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TÄBY KOMMUN
PLANBESKRIVNING
Dnr SBN 10/2009-20
Stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna
inom kommundelen Arninge i Täby kommun
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planens syfte är att skapa förutsättningar för en tät och levande stadsdel med bostäder som länkas samman med det befintliga verksamhets- och handelsområdet i
Arninge. Detaljplanen ska möjliggöra byggandet av minst 700 nya bostäder, en
skola och en förskola. Huvuddelen av bebyggelsen föreslås bli i två till fem våningar. Tydliga grönstråk förbinder bostadskvarteren med omgivande naturmarker, och bebyggelsen anpassas till utbyggd golfbana i nordväst. Längs stranden
mot Ullnasjön ska en ca 25 till 100 meter bred zon bevaras som naturmark eller
utvecklas till parkmark.
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN
Inom planområdet finns inga riksintressen och planen bedöms ej strida mot några
grundläggande bestämmelser om hushållning med mark och vatten.
PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet omfattar nordvästra delen av Arninge-Ullna mellan Ullnasjön och
Hägerneholm. Området är idag obebyggt men ansluter till det befintliga handelsoch verksamhetsområdet. Planområdet gränsar i väster mot Arningevägen, i öster
mot Slalomvägen och i söder mot Ullnavägen och industriområdet i Kv. Vinkelhaken m.fl. samt i norr mot Arninge golfbana.
Areal
Planområdet är ca 43,1 ha varav ca 8,7 ha utgör vattenområde.
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Planområdet

Markägoförhållanden
All mark inom planområdet ägs av Täby Fastighets AB (TFAB), som är ett bolag
helägt av Täby kommun. Ett markområde i nordvästra delen arrenderas av Arninge golfklubb för golfbana.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan för Täby är antagen av kommunfullmäktige 1992. En ny
översiktsplan har upprättats under 2008-2009. I det nya översiktsplaneförslaget
redovisas Arninge-Ullna som ett av kommunens stora utbyggnadsområden. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 14 december 2009 men beslutet är
överklagat.
Under 2008-2009 har ett förslag till fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Arninge-Ullna upprättats. Denna FÖP för Arninge-Ullna antogs av kommunfullmäktige 28 september 2009.
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Flygbild över Arninge-Ullna

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet saknar detaljplan eller områdesbestämmelser, förutom en mindre
överlappning av gällande stadsplan S184 vid korsningen UllnavägenLeverantörsvägen. För handels- och verksamhetsområdet i Arninge gäller ett antal
stadsplaner och detaljplaner. Det område som närmast gränsar mot det nu aktuella
planområdet ingår i stadsplan för kv. Vinkelhaken m.fl. S184 fastställd 1980-0306. Norr om planområdet ligger Arninge golfbana inom en detaljplan för Vågsjöområdet D055 som vann laga kraft 1990-06-20. Längs Ullnasjön råder strandskydd om 100 meter på land och 300 meter ut i vattnet.
Program för planområdet
Den antagna fördjupningen av översiktsplanen för Arninge-Ullna gäller som program för kommande detaljplaner inom Arninge-Ullna.
Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvenserna av förslaget till fördjupning av översiktsplan för ArningeUllna redovisas i en separat upprättad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 200901-28. För den aktuella detaljplanen har även en separat MKB daterad 2010-0506 tagits fram av Tyréns.
Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott beslutade 2006-02-06 att en fördjupning
av översiktsplan skulle genomföras för Arninge-Ullna. I och med att fördjupningPLANBESKRIVNING
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en av översiktsplanen utgör program för detaljplaneläggningen av Arninge-Ullna
innebar även beslutet att stadsbyggnadsnämnden gavs i uppdrag att upprätta detaljplaner för Arninge-Ullna.
Ett planförslag upprättat 2009-06-03 har varit föremål för samråd under tiden
2009-06-23 till och med 2009-09-01. inkomna yttranden under samrådstiden har
sammanfattats och kommenterats i en samrådsredogörelse, daterad 2010-05-06.
Efter samrådet reviderades planen varefter den ställdes ut under tiden 2010-05-28
till 2010-08-02. Inkomna yttranden under utställningstiden finns sammanfattade i
ett utställningsutlåtande daterat 2010-10-28.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Planområdet ligger i direkt kontakt med Ullnasjön mot nordost och mot jordbrukslandskapet kring Hägerneholms gård i sydväst. Naturreservatet Rönninge
by-Skavlöten angränsar till stadsdelen Arninge-Ullna i sydväst. Reservatet utgör
en del av Angarnkilen som är en del av den regionala grönstrukturen. I samrådsförslag för Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 2010 redovisas tio gröna kilar runt Stockholm med vissa svaga avsnitt samt barriärer mellan
dessa. Angarnkilen är en av dessa.
En naturinventering har genomförts av Ekologigruppen AB 2006-06-22 respektive 2007-10-23 för planområdet. De högsta naturvärdena har bedömts vara av regionalt intresse och ligger i ekskogspartierna vid Hägerneholms gård, och i gammal tallskog längs Ullnavägens nuvarande sträckning. Sumpskogarna och lövskogarna längs Ullnasjön anses ha höga naturvärden ur ett kommunalt perspektiv.
Dessa områden avses bilda ett grönt stråk mellan naturreservatet och Ullnasjöns
stränder.
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har även utredning om konsekvenser för naturmiljön i strandzonen tagits fram av Conec konsulterande ekologer 2008-12-16. En nyckelbiotopsinventering har tagits fram av Skogsstyrelsen
2007-10-30 som planeringsunderlag. Området norr om jordbrukslandskapet kring
Hägerneholm består av barrblandskog med stort inslag av grov och gammal tall
bland yngre träd. I södra delarna förekommer även ädla lövträd, främst ek och
alm.
Till samrådsförslaget har Conec 2009-06-01 tagit fram en utredning med strandskyddsdiskussioner som ett komplement till planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Under samrådet har synpunkter kommit in där bl. a. Länsstyrelsen har velat se frågan om strandskyddet och skälen till upphävande bättre belysta. I det bearbetade detaljplaneförslaget till utställning har utformningen av
området närmast stranden omarbetats så att en större del av strandzonen bevaras
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som natur- och parkmark. En bedömning av naturpåverkan av det bearbetade
planförslaget har gjorts av Conec 2010-02-25.
Vatten
Ullnasjön är en naturligt näringsrik sjö klassad som en sjö av måttlig ekologisk
status av vattenmyndigheten enligt EU:s vattendirektiv. Ullnasjön avvattnas till
Stora Värtan via Ullnabäcken som även den har måttlig status. Stora Värtan tar
även emot dagvattnet från resten av planområdet via diken och ledningar. Stora
Värtan har fått klassningen otillfredsställande ekologisk status.
I vattenmyndighetens beslut om miljökvalitetsnormer får samtliga dessa vatten en
tidsfrist till 2021 för att nå god ekologisk status (enligt direktivet ska detta uppnås
2015). Inga ytterligare näringsämnen eller förorenat dagvatten ska alltså tillföras
något av vattenområdena.
Markbeskaffenhet
Planområdet präglas till stora delar av skogbevuxna fastmarkspartier med mindre
partier öppet landskap och en låglänt del mot Ullnasjön. Jorden består i höglänt
terräng av tunna lager morän på berg eller berg i dagen.
Geotekniska förhållanden
För området närmast Ullnasjön har en geoteknisk utredning genomförts av Bjerking AB 2007-12-14, kompletterat med en PM 2009-10-09. I dalgångar och
svackor består jorden överst av lera som underlagras av ett tunt lager morän som
vilar på berg. I ett område närmast Ullnasjön och söderut längs det befintliga diket förkommer gyttjelera. Grundvattennivån varierar kring nivån för underkant
torrskorpelera vilket vanligtvis innebär omkring 0,5 - 2 meter under markytan.
Några naturliga skredriskområden där terrängen stiger bedöms inte förekomma
eftersom jorden där består av friktionsjord. Skredbenägen jord förekommer endast
i de låglänta områdena.
I områdena med fastmark runt om dalgången kan byggnader grundläggas med
plattor i friktionsjord eller på berg. Inom områden med lera/gyttjig lera ska byggnader grundläggas med stödpålar. Oavsett höjdsättning så föreslås jorden förstärkas både ur stabilitets- och sättningssynpunkt. Förstärkning föreslås ske för hela
dalgången och inte bara för gator, ledningar m.m. Markförstärkning med KCpelare (kalk-cementpelare) bedöms i dagsläget vara den mest kostnadseffektiva
metoden.
Förorenad mark
Inom det aktuella planområdet finns inga kända markföroreningar. Ullnatippen
som ligger öster om planområdet är en deponi för schaktmassor, sprängsten etc.
Deponeringen avslutades under 2009 och en avslutningsplan är framtagen. Sluttäckning och plantering av tippen beräknas vara genomfört under 2013.
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Radon
Resultatet av utförda mätningar visar att marken inom delar av området består av
berg/mark med en normal/hög gammastrålning samt hög koncentration av radongas i jordluften. Detta innebär att marken klassas som högradonmark och planerad
byggnation ska utföras radonsäkert.
Risk för skred/höga vattenstånd
Enligt tidigare uppgifter bedöms Ullnasjön fluktuera mellan +11,2 meter och
+12,0 meter. I dagsläget ligger vattennivån i diket inom de s.k. kanalkvarteren
mycket nära befintlig marknivå. I första hand bör bebyggelsen i kanalkvarteren
läggas på en marknivå med marginal till en höjning av kanalens och Ullnasjöns
vattenstånd över kända nivåer. Hänsyn till dagvattensystemets utformning är nödvändig för att undvika problem med översvämning, lägsta nivå för färdigt golv
och för tekniska installationer i kanalkvarteren har satts till + 13,0 meter. Risken
för skred måste även beaktas vid grundläggning.
Fornlämningar
I Täby kommuns grönplan finns de kulturhistoriska värdena inom Arninge-Ullna
beskrivna. Kulturlandskapet söder om planområdet kring Hägerneholm är väl
bevarat och man kan fortfarande se det äldre åkerlandskapet.
Hela området Arninge-Ullna är rikt på fornlämningar och ett flertal arkeologiska
undersökningar har genomförts tidigare. Riksantikvarieämbetet har under våren
2009 gjort en arkeologisk utredning för den aktuella delen, planområdet och dess
närmaste omgivningar. Ett stort antal tidigare kända fornlämningar, främst av
järnålderskaraktär kommer att beröras av den planerade exploateringen. Ett flertal
fornlämningar har dock tidigare varit föremål för arkeologiska undersökningar
och borttagits i samband med tidigare byggnationer.
Vid den senast utförda utredningen har två fornlämningar i form av stensträngar
upptäckts. Sammanlagt nio boplatslägen har utpekats varav sex har utredningsgrävts. Av dessa har fornlämningsindikationer endast påträffats inom ett område,
där en ensam härd av förhistorisk typ upptäckts. I övrigt utredningsgrävdes tre
lämningar av osäker status, samtliga kunde avföras som fornlämningar.
Under november 2009 har en arkeologisk förundersökning gjorts av vissa av de
registrerade fornlämningarna i planområdet. Förundersökningarnas syften varierade mellan de olika fornlämningarna. För RAÄ 16:1 och RAÄ 585 gällde i huvudsak kartering av synliga konstruktioner. För RAÄ 63:1 var syftet att både bestämma antalet gravar, dessas utbredning och om eventuellt andra fornlämningar
fanns. Gravfältet RAÄ 68:1 skulle avgränsas i sin helhet.
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Förundersökningen av RAÄ 585 visade att stensträngen var ca 140 meter lång.
Förundersökningen av RAÄ 16:1, bebyggelselämningen Sjöstugan visade att
lämningen bestod av två husgrunder, källargrunder, stenrader, röjda ytor och röjningsrösen, som etablerats kanske under tidigt 1700-tal.
Undersökningarna av RAÄ 63:1 och 68:1 visade att gravfälten har en annan utbredning och omfattar fler gravar än vad tidigare varit känt. Undersökningsresultaten ligger till grund för justeringar av bebyggelsegränserna i detaljplanen.
För gravfältet RAÄ 63:1 närmast Arningevägen föreslås slutundersökning.
Bebyggelseområden
Planområdet kan delas upp i två delområden, skogskvarteren i den norra delen
och kanalkvarteren i den östra delen närmast Ullnasjön. Mellan dessa två delområden sträcker sig ett centralt grönstråk från sjön ner mot en planerad stadspark
vid Hägerneholm.
Bostäder
Hela stadsdelen Arninge-Ullna beräknas kunna byggas ut med ca 3000 nya bostäder. Huvuddelen av bostadsbebyggelsen föreslås bli i genomsnitt 2-5 våningar,
men i centrala lägen kan även högre hus vara tänkbara. Det aktuella planområdet
beräknas rymma minst 700 bostäder i olika hustyper.
I planens nordvästra del i skogsbackarna upp mot golfbanan, de s.k. skogskvarteren föreslås bebyggelse med gruppbyggda småhus och mindre flerbostadshus.
Bebyggelsen bör anpassas till terrängen och kvarteren utformas med en storlek
som ger en gemensam inre yta för lek och rekreation. För att området ska få en
karaktär av att ligga nära skog ska värdefull vegetation sparas inom kvarteren.
Genom en inventering av träd och deras kvalitet kan denna mer detaljerade planering genomföras i samband med planering av bebyggelsens läge. Inom planområdet norr om skogskvarteren ingår även mark för Arninge golfbana. Skogskvarteren bedöms rymma ca 350 bostäder i två till fyra våningar.
Vid Ullnasjöns södra strand föreslås bostadskvarteren uppföras i huvudsak i fem
våningar, de s.k. kanalkvarteren avslutas ca 50-60 meter från strandlinjen. Mellan
kvarteren och stranden ska marken delvis bevaras som naturmark (väster om kanalen) och delvis utformas som en strandpark (öster om kanalen). Det befintliga
diket föreslås närmast sjön vidgas till en kanal som fortsätter genom de närmaste
kvarteren med kajer och mindre längsgående bryggor.
Kanalkvarteren är tänkta som sammanbyggda kvartersstrukturer med hus i
gatuliv och inre gårdar. I markplan ska lokaler för handel, kontor eller förskola
möjliggöras. Ett hus närmast udden ut i sjön föreslås få uppföras i tretton våningar
som ett landmärke.
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För att öka flexibiliteten ska bottenvåningarna längs lokalgatan och kanalen utföras med högre våningshöjd. På grund av de geotekniska förhållandena och den
låglänta marken kan garage ej schaktas ned så djupt under husen, utan bör placeras under planterbart bjälklag som samtidigt kan nyttjas som innergård. Alternativt kan mindre p-hus i flera plan lokaliseras till någon del av ett kvarter som är
mindre attraktivt för boende.
Ett parkstråk längs befintligt dike samt kanalen med dess längsgående torgytor
med plats för caféer, butiker och allmänna vistelseytor mellan husen, binder samman områdena kring Ullnavägen med sjön.

Hägernäs Strand, exempel på sjönära bebyggelse

Bostadshusen ska placeras och orienteras för att på bästa sätt tillvarata det sjönära
läget. Kanalkvarteren bedöms kunna rymma ca 400 bostäder.
Ett promenadstråk som går omväxlande genom natur och parkmark ska sträcka
sig längs med stranden. Sumpskogen längs Ullnasjön ska bevaras inom naturmarken så mycket som möjligt.
Kvalitetsprogram
Som bilaga till planförslaget upprättas ett kvalitetsprogram som en separat handling. Kvalitetsprogrammet innehåller grundläggande krav på bebyggelsens utformning och gestaltning, som kan användas i samband med markförsäljning och
bygglovprövning. De nya husen bör ha en arkitektonisk utformning som speglar
vår tid och som ger ett positivt tillskott till stads- och landskapsmiljön.
Lämpliga material ur ekologisk synpunkt för byggnaderna är tegel och trä som
kräver lite energi vid tillverkningen och som finns tillgängliga inom kort avstånd.
En ökad användning av lokala material eftersträvas för att minska på de energikrävande transporterna. Gröna tak är exempel på en byggnadsteknik som är önskvärd liksom att markbeläggning så långt möjligt görs genomsläpplig.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Arninge-Ullna är idag ett verksamhets- och handelsområde som domineras av
stormarknader, kontor och småindustri. Den äldsta delen i sydost planlades redan
i början av 1970-talet och idag finns ett 70-tal företag som sysselsätter ca 1500
personer.
Vid Ullnatippen finns planer för en rekreations- och evenemangsanläggning med
inomhusskidbacke, längdskidtunnel, upplevelsebad m.m. Här föreslås även hotell
och lägenheter kring ett stråk som avses dras mot ett planerat resecentrum och
E18 i sydöstra delen av Arninge-Ullna.
De centrala delarna av Arninge-Ullna kommer även fortsättningsvis att användas
för handel och verksamheter. Den kraftiga utbyggnaden med bostäder kommer
dock att medföra att offentlig och kommersiell service behöver byggas ut. Mindre
icke störande verksamheter kan med fördel integreras i lämpliga lägen inom bostadsbebyggelsen i planområdet, i första hand inom kanalkvarteren.
Huvudsyftet med fördjupningen av översiktsplanen är att använda den struktur
som finns och att i så hög grad som möjligt behålla befintliga icke störande verksamheter, men vissa störande industrier och verksamheter ligger nära den föreslagna bostadsbebyggelsen. En utredning (riskanalys) som genomförts av Tyréns i
samband med planarbetet visar att riskerna bedöms vara acceptabla.
Offentlig service
Vid en snabb utbyggnad av nya bostäder kommer efterfrågan på skola och förskola bli stor. I dag saknas kommunal service i stadsdelen Arninge-Ullna.
Detta ställer krav på en genomtänkt etappvis utbyggnad av skolor/förskolor inom
bostadskvarteren. För hela bostadsutbyggnaden med ca 3000 nya bostäder i Arninge-Ullna beräknas behovet av förskoleplatser till ca 500 och behov av två skolor för totalt ca 730 elever.
I det aktuella planområdet bedöms behov finnas av en skola med flexibla lokaler
för ca 450 elever inklusive ca 75 förskoleplatser, samt förskoleplatser för ytterligare ca 100 barn. Inom planområdet föreslås en skoltomt och en förskoletomt.
Därutöver ger detaljplanen möjlighet att inrymma förskolelokaler i bostadshusens
bottenvåningar.
Inom planområdet föreslås ett läge för skoltomt söder om Ullnavägen och väster
om Hägerneholms gård. Skolan kommer då att få direkt kontakt med den föreslagna stadsparken och kommande bostadsbebyggelse som planeras vid Hägerneholm. Inom skogskvarteren föreslås även en tomt för förskola.
Kommersiell service
I planområdet finns idag ingen kommersiell service. Inom stadsdelen ArningeUllna finns dock en kommersiell verksamhet med externhandel som med fördel
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kan uppgraderas till en mer tilltalande utformning. Tillgängligheten till stadsdelens service kan med vissa åtgärder bli god för såväl bilburna som gående, cyklister och resande med kollektivtrafiken.
Inom planområdet bör butiker blandas med bostäder för att göra området mer
levande hela dygnet. Längs lokalgatan vid kanalkvarteren och kring kanalen och
strandtorget kan lokal kommersiell service som caféer/bageri, frisör, kemtvätt,
mäklare, mindre butiker och liknande placeras. I planen regleras en lägsta våningshöjd för bottenvåningarna längs lokalgatan i kanalkvarteren, för att möjliggöra kommersiell service.
Tillgänglighet
Tillgängligheten till Ullnasjöns stränder, till det centrala grönstråket (stadsparken)
liksom till säkra gång- och cykelvägar inom och mellan områden är viktig för alla
boende och verksamma i stadsdelen. Genom att området bebyggs med bostäder
förbättras allmänhetens tillgång till och utblickar mot Ullnasjöns stränder. Tillgängligheten ökar genom utbyggnad av gator, gc-vägar och promenadstråk.
Byggnadskultur och gestaltning
Den nya bebyggelsen inom planområdet har ingen befintlig bebyggelse att förhålla sig till mer än miljön kring Hägerneholm.
För de nya bostadskvarteren har ett kvalitetsprogram med övergripande gestaltningsprinciper tagits fram, som ett verktyg för att skapa en stadsdel med egen
karaktär och kvalitet. Genom att befintlig handel och verksamheter blandas med
bostäder kan hela stadsdelen få stadsmässiga kvaliteter som andra förortsområden
med bara bostäder ofta saknar. Arninge-Ullna har förutsättningar att bli en funktionsintegrerad och levande stadsdel i natursköna omgivningar.
Friytor
Lek och rekreation
Planområdet innehåller idag flera rekreativa funktioner. Blå leden som passerar
området är ett stigsystem som sammanbinder Österåkers vandringsleder med Täbys stigar i nordväst och vidare mot Roslagsleden. Blå leden ges en ny sträckning
genom området i bebyggelsens utkant så att det blir så få korsningar med trafikerade vägar som möjligt. Genom området finns även en ridled från Rönninge via
Hägerneholm och vidare norrut. Stadsdelen Arninge-Ullna gränsar i sydväst mot
naturreservatet Rönninge by-Skavlöten som är ett stort rekreationsområde med
höga natur- och kulturvärden.
Den planerade stadsparken vid Hägerneholm sydväst om planområdet, ska rymma
ytor för lek och spontanidrott. Detta område avses få en trafiksäker förbindelse
med angränsande större naturområden och närliggande bostadskvarter.
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Planområdet får genom den centralt bevarade naturmarken kontakt såväl med
stadsparken som med Ullnasjöns stränder. Med tydliga och tillgängliga promenadstråk längs vattnet ska allmänhetens åtkomst till Ullnasjöns stränder förbättras.
Ett promenadstråk föreslås med spänger genom den föreslagna naturmarken inom
planområdet och för att kunna leda vidare norrut längs Ullnasjöns strand. En
brygga/spång för det rörliga friluftslivet föreslås även ut i vattnet. Vid sjön öster
om planområdet finns idag en badplats som kan rustas upp och bli en tillgång för
området.
Öster om kanalen anläggs en strandpark mellan bebyggelsen och Ullnasjön. Promenadstråket genom naturmarken norröver ansluter till parken via en bro över
kanalen. Allmänheten kommer att kunna röra sig ostört längs stranden samtidigt
som de nya bostäderna får ett attraktivt, sjönära läge. Strandparken föreslås också
innehålla en lekplats.
I norra delen av planområdet ingår mark för golfbana (Y-område).
Naturmiljö
Inom kvartersmark i skogskvarteren ska befintlig vegetation och terräng bevaras i
de delar som inte direkt tas i anspråk för bebyggelse. Inom mindre delar av kvartersmarken redovisas mark där naturen och befintliga träd behöver ett särskilt
skydd. Inom dessa områden krävs marklov för trädfällning.
Identifierade värdefulla miljöer/strukturer som redovisas i naturinventeringen till
fördjupningen av översiktsplanen ska särskilt beaktas. Sumpskogen vid Ullnasjön
längst i norr ska till stora delar bevaras som naturområde i planen. En särskild
skötselplan som omfattar all naturmark inom planområdet ska upprättas.
Strandpromenaden föreslås här utgöras av spänger för det rörliga friluftslivet med
hänsyn till djur- och växtlivet inom sumpskogen.
Vattenområden
Våtmarkskarteringen visar att en del av området för kanalkvarteren är att betrakta
som vattenområde. Det innebär att byggande i detta område omfattas av tillstånds- alternativt anmälningsplikt enligt miljöbalken. Det som redovisas som
vattenområde (W) i detaljplanen ska bibehållas öppet och får ej överbyggas. Kanalkvarteren utformas så att byggnaderna kan få viss utblick ut mot vattnet och
strandskogen men området närmast stranden förblir obebyggt. Kanalen som betecknas (W1) skapas genom en utvidgning av det befintliga diket och ska ges en
tilltalande utformning som förbättrar vattenkontakten för innanförliggande hus.
Strandpromenaden får vid kanalen utformas som ett gångstråk längs en kaj och
med en bro över kanalen. Inom en mindre del av vattenområdet (W2) ska det vara
möjligt att bygga mindre bryggor som blir allmänt tillgängliga. Längs kajerna vid
kanalen ska längsgående bryggor även kunna anordnas.
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Strandskydd
Inom planområdet gäller strandskydd vid Ullnasjön på ett avstånd av 100 m från
strandlinjen på land och 300 m ut i vattnet vid normalt medelvattenstånd.
Syftet med strandskyddet är att stränderna ska vara tillgängliga för friluftslivet
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet.
Enligt miljöbalken 7 kap 16 § får inom strandskyddsområde inte nya byggnader
uppföras eller byggnader ändras så att de kan tillgodose ett väsentligen annat ändamål än tidigare. Inte heller får andra anläggningar eller anordningar utföras som
hindrar allmänhetens tillträde till strandområdet eller som väsentligen försämrar
livsvillkoren för djur- och växtarter eller andra åtgärder som väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
För att möjliggöra utbyggnad av bostäder i planområdet krävs ett upphävande av
strandskyddet inom vissa mindre delar i kanalkvarteren. I kanalkvarteren föreslås
bostäder om totalt ca 100 lägenheter inom strandskyddsområdet. I planen föreslås
natur- och parkmark d.v.s. allmän plats utmed hela strandzonen. Strandzonen blir
delvis smalare än 100 meter men tillräckligt bred för att behålla en naturlig vegetation. Norr om kanalkvarteren inom föreslaget W2-område föreslås en utsiktsbrygga ut i vattenområdet.
Strandpromenaden inom strandskyddsområdet som föreslås längs Ullnasjöns
strand går inom omväxlande park- och naturmark. Den sammanbinder naturområdena vid golfbanan i norr om planområdet med naturen i Österåkers kommun
öster om planområdet.
Gränsen mellan kvartersmark och allmän plats ska göras tydlig så att allmänheten
inte avhålls från att röra sig inom området. Kanalkvarterens norra gräns mot naturmark (väster om kanalen) ska utformas med stödmur för att minimera behovet
av utfyllnader i strandskogen. Sammanfattningsvis föreslås följande inom planområdet:
 Strandskyddet föreslås upphävas för kvartersmarken för bostäder och lokaler (B, B1 H1K1S1P1 ), transformatorstation (E1) och pumpstation för
spillvatten (E2) samt den allmänna platsmark i form av lokalgata samt torg
(LOKALGATA, TORG) som berörs i kanalkvarteren. Strandskyddet föreslås även upphävas för det föreslagna vattenområdet för kanal(W1), inom
vilket gångbro och allmänt tillgängliga bryggor får anläggas utmed kanalen.
 Strandskyddet föreslås bibehållas inom de föreslagna natur- och parkområdena (NATUR resp. PARK) vid Ullnasjön. Strandskyddet föreslås även
bibehållas för vattenområdena i Ullnasjön för öppet vatten och vattenområde som får överbyggas för allmän gångtrafik (W respektive W2). Brygganläggningar inom vattenområdet för allmän gångtrafik (W2) kommer att hanteras som dispens från strandskyddet.
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Ansökan om upphävande av strandskydd inom planområdet för den nordvästra
delen av Arninge-Ullna har lämnats till länsstyrelsen inför utställning av detaljplaneförslaget. I ansökan anges de särskilda skäl som kommunen bedömer föreligger för upphävande av strandskydd för den mark som berörs inom planområdet. Ett viktigt motiv är Täby kommuns behov av tätortsutveckling. Stockholms
läns befolkning ökar varje år och fler vill bosätta sig i regionen. Länsstyrelsen har
2010-05-05 beslutat om upphävande av strandskyddet i enlighet med ansökan.
Ytterligare motiv för att upphäva strandskyddet inom delar av strandområdet utmed Ullnasjön är att förslaget bedöms innebära en förbättring för det rörliga friluftslivet inom planområdet, då området väster om Slalomvägen idag är svårtillgängligt på grund av tät vegetion och sumpskog. Tillgång till själva strandlinjen
utvecklas och utökas genom den föreslagna strandpromenaden längs Ullnasjön.
För strandskyddsområdet längs Ullnasjön öster om nu aktuellt planområde behandlas eventuellt upphävande av detta i samband med planläggning för denna
del av Arninge-Ullna.
Gator och trafik
Gatunät
Det befintliga vägnätet kommer att kompletteras med nya gator. Inom planområdet ska förlängningen av Ullnavägen, tidigare Vaxholmsvägen, få en ny sträckning med anslutning till Arningevägen vid befintlig trafikplats för Löttingelundsvägen. Den gamla anslutningen från Ullnavägen till Arningevägen stängs. En
förstudie för ombyggnad av korsningen har upprättats av Ramböll AB 2010.
Därutöver byggs lokalgator som angöring till bostadskvarteren. Utöver dessa
kommunala gator kommer kvartersgator att krävas inom kvarteren. Den befintliga
Slalomvägen blir efter ombyggnad infart till kanalkvarteren och kan i framtiden
fortsätta in i nästa planområde österut. Från Slalomvägen föreslås en ny lokalgata
sträcka sig genom kanalkvarteren norrut och därefter genom skogskvarteren för
att sedan ansluta till Ullnavägen. Från Ullnavägen redovisas början på en ny lokalgata söderut förbi skolkvarteret och som tillfart till nästa planetapp vid Hägerneholm.
Gatusektioner utformas så att de möjliggör trädplantering och där så är lämpligt
kantstensparkering. Lokalgatan ska ha gång- och cykelbanor, i kanalkvarteren på
båda sidor och i Skogskvarteren på norra sidan. Ullnavägen planeras för separat
gång- och cykelbana på båda sidor. Gaturummens utformning i kombination med
fasadutformning och husens entréer har stor betydelse för upplevelsen av stadsmiljön och helhetsintrycket.
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Gång-, cykel- och mopedtrafik
Gång- och cykelnätet integreras huvudsakligen i det övriga gatunätet. Inom naturoch parkmark byggs mindre gång- och cykelvägar som ökar tillgängligheten till
Ullnasjön och området kring Hägerneholm. Gångstråken ska dessutom knyta ihop
bostadskvarteren med skolor, förskolor, det centrala grönstråket inom planområdet och den blivande stadsparken. Gång- och cykelstråken ska även utformas så
att man i framtiden kan nå resecentrum i stadsdelens sydöstra del samt förbättra
kontakten med de större naturområdena utanför stadsdelen. Befintlig ridstig som
går norrut genom området avses behållas.
Kollektivtrafik
Roslagsbanans närmaste hållplats finns idag vid Hägernäs och Arninge-Ullnaområdet försörjs med buss.
I fördjupningen av översiktsplanen för Arninge-Ullna redovisas ett resecentrum i
anslutning till Arninge-Ullnas kommersiella centrum, som en knutpunkt för
Roslagsbanan eller en annan framtida spårtrafik och såväl regionala som lokala
busslinjer. Detaljplaneområdet blir kollektivtrafikförsörjt med buss vid Ullnavägen. Även den genomgående lokalgatan dimensioners för att eventuellt kunna
trafikeras med buss i ett senare skede då fler delar av Arninge-Ullna har byggts
ut. Med väl utformade och lämpligt placerade hållplatslägen får alla bostäder godtagbara gångavstånd till bussen. Vid resecentrum planeras också pendlarparkering
för bilar och cyklar.
Parkering, varumottagning, utfarter
Parkering för bostäder och verksamheter ska ske på kvartersmark som garage, pdäck eller markparkering. För bostäder ska 2 p-platser kunna anordnas för småhus
(enbostadshus, radhus, parhus, kedjehus etc.) och 1,5 p-platser för flerbostadshus
samt vid behov platser för verksamheter inom kvarteren. Riktlinjer vägledande
för parkering för verksamheter anges i Täby kommuns tekniska handbok. Stadsdelens tydliga avgränsning och relativt höga exploateringsgrad ger goda förutsättningar för etablerande av bilpooler.
Beroende på husens läge och utformning kan såväl markparkering som parkering
i garage under husen vara möjlig. Inom kanalkvarteren kan i vissa fall istället för
parkering under husen och delar av innergårdarna, en lösning med särskilda p-hus
i flera våningar vara mer lämpligt.
Mot Ullnavägen kan parkeringsdäck utformas som suterrängvåning för att ta upp
nivåskillnaden mellan väg och befintlig mark och gårdar kan delvis anordnas på
terrasser.
En viss mängd besöksparkering i första hand till handel och service kan ske längs
lokalgatorna som kantstensparkering. Några större varutransporter bedöms ej bli
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aktuella inom planområdet. Utformning av gatorna ska ske med hänsyn till servicefordon. Utfarter mot Ullnavägen från angränsande kvartersmark ska begränsas
genom utfartsförbud.
Störningar
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) till fördjupningen av översiktsplanen
behandlas frågor om buller, luftföroreningar, dagvatten, risk och säkerhet och
andra miljöaspekter. Dessa frågor utvecklas i den MKB som hör till detaljplanen.
Transporter av farligt gods
Arningevägen är primär transportled för farligt gods, vilket innebär restriktioner
och hänsynstagande vid planering och utbyggnad intill vägen. I planen föreslås ur
risksynpunkt att lekplatser, parker och gångstråk undviks i naturområdet närmast
Arningevägen. Arningevägen föreslås även utformas med kantsten alternativt
diken förbi ny bebyggelse, där det idag inte finns något skydd. Syftet med kantsten alternativt dike är att begränsa spridning av brand utanför vägområdet. I
planförslaget föreslås dessutom garage och uthus mellan vägen och bostäder samt
bullerskydd. Byggnaderna och bullerskyddet utgör en barriär mellan vägen och
bostäderna. Med dessa åtgärder bedöms risken bli acceptabel.
Luftkvalitet
Halterna av kvävedioxid och partiklar ligger långt under miljökvalitetsnormen i
dag och riskerar inte att överskridas genom att området bebyggs.
Närhet till störande verksamheter
Vid framtagande av fördjupningen av översiktplanen för Arninge-Ullna konstaterades att blivande bostadsområden närmast befintligt verksamhetsområde ligger
inom riskavståndet från miljöstörande industrier (Jackon AB och Stor-Stockholms
däck). En särskild riskutredning har gjorts av Tyréns i samband med MKB:n som
visar att risken för boende vid brand i intilliggande verksamheter är acceptabel.
Utsläppen till luft från verksamheten utgörs av pentan och styren, varav styren
kan ge upphov till en besvärande lukt. Enligt Jackon är halterna av styren så låga
att de inte utgör någon arbetsmiljörisk vid maskinerna och i omgivningen är halterna sannolikt så låga att de inte vore detekterbara. Utsläppen av pentan kommer
inte i sig att ge upphov till några hälsoeffekter för de boende i området. Däremot
bidrar pentan till bildandet av marknära ozon. Spridningsberäkningar för pentan
och styren har utförts. Beräkningarna visar att utsläppen från fabriken ger upphov
till haltbidrag av n-Pentan i omgivningsluft som är avsevärt lägre än en skattad
lågrisknivå för hälsoeffekter. Beräkningarna visar också att det inte är troligt att
man i närområdet skulle kunna verifiera någon märkbar påverkan på halten ozon
till följd av dessa utsläpp
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Vid Jackons verksamhet har två bullerkällor identifierats och mätning av ljudeffekt har genomförts under 2009. Bullret från dessa skorstenar och fläktar har utretts varvid det har visats att riktvärdena kan klaras genom tekniska åtgärder.
Buller
Riktvärden för vägtrafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder eller nybyggnad/ väsentlig ombyggnad av trafikleder.
Utrymme
Högsta trafikbullernivå dB(A)
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
Inomhus
30
45 (nattetid)
Utomhus (frifältsvärde)
Vid fasad
55
På uteplats
70
För Arningevägen och Ullnavägen krävs relativt stora avstånd för att klara riktvärdena för vägtrafik utomhus. Alternativet är att skärma av med garage, förråd
eller någon form av bullerskyddsvall/skärm. För att en bullervall ska rymmas
mellan Arningevägen och bostadskvarteret närmast kommer det bli nödvändigt
med slutundersökning av fornlämningen RAÄ 63:1.
I planen har hänsyn tagits till att bullervall med bullerskärm krävs mot Arningevägen, även mot Ullnavägen kan någon form av bullerskydd bli nödvändigt för
det kvarter som ligger längs västerut mellan dessa. Trots dessa åtgärder klaras inte
riktvärdena för alla bostäder inom planområdet enligt utförda bullerberäkningar.
I tätorter med goda kommunikationer och stort behov av bostäder används många
gånger avstegsfall, där bostäder tillåts i lägen där trafikbullret överstiger riktvärdena under vissa förutsättningar.
Att bostaden ska ha tillgång till en tyst sida är grundläggande för att pröva avstegsfall. De utbyggnadsplaner som finns för Arningeområdet gör att det är ett
sådant område där avstegsfall bör kunna tillämpas. Samtliga lägenheter i husen
närmast norr om Ullnavägen ska utformas genomgående med minst hälften av
boningsrummen mot en tyst, bullerdämpad sida. Gårdsmiljön ska hålla en maximal ekvivalentnivå av 50 dB(A). Bestämmelser om bullerskydd, lågfrekvent buller, fasaddämpning, rumsorientering samt buller vid uteplats har tagits in i planen.
Risk för översvämning
I kanalkvarteren finns risk för framtida problem med översvämningar. För att
undvika detta läggs en lägsta nivå för färdigt golv och tekniska installationer på
+13,0 m.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området förses med dricksvatten från Norrvattens huvudvattenledning som går
genom Arninge. Spillvattnet leds söderut till en pumpstation som pumpar vidare
till Käppalatunneln.
Nuvarande ledningar för vatten och avlopp till den befintliga bebyggelsen i Arninge-Ullna har efter att en kompletterande spillvattenledning byggs i Måttbandsvägen kapacitet att även försörja den tillkommande bebyggelsen. För att ansluta
planområdet till befintliga VA-ledningar byggs en vatten- och spillvattenledning
från den västra delen av planområdet längs framtida parkområde vid Hägerneholm och med anslutning till befintligt nät i Måttbandsvägen. Dessutom byggs en
vattenledning från Kundvägen/Ullnavägen västerut mot planområdet. Mellan
skogskvarteren och kanalkvarteren samt i planområdets nordöstra del kommer
pumpstationer behöva byggas för att pumpa spillvattnet till självfallsledningar
söderut.
Dagvatten
I Täby kommun finns en dagvattenpolicy som är gemensam för flera kommuner
som ingår i Oxunda vattensamverkan. Av dagvattenpolicyn framgår att ”sjöar och
vattendrag ska ha sådan kvalitet att de utgör goda miljöer för växt- och djurliv
samt för invånarnas möjligheter till bad och friluftsliv”.
Ullnasjön har en yta på 2,96 km2 med ett avrinningsområde på omkring 16,7 km2.
Sjön är grund med ett medeldjup på 3,0 meter och ett största djup på 4,7 meter.
Ullnasjön tar idag emot begränsad mängd dagvatten från Arninge.
Endast del av området norr om Ullnavägen har avrinning till Ullnasjön. Ullnadeponin har också avrinning mot sjön, vilket gör att både näringsämnen och förorenande ämnen kan belasta sjön.
Den totala föroreningsbelastningen och avrinningen blir större vid ett genomförande av planen. Det finns dock samtidigt möjligheter att i samband med utbyggnaden ta fram dagvattenlösningar som förbättrar dagvattenhanteringen.
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Exempel på dagvattenhantering

Negativ påverkan från planområdet bör minskas så långt möjligt. Dagvattensystemet ska erbjuda så effektiv rening som möjligt och innehålla möjligheter till
fördröjning i samband med kraftig nederbörd för att förhindra att dagvatten tillkommer sjön utan rening. Under förutsättning att fördröjande och renande åtgärder vidtas inom det norra området kan belastningen på Ullnasjön minimeras.
För området söder om vattendelaren och längs Ullnavägen sker avrinning i huvudsak till befintliga diken och dagvattenledningar.
Mark för lämplig dagvattenhantering t.ex. genom översilning/fördröjning läggs in
i planen söder om Ullnavägen samt vid Ullnasjön öster om kanalkvarteren.
Värme
Bebyggelsen avses kunna försörjas med fjärrvärme.
El
Tillkommande bebyggelse bedöms kunna försörjas från befintliga huvudledningar. Plats för två transformatorstationer föreslås inom planområdet. En fördelningsstation kommer även att behöva placeras i anslutning till området, ett läge
har föreslagits i anslutning till Leverantörsvägen.
I norra delen av området finns en luftburen kraftledning på 70 kV som ägs av
Vattenfall. Denna är tänkt att kablifieras i samband med utbyggnaden av området.
Avfall
Hushållsavfall från bostäderna ska hanteras så att återvinning främjas i enlighet
med kommunens avfallsplan och föreskrifter. Plats för återvinning av förpackningar och tidningar ska avsättas inom planområdet enligt nuvarande riktlinjer,
om det inte kan tillgodoses på annat sätt. Återvinningsstation finns idag närmast i
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Arninge centrum, men en ny plats för återvinningsstation i anslutning till nordvästra Arninge-Ullna kommer att iordningställas vid Ullnavägen.
Brottsförebyggande åtgärder
Utformningen av allmänna platser, busshållplatser och gångvägar med god sikt,
kontakt med intilliggande bostäder och bra belysning är av avgörande betydelse
för tryggheten. Entréer och parkeringsplatser ska på motsvarande sätt utformas
med visuell kontakt med bostäderna för att möjliggöra en ”social kontroll”.
Administrativa frågor
För planområdet är genomförandetiden 15 år från det datum beslutet om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.
Inom planområdet får tredimensionell fastighetsbildning ske för separata ändamål
om det bedöms lämpligt. Bildande av tredimensionella fastigheter eller utrymmen
kan bli ett viktigt verktyg då olika funktioner inom en byggnad är önskvärda, t ex
handelslokaler i bottenvåningar på bostadshusen och bilparkering under mark.

MILJÖKONSEKVENSER
Miljökonsekvenserna av planförslaget redovisas i en separat miljökonsekvensbeskrivning 2010-05-06 upprättad av Tyréns. I den konstateras sammanfattningsvis följande.
Planen bedöms enligt kommunens behovsbedömning kunna medföra betydande
miljöpåverkan för naturmiljön genom ingrepp i strandskyddat område, vattenkvalitet och samlokalisering med verksamheter. I MKB:n visas att planen medför risk
för betydande miljöpåverkan för naturmiljö och vattenkvalitet. I övrigt bedöms
planens genomförande inte orsaka betydande miljöpåverkan och åtgärder kan
mildra negativa konsekvenser av planens genomförande.
Inom strandskyddsområdet vid Ullnasjön finns vegetation av kommunalt och
lokalt värde. Större delen av strandskogen kommer att kunna bevaras. Många
arter, framförallt fåglar, kommer därför ha goda förutsättningar att överleva i den
omvandlade miljön. Ovanför området kommer dock skogen att omvandlas till en
ganska tät bebyggelse vilket minskar den biologiska mångfalden jämfört med
nuläget.
Planförslaget innebär en ökad tillgänglighet till området. Fler boende i området
medför också att fler kan utnyttja de rekreationsvärden som finns i området, både
i form av naturmiljö och av andra aktiviteter.
Inom planområdet finns flera fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Ett
antal fornlämningar behöver grävas ut när planen genomförs. Det finns även möjPLANBESKRIVNING
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lighet att bevara värdefulla lämningar som hamnar på naturmark inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Två verksamheter (Jackon och Storstockholms däck) inom Arninge industriområde bedömdes tidigt kunna påverka det planerade bostadsområdet negativt. Utförda
spridningsberäkningar för brandgaser visar att Jackon inte medför någon risk för
boende på andra sidan Ullnavägen. Storstockholms däck kan vid en brand med de
värsta förutsättningarna medföra en kortvarig och övergående risk för boende
med ökad känslighet. Riskerna bedöms vara acceptabla.
Vid Jackon AB har två bullerkällor identifierats som överskrider riktvärdena för
externt industribuller. En utredning har dock visat att dessa kan åtgärdas så att
riktvärdena klaras vid närmaste bostäder. Utsläppen till luft från verksamheten
utgörs av pentan och styren, varav styren kan ge upphov till en besvärande lukt.
Enligt Jackon är halterna av styren så låga att de inte utgör någon arbetsmiljörisk
vid maskinerna och i omgivningen är halterna sannolikt så låga att de inte vore
detekterbara. Utsläppen av pentan kommer inte i sig att ge upphov till några hälsoeffekter för de boende i området. Däremot bidrar pentan till bildandet av marknära ozon. Sammantaget bedöms inte utsläppen ha några betydande konsekvenser
för människors hälsa. Detta har verifierats genom spridningsberäkningar.
Arningevägen är utpekad som primär led för transport av farligt gods. Olyckor
med farligt gods kan medföra risker för boende i närheten av vägen. Enligt riskanalysen finns en förhöjd risk i bostadsområdet. Med planerade åtgärder i planförslaget och ytterligare säkerhetshöjande åtgärder längs Arningevägen blir risken
acceptabel.
För delar av planområdet överskrids riktvärden för buller från vägtrafik och därför krävs bullerskyddsåtgärder. Det är även aktuellt att använda avstegsfallen med
motiveringen att det är ett tätbebyggt område med kollektivttrafik.
Dagvattenlösningarna i området föreslås vara lokala, öppna lösningar med en
fördröjande och renande effekt, vilket begränsar påverkan på recipienten. Det är
viktigt att det dagvatten som ska gå till Ullnasjön har renats så långt möjligt, vilket lösningen eftersträvar.
Ullnasjön har problem med övergödning och har måttlig status enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Då Ullnasjöns status inte får försämras bedöms planen medföra
betydande miljöpåverkan, trots att planområdet endast täcker ett litet område i
förhållande till hela avrinningsområdet. För att säkerställa att sjöns status inte
försämras bör åtgärder vidtas och uppföljning finnas.
I Kanalkvarteren finns risk för framtida problem med översvämningar. För att
undvika detta bör en stor säkerhetsmarginal finnas till vattennivån. Utformningar
av byggnader och placering av tekniska installationer kan minska konsekvenserna
av översvämningar.
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Planen innebär god hushållning av naturresurser ur den aspekten att befintliga
strukturer finns i närheten och att det kommer att finnas bra förutsättningar för
fjärrvärme, kollektivtrafikförsörjning och service.

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.
Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
Stadsbyggnadsnämndens har gjort bedömningen att miljöbedömning krävs vilket
bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
De faktorer som bedömdes kunna medföra risk för betydande miljöpåverkan var
intrånget i strandzonen som kräver upphävande av delar av strandskyddet, närheten bostäder och befintligt verksamhetsområde samt Ullnasjöns känslighet för
ytterligare påverkan. I MKB har föreslagits åtgärder för att undvika eller minska
negativa miljökonsekvenser. Åtgärder som tas med i planen/genomförandeavtal
gör att risken för betydande miljöpåverkan vad gäller närhet mellan bostäder och
befintligt verksamhetsområde inte kvarstår.
För intrånget i strandzonen har planen ändrats så att bebyggelsen dragits tillbaka
och ett natur- och parkområde finns längs hela strandzonen. Frågeställningen
kring påverkan på Ullnasjön och omhändertagande av dagvatten har utvecklats.
Detta för att planen inte ska innebära betydande miljöpåverkan. Risken kan dock
inte uteslutas varför uppföljning kommer att göras av dessa två faktorer.
Övrig miljöpåverkan som togs upp i MKB (naturmiljö, trafikbuller, översvämningsrisk, transport av farligt gods, rekreation och kulturmiljö) bedöms vara av
den arten att godtagbara lösningar kan erhållas.
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Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom
kommundelen Arninge, Täby kommun
ALLMÄN INFORMATION
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som krävs för att åstadkomma ett samordnat
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen
har ingen självständig rättsverkan. Den utgör en av planhandlingarna och ska,
liksom planbeskrivningen, vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Samråd har genomförts under sommaren 2009 och detaljplanen har varit utställd
för granskning under sommaren 2010. Kommunfullmäktige beräknas besluta om
antagande av detaljplanen under hösten/vintern 2010. Innan bebyggelse inom
skogskvarteren kan påbörjas ska gator, va-ledningar och andra allmänna
anläggningar i anslutning till det området färdigställas i tillräcklig omfattning.
Utbyggnad av allmänna anläggningar och bostadsbyggnation inom
kanalkvarteren avses ske samordnat med anledning av områdets geotekniska
förutsättningar och kan påbörjas då detaljplanen och erforderlig fastighetsbildning
vunnit laga kraft samt utbyggnad av Ullnavägen och Slalomvägen skett i
tillräcklig omfattning.
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från det datum beslut om antagande av detaljplanen
vunnit laga kraft.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark (gator, torg, park, natur
m.m.) inom planområdet. Kommunen är också huvudman för allmänna vattenoch avloppsledningar i området.

2(9)

TÄBY KOMMUN
Kommunalt huvudmannaskap innebär bl.a. att kommunen ska äga allmän
platsmark samt ansvara för utbyggnad och framtida drift och underhåll av den
allmänna platsmarken och allmänna vatten- och avloppsledningar.

Marken inom planområdet ägs idag av Täby Fastighets AB (TFAB). TFAB avser
att försälja den mark som i detaljplaneförslaget lagts ut som kvartersmark till ett
antal byggherrar. Byggherrarna ansvarar och bekostar därefter för bebyggande av
kvartersmark, inklusive gemensamhetsanläggningar, inom planområdet.
Inom kvarteren närmast Ullnasjön, de s.k. kanalkvarteren är de geotekniska
förhållandena sådana att grundförstärkning krävs för både allmänna platser och
bebyggelse. Lämpligen samordnas grundläggningen av anläggningar inom allmän
platsmark med bebyggandet av kvartersmarken, varför de allmänna anläggningarna bör utföras av den byggherre som ska uppföra bostadsbebyggelsen inom
området. Byggherren avses därefter överlåta de allmänna anläggningarna till
kommunen utan ersättning. Detta förfarande avses regleras i kommande köpeoch exploateringsavtal.
Kvalitetsprogram
Ett kvalitetsprogram för kvartersmarken och till viss del även för den allmänna
platsmarken inom planområdet har tagits fram av kommunen och utgör en bilaga
till planhandlingarna. Kvalitetsprogrammet anger bärande principer som ska bidra
till att göra bostadsområdena attraktiva och medverkar till en gemensam och hög
ambitionsnivå hos blivande byggherrar när det gäller områdets gestaltning. Bland
annat ska befintliga värden och områdenas topografi tas tillvara. Programmet ger
vägledning utöver detaljplanens bestämmelser och beskrivning vid bebyggande
av kvartersmark.
Avtal
Exploateringsavtal
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal mellan kommunen och TFAB tas
fram. Exploateringsavtalen ska reglera marköverlåtelser mellan parterna samt
ekonomiska och tekniska frågor beträffande genomförandet av detaljplanen.
Avtalen ska vara undertecknade av TFAB före kommunens beslut om antagande
av detaljplanen.
Markförsäljning
TFAB avser att sälja de områden som i detaljplaneförslaget är utlagda som
kvartersmark till ett antal byggherrar. I köpeavtalen kommer bl. a. detaljer kring
bebyggelsens utformning regleras samt byggherrarnas övriga åtaganden. TFAB:s
rättigheter och skyldigheter enligt upprättat exploateringsavtal mellan TFAB och
kommunen kommer att överföras till respektive byggherre. Beroende på
utbyggnadsordning kan samordning mellan blivande byggherrar krävas för att
utbyggnaden ska bli ändamålsenlig och effektiv.
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Arrendeavtal
Arninge golfklubb arrenderar ett markområde av TFAB i planområdets
nordvästra del för golfbana. En del av det område som i detaljplaneförslaget har
utlagts som kvartersmark för bostadsbebyggelse används idag av Arninge
golfklubb som golfbana. Enligt en överenskommelse med TFAB har golfklubben
genomfört en ombyggnad av golfbanan med syfte att frigöra det aktuella området
för bostadsbebyggelse.
Trafikverket
En förstudie för trafikplatsen Väg 264 Arningevägen-UllnavägenLöttingelundsvägen har genomförts av Trafikverket (Vägverket). Denna förstudie
ska innan beslut om antagande av detaljplanen följas upp med ett avtal där
utformning, genomförande och kostnadsansvar för denna trafikplats regleras. I
detta avtal ska även genomförandet av bullerskyddsåtgärder utmed Arningevägen
inom planområdet regleras. Innan utbyggnad påbörjas ska genomförandeavtal
tecknas mellan kommunen och Trafikverket.
Vattenfall
Kommunen och Vattenfall ska innan beslut om antagande av detaljplanen teckna
ett principavtal för fördelning av ansvar och kostnader i förknippade med
nedläggning av Vattenfalls 70 kV-ledning som ska kablifieras i samband med
detaljplanens genomförande. Detta avtal kommer senare att ersättas av ett
genomförandeavtal.
Jackon
En överenskommelse om åtgärder för att dämpa industribuller från Jackons AB
verksamhet på fastigheten Passaren 4 ska innan beslut om antagnade av
detaljplanen upprättas mellan kommunen och Jackon AB.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsägare
De i planområdet ingående fastigheterna Arninge 4:1-2 ägs av Täby Fastighets
AB (TFAB) som är ett av kommunen helägt bolag.
Fastighetsbildning
Allmän plats - gator, park, natur m.m.
Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in mark för allmän plats. De delar
av fastigheterna Arninge 4:1-2 som i detaljplanen lagts ut som allmän plats ska
genom fastighetsreglering överföras till fastigheten Arninge 4:19 som ägs av
Täby kommun. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering avseende
allmän plats avses vara en del av exploateringsavtalet mellan kommunen och
TFAB.
Kvartersmark – bostäder, handel m.m.
Inom kvartersmark avses flera fastigheter för bostads- och handelsändamål bildas
genom avstyckning. TFAB ansöker om och bekostar sådana fastighetsbildningsGENOMFÖRANDEBESKRIVNING
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förrättningar inför försäljning till bostadsbyggherrar. De ytterligare fastighetsbildningsåtgärder som erfordras vid utbyggnad inom kvartersmark är exempelvis
avstyckning, bildande av gemensamhetsanläggning och servitut. Detta ansöks och
bekostas av respektive byggherre. Bildande av tredimensionella fastigheter eller
utrymmen kan bli ett viktigt verktyg då olika funktioner inom en byggnad är
önskvärda, t.ex. handelslokaler i bottenvåningar på bostadshusen och bilparkering
under mark. Dessutom finns en möjlighet att bilda ägarlägenheter i en
fastighetsbildningsförrättning inför nyproduktion av bostäder.
Kvartersmark – tekniska anläggningar
I detaljplanen finns områden utlagda för tekniska anläggningar, t.ex.
elnätstationer, pumpstation och återvinningsstation. Nya fastigheter för ändamålet
kan bildas genom avstyckning.
Kvartersmark - skola och förskolor
I detaljplanen finns två områden utlagda för skola och förskola. Nya fastigheter
för ändamålet avses bildas genom avstyckning. Fastigheterna avses ägas och
bebyggas av kommunen och marköverlåtelse av dessa områden avses vara en del
av exploateringsavtalen mellan TFAB och kommunen.
Dessutom kan en eller flera förskolor inrymmas i bottenvåningar på
flerbostadshusen. Ansökan om eventuell fastighetsbildning för detta ändamål
ombesörjs av respektive bostadsbyggherre.
Gemensamhetsanläggning, ledningsrätt och servitut
Gemensamhetsanläggningar kan om så bedöms lämpligt bildas för parkeringar,
kvartersgator, gång- och cykelvägar, grönytor och vatten- och avloppsledningar
m.m. inom kvartersmark.
Inom, eller i anslutning till planområdet, finns befintliga ledningsrätter. Dessa kan
behöva ändras eller upphävas vid genomförande av detaljplanen. Vattenfall AB:s
luftburna kraftledning om 70 kV och Fortum Distributions AB:s luftburna
ledningar om 20 kV är exempel på sådana ledningsrätter som påverkas av
genomförandet av detaljplanen.
Vattenfall AB har ansökt om koncession för att kablifiera den befintliga 70 kV
luftledningen i den planerade nya sträckningen av Ullnavägen och Energimarknadsinspektionen beslutade om koncession i maj 2010. Rätten för Vattenfall att
anlägga och bibehålla ledningen i den föreslagna sträckningen avses dessutom
säkerställas med ett markupplåtelseavtal mellan Vattenfall AB och TFAB.
Fortum Distribution AB:s rätt att anlägga, bibehålla och förnya tekniska
anläggningar inom området som i detaljplanen betecknats med ”E1” kan
säkerställas genom ledningsrätt alternativt genom ägande av separat fastighet för
tekniska anläggningar enligt ovan.
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Ett servitutsavtal ska upprättas som säkerställer kommunens rätt att bibehålla
ledningar för kommunens dagvatten-, vatten- och avloppsledningar inom det
område som i förslag till detaljplan utlagts som u-område beläget inom
kvartersmark för bostäder. Servitutsavtalet ska utgöra en del av
exploateringsavtalet mellan kommunen och TFAB.
För att säkerställa allmänhetens rätt att passera genom de blivande skogskvarteren
från lokalgatan till naturområdet öster om bostadskvarteren ska ett servitutsavtal
upprättas mellan kommunen och TFAB. Servitutsområdet är olokaliserat och är i
detaljplaneförslaget markerat mellan punkterna a-b. Servitutsavtalet ska utgöra en
del av exploateringsavtalet mellan kommunen och TFAB.
Allmänt
Fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och anläggningsåtgärder kan ske efter det att
beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättningskostnaderna
debiteras efter en av staten fastställd taxa. Ansökan ställs skriftligen till
Lantmäterimyndigheten i Täby kommun, 183 80 Täby.
EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnader och finansiering av allmänna platser
I Täby kommun bekostas normalt iordningställande av allmänna platser genom
gatukostnadsuttag från områdets fastighetsägare i enlighet med bestämmelserna i
plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelserna innebär att fastighetsägare bekostar
de anläggningar som man har nytta av och som är utförda enligt ortens sed. I
samband med detaljplaneläggning upprättas normalt en gatukostnadsutredning
som följer samma process som detaljplanen. Då Täby Fastighets AB (TFAB) äger
all mark inom nordvästra Arninge-Ullna har ingen formell gatukostnadsutredning
enligt PBL tagits fram. Istället har en kostnadsutredning upprättats.
Kostnadsutredningen anger att kostnaden för utbyggnad av områdets allmänna
platser beräknas uppgå till 143 miljoner kronor. Planförslaget innehåller dock
allmänna platser som har en utformning eller omfattning som överstiger det som
kan anses vara ortens sed enligt PBL. Detta har sin grund i ambitionen att skapa
en attraktiv ny stadsdel i Arninge-Ullna. Bland annat föreslås trädplanteringar
längs områdets gator, särskild belysning och granitkantsten. Inom park- och
naturområden föreslås vissa anläggningar som inte heller är att betrakta som
ortens sed varför kostnaden för dessa inte kan belasta områdets fastighetsägare
med stöd av PBL. Sammantaget medför detaljplaneförslagets utformning att
kostnader om totalt 42 miljoner kronor inte kan finansieras genom
gatukostnadsuttag utan måste finansieras på annat sätt.
En liten del av kostnaderna avser allmänna anläggningar som är till nytta för fler
än områdets fastighetsägare, s.k. generalplaneanläggningar. Dessa bör, analogt
med hantering i andra exploateringsområden i kommunen, bekostas med
skattemedel. Det rör framför allt vissa kostnader i det genomgående park- och
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naturstråket som är en del av Täbys övergripande grönstruktur. Kostnaden för
dessa anläggningar har beräknats till 5 miljoner kronor. Genom exploateringsavtal
kommer TFAB på sedvanligt sätt att erlägga exploateringsbidrag för externa
anläggningar som täcker denna kostnad.
Ovanstående innebär att ca 37 miljoner kronor måste finansieras på annat sätt.
Kommunstyrelsen har 2010-06-20, § 86, godkänt redovisningen kring kostnaden
för allmänna anläggningar. Även TFAB:s styrelse har godkänt kostnaderna och
kommunfullmäktige godkände i beslut 2010-06-21, § 59, att TFAB åtar sig de
investeringar i utbyggnad av allmänna platser som föreslås i planförslaget enligt
ovanstående.
TFAB avses även stå för kostnaderna för omläggning av den i dagsläget luftburna
70 kV-ledningen och bullerdämpande åtgärder rörande fastigheten Passaren 4
(Jackon AB).
Utbyggnad av kommunal service såsom skola och förskola ansvarar kommunen
för och finansieras i huvudsak genom ett ökat skatteunderlag p.g.a. fler invånare i
kommunen.
Kostnader för utbyggnad av teknisk försörjning i form av ledningar och
anläggningar för el, tele och fjärrvärme står respektive ledningsägare för.
Bebyggande av kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare.
Kostnader och intäkter avseende vatten- och avloppsanläggningar
Kommunens kostnader för utbyggnaden av allmänna vatten- och avloppsanläggningar som ska försörja den nya bebyggelsen kommer initialt att bli
omfattande, men beräknas allt eftersom stadsdelen Arninge-Ullna byggs ut täckas
genom intäkter från anläggningsavgifter.
För anslutning till kommunens allmänna vatten- och avloppsnät ska avgift
erläggas enligt kommunens gällande VA-taxa. Debitering sker då
förbindelsepunkt upprättats och meddelats.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar





Översiktlig samt en fördjupad geoteknisk utredning av del av planområdet
har genomförts av Bjerking AB 2007-12-14 respektive 2009-10-09.
Bullerutredning av vägtrafikbuller har utförts av Acoustic Control 200712-14, reviderad 2009-12-14.
Trafikutredning med trafikmängder har utförts av Lars Örtenholm
Trafikplanering AB 2008-10-10.
Utredning gällande skyddsavstånd från verksamheter i del av Arninge
industriområde har genomförts av Tyréns 2008-11-21.
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Utredning avseende industrifastigheten där Jackon bedriver sin
verksamhet har genomförts av Tyréns april 2010. Kompletterad i oktober
2010
Ädellövskogsinventering och naturinventering har genomförts av
Ekologigruppen AB 2006-06-22 respektive 2007-10-23.
Nyckelbiotopsinventering har genomförts av Skogsstyrelsen 2007-10-30.
Strandskyddsutredning har genomförts av CONEC 2008-12-16 och 201002-25.
Dagvattenflödesberäkningar har genomförts av Scandiaconsult i maj 2003.
Arkeologisk utredning samt en arkeologisk förstudie har genomförts av
länsstyrelsen i maj 2009 respektive januari 2010.
Biotopkartering av Ullnasjön 2009-10-08
Riskanalys farligt gods Arningevägen 2009-05-26
Spridningsberäkning brand Arninge industriområde 2009-06-02
Beräkning av luftföroreningar i omgivningsluft för detaljplan
Arninge/Ullna i Täby kommun 2010-09-14

I miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen fördjupas delutredningarna för
trafikbuller, strandskydd och skyddsavstånd för störande verksamheter.
Detaljerad geoteknisk undersökning har genomförts av kommunen under
planarbetet men utförligare undersökningar kan komma att behöva utföras inför
utbyggnaden av bebyggelsen inom planområdet. Ansvaret för genomförandet av
sådana undersökningar ligger på byggherrarna. Likaså kan redovisning av hur
planens bullerskydd och eventuella särskilda krav på skyddsåtgärder p.g.a. närhet
till transportled för farligt gods komma att krävas i samband med
bygglovprövning.
Utgrävning av fornlämningar
TFAB har inför utbyggnaden av allmänna anläggningar ansökt hos länsstyrelsen
om slutundersökning av den fornlämning som berörs av utbyggnaden av
bullervall samt utbyggnad inom kvartersmark i områdets västra del. Ansökningen
har beviljats och slutundersökning har utförts av Riksantikvarieämbetet under
september och oktober 2010. Övriga fornlämningar inom området ska
dokumenteras innan de tas bort.
Tillstånd till vattenverksamhet/markavvattning
Utbyggnad av kanalen och bostadskvarteren vid Ullnasjöns strand utgör
vattenverksamhet vilket kräver tillstånd av Miljödomstolen. Eventuellt kan även
tillstånd för markavvattning behövas, vilket söks hos länsstyrelsen. Kommunen
ansvarar för ansökan om tillstånd avseende allmän platsmark och byggherrarna
avseende kvartersmarken. Ansökningarna samordnas lämpligen.
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Upphävande av strandskyddet
För att kunna genomföra utbyggnaden av detaljplanen har kommunen inom vissa
delar av planområdet ansökt hos länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet
och länsstyrelsen fattade i maj 2010 beslut om upphävande av skyddet under
förutsättning att beslutet om antagande av detaljplanen för Nordvästra ArningeUllna vinner laga kraft.
Cirkulationsplats
För att möjliggöra en utbyggnad av en cirkulationsplats vid den blivande
korsningen Väg 264 Arningevägen-Ullnavägen- Löttingelundsvägen har
Trafikverket (Vägverket) genomfört en förstudie med tillhörande samråd för
trafikplatsen. Samrådet genomfördes av Trafikverket (Vägverket) i samband med
att kommunen ställde ut detaljplanen för granskning.
Ett avtal som reglerar kostnadsansvar och utbyggnad av cirkulationsplatsen ska
att upprättats mellan kommunen och Trafikverket innan beslut om antagande av
detaljplanen.
Buller
Genomförandet av bebyggelsen inom en del av detaljplaneområdet förutsätter att
ett bullerskydd uppförs längs med ett avsnitt av Arningevägen inom ett område
som i detaljplanen är utlagt som allmän plats. Dessa åtgärder ska regleras i det
avtal mellan kommunen och Trafikverket som upprättas för att reglera kostnader
och utbyggnad av cirkulationsplatsen Väg 264 Arningevägen-UllnavägenLöttingelundsvägen.
I en annan del av planområdet kräver genomförandet att bullerdämpande åtgärder
vidtas för Jackon AB:s verksamhet på fastigheten Passaren 4 i det till planområdet
angränsande industriområdet. En överenskommelse ska upprättas mellan
kommunen och Jackon AB avseende detta innan beslut om antagande av
detaljplanen.
Ledningar
Fjärrvärme
Inom planområdet planeras fjärrvärmeutbyggnad.
Vattenfalls luftledning
Genom planområdet går en av Vattenfall AB ägd 70 kV-luftledning. För att
planområdet ska kunna bebyggas med bostäder krävs att denna ledning tas bort.
Ny koncession är beviljad av energimarknadsinspektionen för att markförlägga
denna kabel inom planområdet. Detta kommer att ske i allmän platsmark.
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