströmmar och tydliggör vilket trafikslag
som har prioritet.
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Gång- och cykeltrafikanter har en egen zon att
röra sig i. Gångbanor ordnas på båda sidor om
gatorna. Längs stadsgatorna behöver cyklisterna separeras från gående och fordon. Dubbelriktad cykelbana utmed stadsgatorna föreslås,
då detta speglar övriga Täbys utformning av
länkar för gång- och cykeltrafik. Utmed stadsgator tillåts ingen förgårdsmark.

adsvägen

Stora Markn

Bergto

Stadsgator
Boulevarden och övriga stadsgator är bredare
än övriga gator för att få plats med fler funktioner. De präglas av ett attraktivt och upplevelserikt
stadsrum som möjliggör ett stadsliv inramat
av överlag högre bebyggelse. Stadsgatorna
innefattar busstrafik och hållplatser, plats för
gående, cyklister och bilar samt trädrader och
annan grönska, dagvattenhantering och platser
för vistelse, uteserveringar, service, cykelparkering och kantstensparkering för bilar.

Täby allé

34

Viggbyholms
trafikplats

E18

Trafikplats
Roslags-Näsby

39. Stadsgatorna ska ha en tydligt offentlig karaktär

Stadsgata
Lokalgata
Den gröna slingans stadsrum
Specialgata (gata där sektionen
särskilt anpassas till platsen)

40. Gatorna inom programområdet föreslås ha en tydlig hierarki där det ska vara avläsbart i gaturummens utformning om det är en stadsgata eller en lokalgata
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Lokalgator
Byggnaderna längs lokalgatorna är generellt
lägre, gatorna smalare och trafiken långsammare. Utmed lokalgatorna förekommer både
cykelbanor och cykling i blandtrafik.
Gångbanor ordnas på båda sidor om gatorna.
Gaturummets grönska skapas av trädplanteringar och/eller av grön förgårdsmark. I de fall det
finns förgårdsmark ska den vara tydligt avgränsad mot gatan. Förgårdsmarken kan även användas för cykelparkering. Utmed lokalgator
finns besöksparkering som kantstensparkering.
Specialgator
Specialgatorna har gatusektioner som av olika
anledningar behöver studeras särskilt i detaljplaneskedet. Här är det extra viktigt att gatusektionerna anpassas till platsen, exempelvis
topografin, förväntade trafikflöden, intilliggande
funktioner, verksamheter och värdefulla miljöer.
Det kan även handla om gator intill exempelvis
torg som utformas som lågfartsgator där trafiken sker på gåendes villkor men att alla trafikslag
möjliggörs.
Grön slinga
Den gröna slingan har en varierande bredd och
utformas i första hand för gående och cyklister.
Där den behöver vara tillgänglig för biltrafik,
exempelvis i korsningspunkter, sker överfart
och angöring på de gåendes villkor.

Stadsgata - Boulevarden 27 m

Lokalgata 15 m

Stadsgata 20 m

Specialgata exempel
Torggata/lågfartsgata

Lokalgata mot park 15 m

Grön slinga 20-25 m

41. Klassificering av gator och exempel på hur gaturummen kan utformas
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Idag saknas många centrala och viktiga länkar
i gång- och cykelnätet kring programområdet.
Genom att koppla ihop områdets cykelstruktur med kringliggande cykelstråk och viktiga
målpunkter ges förutsättningar att öka cykelresandet i såväl programområdet som i hela
kommunen. Gång- och cykelnätet ska vara
sammanhängande, framkomligt, trafiksäkert
och tryggt samt ha en god orienterbarhet och
bra anslutningar till omgivande stråk.
Det framtida cykelvägnätet inom och kring
programområdet kommer förutom huvudcykelstråk, lokala stråk och gröna slingan som cykelstråk att omfatta pendlingscykelstråk i form av
snabbcykelstråk utmed E18 samt cykelstråk
utmed Stora Marknadsvägen/Roslagsbanan
och Bergstorpsvägen för arbetspendling och
andra längre resor.

Rönningesjön

Stolpaskogen

Viggbydalen
8

E1

Näsbydalsskolan

Centralparken
Trafikplats
Roslags-Näsby
Befintlig, cykelbana
Befintlig, cykel i blandtrafik
Ny cykellänk
42. Gångbanor ordnas på båda sidor om gatorna
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43. Genom att koppla ihop områdets cykelstruktur med kringliggande cykelstråk och målpunkter ges
förutsättningar till att öka cykelresandet i kommunen

Stora
Värtan
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Separerade cykelbanor anläggs utmed stadsgatorna, samt i de lägen längs parken och utmed
lokalgator där cykeltrafiken blir mer intensiv. För
gående ordnas gångbanor på båda sidor om
stadsgator och lokalgator.
Vid utbyggnad av gatumiljön ska trafiksäkerhet
och tillgänglighet för gående och cyklister beaktas särskilt. Gående och cyklister ska prioriteras
vid övergångsställen och vid korsningspunkter
med fordon. Korsningspunkterna ska utformas
för bästa tydlighet, överskådlighet och säkerhet.

Regionalt
cykelstråk

Huvudcykelstråk
utmed Roslagsbanan
J

J

Snabbcykelstråk
Cykelpendlingsstråk
Huvudcykelstråk
Gröna slingan
Lokalt cykelstråk

44. Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom
stadsdelen

45. Inom den nya stadsdelen föreslås ett finmaskigt gång- och cykelvägnät som kopplar till
cykelpendlingsstråken
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Kollektivtrafik

B

Kollektivtrafiken ska inom programområdet vara
prioriterad i förhållande till biltrafiken. Genom att
främja gena och effektiva busslinjedragningar
och utnyttja områdets stationsnära lägen underlättas för boende, besökare och verksamma
inom området att välja det mest hållbara resealternativet.
Den spårburna kollektivtrafiken i form av
Roslagsbanan utgör i dagsläget stommen i
kollektivtrafikförsörjningen av programområdet
och centrala Täby. Utöver detta trafikerar ett
stort antal busslinjer runt programområdet.
Föreslagen utbyggnad ger i sin tur underlag för
nya busslinjer eller förändringar av de befintliga
linjerna. Lokalbussar planeras trafikera den nya
stadsdelen och hållplatserna ska ha en direkt
anslutning till andra lokalbussar, Roslagsbanan,
en eventuell tunnelbana eller annan kapacitetsstark spårburen kollektivtrafik och motorvägsbussar. En ny motorvägsbusshållplats föreslås
vid E18 i programområdets sydvästra del.
För boende bör busshållplatser lokaliseras så
att det maximalt blir 400 meters gångavstånd
mellan entré och busshållplats. Större arbetsplatser och skolor bör kunna erbjudas kortare
gångavstånd.
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Gator som föreslås
trafikeras av buss
Befintliga busslinjer
Roslagsbanan

B
B

Befintlig busshållplats

J
T

Station Roslagsbanan

Föreslaget läge för busshållplats

Uppgång för eventuell tunnelbanestation

46. Kollektivtrafiken ska vara det bärande trafikslaget i området. Den spårburna kollektivtrafiken, såsom
Roslagsbanan och en eventuell tunnelbana, utgör stommen och föreslås kompletteras med nya busslinjer
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För att kvarteren närmast E18 ska få god kollektivtrafikförsörjning bedömer kommunen att
det behövs kompletterande busslinjer söderifrån. Ett möjligt läge för motorvägshållplatser i
anslutning till programområdets sydvästra del
skulle också förstärka standarden på kollektivtrafiken.

Biltrafik

Stadsgatorna ska dimensioneras för busstrafik.
Busstrafikens förutsättningar och behov av
framkomlighet måste säkras och bör särskilt
uppmärksammas i de större korsningarna.

Analyserna visar att det blir trängsel i vägnätet
både med och utan exploateringen och att det
troligen kommer behövas åtgärder för att förbättra framkomligheten, framförallt på Stora
Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Trängseln
på dessa gator gör även att det blir genomfartstrafik inom stadsdelen.

Stadsdelen kommer att växa fram under en
lång tidsperiod. Det är en stor utmaning att säkerställa en hög andel kollektivtrafik redan i de
första utbyggnadsetapperna. En utbyggnad där
befintligt kollektivtrafikutbud som Roslagsbanan, motorvägsbussar och lokalbussar kan nyttjas initialt är därför viktigt att eftersträva.

47. Kollektivtrafiken ska inom programområdet
vara prioriterad i förhållande till biltrafiken

Trafikanalyser har gjorts för programområdet
och dess närhet. Sammantaget visar analyserna
att vägnätet kan omhänderta den föreslagna
exploateringen och att stadsdelens föreslagna
gatunät fungerar.

En viktig fråga framöver blir troligen att säkra
kollektivtrafikens framkomlighet så att denna
trafik inte blir fördröjd i bilköer.
Trafikanalyserna bygger på att stadsdelen
har en karaktär av stadsbebyggelse med hög
täthet. Detta beräknas få till konsekvens att
bilandelen och antalet bilresor hålls nere, bland
annat på grund av ett relativt lågt bilinnehav.
Dessutom bygger resultaten på att det tillkommer ett stort antal arbetsplatser i Täby, varav
många inom stadsdelen.

Distributionstrafik
Stadsdelens lokaler och verksamheter kommer
att alstra distributionstrafik och det är viktigt att
gatunätet kan omhänderta denna. För verksamheter med mindre frekvens av distributionstrafik
och/eller där varutransporterna huvudsakligen
sker med mindre distributionsfordon kan särskilda lastzoner lokaliseras på de större gatorna. Förflyttningen av gods eller varor mellan
byggnad och fordon måste ske på ett för gångoch cykeltrafiken säkert sätt.
Hämtning av avfall
Hämtning av avfall innebär utmaningar i utformningen av gatu- och kvartersstrukturen som
behöver behandlas i ett tidigt skede i planerings-processen.
Utryckningstrafik
Utryckningstrafikens framkomlighet och tillgänglighet ska fungera i alla faser av stadsdelens utbyggnad.
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Parkering
Täbys parkeringsstrategi ska vara utgångspunkten för parkeringslösningar för bil och cykel
inom programområdet. Exakta placeringar och
lösningar ska studeras vidare i detaljplaneskedet.
Cykelparkering
Som ett led i att prioritera cykeltrafik ska
cykelparkeringarna inom kvarteren ges en
mer attraktiv placering än bilparkeringarna.
Antalet cykelparkeringsplatser ska följa aktuell
parkeringsstrategi.
För besökare och anställda till mindre lokaler
i bottenvåningar kan cykelparkering lösas på
allmän plats. Cykelparkering till verksamheter
som kommer innebära stort behov av cykelparkering måste dock lösas inom kvartersmark.

Vid stationer och busshållplatser är det viktigt
att skapa allmänna cykelparkeringsplatser i tillräcklig omfattning och av god standard. De ska
vara väderskyddade och det ska vara möjligt
att låsa fast cykeln. Cykelparkeringshus kan
uppföras i flera plan. Även på offentliga platser
såsom viktiga platsbildningar och torg samt
längs gator som har lokaler i bottenvåningarna
behöver plats reserveras för cykelparkering.

Plats för infartsparkering för cykel finns vid
Roslagsbanans stationer.

Bilparkering
Inom programområdet föreslås bilparkering till
bostäder i garage under kvarteren. Antalet parkeringsplatser ska följa aktuell parkeringsstrategi.
Besöksparkering tillåts på gatorna, i den omfattning som är utrymmesmässigt möjlig.
Markparkering ska undvikas. Samnyttjande av
parkering mellan olika funktioner, som exempelvis skola, bad och sporthall, ska främjas för
effektivt markutnyttjande.
Infartsparkering
Under den nya stadsdelens utbyggnad
föreslås infartsparkeringen tillfälligt lösas som
markparkering på de tomter som ännu inte
behövs för andra ändamål. I en framtida tät
stadsbygd inom programområdet bedöms det
inte finnas plats för infartsparkering i form av
markparkeringar för bilar.

48. Vid stationer och busshållplatser är det viktigt att
skapa allmänna cykelparkeringsplatser

Utredningar för infartsparkeringar pågår
i arbetet med en fördjupad översiktsplan
för Täby stadskärna, i arbetet med en
trafikstrategi för Täby samt i framtagandet av en
infartsparkeringsstrategi för nordostsektorn.

49. Boulevarden, bild nästkommande sida.
Stadslivets mest betydelsefulla offentliga stråk är
Boulevarden, som sträcker sig genom stadsdelens
mitt från öster till väster. Med breda cykelbanor och
generösa trottoarer för serveringar och gångtrafik,
länkar Boulevarden samman flera av stadsdelens
offentliga platser och tyngdpunkter
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Bebyggelse
Kvarterens innehåll, storlek och
form
Med strukturplanen som utgångspunkt har en
kvartersstruktur skapats som är uppbyggd för
att möjliggöra olika innehåll och byggnadshöjder. Byggnaderna är, oavsett typ, placerade
och utformade så att de stödjer närliggande
gator, torg och parker. Kvarteren ges på så sätt
möjlighet att uppfylla alla de behov och önskemål stadslivet kommer att kräva. Kvarterens
mått medger både olika byggnadstyper och
förgårdsmark mot kringliggande gator där det
bedöms som lämpligt. De tål en hög exploatering med tät urban struktur såväl som en mer
uppbruten lågskalig bebyggelse.

Det mest generella kvarteret är 50-55 meter
brett och 65-70 meter långt och vetter mot en
stadsgata, ett grönstråk och är kantat av två
lokalgator. Gårdarna får på så sätt tillräckliga
mått för att det ska vara möjligt att skapa gröna
och attraktiva mötesplatser för de som bor och
verkar i kvarteret, där gemensamma uteplatser,
småbarnslek och cykelparkering är centrala
funktioner.
Utmed stadsgatorna har kvarteren en sammanhållen och stadsmässig kvartersstruktur med
lokaler och entréer i bottenvåningen som interagerar med stadslivet på gatorna. Kvarterens
fasader möter här trottoaren i fastighetsgräns.
Några mindre livförskjutningar kan förekomma
för att till exempel ge en lokal en större kontaktyta mot stadslivet.

Mot grönstråk och naturområden är bebyggelsen inte lika strikt och kan ha en lägre täthet. I
dessa lägen är det framförallt bostadsentréer
och boenderörelser som ger förutsättningar för
stadsliv och trygghet. Portiker eller släpp mellan
byggnadsvolymerna kan skapa ljusinsläpp, fina
utblickar och göra parker och naturområden lätt
tillgängliga från bostadsgårdarna.
Längs lokalgatorna ger den lugnare trafiken andra förutsättningar för kvarteren. Längs dessa
kan portiker och öppningar in i kvarteren skapa
siktlinjer och genvägar. Här kan fasaderna ligga
i liv med fastighetsgränsen men även inslag
av gröna förgårdar och upplyfta uteplatser kan
förekomma för att ge liv åt gaturummet.

stadsgata
Stadsgata
50. Ett vanligt kvartersmått
är cirka 55 x 70 m
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51. Tätheten kommer att variera mellan olika delar av området. Fasaderna mot stadsgatorna ska dock i hela
området ha en sammanhållen och stadsmässig utformning. Mot mindre lokalgator och gröna slingan kan
bebyggelsen vara mer uppbruten
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Inom de flesta kvarter kommer det att finnas
garage med nedfarter från lokalgatorna.
Garagen ligger till största delen under gårdarna
som är något upplyfta. Garagens utbredning är
dock inte större än att lokaler kan skapas i nivå
med kringliggande gator. Där bostäder ligger i
bottenvåningarna följer de gårdarnas nivå och
kommer på så sätt upp något från gatunivån för
att hindra insyn.
De upplyfta gårdarna blir tillgängliga genom
genomgående trapphus som också gör det
lätt för de boende att nå både gata och gård.
Bostadsentréerna är viktiga i mötet med det
offentliga rummet och ska ges en medveten
och välkomnande gestaltning.

Bebyggelseskalan inom stadsdelen varierar
mellan 4-8 våningar med en samlande skala på
cirka 5 våningar.
Vid stationslägena och vid Boulevardens korsning med Bergtorpsvägen är bebyggelseskalan
högre. I dessa lägen är det viktigt med en täthet
som ger förutsättningar för en god service och
en spännande karaktärsskapande bebyggelse.
Längs Boulevarden och övriga större stadsgator är bebyggelsen sammanhållen och har en
snittskala på 6-7 våningar. Några strategiskt
placerade fondbyggnader kan vara högre.
I kvarterens inre delar är tätheten något lägre,
antingen med en generellt lägre byggnadshöjd
eller genom fler öppningar i kvarteren. Här kan
också finnas en större variation i höjder.

Kvalitetsprogram
I det fortsatta planeringsarbetet kommer det att
tas fram kvalitetsprogram för varje detaljplan.
Kvalitetsprogrammen ska vara ett komplement
till detaljplanerna och upprättas av kommunen
i samarbete med berörda markägare och byggherrar samt deras arkitekter för samordning av
den yttre miljöns utformning. Kvalitetsprogrammen kommer att utgöra underlag för projektets
bygglovsprövning.
Avsikten är att lägga fast en kvalitetsnivå som
kommunen och markägarna/byggherrarna
gemensamt enats om, såväl för de enskilda
byggnadsprojekten som för kommunens mark
och anläggningar. Genom att tidigt klargöra
markägarnas/byggherrarnas och kommunens
gemensamma ambitioner för detaljutförandet
ökar möjligheten att säkerställa kvalitéerna vid
genomförandet.
Kvalitetsprogrammet för den första detaljplanen
kommer att behandla flera frågor och principer
som sedan blir vägledande för utbyggnaden av
hela stadsdelen.

52. Exempel på volymbearbetning längs stadsgator

53. Exempel på volymbearbetning mot gröna slingan, grannskapspark och naturmark
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Service och verksamheter
Kommunal service
Skola och förskola
Utvecklingen av den nya stadsdelen kommer
att ställa krav på en framsynt planering för
skolor och förskolor. Kring programområdet
finns redan idag flera befintliga skolor. Dessa
kan byggas ut och kommer då att kunna kan ta
emot elever från den nya stadsdelen, vilket kan
fungera som ett ”dragspel” för mottagandet av
elever från stadsdelen under områdets utbyggnadstid.

J
J
L
S

Översiktliga utredningar har gjorts för att bedöma behovet av skolor och förskolor i stadsdelen
över tiden. I dessa har även utvecklingsprojekten omkring Täby centrum och Roslags-Näsby
tagits i beaktande. Utredningarna visar på ett
behov av tre nya skolor, en stor och två lite
mindre. De små skolorna (L) bör rymma cirka
350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Den
större skolan (S) bedöms behöva rymma cirka
700-1050 elever från förskoleklass till årskurs 6
alternativt årskurs 9.
Utöver detta behövs ett flertal förskolor. Skolor
och förskolor kommer att byggas successivt
under utbyggnadsperioden och kan komma att
drivas både i kommunal regi och med enskild
huvudman. Mer detaljerade utredningar om
behovet kommer att göras löpande under planeringsprocessen.

S

L

S

L
L

Bostäder
Kontor/verksamheter

J

J

Märkesbyggnad med offentlig karaktär

Verksamheter ska finnas i bottenvåning

Bostäder/kontor/verksamheter

Verksamheter i bottenvåning prövas i

Möjlig placering skolor,

respektive detaljplan

S-stor L-mindre

Verksamheter i hörnlägen i bottenvåning prövas i respektive detaljplan
54. Stadsdelen ska rymma många olika funktioner såsom bostäder, kontor, service, verksamheter och skolor.
Personalintensiva verksamheter bör koncentreras till områdena närmast Roslagsbanans stationer
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Utöver detta bör detaljplanerna generellt medge
skol- och förskoleverksamhet inom de flesta
bebyggelsekvarteren för att detta ska vara
möjligt i det fall behovet uppstår.
Det ska vara enkelt att röra sig till fots, cykla
och att använda kollektivtrafik till skolor och
förskolor både inom stadsdelen och till omgivande skolor och grönområden. Med hänsyn till
buller, luftkvalitet och riskaspekter (se kapitlet
Miljökonsekvenser) ska skolor och förskolor inte
placeras vid fasader som vetter direkt mot E18
eller Bergtorpsvägen.
Skolor och förskolor bör ha flexibla lokaler som
kan byggas i flera våningar. Annan användning
av byggnaden kan vara möjlig i ovanliggande
våningar.

55. Ett flertal förskolor kommer att byggas inom
stadsdelen

Skola och förskola ska ges gårdar med friyta i
direkt anslutning till deras byggnader. Storleken
på gårdarna är en avvägning mellan vad som
är inom ramen för att klara en fungerande och
sammanhållen stadsbebyggelse, och vad som
behövs för en god skol- och förskolemiljö.
Skol- och förskolegårdarna kan delvis samnyttjas med stadspark, naturmark och grönslinga.
Skolor och förskolor ska därför placeras så att
det lätt går att nå grönytorna.
Park- och naturmarken ska hållas öppen för
alla och anläggas för hårt slitage i anslutning till
skolor och förskolor.

56. Det ska vara enkelt att röra sig till fots, cykla och
åka kollektivt till skolor och förskolor

Idrottsanläggningar
I området ska främst skolornas behov styra utbyggnaden av idrottsanläggningar. Behovet av
idrottshallar och idrottsplaner kommer att finnas
senast när den större skolan är färdig.
Idrottsanläggningar för organiserad verksamhet
bör inte placeras i stadsparken.
Social omsorg
Inom stadsdelen kommer det att finnas ett behov av bostäder för social omsorg, bland annat
i form av förturslägenheter, gruppbostäder och
bostäder för äldre. Inom stadsdelen bör möjligheter skapas för att kunna bygga vård- och
omsorgsboenden. Kommande detaljplaner bör
medge integrerade bostäder för social omsorg
inom kvarteren. Exakt behov ska utredas vidare
i detaljplaneskedet.
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Arbetsplatser och kommersiell
service
Ambitionen med de i RUFS utpekade regionala
stadskärnorna är att skapa kompletta stadskärnor, med arbetsplatser, bostäder och möjligheter till rekreation.
Täby kommun har som en del i samarbetet
inom nordostsektorn en vision om 20 000 nya
arbetstillfällen vilket motsvarar en fördubbling
av nuvarande antal arbetsplatser. För att nå
målet behöver det framförallt skapas moderna
och yteffektiva kontorslokaler.

Verksamheter i bottenvåningarna ska finnas
intill stationslägena och vid områdets entré från
Bergtorpsvägen. Utmed den del av Boulevarden
som möter stadsparken ska verksamheter i
bottenvåningarna prövas i respektive detaljplan. Även längs övriga större gator ska hörnlägen på kvarteren i detaljplan prövas för
verksamhetslokaler. I övriga delar av området
skapas lokaler i bottenvåningar på strategiska
platser.

För en hållbar stadsutveckling ska en
stadsdel med många funktioner och
mötesplatser skapas.
- Ett varierat utbud av verksamheter och
mötesplatser, som är tillgängliga för många, ska finnas inom området.
- Förutsättningar finns för en funktionsblandad stadsdel med stadsmässig
karaktär som ger livskvalitet i vardagen.

Att planera för en blandad stad skapar trygga
och attraktiva miljöer både för de som bor,
arbetar och besöker stadsdelen.
Inom programområdet föreslås cirka 4 0005 000 nya arbetsplatser möjliggöras. Möjliga
verksamhetsetableringar är exempelvis kontor,
småhandel, hotell och sjukhus.
Kontorsetableringar eller andra personalintensiva arbetsplatser bör i huvudsak etableras vid
områdena intill Roslagsbanans stationer.
Verksamheter och handel bör även koncentreras till de områden där det av buller- och risksynpunkt inte är lämpligt att bygga bostäder,
exempelvis i delar av kvarteren mot Viggbyholms trafikplats.

57. Lokaler för verksamheter skapas i bottenvåningarna på strategiska platser
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Markförhållanden
Geoteknik
Ett flertal övergripande geotekniska och hydrogeologiska utredningar har genomförts. De visar
att en betydande del av programområdet består
av före detta sjöbotten.
Dessa markområden utgörs idag av lera och
är belägna i programområdets västra del vid
den befintliga galoppbanan, i mitten samt i den
nordöstra delen av programområdet. Inom programområdets sydöstra del finns höjdpartier
med morän och berg i dagen.
Programområdets jordlager har en betydande
variation i mäktighet och består i stort av lera
underlagrad av friktionsjord.
Leran är delvis gyttjig i ytan, det vill säga har ett
inslag av organiskt innehåll.
Ovanpå den naturliga jorden finns fyllningsmassor som lagts ut under årens lopp där vägar,
parkeringsytor, byggnader och hästbanor har
anlagts.
Området vid befintlig galoppbana är relativt
plant och ligger mestadels på nivåer mellan
cirka +10 till +13 meter. I programområdets
östra del mot Bergtorpsvägen stiger marken till
cirka +13 till +17 meter. Här finns även högre
höjder upp mot som högst +31 meter. Områdets nordöstra hörn ligger lägre med marknivåer
omkring +11 till +13 meter. Angivna nivåer är i
höjdsystemet RH00.

Lera
Berg i dagen eller berg
under tunnt jordtäcke
Morän
Torrskorpelera/silt
Grundvattnets bedömda
strömningsriktning
58. I större delen av programområdet utgörs marken av lera. I programområdets sydöstra del finns höjdpartier
med morän och berg
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Hydrogeologi
Inom de lågt liggande terrängavsnitten ligger grundvattenytan generellt högt, i nivå med
markytan till någon meter under markytan.
Programområdet kan, ur hydrogeologisk
synvinkel, delas in i två områden. Det västra
respektive östra avrinningsområdet.
Vattendelaren bedöms vara belägen strax öster
om den befintliga galoppbanan och ha nordsydlig riktning. Jorddjupet är generellt sett
större i det västra avrinningsområdet.
Den största lermäktigheten (cirka 12 meter)
påträffas i galoppbanans sydligaste del, där
även artesiskt vatten (grundvatten med tryckhöjd över markytan) förekommer. Här föreligger
risk för sättningar vid en eventuell grundvattensänkning.

Grundläggning och
markförstärkning
Inom de låglänta partierna kommer det att
behövas pålning för byggnader samt markförstärkning för gator, ledningar, hårdgjorda ytor
och delar av parkmarken. I programområdet eftersträvas att undvika schaktning och anläggningar under grundvattennivån. I områden med
mäktiga lerlager och höga grundvattennivåer
innebär detta att marken planeras att höjas med
cirka 2-4 meter över befintlig marknivå för att
möjliggöra att garageplan, källare och ledningar
kan läggas på befintlig marknivå och därmed
inte behöver schaktas ned under grundvattennivån.
I programområdets östra del kommer det istället att behövas viss bergschakt på grund av
topografin. Grundläggning och markförstärkning
utreds vidare i kommande detaljplanearbeten.
Dagvattendammar behöver utformas så att tillräcklig säkerhet mot skred uppnås, att djupet
från markytan till dammbotten behöver begränsas och slänterna ges en flack lutning.

59. Den befintliga galoppbanan utgör de mest låglänta
partierna av programområdet

Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar inom
programområdet eller inom angränsande
fastigheter men det har förekommit och förekommer även i nuläget verksamheter som kan
bidra till föroreningar i marken.
En inventering av dessa verksamheter med
bakgrundsbeskrivning och nulägesanalys har
genomförts. Exempel på verksamheter som
förekommit är snötipp, en mindre drivmedelsanläggning samt verkstadsområde kopplat till
galoppverksamheten. Föroreningar som misstänks förekomma är olja, metaller, PAH och
lösningsmedel. Drivmedelsanläggningen fanns
under en kort period kring år 1960 och låg
inom fastigheten Hästen 2 i programområdets
nord-östra del. En tidigare handelsträdgård på
fastigheten Tibble 10:8 och 10:9 kan ha medfört
förorening.
Den genomförda inventeringen innefattar en
provtagningsstrategi. Markmiljöundersökningar
ska genomföras i detaljplaneskedet.
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Teknisk försörjning
Dagvattenhantering
Programområdet ska hålla en hög standard vad
gäller klimatanpassning. Fördröjning och rening
planeras ske lokalt i hela området för att minska
belastningar av flöden och föroreningar på
recipienten Stora Värtan (se rubriken Vatten
under Miljökonsekvenser).
För dagvattenhanteringen inom programområdet ska fokus ligga på öppna lösningar som
gestaltas på ett sätt som berikar områdets
grönstruktur och gatustråk. Karaktären på dagvattenlösningarna ska växla i samklang med
omgivningarna.

Programförslaget ger goda förutsättningar för
att hantera dagvattnet inom programområdet
på ett bra sätt, med lokal fördröjning och rening
innan anslutning till befintlig dagvattenanläggning. Fördröjning av dagvatten kan ske på
kvarterens gårdar och i gatorna. Parkmarken är
i huvudsak planerad i områdets låglänta delar
där dagvatten kan fördröjas och renas ytterligare innan avledning till dagvattensystem i stadsparkens sydligaste del.

Omhändertagandet av dagvattnet kompliceras
av programområdets relativt flacka terräng samt
att delar av området lutar ut mot omkringliggande infrastruktur.

Stadsparken spelar en viktig roll i hanteringen
av områdets dagvatten. Den västra delen av
parken är planerad att bli områdets lågpunkt
och en naturlig plats för att hantera dagvatten.
Då höjdskillnaden i parken inte är så stor är
höjdsättningen av dagvattenstråket i stadsparken särskilt viktig.

61. Dagvattnet är en resurs som genom en medveten utformning kan bidra till en attraktiv stadsmiljö

62. Regnträdgårdar kan användas för utjämning av
dagvattenflöden

60.

Öppen dagvattenhantering
Dagvattenanläggning
Anslutningspunkt
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Dagvatten i de gröna stråken kan bilda mindre vattensamlingar, rinna i rännor och kanaler
samt bevattna träd och regnträdgårdar. Om
behov finns kan det bli aktuellt med utrymmen
i de gröna stråken för att omhänderta tillfälliga
översvämningar från extrema regn.
Utbyggnaden av dagvattensystem för området
sker etappvis allt eftersom stadsdelen växer
fram. För att säkerställa att dagvattenhanteringen på lång sikt sker hållbart har en utredning
gjorts för hela området där flöden och föroreningshalter beräknats och där principlösningar
för området i sin helhet presenteras. Utredningen ska ligga till grund för det fortsatta planarbetet och för kommande, mer detaljerade,
dagvattenutredningar.

Vatten och avlopp
Inom programområdet finns inget allmänt system för vatten- och spillvattenanslutning utbyggt. Befintlig galoppverksamhet är ansluten
till kommunens vatten- och spillvattennät via en
förbindelsepunkt i områdets södra del. Befintliga ledningar är inventerade och kan eventuellt
användas som provisorium under delar av utbyggnadstiden.

I programområdets närhet finns möjlighet att
ansluta området till det allmänna VA-nätet, detta
sker i områdets nordöstra och sydvästra hörn.
För att klara vatten- och spillvattenförsörjning
för fullt utbyggt område krävs åtgärder i den
allmänna VA-anläggningen även utanför programområdesgränsen. Beräkningar visar dock
att åtgärderna är relativt små i omfattning i relation till områdets storlek.

Övriga tekniska anläggningar
Övriga ledningar såsom el, fjärrvärme och fiber
med mera förväntas gå i det allmänna gatunätet. En fortsatt dialog med berörda ledningsägare kommer att pågå under planarbetet.
Området kommer att anslutas till fjärrvärmenätet som finns utbyggt i närområdet.
Ett antal transformatorstationer kommer att behövas inom programområdet. Exakta placeringar utreds i det fortsatta planarbetet.

För en hållbar stadsutveckling är det
viktigt att skapa en hälsosam livsmiljö i
stadsdelen.
- Förutsättningar finns för rening av dagvatten och hantering av ökad nederbörd i
parker, grönområden och dammar.
- Mångfunktionella ytor ger rekreativa
och biologiska värden till stadsdelen.
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Avfallshantering
Som ett steg i en mer utvecklad avfallshantering kommer Täby kommun från och med
april 2015 att erbjuda matavfallsinsamling
till alla medborgare. Matavfallet kommer att
sorteras ut från restavfallet för att bli biogödsel
och biogas som exempelvis renhållningsfordon
kan använda som bränsle. I och med matavfallsinsamlingen finns det möjlighet att återvinna
majoriteten av Täbybornas hushållsavfall i enlighet med de nationella miljömålen.
För att använda avfall som resurs behöver de
boende få goda förutsättningar att sortera sitt
avfall inom fastigheten. Att sortera matavfall,
grovavfall, elektronik och förpackningar inom
kvartersmark är en förutsättning för att Täby
kommuns avfallsmål ska uppnås.

63. Boende ska ha nära och lättillgänglig
avfallshantering

Flera olika system för avfallshantering kan
komma att bli aktuella under områdets utbyggnadstid. Detta ställer krav på en genomarbetad
trafikmiljö och en god gestaltning kring avfallshanteringen. Specifika avfallslösningar studeras
i varje detaljplan.
Beroende på vilka avfallslösningar som väljs
genererar de olika mycket transporter, detta på
grund av behållarnas storlek och placeringsmöjligheter. Exempelvis rymmer underjordsbehållare mer avfall än kärl och säckar och
det kan därför vara möjligt att ha ett glesare
tömningsintervall vid val av underjordsbehållare
som avfallslösning. En mobil sopsug kan suga
avfall från flera insamlingspunkter till en tömningspunkt och på det sättet minska behovet av
transporter inne i området.
Avfall i det offentliga rummet
Den nya stadsdelen ska vara en plats med
hög attraktivitet och kommer att locka många
besökare. Därför behövs det även planeras för det avfall som uppkommer utanför
fastigheterna. För att ta hand om avfallet bör
publika återvinningsmöjligheter finnas inom
programområdet. Dessa ska ha en god tillgänglighet för alla invånare och vara trafiksäkra och
estetiskt tilltalande. Detta för att alla ska känna
sig uppmanade att återvinna sitt avfall. Behovet
av publika återvinningsmöjligheter bör i ett tidigt
skede studeras, för att på så sätt säkerställa att
utrymme kommer finnas inom programområdet.

För en hållbar stadsutveckling ska det
vara lätt att göra rätt i vardagen.
- Boende ska ha nära till lättillgänglig
avfallshantering.
- Insamling av återvinningsmaterial ska
ske fastighetsnära, återbruk vara möjligt
och matavfall samlas in.
- Återvinningsmöjligheter ska finnas på
offentliga platser inom programområdet.
- Förutsättningar finns för hållbara energilösningar.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser
Behovsbedömning
I programskedet ska en behovsbedömning
göras av huruvida kommande detaljplan kan
medföra betydande miljöpåverkan. I så fall ska
en miljöbedömning utföras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) utarbetas och redovisas tillsammans
med detaljplaneförslaget. Om kommande detaljplaner inte medför betydande miljöpåverkan
behandlas miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. I det
här fallet har kommunen och övriga markägare
bedömt att områdets och exploateringens storlek samt miljöpåverkan motiverar att en MKB
upprättas redan i programskedet för att kunna
bedöma den samlade miljöpåverkan för hela
området i ett tidigt skede.
En behovsbedömning har genomförts för att
ta fram vilka faktorer som kan leda till risk för
betydande miljöpåverkan, påverkansområdets
geografiska avgränsning samt tidshorisont för
bedömningen. Behovsbedömningen har stämts
av med Länsstyrelsen i oktober 2013 och detta
resulterade i att de faktorer som bedöms kunna
vara betydande aspekter är vattenkvalitet (Stora
Värtan), landskapsbild och trafikbuller. Påverkan
på naturmiljön bedömdes inte vara betydande
men skulle bevakas extra under programarbetet
för att se om ställningstagandet behöver
ändras.
Programområdet kommer att delas upp i ett
flertal detaljplaner och planläggas under en

längre tidsperiod. Detta medför att behovsbedömningar framöver även kommer att göras
för varje enskild detaljplan.
Se även Miljökonsekvensbeskrivningen som i
sin helhet bifogas planprogrammet.

och utvecklats vartefter detaljeringsgraden
i programmet vuxit fram och de har utgjort
underlag för MKB-arbetet. Den samtidigt
pågående MKB-processen har också medverkat med synpunkter under programmets utarbetande.

Miljökonsekvensbeskrivning
Den miljökonsekvensbeskrivning som tagits
fram till detta planprogram behandlar förutom
de faktorer som bedömts riskera betydande
miljöpåverkan även naturmiljö, kulturmiljö, luftkvalitet och risk.
Miljökonsekvenserna beskrivs utifrån hur området ser ut när det i huvudsak är utbyggt. För
de faktorer som behandlas görs en samlad
bedömning i MKB:n över de konsekvenser som
förslaget förväntas medföra. Det görs även en
jämförelse med ett nollalternativ, en förmodad
utveckling med gällande planförutsättningar om
programmets förslag inte genomförs. MKB:n
innehåller också en analys av hur programmet
uppfyller miljömål och projektmål.
Som underlag till planeringen togs en rad
miljöutredningar fram innan programarbetets
start för att visa på platsens miljöförutsättningar
och begränsningar. Utredningarna behandlade
bland annat buller, luft, risk, markföroreningar,
naturvärden, dagvatten, kulturmiljö och geoteknik. Dessa miljöutredningar har reviderats

Skala för miljöbedömningen
Stora konsekvenser - Påverkan på riksobjekt eller värden av regionalt intresse,
eller betydande påverkan på värden av
kommunalt intresse.
Märkbara konsekvenser - Liten påverkan
på värden av riksintresse eller regionalt
intresse eller begränsad påverkan på
värden av kommunalt intresse eller omfattande påverkan på större lokala värden.
Små konsekvenser - Liten påverkan på
värden av kommunalt intresse, eller mindre konsekvenser för lokala värden.
Oförändrade konsekvenser - I princip
ingen skillnad jämfört med nuläget.
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Trafikbuller
Programområdet berörs av trafikbuller främst
från E18, Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen, Täby allé och Roslagsbanan. Trafiken från
den planerade bebyggelsen inom programområdet bedöms inte innebära några påtagliga
negativa konsekvenser för befintlig bebyggelse.
I vissa lägen ökar ljudnivån marginellt på grund
av ökad trafik på E18 och i viss mån av reflekterande ljud från tillkommande bebyggelse. I
andra lägen minskar ljudnivån något på grund
av att den tillkommande bebyggelsen skärmar
av ljudet.
För ny bebyggelse ska riktvärden för trafikbuller
inte överskridas. Avsteg från riktvärdena utomhus kan i vissa fall accepteras, men kraven på
högsta ljudnivå inomhus måste uppfyllas.

Om avstegsfall tillämpas ska den förhöjda ljudnivån på den bullerstörda sidan kompenseras
genom en tyst sida.
De bullerberäkningar som genomförts i utbyggnadsalternativet har som förutsättning att
ett fem meter högt bullerskydd uppförs mot
E18. Nu gällande riktvärden för trafikbuller
underskrids för merparten av den planerade
bebyggelsen inom programområdet. Fasader
mot trafikerade vägar och Roslagsbanan exponeras dock för bullernivåer över riktvärdena.
Detta medför att avstegsfall måste tillämpas
och regleras i planbestämmelser i kommande
detaljplaner. Efter att bullerberäkningarna
genomfördes har Trafikverket beslutat om sänkt
hastighet från och med november 2014 från 90
till 80 km/h (70 km/h under dubbdäckssäsong).
Detta kan medföra något lägre bullerpåverkan
från E18. I kommande detaljplanearbeten ska
den eventuella breddningen av E18 beaktas ur
bullersynpunkt.
Programförslaget bedöms medföra små till
märkbart negativa konsekvenser för buller,
beroende på vilka funktioner som placeras i de
mest bullerutsatta lägena. Sammanfattningsvis
kan sägas att om byggnaderna får det användningsområde som är mest lämpligt bedöms
programförslaget innebära små negativa konsekvenser för människors hälsa med anledning
av trafikbuller. Bostäder, förskola och skola ska
inte placeras i de lägen där rekommenderade
riktvärden för buller inte kan underskridas.

64. Trafikbuller, utbyggnadsalternativ ekvivalent ljudnivå två meter över marknivå

För en hållbar stadsdelsutveckling ska
stadsdelen utformas för att klara ett
framtida klimat och skapa en säker livsmiljö.
- Förutsättningar finns för klimatanpassning då höjd har tagits för ökade
nederbördsmängder. Fördröjning och
omhändertagande av dagvatten minskar
översvämningsrisken inom området.

Vatten
Stora Värtan är recipient för dagvattnet
och nuvarande miljökvalitetsstatus är måttlig
ekologisk status och god kemisk status. De
miljökvalitetsnormer som beslutats av Vattenmyndigheten är att god ekologisk status ska
uppnås år 2021 och god kemisk status ska
uppnås år 2015. För den föreslagna bebyggelsen planeras lokala fördröjningsåtgärder och på
så sätt reduceras årsavrinningen och ger reduktion av suspenderade ämnen och partikelbundna föroreningar. Därefter sker ytterligare rening
i diken och dammsystem. Föreslagna åtgärder
innebär en avsevärd reduktion av de ämnen
som finns i dagvattnet. Reduktionen ligger huvudsakligen i ett spann på 50-80%. Beräkningar
och kompletterande provtagningar visar att de
dagvattenburna föroreningarna till Stora Värtan
i de flesta fall kommer att minska jämfört med
nuläget.
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För några ämnen (bly och kadmium) indikerar
beräkningarna en ökning. För programförslaget
är det dock endast suspenderande ämnen som
tangerar det föreslagna riktvärdet. I dagsläget
överskrids halterna även för fosfor, kväve och
zink.
För att uppnå god vattenstatus har förbättringsbehov formulerats. För Stora Värtan innebär det
att fosforbelastningen bör minska med 25%
och kvävebelastningen med 21%. Beräknade
värden för ett utbyggt programområde skulle
ge en reduktion med 44% respektive 77% från
programområdet.

J
J

Belastningen på recipienten Stora Värtan kommer alltså att minska efter exploatering och
avveckling av nuvarande galoppverksamhet.
Konsekvenserna av programförslaget bedöms
bli märkbart positiva.

Naturmiljö
Programområdet ligger relativt isolerat från
andra grönområden och omges av starkt
trafikerade vägar, av Roslagsbanan och av hög
bebyggelse. Strax norr om programområdet
finns Stolpaskogen, i nordost ligger skogen
Rönninge-Skavlöten och längre söderut Altorpsskogen.
Inför programarbetet har en naturvärdesinventering, en naturvärdesutredning, en kompletterande naturvärdesbedömning i fält samt en
groddjursinventering genomförts.

Lokalt naturvärde
Kommunalt naturvärde

65. Inom programområdet förekommer inga arter som är listade i artskyddsförordningen. Det spridningssamband som är starkast för programområdet är barrskogssambanden
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De fuktiga områden och diken med vatten som
finns inom programområdet står inte i direkt
förbindelse med andra vattendrag eller sjöar
och spridningssambanden är sannolikt dåliga.
Det spridningssamband som är starkast för
programområdet är barrskogssambanden och
den befintliga barrskogens vikt för barrskogslevande arter. I första hand gäller det arter knutna
till äldre solbelysta tallar. För övriga naturmiljöer
utgör programområdet ingen betydande länk.
Stora delar av programområdets naturmiljö
kommer att exploateras. De områden som
bevaras kommer att fungera som rekreationsområden för boende vilket bedöms leda till
ett större slitage av dessa. De kommer vid ett
genomförande av programförslaget sannolikt att
fylla en större funktion för rekreation än att upprätthålla naturvärden i kommunen.

Inom programområdet finns områden med
triviallövskog och mycket sälg som är ett viktigt
naturvårdsträd. I området finns även flera brynmiljöer med blommande träd och buskar som är
viktiga för många fåglar och insekter. En skötselplan bör tas fram för befintliga naturvärden.
En mindre våtmark i de östra delarna av programområdet kommer i och med utbyggnad av
området att försvinna. För vattenverksamhet
krävs generellt tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att anmäla dem
till Länsstyrelsen. För vattenverksamheter där
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken
anmälan eller tillstånd. I samband med detaljplaneskedet behöver denna fråga klargöras.
Programförslaget har bedömts ge små negativa
konsekvenser för groddjur.
Sammantaget bedöms programförslaget ge
små negativa konsekvenser för naturmiljön.

Luftkvalitet

66. De naturområden som bevaras kommer att användas som rekreationsområden av boende och besökare

Beräkningar för luftföroreningshalter av partiklar
(PM10) och kvävedioxid (NO2) vid en utbyggnad av programområdet har genomförts. Trafik
på E18 och Bergtorpsvägen är i dagsläget de
främsta källorna till luftföroreningar i programområdet. Trafiken på E18 samt Bergtorpsvägen beräknas öka i årsmedeldygnstrafik vilket
påverkar halterna av luftföroreningar i programområdet.

Enligt beräkningarna kommer miljökvalitetsnormen för partiklar att överskridas för vissa delar
av E18:s vägområde utmed programområdet år 2030. Normen för partiklar klaras dock
inom programområdet. Däremot uppnås inte
miljökvalitetsmålet (målet innebär lägre nivåer
av partikelhalter än normen) för området i direkt
anslutning till E18. Vad gäller halterna av kvävedioxid, så beräknas de klara miljökvalitetsnormen i hela programområdet år 2030.
Fler personer exponeras för luftföroreningar till
följd av den ökade bakgrundstrafiken och på
grund av att fler personer kommer att vistas
i området till följd av den nya exploateringen.
Trots detta bedöms programförslaget innebära
små negativa sammanlagda konsekvenser på
människors hälsa.
Även om miljökvalitetsnormerna för partiklar
och kvävedioxider beräknas ligga inom gränsvärdena, så innebär luftföroreningar överlag
en negativ påverkan på människors hälsa och
miljö.
I kommande detaljplanearbeten kan ett mål
vara att klara det nationella miljökvalitetsmålet
för Frisk luft.
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Risk
För att samhället ska bli mindre sårbart och mer
uthålligt mot yttre störningar och hot, är det
viktigt att riskhanteringsfrågorna behandlas tidigt i planeringsprocesserna. Nedan behandlas
identifierade risker för människors hälsa eller för
miljön inom eller i anslutning till programområdet.
Roslagsbanan
Den i norr angränsande Roslagsbanan kan
utgöra en risk vid urspårning av tåg och närhet till kontaktledningar. Vid en urspårning
hamnar tåg oftast inte längre än en vagnlängd
bort, som är cirka 20 meter för Roslagsbanan.
Avståndet mellan föreslagen bebyggelse inom
programområdet och Roslagsbanan är längre
än 20 meter. Länsstyrelsen rekommenderar ett
skyddsavstånd på 25 meter från spårmitt till
bostadsbebyggelse. Närheten till Roslagsbanan
innebär att risk för vibrationer bör beaktas under kommande detaljplanearbeten.
Farligt gods
E18 och Bergtorpsvägen är rekommenderade
färdvägar för transporter av farligt gods. Även
E18:s av- och påfarter omfattas av klassningen.
Länsstyrelsen i Stockholms läns rekommenderade skyddsavstånd vid vägar med transporter
av farligt gods är 40 meter för tät kontorsbebyggelse, 75 meter för sammanhållen bostadsbebyggelse och 75 meter för personintensiv
verksamhet.

Ifall risken bedöms som låg eller om riskreducerande åtgärder genomförs kan avsteg från de
rekommenderade avstånden göras. Det rekommenderas dock att ett område inom 25 meter
från riskobjektet bör vara bebyggelsefritt. Inom
denna zon kan exempelvis parkeringshus, förråd och andra anläggningar som inte innebär
stadigvarande vistelse placeras.
Den bebyggelse som föreslås intill E18:s påfart vid programförslagets sydöstra del har ett
avstånd på cirka 20-35 meter från påfarten.
Vad gäller Bergtorpsvägen så innebär programförslaget att bebyggelse ska etableras vid
vägen på ett avstånd som är under 40 meter.
Dessa avstånd är under de avstånd som rekommenderas för flera verksamheter och eventuella
riskreducerande åtgärder måste därför utredas
vidare under detaljplaneskedet.

Risken minskar genom att vidta riskreducerande åtgärder vid de områden som inte skyddas av annan bebyggelse eller av höjder. Om
tillräckliga åtgärder vidtas bedöms programförslaget innebära små negativa konsekvenser.
Ras och skred
Enligt en kartläggning av riskområden i Stockholms län kan det inom programområdet finnas
förutsättningar för skred och ras, detta gäller
främst området kring den södra delen av den
befintliga galoppbanan där leran överlagras av
gyttjelera, vilket innebär en sättningsrisk. Stabilitetsriskerna är hanterbara, se även rubriken
Grundläggning och markförstärkning under
Markförhållanden samt Teknisk utbyggnad under Genomförande.

Även om olyckor med transporter av farligt
gods och urspårning av tåg kan bedömas ske
med en låg sannolikhet, kan en olycka vid
transportlederna som omger programområdet
innebära negativ påverkan på människor och
bebyggelse.
Med detta som grund och eftersom de avstånd
som rekommenderas mellan bebyggelse och
transportleder inte uppnås vid flera områden i
programförslaget, har det i MKB:n bedömts att
risken för olyckor kopplat till transportlederna
innebär märkbart negativa konsekvenser för
människor och miljö i området.
67. Roslagsbanan kan utgöra en risk vid urspårning av
tåg och närhet till kontaktledningar
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Översvämningsrisk
Möjligheten till stor infiltration vid häftigt skyfall
bedöms vara relativt begränsad inom programområdet med tanke på den föreslagna
höga exploateringen och den lerhaltiga marken.
Viss risk finns därmed för översvämning vid
kraftiga skyfall.
Risken bedöms vara liten till måttlig, vilket reflekterar osäkerheten i områdets kapacitet för infiltration och rinnstråk. En översiktlig översvämningsanalys bör göras för hela programområdet i
samband med fortsatt planeringsarbete.
Markföroreningar
De områden där eventuellt förorenande verksamheter har förekommit kommer till stor del
att exploateras i programförslaget av planerade
kvarter och grönstruktur. Beroende på de halter
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68. ProgramområdetHÖJD
var en gång i tiden ett skärgårdslandskap där de låga områdena täcktes av vatten

av ämnen som förekommer så kan konsekvenserna variera.
Aktuella riktvärden för förorenad mark ska inte
överskridas. Föroreningssituationen och exakta
lägen för eventuella föroreningar behöver undersökas mer detaljerat i detaljplaneskedet för att
avgöra huruvida åtgärder behöver vidtas för att
hantera eventuella markföroreningar.

Stads- och landskapsbild
Programområdet var en gång i tiden ett
skärgårdslandskap där de låga områdena täcktes av vatten och de skogsbeklädda höjderna
reste sig som öar. I och med landhöjningen blev
vikarna mellan öarna istället lerrika åkrar, och
öarna blev skogsrika kullar. Denna topografi
präglar än idag programområdet som är flackt
med långa siktlinjer som bryts av de skogsklädda höjderna. Landskapet är småkuperat
och dess karaktär bildas av ett antal högre formationer i dess utkanter, främst i öst och väst.
Det ger programområdet en övergripande nordsydlig riktning i och med att det mellan dessa
skogsklädda höjder finns flack åkermark som
ger möjlighet till utblickar i landskapet.
Idag är programområdet till stor del en isolerad
enklav som också fungerar som en barriär för
kopplingar mellan centrum och kringliggande
områden söderut. Området har svaga kopplingar till omkringliggande områden på grund
av trafikbarriärer i form av E18, Bergtorpsvä-

gen och Roslagsbanan. Området präglas och
domineras av Täby galoppbana med tillhörande
stallar. Själva banan ligger lågt placerad i terrängen och strax öster om denna finns läktarsektionen och stallar samt andra tillhörande
anläggningar.
Programförslaget syftar till att skapa en sammanhängande stad och att knyta ihop stadsdelen med centrala delen av Täby. Genom sin
struktur och karaktär ska området möjliggöra
kopplingar till kringliggande områden och minska barriärerna och avståndet mellan dessa.
Strukturen i området är utformad med intentionen att vara robust och flexibelt på samma
gång. Ett rutnät ligger till grunden, men har
anpassats till lokala förhållanden så som höjder
och stråk. Området föreslås förändras visuellt
och innehållsmässigt vilket bidrar till att landskapsrummet kommer att förändras och naturliga lågpunkter byggs bort och ersätts av en tät
stadsmiljö.
Platsens historiska prägel kan vara mer eller
mindre tydlig i stadslandskapet. Marknivåerna
inom området kommer att förändras och den
befintliga verksamheten med tillhörande byggnader kommer tas bort vart efter området byggs
ut.
Däremot kommer delar av landskapets historiska utformning till viss del fortfarande gå
att utläsa. Vissa samband förstärks och öppnas upp, så som stadsparkens placering i det
flacka partiet, samtidigt som befintliga skogs-
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bevuxna höjder till viss del bibehålls som stöd
till den historiska strukturen. Förhistoriskt har
bosättningar främst skett på höjder och bryn
och sällan i dalgångar. Där har markerna istället
hållits öppna genom odling och hävd. På så sätt
kommer bebyggelsen att gå emot tidigare kulturhistoriska landskapsstrukturer.
Bebyggelsen är tänkt att knyta an till områdets
topografi och omkringliggande bebyggelse.
Därför föreslås hushöjderna bli högst mot
Roslagsbanan och Stora Marknadsvägen samt
mot entrén mot Bergtorpsgvägen/Viggbyholms
trafikplats. För att möta storskaliga stadsbyggnadselement i omgivningen så som skogsbranten och Grindtorp i väster och E18 i söder
föreslås stadsdelens fronter utåt bestå av sammanhållen stadsmässig kvartersbebyggelse.
En risk är att den höga tätheten och det
stadsmässiga uttrycket inte samspelar med

stadsbilden i kringliggande områden. Dock
bedöms området få bättre förutsättningar för
integration med omkringliggande områden än
vad som finns idag.
Förändringarna av landskapsbilden med nu
föreslagen topografi och bebyggelse skapar ett
nytt mera omslutet landskapsrum, men konsekvenserna för landskapet bedöms som små.
Sammantaget bedöms programområdet få
märkbart positiv påverkan på landskapsbilden
eftersom området är så stort, det kommer på
ett tydligare sätt integreras i övriga delar av
de centrala delarna av Täby kommun samt få
medveten gestaltning och tillskapa fler värden.
Dock finns viss risk för negativ påverkan på det
historiska landskapet och de upplevelserika
landskapselementen som skogen och de angränsande ytorna utgör.

Kulturmiljö
Inom programområdet finns gravar från yngre
järnålder, främst i form av högar och stensättningar. Området har tidigare i huvudsak utgjorts
av åkermark till 1300- och 1400-talsgårdarna
Tibble, Ensta, Åkerby och Wiggbyholm. Från
1700-talet vet man att gården Ensta har haft
torp på sin mark. Under början av 1900-talet
anlades en försvarslinje (Norra fronten) några
kilometer norr om området. De stridsvärn som
påträffats inom området kan ha utgjort en bakre
postering mellan försvarslinjen och Stockholm.

69. Den nya stadsdelen kan på ett tydligare sätt
integrera programområdet med omgivningen

Inom programområdet finns fem kulturhistoriska
lämningar registrerade hos riksantikvarieämbetet. I norra delen av programområdet finns
gravfältet Täby RAÄ 129:1 som är en fast fornlämning. Inom områdets östra del finns två
lämningar från 1700-talstorp, Täby 610 (torpet
Bunken) som är ett bevakningsobjekt och Täby
611 (torpet Dängan) som är en fast fornlämning. Strax öster om befintlig galoppbana finns
två övriga kulturhistoriska lämningar i form av
terrasseringar, Täby 345:1 och Täby 348:1. Vid
genomförd inventering framkom ytterligare sex
övriga kulturhistoriska lämningar inom programområdet som inte finns registrerade hos riksantikvarieämbetet. Fyra av dessa består av
stridsvärn i programområdets södra del och de
övriga två av källare i anslutning till Bergtorp.
Området bedöms sammantaget ha relativt lågt
kulturhistorisk läsbarhet idag. Området är starkt
påverkat av galoppområdets användning.
Strax väster om programområdet, i naturområdet Torrbacken, finns den fasta fornlämningen
Täby RAÄ 135:1 som består utav ett gravfält.
Fornlämningen Täby RAÄ 129:1 utgörs av ett
höjdparti som bevaras inom den föreslagna
stadsparken. Fornlämningens nordligaste del
kan komma att påverkas något i samband med
eventuell justering av befintlig väg. Likaså kan
fornlämningen Täby RAÄ 135:1 komma att
påverkas av föreslagen gång- och cykelväg
söder om Roslagsbanan.
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Vad gäller övriga fasta fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar inom området så har
Länsstyrelsen meddelat att lämningarna inte
utgör ett hinder för föreslagen exploatering.
Vid detaljplaneläggning bör dock möjligheten
att bevara lämningarna exempelvis inom en
bostadsnära grönyta undersökas. Detta kan
bidra till både bevarande av kulturhistoriska
objekt och till områdets identitet.
Ingrepp i fast fornlämning med tillhörande fornlämningsområde kräver tillstånd enligt 2 kap
12§ enligt kulturmiljölagen.
Kommunen har för avsikt att ansöka om tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen.
Programförslaget har i miljökonsekvens
beskrivningen bedömts medföra små negativa
konsekvenser avseende kulturmiljö. Vissa kulturhistoriska objekt behöver tas bort och påverkan på dessa objekt blir då mycket stor. Flera
lämningar kan dock behållas, liksom en del
av de landskapsformationer som visar på den
historiska utvecklingen. Områdets totala historiska värde bedöms därför kunna kvarstå relativt
oförändrat.

70. Centrala Täby är rikt på fornminnen. Inom programområdet finns kulturhistoriska lämningar i form av
gravfält, terrasseringar, stridsvärn samt lämningar efter bebyggelse
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Samlad miljöbedömning
Vattenkvalitet - Märkbart positiva konsekvenser. Belastningen på recipienten Stora Värtan
minskar efter exploatering och avveckling av
nuvarande galoppverksamhet.
Trafikbuller - Små till märkbart negativa konsekvenser beroende på vilka funktioner som
placeras i de mest bullerutsatta lägena. Fler
människor (nyinflyttade) utsätts för ekvivalenta
bullernivåer över riktvärdet. Dock kan byggnadstekniska åtgärder minska påverkan.
Landskapsbild - Märkbart positiva konsekvenser. Bättre överstämmande med omgivande bebyggelse. Dock sämre för kulturmiljölandskapet.
Naturmiljö - Små negativa konsekvenser. Stor
yta påverkas, men det är en yta med relativt
låga naturvärden.
Kulturmiljö - Små negativa konsekvenser.
Påverkan på specifika objekt ingår inte i denna
bedömning då dessa prövas enligt kulturmiljölagen.
Risk - Små negativa konsekvenser. Exploateringen innebär fler människor inom riskzoner, men
tillräckliga åtgärder kan vidtas.
Luft - Små negativa konsekvenser. Fler personer exponeras för föroreningar genererade av
den ökade trafiken.

Resultatet i miljöbedömningen visar att exploateringen medför negativa konsekvenser för de
flesta aspekterna, främst med anledning av den
ökade belastning som utbyggnaden medför
på exempelvis naturmiljö och kulturmiljö. Anmärkningsvärt är dock att för två av de aspekter
som har bedömts kunna medföra en betydande
miljöpåverkan, vattenkvalitet och landskapsbild,
bedöms programförslaget istället leda till positiva konsekvenser.
En utbyggnad på tidigare oexploaterad mark
medför överlag en lokal negativ påverkan. För
en utbyggnad av programområdet bedöms
dock denna påverkan bli av relativt liten omfattning och påverkan bedöms kunna begränsas genom olika åtgärder. Konsekvenserna blir
därmed totalt sett relativt små.
Samtidigt medför exploateringen stora vinster
ur andra perspektiv, exempelvis utifrån närheten
till kollektivtrafik. Områdets totala hållbarhet
bedöms därmed inte återspeglas av den begränsade påverkan som exploateringen medför
på de miljöaspekter som har belysts. Området
bedöms snarare ha goda förutsättningar för att
bidra till ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.
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Sociala konsekvenser
Den nya stadsdelen planeras för en blandad
befolkning i alla åldrar. Täby ska vara en kommun att längta till, att leva i, att lita på och att
växa med. Med bostäder i olika storlekar och
med blandade upplåtelseformer kan fler flytta
till kommunen samtidigt som unga har möjlighet
att stanna i Täby eller flytta hit.
Ur ett Täbyperspektiv bedöms en utbyggnad av
den nya stadsdelen innebära positiva sociala
konsekvenser då den tillför nya mötesplatser,
målpunkter och tillgängliggör programområdet.
Utbyggnaden av området och nya kopplingar
skapar nya möjligheter till rörelse genom kommunen. Naturen inom programområdet tillgängliggörs för nuvarande boende kring programområdet samt för stadsdelens nya invånare. Den
ökade tillgängligheten och integrationen av
kommunen främjar trygghet och möjliggör för
fler möten mellan olika grupper av befolkningen.

71. Mötesplatser skapas för stadsdelens och övriga
Täbys invånare

Kultur och fritid
I medborgardialogen framkom det att många
Täbybor efterfrågar ett större kulturutbud i kommunen. I den nya stadsdelen behöver mötesplatser för olika åldrar och intressegrupper
tillskapas både utomhus och inomhus. Inomhus
skulle detta exempelvis kunna vara i form av ett
modernt folkets hus med kultur, idrott och plats
för möten och vistelse.
Medborgardialogen visade även att det finns
stor efterfrågan på ett ”dragplåster” inom den
nya stadsdelen. Det skulle kunna vara en bevarad bakluckeloppis, festivaler, parkteater eller
musikarrangemang. Stadsparken skulle tack
vare sin storlek kunna rymma ytor som kan användas för dessa typer av evenemang. De föreslagna temalekplatserna kan även komma att
locka många besökare och bli en stor kvalitet i
stadsdelen.

72. Ett icke bokningsbart utbud av aktivitetsytor inom
stadsdelen skapar utrymme för spontanaktivitet

Ett icke bokningsbart utbud av aktivitetsytor
inom stadsdelen skapar utrymme för spontanitet och människor kan aktivera sig när det passar dem bäst.

Trygghet
Att skapa trygga platser handlar främst om att
befolka dem. Platser som kännetecknas som
otrygga är ofta skymda, dåligt underhållna, obefolkade eller innehållslösa platser samt platser
där det finns människor som uppfattas som
hotfulla.
Byggnader och utemiljöer ska hållas i gott skick
då ovårdade miljöer ökar vandalisering och
otrygghet. Genom tydliga markeringar mellan olika ansvarsområden i den fysiska miljön
skapas en uppfattning om gränser och ansvarsförhållanden mellan privat och offentligt.

73. Den befintliga bakluckeloppisen utgör ett dragplåster till området
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Överblickbarhet och orienterbarhet har också
stor betydelse för hur trygg en miljö upplevs
vara och skapas till stor del genom belysning
och skyltning. Naturområden och parker i området ska ha en god och trygghetsskapande
ljussättning, detta är extra viktigt under den
mörka delen av året.
För att den nya stadsdelen ska kunna upplevas
som trygg måste trygghetsskapande åtgärder
genomföras i kopplingarna samt i anslutande
stråk mellan programområdet och närområdet.
Trygghetsskapande åtgärder kan exempelvis
vara tillskapande av lokaler i bottenvåningar
och att entréer förläggs mot gata för att uppnå
aktiva stråk. Stråken ska vara väl upplysta och
gatorna ska i möjligaste mån vara kantade av
fasader med utblick över gatan, detta ger en
social kontroll och en trygghetsskapande känsla
av att vara sedd.

Området måste planeras för att vara tryggt
under hela utbyggnadstiden. Det ligger en stor
utmaning i att skapa trygga miljöer i mötet mellan etappvisa utbyggnadsområden och kringliggande mark.
För att uppnå detta är det viktigt att etablera
verksamheter som alstrar besökare och skapar
liv i stadsdelen. En blandning av bostäder som
studentlägenheter och seniorboende kan skapa
dagsaktivitet i området. Möjligheten för detta
bör därför prövas.
För att skapa besöksvärden som lockar folk till
området är det viktigt att tidigt anlägga gröna
miljöer och öppna upp kopplingar mot omgivningen. Tillskapandet av samband till omgivningen är även viktigt för att möjliggöra alternativa
rörelsemönster genom stadsdelen.

Tillgänglighet
Byggnader och utemiljöer ska vara tillgängliga
för att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska
kunna röra sig fritt och verka i den nya stadsdelen. Programområdet är relativt flackt så det
finns goda möjligheter att skapa tillgängliga
samband, vistelseytor och bebyggelse.
God orienterbarhet är även en viktig tillgänglighetsaspekt. Skyltning tydliggör och gör det
enkelt att röra sig mellan olika områden.

Barn, unga och äldre
Barns framtida hälsa och välbefinnande är
starkt kopplad till uppväxtmiljön. I den fysiska
planeringen kan vi möjliggöra för skapandet
av trygga och kvalitativa uppväxtmiljöer. Med
rörelsefrihet skapas förutsättningar för ett
hälsosamt och aktivt liv för barn och unga.
Rörelsefriheten påverkas av hur trygg den fysiska miljön upplevs vara, både av barnen själva
och av deras föräldrar och andra vuxna.
För att alla ska kunna trivas i den nya stadsdelen är det viktigt att planera för en inkluderande
stadsmiljö som motverkar isolering och ensamhet. Det kan exempelvis handla om tillskapande
av brukarvänliga stadsrum. För äldre är tillgänglighet och trygghet viktiga aspekter, men även
att skapa aktivitetsytor och mötesplatser för
samvaro. Ur ett familjeperspektiv är det värdefullt om barn, vuxna och äldre kan hitta saker

74. Naturområden och parker ska ha en god och
trygghetsskapande ljussättning

75. Tillskapande av odlingslotter kan vara ett sätt att
skapa dagsaktivitet
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att göra på samma plats. De platser som är
stora till ytan har större möjligheter att inrymma
aktiviteter som attraherar fler åldersgrupper och
intressen.
Studier av barn och unga inom kommunen
I studier av barn och unga i kommunen har det
visat sig att rörelsemönster och rörelseradier
varierar mycket för olika åldrar. Äldre barn och
ungdomar rör sig mer målorienterat än yngre
barn som rör sig inom en mindre radie. Högstadie- och gymnasieeleverna går framförallt
till bad, motionsplatser och Täby centrum. För
gymnasieelever ligger de verkliga favoritplatserna ofta utanför kommunen.
Generellt sett så använder de yngre barnen fler
platser utomhus och är i högre grad hembun-

dna. De är mycket känsliga för hinder, som till
exempel trafikerade gator. Deras rörelseradie
är mindre men där de vistas utforskas varje vrå
efter möjlighet till lek. Högstadieeleverna har
uttryckt ett tydligt behov av att kunna dra sig
undan, att få vara ifred. Då vistas de gärna på
platser med skydd för väder och vind.
I studierna lyfts Täby centrum fram som det
bästa i kommunen. Kommunen upplevs även
som trygg.
Idag används inte programområdet av barn
och unga i någon större omfattning. Norr om
Roslagsbanan finns det många rörelsestråk
som används mycket och tydliga målpunkter
är bland annat Täby centrum i nordväst och
Ängsholmsbadet som ligger cirka 2 kilometer
nordost om programområdet.

Kommunens konstgräsplaner är väldigt populära för alla åldersgrupper, dessa finns exempelvis i Tibble och Näsbydal. Även Åva skate
park väster om Täby centrum är mycket omtyckt.
Trafiksäkerhet
Ett sätt att förbättra barns hälsa är att uppmuntra till att cykla eller gå till skolan. För att detta
ska vara accepterat av barn och föräldrar så
krävs det att skolvägarna uppfattas som säkra
och trygga.
Mängden trafik och dess hastighet är viktiga
faktorer för barns rörelsefrihet. Boulevarden och
övriga stadsgator med högre trafikflöden kan
tänkas bli de största barriärerna för barnen som
rör sig inom stadsdelen.
I den nya stadsdelen prioriteras gång- och
cykeltrafikanter framför biltrafiken och det finns
goda möjligheter att skapa säkra skolvägar och
möjligheter för barn och unga att röra sig fritt,
på egen hand. Goda och trygga korsningsmöjligheter ska särskilt tillförsäkras i lägen som
gränsar till viktiga målpunkter för barn och unga
så som parker, lekplatser, förskola, skola, torg,
kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.
Den föreslagna gröna slingan gör det möjligt för
barn att ta sig till parker, lekplatser och skolor i
hela området på ett tryggt sätt.

76. Möjligheter till lek och aktivitet skapas inom den
nya stadsdelen

77. I stadsdelen prioriteras gång- och cykeltrafikanter
framför biltrafiken
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Fastighetsrättsliga förutsättningar
Fastighetsbildning
Utvecklingen av programområdet berör ett
antal fastigheter, såväl i privat som i kommunal
ägo samt vissa fastighetsrättsliga rättigheter. I
samband med planläggning kommer dessa att
klargöras.

J
J

Programområdet består idag till stor del av ett
fåtal större fastigheter, vilka under områdets
utbyggnadstid kommer att avstyckas till ett flertal mindre fastigheter för bostadskvarter samt
kvarter för verksamheter, handel och service.
Mark som enligt blivande detaljplaner avses bli
gata och park, det vill säga allmän platsmark,
regleras över till kommunen.

Utbyggnadsbeskrivning
Markstrategi
Den kommunalt ägda mark som avses bli kvartersmark kommer vid lämplig tidpunkt att säljas
till privata exploatörer. Försäljningen sker enligt
kommunens gällande markförsäljningspolicy.
Etapputbyggnad
Utbyggnaden av stadsdelen planeras att ske i
flera etapper och under lång tid. Idag beräknas
utbyggnadstiden till cirka 20-30 år vilket innebär
ett färdigställande av uppskattningsvis 200300 lägenheter per år. Utbyggnadstiden kan
förkortas eller förlängas efter hand på grund av
ändrade förhållanden.

Tidig utbyggnad

Sen utbyggnad
78. Området kommer att byggas ut etappvis under lång tid. Den första etappen planeras till områdets centrala
del, nära station Galoppfältet. Området runt nya huvudinfarten mot Bergtorpsvägen/Viggbyholms trafikplats
kommer sannolikt också byggas ut tidigt
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Den första etappen planeras till stadsdelens
centrala del, mot station Galoppfältet. En annan
tidig etapp är området kring entrén mot Bergtorpsvägen/Viggbyholms trafikplats. Stadsdelen
ska i ett tidigt skede ges en så sammanhållen
och stadsmässig karaktär som möjligt, trots
den långa utbyggnadstiden. Genom hela utbyggnadsperioden ska målet vara en god boendemiljö och att behovet av parker, förskolor och
annan kommunal service är uppfyllda.
Samordning
Kommunen kommer att ha en samordnande roll
i samband med stadsdelens utbyggnad. För att
begränsa störningar och på bästa sätt organisera de många aktiviteter en utbyggnad kräver
behöver samordning ske mellan kommunen,
myndigheter, fastighetsägare, ledningsägare
och exploatörer under både planering, projektering och utbyggnad av området.
Generellt gäller att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats enligt kommande detaljplaner medan den enskilde
fastighetsägaren eller exploatören ansvarar för
detsamma inom kvartersmark.
Utbyggnadstiden kommer att vara lång och
planering för tillfälliga åtgärder och provisorier
kommer att behöva göras för att skapa goda
boendemiljöer för de som flyttar in först och för
boende kring programområdet.

Kommunal service
Utbyggnad av kommunal service såsom skolor,
förskolor och idrottsanläggningar kommer att
ske etappvis vartefter området byggs ut.
Exploateringsekonomi
Kommunens kostnader för utbyggnad av allmän
plats, till exempel för kopplingar, gator och
parker, kommer att tas ut av fastighetsägarna
(exploatörerna) inom området. Del av kostnaden
för vissa kopplingar kommer att behöva skattefinansieras. Kostnaderna för de allmänna
anläggningar som behövs för VA och dagvattenhantering kommer att finansieras genom den
kommunala VA-taxan. Kommunen äger en del
av marken inom exploateringsområdet. Föreslagen exploatering skapar möjligheter till intäkter
genom markförsäljning.

Teknisk utbyggnad
Grundläggning och markförstärkning
Grundläggning för byggnader och behov av
markförstärkningsåtgärder för gator, ledningar
och hårdgjorda ytor kan i grova drag kopplas
till de olika jordarter som återfinns i de låglänta
partierna inom området. Där lermäktigheten är
som störst krävs sannolikt djupgående pålar
för byggnader samt markförstärkning för gator,
ledningar, hårdgjorda ytor och delar av parkmarken. I områden med fastmark krävs sannolikt inga avancerade grundläggnings- eller
markförstärkningsåtgärder. Inför varje enskild

detaljplan ska en fördjupad geoteknisk undersökning utföras som projekteringsunderlag.
Höjdsättning
Programområdet är inramat av en utbyggd
infrastruktur vilket innebär att villkoren för höjdsättningen i ytterkanten av området är fasta.
Inom området eftersträvas en gatustruktur med
varierande höjder på gatorna mellan torgytor
och övriga platsbildningar. Höjdsättningen av
gatunätet har anpassats till ett dagvattensystem
där dagvattnet leds med självfall till dagvattenstråket i stadsparken.
I den västra delen där omfattande markförstärkningar behövs kommer samtliga källare
och garageplan ställas på befintlig mark vilket
medför att omkringliggande gatumark kommer
att ligga cirka 2-4 meter ovanför befintlig mark.
Detta för att undvika schakt under grundvattennivån.
Stadsparken kommer att följa befintlig mark
med viss markmodellering.
I den östra delen av området kommer gatunätet
att följa befintlig mark men med en viss höjning
vid de låglänta partierna. På grund av den östra
delens topografi kommer viss bergschakt att
förekomma.
Inför varje enskild detaljplan ska en mer detaljerad höjdsättning utföras, med givna värden
från helhetsarbetet för programområdet.

65

66

ORGANISATION OCH UNDERLAG
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Ordlista
Aktiva bottenvåningar - När det exempelvis
finns lokaler i byggnadens bottenvåning med
fönster/entréer mot torg, parker och gator. Det
skapas en kontakt mellan byggnadens inre och
det utanför.
Allmän platsmark - en gata, en väg, en park, ett
torg eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov.
Boulevarden - Arbetsnamn för huvudgatan
genom den nya stadsdelen. En boulevard utgör
ofta en lång, bred och trädplanterad gata.
Bevakningsobjekt - när man vid inventeringstillfället av en kulturhistorisk lämning inte kunnat
fastställa om objektet är en fast fornlämning
eller inte.
Byggnadstyper - Olika varianter av byggnader
såsom exempelvis stadsradhus, lamellhus,
stadskvarter eller punkthus.
Dagvattenhantering - Dagvatten kan förenklat
definieras som regn och smältvatten som rinner
av från byggnader, infrastruktur och andra ytor.
Dagvatten behöver renas innan det når sjöar,
vattendrag och grundvatten. Med en öppen
dagvattenhantering kan dagvattnet användas
som en resurs och tillföra kvaliteter i den bebyggda miljön och bidra till människors välbefinnande.

Detaljplan - En detaljplan är ett juridiskt
bindande dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur
mark- och vattenområden får användas.
Ekosystemtjänster - Ett system för ekonomisk
värdering av naturens tjänster som till exempel
träd och grönskas förmåga att rena vatten, vattendragens nedkylande effekt under varma dagar och insekters pollinering av växter.
Ekvivalentnivå - Ett sätt att beskriva ljudnivåns
fördelning över en tidsperiod, vanligtvis dygn
eller dag/natt.
Entré - Entréer bildas där den nya stadsdelens
gatustruktur möter omgivningen. En entré kan
utgöras både av bilgator och gång- och cykelvägar.
Fasad i fastighetsgräns - Bebyggelsen placeras
så att den direkt gränsar till trottoar och gata,
det vill säga utan någon förgårdsmark.
Fast fornlämning - Skyddad enligt kulturmiljölagen.
Förgårdsmark - En, ofta planerad, markyta inom
en fastighet mellan husfasad och trottoar/gata.
Genomsilning av trafik - Ett integrerat gatunät
som möjliggör för många vägval.
Gent - Snabbt och enkelt.

Grannskapsområde - Delområden inom stadsdelen som bidrar till att skapa områden med
olika karaktär och identitet så att stadsdelen
som helhet blir en varierad och intressant stadsdel. Grannskapsområdenas olika identiteter
bidrar också till stadsdelens orienterbarhet.
Grannskapspark - Mindre park centralt belägen
i ett delområde inom stadsdelen som används
främst av de närboende.
Hållbarhetsprogram - Ett hållbarhetsprogram
syftar till att samla frågor kring hållbarhet ur ett
socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
Hållbarhetsprogrammet formulerar de mål som
bedömts vara särskilt viktiga att arbeta med för
att skapa en hållbar stadsdel, utifrån projektets
specifika förutsättningar. Hållbarhetsprogrammet bör innehålla tydliga målformuleringar, samt
nyckeltal och aktiviteter för att mäta utvecklingen. Slutligen ska hållbarhetsprogrammet innehålla en plan för uppföljning av de mål och aktiviteter som tagits fram, för att på så sätt kunna
redovisa hur och att målen uppnåtts.
Koppling - Något som fysiskt binder samman
två platser eller områden så att det blir möjligt
att röra sig mellan dessa platser.
Livförskjutningar - Då en byggnads fasad har
varierade avstånd till omgivande gator, såsom
indrag eller utskjutande byggnadskroppar.
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Lågfartsgata - Gata där trafiken sker på de
gåendes villkor.
Mikroklimat - Klimatet inom ett mycket begränsat område där klimatet kan skilja sig radikalt
från omgivningen. Mikroklimatet påverkas av
landskapets småskaliga utformning och bebyggelsens placering exempelvis vad gäller
solinstrålning samt läskapande vegetation och
bebyggelse.
Miljökvalitetsnorm - Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet.
Miljökvalitetsnormer används för att reglera
den kvalitet på miljön som ska uppnås till en
viss tidpunkt eller de krav i övrigt på kvaliteten
på miljön som följer av vårt medlemskap i EU.
Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att
den tar sikte på tillståndet i miljön och vad människan och naturen bedöms kunna utsättas för
utan att ta alltför stor skada.
Miljökvalitetsmål - beskriver det tillstånd
som det samlade miljöarbetet ska leda till.
Miljökvalitetsmålen är oftast mer långtgående
än miljökvalitetsnormerna.
Målpunkter - Platser, byggnader och områden
som lockar många personer. Exempelvis butiker, skolor, idrottsanläggningar, parker, hållplatser
och stationer.

Mångfunktionellt offentligt rum - En park, gata
eller torg som rymmer flera olika funktioner
såsom exempelvis lek, sittplatser, gröna ytor,
busshållplatser, uteserveringar.

Privat och offentlig - En privat plats kan exempelvis vara en gård eller en tomt som endast
boende eller arbetande i kvarteret har tillträde
till. En offentlig plats har alla tillgång till och den
ska därför vara utformad så att alla förstår det.

Mäktighet - En term inom geologin som avser
tjockleken på ett skikt eller annan geologisk avlagring av till exempel en bergart eller en jordart.

Recipient - Mottagare. I dagvattensammanhang
det vattendrag eller hav som dagvattnet leds till.

Mötesplatser - En plats som uppmuntrar att
stanna till och vara på, där människor umgås
och samtalar med varandra.

Regnträdgård - En regnträdgård är en planteringsyta som är utformad för att klara en varierad
tillförsel av vatten och kan därför vid behov ta
emot större mängder dagvatten.

Naturpark - Skogbevuxna områden inom eller
i kanten av bebyggelse som fungerar som rekreativa vistelseytor.
Nod - Knutpunkt där stråk såsom gator, gångoch cykelvägar eller kollektivtrafikstråk möts.
Offentliga rum/platser - Stadens gator, torg
och parker där alla människor är välkomna att
vistas.
Orienterbarhet - En miljö med god orienterbarhet innebär att det är lätt för en person att
kunna hitta samt att miljön är lätt att ta till sig
och förstå.
Portik - En taktäckt passage genom ett kvarter
eller byggnad.
Programområdet - Det geografiska område
inom vilket den nya stadsdelen föreslås byggas.

RH00 - Rikets höjdsystem 1900 som baseras
på den första precisionsavvägningen av Sverige som genomfördes åren 1886-1905. Som
nollnivå valdes medelvattenytan i Stockholm år
1900. Numera är RH 2000 Sveriges nationella
höjdsystem. Nollpunkten i RH 2000 är den europeiska standarden “Normaal Amsterdams Peil
(NAP)”. Den genomsnittliga skillnaden mellan
RH00 och RH2000 i Stockholm är 0,525 m.
Stadsdelen - Används här för att beskriva det
geografiskt avgränsade utvecklingsområdet.
Stadspark - En park som innehåller ett brett och
varierat utbud av aktiviteter som kan vara av
intresse för hela kommunen.
Stomtrafik - Kapacitetsstark och strukturerande kollektivtrafik.
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Struktur/strukturplan - Ger en övergripande
bild av var bebyggelse är lämpligt, var större
gator och gång- och cykelvägar bör gå och bindas samman samt var parkerna placeras och
kopplas ihop. Det går även att utläsa var det
är viktigt att ansluta till befintliga trafiknät och
grönområden för att stadsdelen ska integreras
med sin omgivning samt var bebyggelse är
lämplig i syfte att koppla samman befintliga områden med den nya stadsdelen.
Stråk - I ett stråk är det möjligt att röra sig som
gående eller cyklist. Det är antingen en del av
trafiknätet eller en del av ett sammanhängande
grönt nät.
Suspenderande ämnen - Suspenderade ämnen
i vatten, bestående av fibrer och andra partiklar
som till stor del kan avlägsnas genom filtrering.
Torrbacken - En öppen naturmark väster om
programområdet som har stora natur- och kulturhistoriska värden.
Täby park - Namnet på den nya stadsdelen.
Övrig kulturhistorisk lämning - En lämning som
inte har ett automatiskt skydd i enlighet med
Kulturmiljölagen.

79. Akvarellmålning över hur den nya stadsdelen, Täby park, skulle kunna se ut. Konstnär Kristoff Laufersweiler

www.taby.se/tabypark
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