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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
E18 är infarten till Stockholm från regionens nordostkommuner. Roslags-Näsby
trafikplats är i stort behov av ombyggnad då trafikplatsen har stora kapacitetsoch framkomlighetsproblem och är byggd för vänstertrafik. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra en ombyggnad av trafikplatsen och anslutande
vägar, att minska barriäreffekten av E18 genom att få till bättre kopplingar för
fotgängare och cyklister samt att fastställa pågående markanvändning i
anslutning till trafikplatsen. Syftet är även att anpassa detaljplanen efter befintlig
vägområdesgräns för E18 och att möjliggöra breddning av E18 för
kollektivtrafikkörfält. Delar av ombyggnaden av trafikplatsen kan ske med stöd av
gällande detaljplaner.

PLANERINGSPROCESSEN
Trafikverket och kommunen planerar tillsammans en ombyggnad av RoslagsNäsby trafikplats. Planeringen för ombyggnaden sker i två parallella processer
där kommunens planering sker enligt äldre plan- och bygglagen (Äldre plan- och
bygglagen 1987:10; ÄPBL) genom att detaljplaner upprättas, ändras eller
upphävs och Trafikverkets planering sker enligt lagen om byggande av väg
(väglagen 1971:948). Dessa processer drivs parallellt och samordnas.
Väglagen föreskriver att byggande av väg inom områden med detaljplan inte får
ske i strid mot gällande detaljplan. Ombyggnaden av Roslags-Näsby trafikplats
stämmer inte helt överens med de detaljplaner som gäller för området och för att
möjliggöra ombyggnaden behöver därför ny detaljplan upprättas för vissa delar.
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Planen bedöms ej strida mot några grundläggande bestämmelser om hushållning
med mark och vatten. E18 är av riksintresse och föreslagen ombyggnad av
Roslags-Näsby trafikplats förbättrar trafiksäkerheten, ökar framkomligheten och
minska barriäreffekten av E18. En ombyggnad av Roslags-Näsby trafikplats
bedöms därför inte påverka E18 negativt.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet inom vilket detaljplan föreslås upprättas omfattar den södra delen
av trafikplatsen och del av E18, Centralvägen med bro över E18 samt ny
väganslutning, Täby allé, mellan Grindtorpsvägen och trafikplatsen, korsningen
Centralvägen/Herkulesvägen samt ett område nordost om trafikplatsen inom
vilket ny gång- och cykelväg och ny cirkulation föreslås.

Den föreslagna detaljplanen omfattar Centralvägen, den södra delen av trafikplatsen, delar av E18 samt
områden nordost och nordväst om trafikplatsen. Svart linje avser föreslagen gräns för ny detaljplan.
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Areal
Planområdet upptar en areal om ca 9,4 hektar.

Markägoförhållanden
Inom planområdet äger kommunen fastigheterna Tibble 10:33, Motellet 1,
Näsbypark 60:27-28, Näsbypark 73:64 och Roslags-Näsby 29:1. Det kommunala
fastighetsbolaget Täby Fastighets AB äger fastigheterna Roslags-Näsby 1:2,
Roslags-Näsby 3:43 och Näsbypark 2:1. Fastigheten Humlet 1 är i privat ägo.

Bilden till vänster visar vilka fastigheter som
omfattas av den nya detaljplanen. Svart linje avser
föreslagen gräns för ny detaljplan.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010
I RUFS 2010 är Täby centrum – Arninge utpekat som en av nio regionala
stadskärnor. Täby centrum – Arninge är ett betydande centrum för hela
nordostsektorn och kan komma att utgöra en av de största handelsplatserna i
regionen 2030.
Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030
En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2009. Beslutet om
att anta planen vann laga kraft 2011-10-10. I den nya översiktsplanen är
trafikplatsen redovisad som upprustning av trafikplats samt breddning av regional
väg. I den nya översiktsplanen är även ett större förändringsområde utpekat på
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Galoppfältet. Ambitionen är att Galoppfältet ska inrymma ca 6000 lägenheter, ett
stort antal arbetsplatser, ny service, skolor samt sportanläggningar.

Riksintresse
E18 är väg av riksintresse. Motiveringen till riksintresset är att det är en väg av
nationell och internationell betydelse. E18 ingår dels i den svenska delen av det
transeuropeiska transportnätet (TEN), dels i det nationella stamvägnätet och
även i vägnätet som brukar kallas ”Nordiska triangeln”, sträckorna Oslo –
Stockholm – Köpenhamn – Oslo.

Detaljplaner, områdesbestämmelse och förordnanden
Marken i anslutning till E18 och Roslags-Näsby trafikplats är planlagd och
omfattas av många olika byggnadsplaner, stadsplaner, detaljplaner samt en
fastighetsplan. Ett mindre område söder om trafikplatsen är inte planlagt.
Följande planer ligger inom ny förslagen detaljplan och berörs av föreslagen
ombyggnad av trafikplatsen:
S6
Stadsplanen är fastställd 1951-11-30 och anger att området som berörs av
ombyggnaden av trafikplatsen får användas för park, allmän plats.
S31
Stadsplanen är fastställd 1957-04-12 och uppdelad i mindre delar då den ersatts
av nya detaljplaner under åren som gått. Tre områden inom S31 berörs av
ombyggnaden av trafikplatsen och inom dessa områden anger stadsplanen att
marken får användas för trafikändamål (specialområde) och för park/plantering.
S39
Stadsplanen är fastställd 1959-01-23 och även den har till stora delar ersatts av
nya detaljplaner. Den nya föreslagna detaljplanen omfattar två mindre områden
där stadsplanen anger att marken ska användas för park/plantering och ett större
område, E18, får användas för trafikändamål (specialområde).
S46
Stadsplan, fastställd 1960-03-09, anger att ett område nordväst om trafikplatsen
ska användas för värmecentral, park, plantering samt gatuändamål. Inom
området för värmecentralen finns ett u-område som anger att området ska vara
tillgängligt för avloppstunnel. Endast området som anger gatuändmål och park,
plantering berörs av föreslagen detaljplan.
S50
Stadsplan, fastställd 1961-02-27, anger att område inom fastigheten Humlet 1 får
användas för garageändamål Området som berörs av ombyggnaden av
trafikplatsen är mark som inte får bebyggas.
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S52
Stadsplan, fastställd 1962-01-27, anger att området ska användas för park- och
gatuändamål.
S116
Stadsplanen är fastställd 1974- 05- 27 och anger att området får användas för
trafikändamål (specialområde).
S164
Korsningen vid Centralvägen, Grindtorpsvägen och Ytterbyvägen ingår i
stadsplan S164, fastställd 1977-07-08, och som anger att området får användas
för trafikändamål (specialområde).
S192
Ytterbyvägen ingår till stora delar i stadsplan S192, fastställd 1981-11-20, och
som anger att Ytterbyvägen får användas för gatuändamål, allmän plats.
N13
N13 är den äldsta planen inom planområdet och omfattar ett område sydost om
trafikplatsen. Byggnadsplanen är fastställd 1937-12-03 och anger att området får
användas för bostadsändamål om två våningar, som park, plantering och
naturområde samt för gatuändamål.
N23
Ett område söder om trafikplatsen omfattas av byggnadsplan N23, fastställd
1954-08-07, som anger att området ska användas för väg- samt parkändamål.
Fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Motellet 1
Fastigheten Motellet 1 ligger nordost om trafikplatsen och omfattas av
fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning), 0160-0102/1960, fastställd 16
mars 1960. Fastigheten får endast innehålla en tomt enligt angivna gränser på
tomtindelningen. Fastigheten upptar en yta om 9 969,6 m2. Gällande
fastighetsindelningsbestämmelser föreslås upphävas i samband med antagandet
av denna föreslagna detaljplan då ny cirkulationsplats och gång- och cykelväg
föreslås inom del av fastigheten.
Fastighetsindelningsbestämmelser för fastigheten Humlet 1
Fastigheten Humlet 1 ligger nordväst om trafikplatsen och omfattas av
fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning), 0160-0107/1958, fastställd 19
april 1958. För att möjliggöra en fastighetsreglering vad avser Humlet 1, behöver
del av fastighetsindelningsbestämmelserna upphävas. Gällande
fastighetsindelningsbestämmelser upphör att gälla inom berörd del när beslutet
att anta planändringen vinner laga kraft.
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Begränsning av djupbyggnadsrätten – DF1/2
Inom delar av planområdet finns en begränsning av djupbyggnadsrätten. Det
enda område inom planområdet för Roslags-Näsby trafikplats som inte berörs av
begränsningen är den sydöstra delen. Syftet med djupbyggnadsförbudet har varit
är att ge möjlighet till tåg i tunnel under bl.a. centrala Täby.
Inom detta område får som mest två källarvåningar anordnas med ett
sammanlagt djup av högst 7 m under marknivån på intilliggande gata. Avsteg
från begränsningen av djupbyggnadsrätten kräver beslut om dess upphävande
eller dispens från Länsstyrelsen. Då området inom trafikplatsen inte planeras för
bebyggelse bedöms djupbyggnadsförbudet inte stå i konflikt med den i
detaljplanen föreslagna ombyggnaden av trafikplatsen.

Området vid Roslags-Näsby trafikplats
är planlagt utom en liten yta söder om
trafikplatsen. Följande detaljplaner
bedöms påverkas av föreslagen
ombyggnad av trafikplatsen; S6, S31,
S39, S46, S50, S52, S116, S164, S192,
N13 och N23. För att möjliggöra
ombyggnaden av trafikplatsen föreslås
även fastighetsindelningsbestämmelser
för Motellet 1 upphävas. Även för
Humlet 1 avses fastighetsindelningsbestämmelserna upphävas, men då
endast för den del som berörs av
detaljplanen. Streckad linje avser
föreslagen gräns för ny detaljplan

Program för planområdet
Ett planprogram för Viggbyholms och Roslags-Näsby trafikplatser upprättades
under hösten 2010 och godkändes av stadsbyggnadsnämnden för samråd 201101-25. Syftet med programmet var att i ett tidigt skede utreda och klargöra vad
som krävs för att möjliggöra en ombyggnad av trafikplatserna Viggbyholm och
Roslags-Näsby. I programmet föreslås nya trafikplatser i befintliga lägen och
förbättrad framkomlighet för att höja trafiksäkerheten för samtliga trafikslag i
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området. Av programmet framgår det även att alternativa lösningar för
trafikplatserna kommer att studeras i samband med framtagandet av
Trafikverkets tekniska utredningar. Utformningsförslagen utarbetas av
Trafikverket i samråd med kommunen. Föreliggande planförslag om att upprätta
en ny detaljplan för Roslags-Näsby trafikplats baseras på programmet.

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är obligatoriskt när denna typ av vägplan
upprättas men inte för detaljplan. För alla detaljplaner görs en behovsbedömning
där MKB-förordningens kriterier för betydande miljöpåverkan är avgörande för om
MKB ska upprättas eller ej. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen om
bedömningen. Inför programsamrådet gjordes den preliminära bedömningen att
de föreslagna ändringarna av detaljplaner inte innebär betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen har i sitt yttrande över programmet och samrådet gjort samma
bedömning. Separat MKB har därför inte upprättats för detaljplanen.
Till Trafikverkets vägplan upprättas en MKB som redovisar miljökonsekvenserna
för hela ombyggnaden och i planbeskrivningen redovisas de delar av MKButredningen som är relevanta för detaljplanen.

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.

Verksamhetsplan
I verksamhetsplanen för Täby kommun 2014 med plan för 2015-2016
presenteras kommunfullmäktiges inriktningsmål och effektmål. I planen ingår
stora infrastrukturinvesteringar som är nära sammankopplade med utvecklingen
av nybyggnation i bl.a. Täby centrum, Västra Roslags-Näsby, Galoppområdet
och Arninge. I de större infrastrukturinvesteringarna ingår bl.a. ombyggnad av
trafikplatser vid Roslags-Näsby och Viggbyholm. Kommunstyrelsen har ställt sig
positiv till att medfinansiera ombyggnad av trafikplatserna Viggbyholm och
Roslags- Näsby på E18 med 40 mkr under förutsättning att byggstart kan ske
senast 2012. Kommunen och Trafikverket har tecknat ett finansieringsavtal
avseende en ombyggnad av trafikplatserna och det är Trafikverket som är
väghållare och ansvarar för ombyggnaden. Trafikplats Viggbyholm byggstartades
2012.
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Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott beslutade 2009-12-14, § 66, att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta de detaljplaner som krävs för att
möjliggöra en ombyggnad av Viggbyholms och Roslags-Näsby trafikplats.
Stadsbyggnadsnämnden godkände program för trafikplatserna Roslags-Näsby
och Viggbyholm på E18 för samråd 2011-01-25, § 16. Programsamråd
genomfördes under perioden 2011-02-08 – 2011-03-02.
Stadsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen för Roslags-Näsby trafikplats för
samråd 2013-08-20, § 116. Samråd genomfördes under perioden 2013-09-03 –
2013-10-01.

Pågående och kommande planering i omgivningen
Täby centrum
Genomförandet av detaljplanen är en del i utvecklingen av Täby centrum som en
regional stadskärna i nordost med service, bostäder, handel och arbetsplatser.
Centrum ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator och
torg, förtätad bebyggelse och varierat innehåll. Planen syftar även till att förbättra
trafik och parkeringssituationen i Täbys centrala delar. Sammanlagt kan ca 800
lägenheter och ca 15 000 kvm kontor komma att byggas samt butikscentrum
utökas med ca 26 000 kvm. Parkeringen kommer att utökas från ca 1700 till ca
3040 platser. Två nya tillfartsvägar ska anläggas; en förlängning av Östra
Banvägen in under Roslagsbanan till ett nytt garage under torget samt en ny väg
från Grindtorpsvägen vid E18 längs med galoppbanan fram till och under
Roslagsbanan och vidare upp på Gustafs Bergs väg. Detaljplanen innehåller
även en gång- och cykelbro över E18 samt en tunnel och mellan dessa nya
tillfartsvägars anslutningar under Stora Marknadsvägen. Detaljplanen för Täby
centrum vann laga kraft i oktober 2009 och byggnationen påbörjades under
hösten 2010 och kommer att pågå till år 2015.
Västra Roslags-Näsby
Väster om Roslagsbanan, väster om trafikplatsen, pågår planarbete för Västra
Roslags-Näsby med förutsättningar att möjliggöra för ca 800 nya bostäder med
inslag av både service och andra verksamheter samt infartsparkering. Samråd
genomfördes under perioden 2014-01-07 – 2014-02-04.
Stansen och Degeln i Nytorp
Öster om trafikplatsen pågår planarbete för att möjliggöra ca 280 bostäder i
flerbostadshus inom fastigheterna Stansen 1 och Degeln 1 samt delar av Degeln
3 och Näsbypark 73:64. Syftet med detaljplanen är även att bekräfta befintlig
skolanvändning som idag bedrivs med stöd av tidsbegränsat bygglov. Utställning
genomfördes under perioden 2013-11-01 – 2013-12-01.
Uppdrag om planläggning av Sågtorp 2
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För ett område väster om Roslags-Näsby trafikplats inkom fastighetsägaren
2012-03-15 med en ansökan om planbesked för uppförande av bostäder och
kontor inom fastigheten Sågtorp 2. Under november 2013 förnyade
fastighetsägaren sin ansökan tillsammans med Studentbacken AB om att bygga
såväl bostadsrättlägenheter som studentlägenheter/forskarbostäder och kontor.
Den 3 feb 2014 beslutade kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området efter
förändrad ansökan. Planarbetet bedöms påbörjas fjärde kvartalet 2014.
Fastigheten ägs idag av Östra Kullön Mark 2 AB.
Uppdrag om planläggning av Sågtorp 3
För ett område väster om Roslags-Näsby trafikplats har fastighetsägaren
2012-03-13 ansökt om att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra ca 100 st
studentlägenheter. På fastigheten ligger idag Scandichotell. Den 17 september
2012 beslutade kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för området.
Fastigheten ägs idag av Maxus AB. Samråd har hållits under andra kvartalet
2014.
Bygglov för Humlet 1
För ett område väster om Roslags-Näsby trafikplats har fastighetsägaren ansökt
om bygglov för att uppföra restaurang och bensinstation inom Humlet 1.
Bygglovet beviljades i stadsbyggnadsnämnden 2014-03-18, § 81. Fastigheten är
idag i privat ägo.
Uppdrag om planläggning av Humlet 2 -3
På fastigheterna, Humlet 2 och 3, har fastighetsägaren
2011-03-08 ansökt om att upprätta en ny detaljplan för att möjliggöra utbyggnad

Bilden ovan visar områden i anslutning till trafikplatsen med pågående och kommande planering. Skrafferad yta
avser föreslaget område för ny detaljplan.
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av befintlig bilhall/verkstadshall. Den 12 november 2012 beslutade
kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta detaljplan för området. Fastigheterna ägs idag av Fastighets
AB Humlet.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Markanvändning
Området vid Roslags-Näsby trafikplats utgörs till största del av E18 och av- och
påfartsramper till E18. Trafikplatsen omgärdas idag i norr och i öster av
skogsklädda kullar med mindre partier av berg i dagen. Nordväst om trafikplats
Roslags-Näsby, bakom en av kullarna, ligger en större panncentral. Sydväst om
trafikplatsen ligger ett mindre verksamhetsområde som idag rymmer bilhandel
och bensinstation. Nordost och sydost om trafikplatsen, bakom de östra kullarna,
ligger Nytorps industriområde och villor och flerbostadshus. I trafikplatsen, i
anslutning till ramperna norr och söder om Centralvägen ligger även två
bensinstationer.
Området inom vilket detaljplan föreslås upprättas utgör vägområde för
Centralvägen med föreslagna cirkulationer och korsningen vid
Grindtorpsvägen/Ytterbyvägen, av- och påfartsramp söder ut, del av av- och
påfartsramp norrut, delar av E18 samt ny föreslagen vägsanslutning, Täby allé,
mellan trafikplatsen och Grindtorpsvägen, del av Ytterbyvägen samt korsningen
Centralvägen/Herkulesvägen.
I föreslagen detaljplan föreslås del av Grindtorpsvägen, del av Centralvägen och
del av Ytterbyvägen och korsningen Centralvägen/Herkulesvägen få
markanvändningen huvudgata. Den nya väganslutningen mellan
Grindtorpsvägen och trafikplatsen, Täby allé, föreslås också få användningen
huvudgata. Delar av E18 och busshållplatser vid motorvägen föreslås få
markanvändningen genomfart. De markområden som i den föreslagna
detaljplanen ligger i anslutning till de föreslagna vägarna föreslås utgöra
naturmark.

Natur
Mark och vegetation
Området utgörs idag till största delen av vägar och marken mellan vägarna
utgörs till största delen av öppna gräsytor. Mellan Centralvägen och
bensinstationen öster om E18 finns en gräsyta med inslag av buskar och mindre
träd. Trafikplatsen omgärdas idag i norr och i öster av skogsklädda kullar med
mindre partier av berg i dagen. Vegetationen på kullarna består i huvudsak av
barrskog med inslag av lövträd.
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Markbeskaffenhet
Trafikplatsen ligger i en öppen svacka omgiven av högre skogsbevuxna
markpartier. Områdets lägsta punkt är ca 5,3 meter över havet och högsta punkt
på de omgivande höjderna ca 41,5 meter över havet.

Geotekniska förhållanden
Planerad trafikplats ligger huvudsakligen inom den befintliga trafikplatsen.
Området är kuperat med varierande fastmarksområden och lägre liggande
områden med lösa jordlager av lera. Marken utgörs huvudsakligen av hårdgjorda
ytor samt mellanliggande gräsbevuxna ytor. Planerad ny väg mellan
Grindtorpsvägen och trafikplatsen går i kanten av ett kuperat fastmarksparti med
skogsmark samt synlig blockrik morän. Den östra rondellen skär in i ett höjdparti
med befintlig bergsskärning.
Inom lägre liggande områden med jordlager av lera ligger torrskorpans underkant
mellan 1-3 m under befintlig mark. Grundvattennivån har här mätts på 0,5 – 2m
djup under markytan. Inom högre liggande partier med huvudsakligen
friktionsjord bedöms grundvattennivåerna ligga på större djup.
Risk för skred/höga vattenstånd
Området ligger utanför de riskområden i Täby som redovisas i länsstyrelsens
rapport om riskområden för skred, ras, erosion och översvämning. Varken sjöar
eller vattendrag finns i närheten. Närmaste strand är Näsbyviken i Stora Värtan
som ligger 1,3 km fågelvägen från området.
För att undvika översvämningar till följd av klimatförändringar dimensioneras
dagvattensystemet för 10-årsregn med klimatfaktor med en ökad
nederbördsintensitet om 20 procent.
Naturmiljö
Den omgivande naturmarken består av blandskog av tall och gran med inslag av
björk och lönn. På höjderna är berget synligt på flera ställen liksom i
bergskärningarna. I trafikverkets MKB-arbete har en inventering av naturvärden
vid trafikplatsen genomförts. Naturvärdena är framförallt knutna till områdena
med grova tallar. Det högsta naturvärdet (lokalt intresse) har skogen på västra
sidan trafikplatsen. En del av skogen kommer att tas i anspråk av ny väg och ny
cirkulationsplats. Öster om E18 kommer den nya cirkulationsplatsen att medföra
ett ingrepp i skogsområdet söder om Centralvägen. Även här finns grova tallar.
Totalt kommer ca 10 - 20 grova tallar att avverkas. Inga rödlistade arter har
hittats. En lämplig kompensationsåtgärd är att lämna kvar några av de grova
tallstammarna som livsmiljöer för t ex vedlevande insekter.
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Rekreationsvärdena finns framför allt i Indianskogen som ligger på östra sidan
norr om Centralvägen. Ingreppen sker här framförallt i södra delen och påverkar
därför inte rekreationsvärdet så mycket. Alla naturområden intill trafikplatsen är
bullerstörda.
I Det nya Täby-Översiktsplan 2010-2030 är skogsområdet nordost om
trafikplatsen, Indianskogen som nämns ovan, utpekat som en grönyta med högt
rekreativt värde samt skogsområdet sydost som en grönyta med rekreativt värde.
Delar av den nordöstra kullen och området sydost om trafikplatsen förslås
planläggas som natur.

Vattenområden
Varken sjöar eller vattendrag finns i närheten. Närmaste strand är Näsbyviken i
Stora Värtan som ligger 1,3 km fågelvägen från området. För Stora Värtan gäller
miljökvalitetsnormer för vatten. Den kemiska ytvattenstatusen för Stora Värtan
fastställdes 2009 som god och den ekologiska statusen som otillfredsställande.
Den ekologiska statusen har dock en positiv trend och bedöms i nuläget (201303-18) som måttligt god status. Riskbedömningen är att god ekologisk status ej
uppnås i Stora Värtan till år 2015 med skälet att det är tekniskt omöjligt och därför
finns en tidsfrist till 2021.

Gator och trafik
Gatunät
I arbetet med framtagandet av Trafikverkets tekniska utredning samt i en
kompletterande teknisk utredning för Roslags-Näsby trafikplats har Trafikverket
tillsammans med kommunsen studerat ett antal olika utformningsförslag för
trafikplatsen.
Underlag till de olika utformningsförslagen har varit en trafikprognos som sträcker
sig fram till år 2030. I trafikprognosen har trafikutvecklingen på E18 och
kommunens planerade utvecklingsområden för nya bostäder och verksamheter
räknats in. För att bedöma förslagens olika kapacitet har några av de framtagna
utformningsförslagen testats i ett trafiksimuleringsprogram och några av
förslagen har avfärdats med hänsyn till allt för komplicerade och kostsamma
lösningar. Trafikförutsättningar för framtagande av trafiklösningar baseras på
trafiksiffror enligt bild 2 på nästa sida, se även jämförelse med dagens
trafikmängder, bild 1.
Inom planområdet föreslås en ny trafikplats i befintligt läge. Det bästa förslaget,
både ur kostnads-, framkomlighets- och trafiksäkerhetsynpunkt är förslaget om
en ny bro över E18 för fordons-, gång- och cykeltrafik. Bron förbereds för
trekörfält plus busskörfält i vardera riktning på E18.
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Bild 1 visar befintliga trafikmängder (Uppmätt och beräknad årsdygnstrafik (ÅDT) 2011).

Bild 2 visar trafikmängder prognosår 2030 (fordon/dygn) och föreslagen trafiklösning.
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I detta förslag ligger befintliga ramper i princip kvar för både norr- samt
södergående trafik på E18. Den signalreglerade korsningen på Centralvägen
behålls men byggs ut för att öka kapaciteten. Den frisläppta högersvängen mot
Grindtorpsvägen tas bort och ersätts med en raktfram - höger fil.
Två nya cirkulationer föreslås anläggas på Centralvägen till vilka på- och
avfartsramper ansluter. Den västra cirkulationen ansluter även till den nya vägen,
Täby allé, som utgör en ny anslutning mellan trafikplatsen och Grindtorpsvägen
och vidare mot Täby centrum och Galoppfältet. Den nya vägen innebär minskad
trafik på Grindtorpsvägen förbi Näsbydal.
I den södra delen av planområdet jobbar Trafikverket med att få till ett
kollektivtrafikkörfält på E18. Justeringen av vägområdet för E18 för
kollektivtrafikkörfält tas med i denna detaljplan.
Vid korsningen Herkulesvägen-Centralvägen, föreslås ett separat körfält på
Centralvägen för fordon som svänger vänster från Herkulesvägen. Detta
underlättar utfarten från Herkulesvägen på Centralvägen.

Bilden till vänster visar hur korsningen Centralvägen/Herkulesvägen ser ut idag och bilden till höger illustrerar föreslagen utformning av korsningen där
fordon som svänger vänster från Herkulesvägen föreslås få ett separat körfält på Centralvägen.

Gång- och cykeltrafik
En ny gång- och cykelväg föreslås läggas längs med den södra sidan av den nya
bron över E18 och ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät öster om
Centralvägen vid korsningen Centralvägen – Herkulesvägen. På den västra sidan
av trafikplatsen föreslås gång- och cykelvägen läggas på den norra sidan av
Centralvägen och ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät i korsningen
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Centralvägen - Ytterbyvägen. Ny gång- och cykelvägstunnel föreslås under den
nya vägen, Täby allé, som ansluter till Grindtorpsvägen för att undvika ett
övergångställe i plan. Föreslagna gång- och cykelvägar ansluter även till nya och
befintliga busshållplatslägen. En ny gång- och cykelväg föreslås över norrgående
påfartsramp för att ge gång- och cykeltrafikanter och de som arbetar på
bensinstation möjligheten att nå bensinstationen. Övergångstället på
påfartsrampen föreslås säkerställas med ett farthinder för ökad säkerhet.
På längre sikt föreslås gång- och cykelvägnätet förlängas väster ut längs med
södra sidan av Centralvägen bort till korsningen med Stockholmsvägen/
Stationsvägen, öster ut längs södra sidan av Centralvägen till befintlig gång- och
cykelvägtunnel under Centralvägen samt norr ut längs den nya väganslutningen
och Grindtorpsvägen till befintlig gång- och cykelvägtunnel under E18.
Förlängning av gång- och cykelväg öster och väster ut kan göras med stöd av
gällande detaljplaner och omfattas inte av nu föreslagen detaljplan för
trafikplatsen.
Kollektivtrafik
Busshållplatserna på E18 föreslås vara kvar i dess befintliga lägen.
Busshållplatsen på Centralvägsbron mot Täby Centrum föreslås flyttas närmre
korsningen Centralvägen - Grindtorpsvägen. Längs med Täby allé som ansluter
till Grindtorpsvägen föreslås två nya busshållplatser, en på vardera sida om
vägen. Dessa busshållplatser föreslås anslutas med gångbana till de befintliga
busshållplatserna på E18.
Vid busshållplatsen på Centralvägen, östra sidan, ordningsställs en yta för att
möjliggöra hämtning och lämning vid bussen.
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Roslags-Näsby trafikplats föreslås utformas enligt illustrationen ovan. Två nya cirkulationsplatser föreslås på Centralvägen till vilka på- och
avfartsramper ansluter. En ny väganslutning föreslås mellan Grindtorpsvägen och Centralvägen, Täby allé. Täby allé ansluter till den västra
cirkulationen. Ett nytt gång- och cykelvägnät föreslås genom trafikplatsen med anslutningar till busshållplatserna och med kopplingar till
omgivningen. Under Täby allé föreslås en tunnel för gång- och cykeltrafik. Gång- och cykelvägnätet föreslås på längre sikt förlängas utanför
föreslaget planområde för att få till bättre gc-stråk i kommunen. Illustrationen är framtagen av Ramböll på uppdrag av Trafikverket.
Illustrationen har bearbetats av stadsbyggnadskontoret.
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Gestaltningsprogram
Ombyggnaden av trafikplatsen innebär att den nya vägen mellan
Grindtorpsvägen och trafikplatsen och den förslagna cirkulationen på östra sidan
av Centralvägen gör större bergsskärningar i de kullar som finns. Förslaget
omfattar även en ny bro över E18. Inom ramen för Trafikverkets vägplan för
trafikplatsen upprättas ett gestaltningsprogam för trafikplatsen.
Gestaltningsprogrammets övergripande förslag är att en sammanhållen
trafikplats där landskap, vägar och bro utformas och samverkar till en helhet.
Gestaltningen tar sin utgångspunkt i det öppna skålade landskapsrum som E18
går igenom vilket spelar mot den tätare omgivande vegetationen. En tydlig
skillnad eftersträvas mellan dessa två karaktärer för att uppnå ett tydligt definierat
rum. Trafikplatsen är en av de viktigaste entréerna till Täby och den regionala
stadskärnan. En mer stadsmässig utformning eftersträvas för att signalera detta
för trafikanterna.

Fornlämningar
Inom området där ny detaljplan föreslås förekommer inga kända fornlämningar.

Bebyggelseområden
Befintliga bostäder
Inom planområdet finns inga bostäder. Närmsta bostadsområden är Näsbydal
och Grindtorp som ligger nordväst om trafikplatsen och villaområde med mindre
flerbostadshus vid Näsby allé sydost om trafikplatsen. Bebyggelsen i Näsbydal
och Grindtorp är uppförd på 1950–60-talet och består av punkthus i 17 våningar
och halvcirkelformade flerbostadshus i 11 våningar.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inga arbetsplatser föreslås inom planområdet. Den obemannade bensinstationen
på västra sidan om trafikplatsen föreslås läggas ner då ytan behövs för ny
föreslagen avfartsramp norrifrån.
Offentlig service och kommersiell service
Nordost om trafikplatsen ligger Engelska skolan. Sydväst om trafikplatsen ligger
ett mindre verksamhetsområden innehållande bl.a. bilförsäljning, bensinstation
och hotell.
Tillgänglighet
Genom att ett nytt, bredare och mer trafiksäkert gång- och cykelvägnät föreslås
över E18 ökar tillgängligheten mellan kommunens östra och västra delar samt att
tillgängligheten till Täbys centrala delar ökar, som t.ex. Täby centrum.
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Störningar och risker
Buller
Trafiken på E18 orsakar höga bullernivåer. Trafikplatsen bidrar till bullret men
E18 är den dominerande bullerkällan. I Näsbydal och Grindtorp är husen höga
och många lägenheter har hög bullernivå från E18. Även bostäder vid
Centralvägen, Herkulesvägen och Näsby allé sydost om trafikplatsen och vid
Ytterbyvägen i sydväst har höga bullernivåer.
Ombyggnaden av trafikplatsen medför i sig ingen ökning av bullernivån men
eftersom det är en väsentlig ombyggnad tillämpas riktvärden för nybyggnation
och bullerskyddsåtgärder utreds av Trafikverket.
Eftersom buller sprider sig både åt sidorna och uppåt är det svårt att sänka
bullernivåerna på högre våningsplan, eller på tomter som ligger betydligt högre
än vägen, med hjälp av skärmar. Därför föreslår Trafikverkets vägplan
fasadåtgärder där bostadens bullernivå inomhus är över 30 dB(A) ekvivalent
ljudnivå (oftast förbättring av fönster). I Näsbydal har fönsterbyte redan
genomförts av bostadsrättsföreningen och i delar av Grindtorp har Trafikverket
genomfört fönsteråtgärder.
Bullernivån vid busshållplatserna intill E18 är så hög att det inte går att samtala i
normal ton. SL ansvarar för hållplatserna och därmed för kraven på
trafikantmiljön.
Luftkvalitet
Ombyggnaden i sig väntas inte medföra någon förändring av luftkvaliteten.
Möjligen kan ombyggnaden bidra till något bättre förhållanden eftersom
köbildning och antalet start och stopp minskar när trafiken flyter bättre. Den
spridningsberäkning för kvävedioxid och partiklar (PM10) som genomförts i MKButredningen drar slutsatsen att miljökvalitetsnormer för kvävedioxid klaras både
vid bostäder och vid hållplatser både nu och i framtiden. För partiklar (PM10)
överskrids däremot miljökvalitetsnormen för dygn vid motorvägsbusshållplatserna. Möjligheter att förbättra miljön på hållplatserna behöver
utredas av Trafikverket i det fortsatta planeringsarbetet.
Förorenad mark
Inom området för utbyggnaden finns två bensinstationer. Den station som ligger
inom den föreslagna detaljplanen kommer att avvecklas och
verksamhetsutövaren som drivit stationen ansvarar för att sanera eventuella
markföroreningar.
Utöver bensinstationerna finns inga tidigare verksamheter som medfört risk för
markföroreningar registrerade.
Markprovtagningar har genomförts inom området för utbyggnaden. Inget av
proverna visar på halter överskridande generella riktvärden för mindre känslig
markanvändning. Inget har heller framkommit i provtagningen av asfalt som tyder
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på att asfalten på Centralvägen och E18, med tillhörande av- och påfarter,
innehåller höga halter av PAH (polycykliska aromatiska kolväten).
Transport av farligt gods
E18 är primär transportled för farligt gods. Från E18 går transporter av farligt
gods till Centralvägen som är sekundär transportled för farligt gods väster om
trafikplatsen. Framför allt är det bensin och diesel till sju lokala bensinstationer
varav tre ligger vid trafikplatsen. En av dem avvecklas i samband med
utbyggnaden men övriga bedöms bli kvar.
Enligt Trafikverkets miljökonsekvensbeskrivning medför ombyggnaden av
gatorna samt kapacitetsökningen att risken för trafikolyckor minskar generellt och
därmed också för olyckor med transporter av farligt gods. Den nya trafikplatsen
får god trafikteknisk standard.
Säkerheten vid busshållplatserna kommer att ingå i Trafikverkets projektplanering
avseende busshållplatsers utformning och säkerhet längs E18.
Haveriskydd som hindrar att utsläpp av t ex bensin når det kommunala
ledningsnätet ska anläggas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I och intill Norrtäljevägen/E18 finns VA-ledningar som kommer att behöver flyttas
och anpassas till ombyggnaden av trafikplatsen. Genom trafikplatsen i
mittrefugen finns ett ledningstråk som består av vatten-, spillvatten- och
dagvattenledningar. Stråket korsar E18 norr om den befintliga bron och
föreslagna refuger söder om bron. Ledningarna ansluter till befintligt
ledningsstråk väster om södergående påfartsramp. Ledningarna fram till
anslutningspunkt till befintlig bensinstation i den nordöstra delen av trafikplatsen
kommer troligtvis att behöva flyttas på grund av omläggning av ledningarna i E18
liksom ledningarna som fortsätter österut vid bensinstationen.
Dagvatten
Idag rinner dagvattnet från vägarna delvis i slänter och diken till
vegetationsklädda ytor och delvis via brunnar till ledningsnätet. Några
anläggningar för omhändertagande av dagvatten finns inte inom vägområdet.
Recipient för vattnet är Stora Värtan och dit leds huvuddelen av dagvattnet
genom befintlig dagvattentunnel norr om planområdet och en mindre andel via
ledningar till dagvattendamm vid korsningen Sågtorpsvägen- Djursholmsvägen
ca 1 km sydost om trafikplatsen. Enligt Täby kommuns dagvattenpolicy ska
dagvattnet i första hand tas om hand lokalt.
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Dagvattnet från den ombyggda trafikplatsen kommer att renas och avrinningen
fördröjas främst genom översilning över vegetationsbeklädda ytor där vattnet kan
infiltrera och tas upp av vegetation. Vegetationen innebär att övre jordlagret blir
porösare och medger en bättre infiltration. Ytterligare fördröjning sker genom att
avsänkningar, typ ”torra dammar”, skapas inom vegetationsytorna. Dessa
magasin dimensioneras för att omhänderta regnvolymer som uppkommer vid 10årsregn. För att säkerställa att vägarna inte översvämmas vid kraftigare regn än
så, finns anslutningar till diken och ledningsnät. Utformningen görs så att
infiltrationen blir så stor som möjligt och att vatten leds bort först då
fördröjningsvolymerna fyllts till maximal nivå.
Den nya anslutningen till Grindtorpsvägen och nordvästra delen av trafikplatsen
kommer att avvattnas via översilning, öppna diken och via ledningar. Dagvattnet
leds sedan till sediment- och oljeavskiljare innan anslutning till befintlig
dagvattentunnel i norr som har sitt utlopp i Stora Värtan. Dagvattenbrunnar
utformas med sandfång för att avskilja de grövsta partiklarna. Haveriskydd ska
anläggas så att utsläpp vid en eventuell olycka kan samlas upp innan det når
ledningsnätet för dagvatten.
Värme
Ingen utbyggnad av fjärrvärme planeras inom ombyggnaden för trafikplatsen.
El- och teleledningar
Teleledningar ligger idag i den norrgående avfartsrampen och elledningar finns i
de södergående påfartsramperna. Både tele- och elledningar ligger i befintlig
gångbanan sydost om trafikplatsen och öster ut längs med Centralvägen och
ansluter bl.a. till befintliga bensinstationer i trafikplatsen.
El- och teleledningarna inom trafikplatsen bedöms påverkas av föreslagen
ombyggnad av trafikplatsen och inom ramen för arbetet med Trafikverkets
vägplan kommer ledningssamordning att ske. Vad gäller ansvarsfördelning
mellan kommunen och Trafikverket i ledningsfrågor, se
genomförandebeskrivning.

Brottsförebyggande åtgärder
I föreslagen ombyggnad av trafikplatsen föreslås nya gena gång- och cykelvägar
parallellt med Centralvägen som även ansluter till busshållplatserna längs med
E18, Centralvägen och den nya väganslutningen Täby allé. En tunnel för gångoch cykeltrafik föreslås under Täby allé som ansluter till Grindtorpsvägen. Den
nya tunneln föreslås vara bred och ljus och ha bra genomsikt.
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Administrativa frågor
Planens genomförandetid är 10 år från den dag beslut om antagande av
detaljplanen vinner laga kraft. Övriga administrativa frågor behandlas i
genomförandebeskrivningen.

Bedömning av miljöpåverkan
För detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan ska miljöbedömning
utföras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
utarbetas och redovisas tillsammans med planförslaget. Om detaljplanen inte
medför betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i det ordinarie
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. Kommunen ska bedöma om MKB
behövs för detaljplanen.
Ombyggnaden av trafikplatsen regleras i första hand i Trafikverkets vägplan.
Detaljplanen görs för att uppdatera äldre planer inför ombyggnaden. De samlade
miljökonsekvenserna redovisas utförligt i den miljökonsekvensbeskrivning till
vägplanen som upprättas av Trafikverket.
Planens tänkbara effekter
Detaljplanen görs för att möjliggöra ombyggnad av trafikplatsen och därför
redovisas bedömningen av miljöeffekterna av hela ombyggnaden översiktligt
även om delar av ombyggnaden sker med stöd av andra detaljplaner och utanför
ramen för det nu aktuella detaljplaneförslaget. De samlade miljökonsekvenserna
redovisas utförligare i den miljökonsekvensbeskrivning som upprättas av
Trafikverket. De delar som berör föreslagen detaljplan har förts in i denna
planbeskrivning.
E18 är idag den största källan till trafikbuller i området kring trafikplatsen och
ombyggnaden av trafikplatsen ändrar inte detta. Även efter ombyggnaden
kommer bullernivån vid högre våningsplan att vara relativt hög. Bullerberäkningar
har utförts av Trafikverket och ligger till grund för arbete med fönsteråtgärder för
att sänka bullernivåerna vid befintlig bebyggelse eftersom strängare riktvärden
gäller vid ombyggnad än för befintlig miljö.
Ombyggnaden i sig bedöms inte påverka halterna av luftföroreningar. Möjligen
kan ombyggnaden bidra till något bättre förhållanden eftersom köbildning och
antalet start och stopp minskar när trafiken flyter bättre vilket minskar
avgasutsläppen något. Både idag och på sikt klaras miljökvalitetsnormer för
kvävedioxid. För partiklar (PM10) klaras miljökvalitetsnormerna vid bostäder men
inte vid hållplatserna och fortsatt utredning av möjliga åtgärder behövs.
Genom ombyggnaden kommer omhändertagandet av dagvatten från
trafikplatsen förbättras. Därmed kan ombyggnaden i nuläget bidra till att minska
utsläpp av föroreningar till Stora Värtan något även om förändringen är liten i
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förhållande till den andel av vägdagvattnet som avrinner till Stora Värtan från
E18:s vägsträckning och inte från trafikplatsen. På sikt (2030) kommer den
förväntade trafikökningen att medföra behov av ökat omhändertagande av
dagvattnet.
Risker förknippade med en eventuell olycka med transport av farligt gods har
utretts. Risken bedöms minska framför allt eftersom vägens standard blir bättre.
Förbättring av miljön för väntande resenärer på motorvägens busshållplatser, för
att öka intresset för resande med kollektivtrafiken, är ett ansvar för SL och
Trafikverket i detaljutformningen av hållplatserna.
E18 kommer fortsatt att ha en stor barriäreffekt men förbättringen av gång- och
cykelstråk över motorvägen ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och
bidrar därmed till att minska barriäreffekten.
Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
För de aspekter som har störst betydelse för vägens miljöpåverkan, dvs trafikens
omfattning och därmed bulleralstring och utsläpp till luft och vatten samt risker på
grund av transporter av farligt gods, medför ombyggnaden i sig ingen avgörande
förändring. Den ökade miljöpåverkan som redovisas för år 2030 beror på den
generella trafikökningen på E18 och inte på ombyggnaden. Däremot bedöms
ombyggnaden medföra positiva förändringar med avseende på miljön vad gäller
bättre omhändertagande av dagvatten och ökad säkerhet för gående och
cyklister.
Stadsbyggnadsnämndens preliminära bedömning inför programsamrådet var att
detaljplanen, som upprättas för att möjliggöra ombyggnaden av Roslags-Näsbys
trafikplats, inte kan väntas medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening.
Länsstyrelsen bekräftade i programsamrådet, samrådet och utställningen att man
instämmer i kommunens bedömning.

Planprocessen
Detaljplanen befinner sig i planprocessens antagandeskede. Detaljplanen följer
den äldre plan- och bygglagen (1987:10 ÄPBL). Planprocessen sammanfattas
nedan. Mer detaljerad information om planprocessen finns på kommunens
hemsida, www.taby.se.
 En detaljplan ska grunda sig på ett program som redovisar
utgångspunkter och syfte med planen, om det inte är onödigt.
 Under programsamrådet ges berörda möjlighet att inkomma med
synpunkter. Efter programsamrådet upprättas en
programsamrådsredogörelse som redovisar alla inkomna synpunkter
samt hur kommunen ställer sig till dessa.
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Detaljplaneförslag upprättas och skickas på samråd efter godkännande
av stadsbyggnadsnämnden, SBN. Under samrådstiden ges berörda
intressenter tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet
upprättas en samrådsredogörelse som redovisar alla inkomna synpunkter
samt hur kommunen ställer sig till dessa.
Efter samråd och eventuella revideringar samt efter godkännande av SBN
ska planförslaget ställas ut minst tre veckor för granskning innan
detaljplanen antas. Synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunen
senast under utställningstiden. Den som inte inkommit med yttrande
senast under utställningstiden kan komma att förlora sin rätt att överklaga.
Efter utställningen upprättas ett utlåtande som redovisar alla synpunkter
som inkommit under utställningen samt hur kommunen ställer sig dessa.
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Sakägare, som inte fått sina
inkomna synpunkter tillgodosedda, kan överklaga kommunfullmäktiges
beslut.
Beslutet om att anta en detaljplan vinner laga kraft, när tiden för
överklagande gått ut (tre veckor från protokoll om antagande anslagits)
och ingen har överklagat beslutet.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
I arbetet med framtagande av denna detaljplan har följande personer på
stadsbyggnadskontoret medverkat: Emma Delin-Söderström, projektledare
infrastrukturenheten, Ricardo Weibel, projektledare infrastrukturenheten, Maja
Skoog, planarkitekt, Anna Winberg, planarkitekt, Helena Purmonen, planarkitekt,
Ylva Nilsson, miljöplanerare, Carina Asp, VA-projektör, Johan Rapping,
exploateringsingenjör, Jenny Lindgren, exploateringsingenjör, Håkan Blanck,
parkchef och Åke Nordahl, trafikingenjör.

STADSBYGGNADSKONTORET

Helena Purmonen
planarkitekt

