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SAMMANFATTNING
Täby park genomgår, i enlighet med program beslutat av kommunfullmäktige
november 2015, en omvandling från galoppverksamhet till en ny levande
stadsdel. Flytten av galoppverksamheten skapar förutsättningar för en
omfattande utveckling av dagens lågt utnyttjade mark mitt i Täby. Aktuell
detaljplan är en del av utbyggnaden av Täby parkområdet. Planförslaget
innehåller en blandning av bostäder, hotell, vårdboende, verksamheter och
handel.
Till detaljplanen hör ett kvalitetsprogram och ett hållbarhetsprogram som
förtydligar detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande
projekterings- och granskningsinsatser. Plankartan ska läsas tillsammans med
kvalitetsprogrammet.
Detaljplanen utgör en del av den första etapp av utbyggnaden på Täby park och
följer riktlinjerna i godkänt planprogram.
Planförslaget innebär att cirka 640 bostäder och 24 000 kvm verksamheter
möjliggörs. Kvarteren inom planområdet karaktäriseras av en hög grad av
variation, både till form och till innehåll, och kvarteren bildar en stadsfront till Täby
park. Gatumiljöer och byggnadshöjder varieras i relation till gatornas hierarki i
den övergripande planen. Tydliga entréer som markeras av sluten
kvartersbebyggelse markerar mötet mellan stadsdelen och det omgivande
väglandskapet och skapar förutsättningar för inre attraktiva stadsmiljöer. Ett
orienterande landmärke placeras där stadsdelens huvudstråk Boulevarden möter
Bergtorpsvägen.
I utvecklingen av den regionala stadskärnan spelar kollektivtrafiken en viktig roll.
Det stationsnära läget ska utnyttjas för tät bebyggelse och nya samband ska
skapas mot omgivningarna för att minska barriäreffekten av kringliggande
trafikleder. I den nya stadsdelen ska kollektivtrafiken vara det bärande trafikslaget
för trafikförsörjningen och gång- och cykeltrafiken ska utgöra det prioriterade
färdsättet. Bilen är en viktig del i människors sätt att transportera sig, men bilen
ska inte vara norm för det vardagliga resandet i stadsdelen. Genom sitt centrala
läge i Täby har Täby park goda förutsättningar att utvecklas till en stadsdel där
det är naturligt att promenera, ta cykeln eller resa kollektivt. Den nya stadsdelen
ska kopplas till omgivningen, regionalt och lokalt, på ett sätt som främjar hållbart
resande.
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PLANENS SYFTE
Detaljplanen är en av de första etapperna i utbyggnaden av Täby park. Täby park
kommer succesivt att byggas ut under en 20-30 år efter det att Svensk Galopp nu
flyttat sin verksamhet till Upplands-Bro 2016. Struktur och markanvändning
grundar sig på den programhandling för Täby park som godkändes av
kommunfullmäktige 2 nov 2015.
Syftet med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder,
hotell, vårdboende, verksamheter och handel. Föreslagen bebyggelse kommer
att utgöra del av Täby parks stadsfront ut mot de storskaliga vägmiljöerna och
mot angränsande stadsdelar, varför inverkan på stadsbilden blir en viktig aspekt i
detaljplanearbetet. Förutom innehållet syftar planen också till att lägga fast en
tydlig struktur för gator, torg, gång- och cykelvägar och naturmark.
Syftet med planen är också att uppnå potential för stadsliv och en varierad
upplevelse. I en levande stad som ger variation i intryck anpassad för en
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fotgängares hastighet och skala är bottenvåningens utformning viktigt.
Kvarterens bottenvåningar ska därför formas på ett aktivt och omväxlande vis.
Täby park ska också bli en stadsdel där cykel och gående prioriteras och det ska
vara lätt att välja att leva utan bil i vardagen.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Planen berör inte direkt något riksintresse men gränsar till riksintresset E18.
Miljökvalitetsnormerna för luft har bedömts klaras inom planområdet men
däremot kan vissa överskridanden närmast E18 ske för miljökvalitetsmålet för
partiklar. En fördjupad luftföroreningsanalys har genomförts.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (efter jan 2015).
I tolkningen för planbestämmelser ska allmänt råd för planbestämmelser, BFS
2014:5-DPB 1tillämpas (från den 2 jan 2015).

BAKGRUND
Galoppverksamheten som fanns inom området har flyttas till Upplands Bro
kommun, vilket har gett förutsättningar för en utveckling av området till en ny
stadsdel. Den nya stadsdelen är viktig för realiseringen av den regionala
stadskärnan Täby centrum-Arninge som pekas ut i Regional utvecklingsplan för
Stockholms-regionen (RUFS) 2010.
Planeringen av Täby parks (tidigare galoppfältet) utbyggnad har pågått sedan
2009. Ett förslag till programsamrådshandling arbetades fram utifrån
visionsarbetet och medborgardialogen som genomfördes under 2012-2013 och
en programhandling godkändes av kommunfullmäktige 2 nov 2015. Programmet
följs nu av att ett flertal detaljplaner arbetas fram i takt med att området kommer
igång med sin utbyggnad.
Planuppdrag för aktuell detaljplan gavs av kommunstyrelsens utskott för
stadsbyggnad och miljö 2015-10-12.
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PLANDATA

Aktuellt planområde markerat

Lägesbestämning
Aktuellt planområde ligger inom den sydöstra delen av Täby park och i anslutning
till Viggbyholms trafikplats. Planområdet gränsar i väster delvis mot den
pågående detaljplan för del av Hästen 2. De aktuella detaljplanerna kommer att
mötas i Boulevarden.

Areal
Planområdets areal är cirka 5,2 hektar och består av fastigheterna Viggbyholm
74:1, Tibble 10:8 och 10:9 samt Viggbyholm 74:35.
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Markägoförhållanden
Fastigheten Viggbyholm 74:1 ägs av Täby Kommun. Fastigheterna Tibble 10:8
och Tibble 10:9 ägs av Täby port AB (co Trygghem bostads AB). Fastigheten
Viggbyholm 74:35 ägs av Täby Stigbygeln AB (co Riksbyggen ekonomisk
förening).

Planens avgränsning med kvartersnumrering

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Täby kommuns översiktsplan (antagen 2009) redovisas programområdet som
ett större förändringsområde med blandad bebyggelse.
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. Täby park ingår som en del av den regionala stadskärnan.

Detaljplaner
För planområdet finns idag tre gällande detaljplaner. En mindre del av
planområdet, närmast E18, berörs av en stadsplan för Bergtorps industriområde
(S79), fastställd 1968, som anger område för motorväg. En större del av
planområdet berörs av en byggnadsplan för Norrtäljevägens genombrytning i
stadsdelen Viggbyholm (V21), fastställd 1955. Planen anger bostads- och allmänt
ändamål. Planområdet berör även en mindre del av detaljplanen för Viggbyholms
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trafikplats, del av Viggbyholm 74:1 mfl (D280), laga kraftvunnen 2012-07-17.
Planen anger huvudgata för den del som berörs av nya planen och har
fortfarande genomförandetid kvar.

Program för planområdet
Ett program har tagits fram för hela Täby park och programmet godkändes av
kommunfullmäktige 2 november 2015. Programmet ligger till grund för denna
detaljplan och utgör grunden till de bostadsetapper som nu planläggs.
Programmet finns i sin helhet att läsa på kommunens webbplats.

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för programhandlingen och som
legat till stöd för planarbetet. Kommunen har dock gjort bedömningen att aktuell
detaljplan inte anses innebära en betydande miljöpåverkan.

Kommunala beslut i övrigt
Hållbarhetsprogram
Ett hållbarhetsprogram har tagits fram till detaljplanen. Hållbarhetsprogrammet
samlar frågor kring hållbarhet ur ekologiska, sociala och till viss mån ekonomiska
aspekter. Visionen är att Täby park ska bli en stadsdel där hållbarhet och ekologi
är en naturlig del av livet och hållbarhetsprogrammet formulerar mål som
bedömts vara särskilt viktiga för att uppnå detta. Spetsområden för
hållbarhetsarbetet i Täby park är att skapa stadsliv och möten, prioritera gående
och cyklister, att ha en grönstruktur med många funktioner samt att skapa ett
område med låg klimatpåverkan.
Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet avser slå fast vissa grundläggande gemensamma kriterier
för utemiljö och bebyggelse. Avsikten är att lägga fast en kvalitetsnivå som kommunen och byggherrarna gemensamt enas om, såväl för de enskilda byggnadsprojekten som för kommunens mark och anläggningar. I arbetet med kvalitetsprogrammet är målet att säkra en kvalitetsnivå för det offentliga rummet och för
kvaliteten på bebyggelse inom kvartersmark samt att skapa en gemensam bild av
kvalitetskraven vad gäller mark och byggnader.
Täby park delas upp i flera detaljplaner. Detta kvalitetsprogram avser denna
detaljplan.
Miljöprogram för Täby kommun 2016
Det nya programmet innehåller en nulägesbeskrivning av miljön i Täby och
förslag till lokala miljömål för kommunen. Planen behandlar bl.a. vatten, luft,
klimatpåverkan, natur, trafiksituation, giftfri miljö och tar också upp olika
miljörisker. Programmet lyfter fram följande fyra målområden: begränsad
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klimatpåverkan, god vattenmiljö, biologisk mångfald och god bebyggd miljö.
Programmet riktar sig till kommunen själv, verksamhetsutövare och
kommuninnevånarna. Programmet lyfter barnperspektivet tydligt.
Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2016.
Dagvattenpolicy och dagvattenstrategi
Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan
kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och
Järfälla, har utarbetats en policy för hantering av dagvatten. Policyn anger mål för
dagvattenhantering inom hela Täby kommun. Kommunstyrelsen fastställde den
nu gällande dagvattenpolicyn i mars 2016. Policyn fastslår bland annat att
dagvatten skall fördröjas och renas, gärna i ytliga och växtbevuxna anläggningar
som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till hantering av extrema regn.
Dagvattenstrategi
Stadsbyggnadsnämnden har i oktober 2016 antagit en dagvattenstrategi för Täby
kommun. Strategin är en konkretisering av dagvattenpolicy. Strategin tar upp
följande avsnitt:
• Halva Täby grönt
• Begränsningar av föroreningar
• Takavvattning och stuprör inom kvartersmark
• Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och
aktivitetsytor
• Mångfunktionella ytor och översvämningshantering
• Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar
Cykelplan för Täby kommun
Täby kommun antog en cykelplan 2014-06-10. Täby cykelplan är kommunens
första cykelplan med målsättning att skapa en väl fungerande och anpassad
cykelinfrastruktur, bestående av ett sammanhängande, gent, framkomligt och
trafiksäkert cykelvägnät med enhetlig utformning. Planen pekar på vikten av drift
och underhåll och cykelvägvisning. Planen innehåller normer för cykelparkering
samt förslag på hur kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik kan
utvecklas.
Parkeringsstrategi för Täby kommun
Täby kommun antog en parkeringsstrategi 2013-12-10. I Täbys parkeringsstrategi fastställs inriktningen för fortsatt arbete med parkeringsfrågor i
kommunen. Målsättningen är att parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot
en attraktiv stadsmiljö, effektivt utnyttjande av marken i kommunens centrala
delar, främja hållbara transportmedel och planering och samverkan för god
tillgänglighet. Parkeringsstrategin anger parkeringsnorm för cykel och bil på
allmän platsmark samt på kvartersmark och visar vilka möjligheter kommunen
har att medverka till en god utveckling med stöd av cykel- och bilparkering.
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Parkeringsstrategin innefattar även begreppet ”grön resplan” vars syfte är att
styra resandet mot ett mer hållbart alternativ än bilen. Byggherrarna ges
möjlighet att sänka parkeringsnormen förutsatt att åtgärder i grön resplan
genomförs.

Pågående, genomförda och kommande planeringsprojekt i
omgivningen
Ny simhall, Del av fastigheten Tibble 8:16
Norr om Roslagsbanan och i direkt anslutning till Täby park, planerar kommunen
en ny simhall. Syftet med den planen är att möjliggöra uppförande av en ny
simhall med tillhörande parkering. Infart kommer ske från befintlig infart på Stora
marknadsvägen och entrén till simhallen kommer ske på den västra sidan om
byggnaden. Aktuellt läge kan idag upplevas vara i utkanten av centrala Täby,
men området kommer på längre sikt att få en nära koppling till den kommande
utbyggnaden inom Täby park och har redan idag ett centralt läge vad gäller goda
kommunikationer. Planen har varit ute på granskning under mars 2017.
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. Detaljplanen för Täby
centrum vann laga kraft i oktober 2009 och byggnationen påbörjades under
hösten 2010 och är i slutskedet.
Hästen 2 med flera inom Täby park
Detaljplanen är en av de första etapperna i utbyggnaden av Täby park. Planens
syfte är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder,
centrumverksamheter (handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter), möjliggöra förskola i bottenvåningen inom kvarteren och även en
tomt för skola/förskola/idrott. Planen var utsälld för granskning under perioden 24
mars – 7 april 2017.
Viggbyholm 74:2 med flera inom Viggbyholm (söder om E18)
Planen syftar till att möjliggöra för nya bostads- och verksamhetskvarter i
anslutning till Viggbyholms trafikplats. Totalt omfattar projektet ca 230
lägenheter samt verksamhetslokaler omfattande ca 8000 kvm, fördelade på
handel och idrottsverksamheter. Området bär karaktärsdrag av kvartersstad med
omslutande gröna gårdar och halvöppen kvartersbebyggelse om 3-6 våningar
samt suterrängvåningar. Parkeringsförsörjningen i området sker i huvudsak
genom parkeringsgarage för bostadsbebyggelsen och med markparkering för
handelstomterna. Planen var utsälld för granskning under perioden 5 juni – 3 juli
2017.
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Fördjupad översiktsplan (FÖP) för den regionala stadskärnan
Under 2015 påbörjades arbetet med en fördjupad översiktsplan inom den
regionala stadskärnan. Täby park ligger inom berört område. Samråd kommer
ske under 3-4 kvartalet 2017.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BEBYGGELSE
Planområdet består idag av naturmark samt en mindre verksamhet,
stenhuggeriet Norrorts gravvårdar.

Tillgänglighet
Idag ingår planområdet i en isolerad enklav (Galoppfältet) med svaga kopplingar
till omkringliggande områden på grund av de starka angränsande trafikbarriärerna.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planområdet, som ingår som en del av Täby park och Täbys regionala
stadskärna, avgränsas idag av Bergtorpsvägen och E18/Norrtäljevägen, vilka
utgör barriärer främst för gående och cyklister. Idag ansluter Täby park endast till
Bergtorpsvägen via Södervägen och Galoppvägen. Via trafikplatserna RoslagsNäsby och Viggbyholm kommer Täby park att kopplas till E18 och det regionala
vägnätet. E18 och Roslagsbanan utgör riksintressen för kommunikationer.
Idag saknas många centrala och viktiga länkar i gång- och cykelnätet inom och
kring Täby park. Genom att koppla ihop hela Täby parks cykelstruktur med
kringliggande cykelstråk och viktiga målpunkter ges förutsättningar att öka cykelresandet i såväl Täby park som i hela kommunen. I anslutning till planområdet
finns idag en planskild anslutning till befintligt gång- och cykelstråk öster om
Bergtorpsvägen, vilket ansluter till bland annat det regionala cykelstråket utmed
Stora Marknadsvägen.

Kollektivtrafik
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge med ca 550-700 meter till
Roslagsbanans station Galoppfältet.
Idag trafikeras närområdet med bussar vid hållplats Viggbyholms trafikplats på
E18/Norrtäljevägen (buss 609, 610, 629), hållplats Norra Bergtorp på
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Bergtorpsvägen (buss 604, 609, 610, 698), hållplats Kemistvägen på Stora
Marknadsvägen vid Roslagsbanans station Galoppfältet (buss 604, 605, 627,
684, 695) och hållplats Viggbygärdet vid Roslagsbanans station (buss 604, 698).

Befintliga busshållplatser och Roslagsbanans stationer med gångavstånd 400m
fågelvägen

Biltrafik
I anslutning till planområdet ligger stora trafikleder som Bergtorpsvägen och E18,
vilket ger god tillgänglighet med bil. Bergtorpsvägen har idag skyltad hastighet 50
km/h och ett trafikflöde på ca 21 000 fordon/vardagsmedeldygn. E18 har idag
skyltad hastighet 80 km/h och ca 53 000 fordon/vardagsmedeldygn.

Parkering
Inom Täby park finns idag en infartsparkering för bilar i form av markparkering
med ca 200 platser. När Täby kommun förtätas kommer konkurrensen om mark
att öka. Under den nya stadsdelen Täby parks utbyggnad föreslås
infartsparkeringen tillfälligt lösas som markparkering på de tomter som ännu inte
behövs för andra ändamål. I en framtida tät stadsbygd inom Täby park bedöms
det inte finnas plats för infartsparkering i form av markparkering för bilar. För att
säkerställa en god tillgänglighet till centrala funktioner i Täby ska kommunen
upprätta en parkeringsplan där samlad information om utbud och efterfrågan lyfts
fram. Var infartsparkeringar i Täby ska placeras i framtiden kommer ingå som en
del av parkeringsplanen.
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Intill Galoppfältets station samt vid busshållplatserna finns idag mindre
cykelparkeringar.

NATUR OCH PARKER
Naturmiljö, mark och vegetation
Planområdet utgörs till stor del av ett större skogsområde med trolsk skogskänsla
som med sin lutning ansluter till E18/Norrtäljevägen vid Viggbyholms trafikplats.
Det finns en del öppna gräsmarker mellan skogspartierna. En inventering,
utredning och bedömning kring naturvärden har gjorts till programskedet som
visar att det finns naturvärden av både lokalt och kommunalt värde.

Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden
Ett flertal övergripande geotekniska och hydrogeologiska utredningar har tidigare
genomförts för hela Täby park området. Inför granskningen togs en geoteknisk
undersökning fram för planområdet. Inom planområdet utgörs jordlagren i
lågstråket av torrskorpelera eller silt med begränsad mäktighet. Under leran
förekommer morän, som i norra delarna av planområdet övergår i ytlig morän
eller berg i dagen med tunt jordtäcke

Vattenområden och miljökvalitetsnormer
Ytvatten
Recipient för planområdet är Stora Värtan (vattenförekomst SE592400-180800)
som utgör en inre del av Östersjön. Den ekologiska statusen är enligt gällande
klassning måttlig. Miljökvalitetsnormen enligt vattenmyndigheten är att god
ekologisk status ska uppnås till 2027. Stora Värtan klarar inte god kemisk
ytvattenstatus även om man tar hänsyn till de ämnen som undantas med mindre
stränga krav (PBDE och kvicksilver). Detta beroende på höga halter
tributyltennföreningar (TBT). Miljökvalitetsnormen är God kemisk ytvattenstatus
med undantag för ämnena med mindre stränga krav. För den kemiska statusen
gäller även en tidsfrist till 2027 för att klara god status för TBT.

Grundvatten
Området ligger inom grundvattenförekomsten Täby- Danderyd.
Vattenförekomsten täcker större delen av tätortsområdena i Täby samt en del av
Danderyds kommun. Grundvattenförekomsten är enligt vattenmyndigheten
klassad som god kvantitativ och kemisk status. Den 2016 fastställda
miljökvalitetsnormen har samma statuskrav.
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Friytor, lek och rekreation
Naturområdet inom planområdet skall bevaras. Då omgivningen bebyggs
kommer området användas i rekreativt syfte som närnatur och de befintliga
naturvärdena behöver förbättras, stärkas, och lyftas fram genom adekvat skötsel.
En skötselplan tas fram i samråd med kommunen. I skötselplanen bör de
viktigaste naturtyperna i området behandlas, så som lövrik barrblandskog med
grövre tallar och triviallövskog.

Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

RIKSINTRESSEN
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.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Detaljplaneområdet berörs idag av trafikbuller främst från E18/Norrtäljevägen och
Bergtorpsvägen. I nuläget är de ekvivalenta bullernivåerna i marknivå 60 dBA
eller högre (räknat med en hastighet på 100 km/h på E18).

Luft
Trafik från E18 och Bergtorpsvägen är i dagsläget de främsta källorna till
luftföroreningar.

Förorenad mark
En markmiljöundersökning på fastigheterna Tibble 10:8-10;9 har genomförts som
visat föroreningskoncentrationer av bekämpningsmedel inom tidigare
växthusområde. Halterna ligger över det nyligen antagna riktvärdet för känslig
markanvändning, all jord inom de tidigare odlingsytorna är därmed att betrakta
som förorenad och kräver särskilt omhändertagande. För övriga delar av
planområdet har i ett tidigt skede en övergripande markmiljöstudie genomförts
men inga riskobjekt kunde identifieras.
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Radon
Mätningar av markradon har gjorts inom planområdet i samband med de
geoteknikundersökningar som genomförts.

Risk för skred/höga vattenstånd
Inga risker för skred har identifierats inom aktuellt detaljplaneområde.
Planområdet berörs inte av hav, sjöar eller större vattendrag som riskerar
medföra höga vattenstånd.

Farligt gods
Planområdet ligger i direkt anslutning till E18 och Bergtorpsvägen vilka båda är
klassade som transportleder för farligt gods. En riksanalys har därför genomförts.
Den visar att samtliga klasser av farligt gods kan transporteras på E18 och
brännbara gaser och vätskor på Bergtorpsvägen. Analysen visar att en olycka
med farligt gods kan medföra explosioner, utsläpp av gas och bränder.

Dagvatten
Idag ansamlas dagvatten från större delen av planområdet till ett mindre
våtmarksområde strax väster om planområdet. Tidigare har även dagvatten från
E18 letts genom detaljplaneområdet till detta våtmarksområde som saknar känt
utlopp (vattennivå bestäms troligen genom infiltration och dunstning). I samband
med att trafikplats Viggbyholm byggdes om lades även dagvattenavrinningen från
detta parti av E18 om och leds nu till dagvattendammar i Viggbydalen för rening
och fördröjning innan utsläpp till recipient.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet är idag ej anslutet till allmän vatten- och avloppsförsörjning. Befintlig
bebyggelse i planområdet har idag en enskild VA-anläggning som utgår i när den
allmänna VA-anläggningen byggs ut i samband med planens genomförande.

Värme
Fjärrvärmenätet i Täby håller i dagsläget på att byggas ut. Anslutning till Täby
park avses ske och ska samordnas mellan exploatörerna och ledningsägarna.
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El
Nya ledningsdragningar till kommande bebyggelse och verksamheter ska ske.
Eventuell omläggning av befintliga elledningar kan komma att ske. Ledningssamordning mellan exploatörerna och ledningsägarna ska ske.

Avfall
I nuläget uppstår verksamhetsavfall från befintlig verksamhet inom planområdet.

PLANFÖRSLAGET
BEBYGGELSE
Planförslaget innebär att cirka 640 bostäder och cirka 24 000 kvm verksamheter
möjliggörs. Kvarteren inom planområdet karaktäriseras av en hög grad av
variation, både till form och till innehåll, och kvarteren bildar en stadsfront till Täby
park. Gatumiljöer och byggnadshöjder varieras i relation till gatornas hierarki.

Illustrationsplan med kvartersnumrering
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Kvarter 1 (2:1)
Kvarter 1 utgör den första delen av stadsfronten mot sydost för Täby Park och
rymmer ungefär lika delar bostäder och verksamheter. Kvarteret består av en i
huvudsak sluten lågdel med två verksamhetsplan och däröver verksamheter och
bostäder. Kvarteret föreslås rymma en högdel i fonden av Boulevarden på 22
våningar. Fasaden på lågdelen bör ges ett uttryck som är både väl gestaltad,
robust, tilltalande och ger ett representativt intryck mot omgivningen, då
förutsättningar som buller, riskfaktorer och innehåll kan motverka öppenhet och
liv i bakomliggande lokaler och smålägenheter.
Gården, som omges av kontor, vanliga bostäder, vårdboende och
studentlägenheter, ges en grön och lummig utformning. Hårdgjorda markmaterial
ska minimeras till ytor för boendefunktioner och aktiviteter.
Vid entrén till Täby Park föreslås en högre bebyggelsedel vid torget i
Boulevardens knäck. Dess placering och storlek utgår från platsens
förutsättningar såsom väg- och stadsrummens storlek och orientering.
Byggnaden är utformad med ett antal livförskjutningar i nord/sydled, men även
väst/östled och indrag för balkonger. Detta ger en intresseväckande och tydlig
karaktär med varierad profil från olika riktningar och perspektiv. Livförskjutningarna ger utrymme för terrasser med vegetation. Byggnaden smalnar av
uppåt och får ett tydligt avslut.

Illustration från Boulevarden mot
torget i norr, kv 1 och kv 2 (ÅWL)
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Kvarter 2 (2:2)
Kvarter 2 utgör ett bostadskvarter med verksamheter i förhöjd sockelvåning som
möter de båda torgen, torgstråket och omgivande gator med främst publika
lokaler men även publika bostadskomplement. Ovan sockelvåningen finns
bostäder. Det är ett sammanhållet kvarter med en tydlig form som hålls ihop av
sockelvåningen och bostadskroppar som håller ihop och definierar hörnen i
kvarteret. Bostadskropparna ovan sockelvåning skapar öppningar i fasaden mot
tre av de omkringliggande gatorna, vilket ger gaturummen variation och olika
karaktärer beroende på utformning.
Även fasaden i kvarteret bidrar till det sammanhållna uttrycket mot
omkringliggande gator. Fasader mot gator har en stram känsla men med
inbjudande uppglasad sockelvåning. Fasaden ger också kvarteret en tydlig insida
och utsida. Insidan som vänder sig mot den upphöjda gården utformas med en
avvikande kulör/material och här placeras balkongerna.

Illustration från Gata 9, kv 2 (ÅWL)
Insidan som vänder sig mot den upphöjda gården utformas med en avvikande
kulör/material och här placeras balkongerna. Bostadsgården med plats för
rekreation och lek har ljusinsläpp från tre väderstreck tack vare
bostadskropparnas öppningar i fasaderna. Öppningarna i fasaden ger också på
detta sätt liv åt gatorna där livet och grönskan från gården syns ut i gaturummet.
Öppningen mot Gata 4 kompletteras med en bullerskärm av glas för att förbättra
ljudmiljön. Glasskärmen placeras ihop med ett av de indrag som finns i fasaden
och växter kan klättra från gatunivå upp på skärmen. På insidan av skärmen mot
gården placeras balkonger. Bullerskärmen gestaltas på detta sätt med grönska
ch liv vilket ger fasaden ett intressant avbrott. Uteplatser och grönska på gården
kan gärna orienteras mot öppningar i kvarter för att på detta sätt ge liv åt gator.
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Kvarter 3 (2:3)
Kvarter 3 har en volym som är sammanhållen och som, tillsammans med kvarter
1 och den långsträckta byggnaden inom kvarter 4, bildar stadsfronten. Kvarterets
bottenvåning består i huvudsak av ytor för verksamheter. Mot kvartersgatorna
vänder sig entréer till lokaler för olika former av gemensamma verksamheter vilka
blir tillgängliga för fler än enbart boende inom kvarteret. Verksamheterna här har
en mindre kommersiell karaktär och utgör en service för boende i hela området.
Här kan det finnas studios, arbetsplatser, bytarbodar med mera.
I byggnadens del som vänder sig mot E18 föreslås ett cykelgarage i flera plan
som både innehåller platser för boende men också nyttjas som
infartsparkering/cykelhotell för cykelpendlare som här kan byta till bussen.
Byggnadens övre våningsplan innehåller bostäder och i huvudsak små
lägenheter. Bostadsdelen utformas som en volym med en atriumgård varifrån
bostadsentréerna nås via en entrébalkong. Inom kvarteret tillskapas flera olika
gemensamma vistelseytor med olika kvaliteter. På entrébalkongerna görs små
platser lättillgängliga från lägenheterna, på atriumgården skapas en vistelseyta
med tydlig gemensam karaktär skyddad från buller, på byggnadens tak utformas
två gemensamma takterrasser och på verksamhetsdelens tak skapas en
gemensam gård med odlingslådor, växthus och privata uteplatser i bästa solläge.

Illustration från torget i söder ( ÅWL)

Kvarter 4 (2:4)
Bebyggelsen inom kvarter 4 innehåller bostäder, med möjligt inslag av lokaler i
bottenplan. Kvarteret domineras av grönska och bebyggelsestrukturen öppnar
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upp sig mot naturparken. Kvarteret är inte underbyggt med garage vilket gör att
gårdarna kan göras ordentligt gröna med stora träd och utan nivåskillnad mot
gata.
Byggnaden i kvarterets östra del, mot E18, görs solid för att hantera risk
förknippade med transporter på E18 samt för att begränsa buller. I gatuplan
domineras byggnaden av grönska med en generös grön förgårdsmark med
småskaliga förträdgårdar.
Inom kvarter 4 föreslås en parkgata på kvartersmark. Parkgatan blir ett socialt
och grönt rekreationstillskott i strukturen som stärker den gröna kopplingen mot
naturparken i öst-västlig riktning.

Kvarter 5 (2:5)
Kvarter 5 innehåller bostäder med möjligt inslag av lokaler i bottenplan. Kvarteret
ska ge goda förutsättningar för ett lokalt boendeliv vilket förstärks med
förgårdsmark och lokala platsbildningar vid portiker tillsammans med lokaler i
hörnlägen.
Gatubilden påverkas också av livförskjutningar med balkonger och burspråk samt
genom att takvåningarna växlar i höjd och mellan indragna takvåningar och olika
takutformningar. Förgårdsmarken utformas med privata entrétrappor, gröna
planteringar och cykelparkering.

Exempel på en portik och utformning av förgårdsmark och bottenvåning för kv 5
och 6 (Illustration Brunnberg och Forshed)
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Kvarter 6 (2:6)
Kvarter 6 utformas till ett slutet stadskvarter med högre bebyggelse mot
Boulevarden och torget som ligger invid Boulevarden för att sedan gå ner i skala
längs gata 9 och bli ytterligare lägre mot de inre kvartersgatorna. Medan
Boulevarden präglas av ett kommersiellt stadsliv så ska bebyggelsen vid
kvartersgatorna utformas enligt samma principer som kvarter 5 med ett varierat
taklandskap, förgårdsmark med privata entrétrappor och lokaler i hörnlägen.
Gatubilden påverkas också av livförskjutningar med balkonger och burspråk samt
genom att takvåningarna växlar i höjd och mellan indragna takvåningar och olika
takutformningar. Förgårdsmarken utformas med privata entrétrappor, gröna
planteringar och cykelparkering.

Illustration från kv 6 (Brunnberg och Forshed)
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Bostadsgårdar
Bostadsgårdarna inom stadsdelen är en viktig del av den helhet som utgör den
gröna strukturen i Täby Park. För att gårdsmiljön ska upplevas trygg och
användbar bör den utformas så att gårdsrummen är tydligt definierade mellan det
offentliga och det privata. Genom medvetna och naturliga materialval skapas ett
trivsamt vardagsrum på bostadsgården. Småbarnslek, sittmöjligheter,
mötesplatser, trädgrönska, dagvattenhantering, blommor och gräsmattor är
viktiga delar i en upplevelserik gårdsmiljö.
Med hjälp av planeringsverktyget grönytefaktor premieras tillförda värden i form
av grönska och dagvattenlösningar som bidrar till att minska riskerna för negativa
effekter av klimatförändringar, gynnar sociala värden i gårdsmiljön och ökar
områdets biologiska mångfald. Fördröjning av dagvatten på gårdarna är
nödvändigt även om de är byggda på garagebjälklag. En god överbyggnadshöjd
ökar möjligheten till fördröjning genom vegetationslösningar och markmaterial.
Gårdarna ska utformas så att de innehåller en stor andel träd och grönska, bland
annat med inslag av fasadgrönska eller gröna tak. Rekommendationer säger att
ett planteringsdjup om minst 1 meter för träd och 0,8 för buskar/buskträd samt att
sammanhängande växtbäddar bör tillämpas. En stor del av gårdsytan är
underbyggd med garage, vilket ställer krav på gårdarnas bjälklagskonstruktioner.
På samtliga gårdar ska utrymme och utrustning för småbarnslek anordnas. Även
ytor för utomhusvistelse på själva byggnaden är av stor betydelse, exempelvis
kan gröna takterrasser eller gemensamma balkongterrasser anläggas.

GESTALTNINGSPRINCIPER
Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram. Kvalitetsprogrammet avser
slå fast vissa grundläggande gemensamma kriterier för utemiljö och bebyggelsen
inom planområdet. Avsikten är att lägga fast en kvalitetsnivå som kommunen och
byggherrarna gemensamt enas om, såväl för de enskilda byggnadsprojekten
som för kommunens mark och anläggningar. I arbetet med kvalitetsprogrammet
är målet att säkra en kvalitetsnivå för det offentliga rummet och för kvaliteten på
bebyggelse inom kvartersmark samt att skapa en gemensam bild av
kvalitetskraven vad gäller mark och byggnader. Den nya bebyggelsen utformas
med definierade privata och offentliga rum där gränser däremellan tydligt kan
upplevas.
Förutsättningen för god tillgång till rekreativa stråk är framför allt att kopplingar till
omgivande natur är anpassade för rörelse till fots eller med cykel. Kopplingarnas
gestaltning är avgörande för hur de kommer att fungera som trygga, gröna länkar
till omgivningen.
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OFFENTLIGA PLATSER
Inom detaljplaneområdet ryms offentliga rum i form av torg, torgstråk, naturmark,
park och grönytor, samt gator och trottoarer. Miljön ska kännas trygg och det ska
finnas god överblick i det offentliga rummet.
Stadsdelens parker, torg, grönstråk och bostadsgårdar ska ses som en helhet i
grönstrukturen där de offentliga platserna utgör en viktig del. Den höga
exploateringen medför ett högt utnyttjande av alla friytor och det är därför viktigt
att dessa utformas hållbart, tillgängligt och funktionellt.

Träd
Stadsträden är viktiga för staden och dess invånare ur många aspekter. De utgör
bl.a ett viktigt element i stadsbilden och de bidrar till en hälsosammare stadsmiljö.
Trädalléer förtydligar stråk och är värdefulla för den biologiska mångfalden. Täby
parks gaturum ska vara kantade av träd som bidrar till att skapa en karaktärsfull
miljö. Träden skall bidra till att skapa en attraktiv stadsdel med gott klimat,
ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Trädarter väljs utifrån att de ska
kunna vara hållbara under de livsbetingelser som kan skapas i gatumiljön.
Träden ska stödja ekosystemtjänster, bland annat dagvattenhantering,
Växtbäddar för träden ska vara utformade så att trädet kan utvecklas till full
potential.

Grönytefaktor
Med grönytefaktor i planeringen är målet att skapa en attraktiv och hållbar
stadsmiljö. Faktorn är ett verktyg som premierar konkreta insatser för att skapa
grönskande stadsdelar med höga sociala och ekologiska värden utifrån ett fokus
på ekosystemtjänster.
De funktioner som eftersträvas med hjälp av grönska och hantering av dagvatten
är att dämpa risken för negativa effekter av klimatförändringar, att tillföra sociala
värden och att gynna områdets biologiska mångfald. Grönytefaktorn för allmän
platsmark bygger vidare på den för kvartersmark.

Torget invid Boulevarden
Torget blir i många avseenden ett urbant torg. Det ligger i direkt anslutning till
Boulevarden och har därför potential att bli ett centralt offentligt rum.
Byggnaderna runt torget tillåts vara högre och annonserar på så vis platsen från
håll. Torget korsas för att nå kvarterens entréer eller för att ta sig vidare längs
med torgstråket (Gata 11), men det är inte bara en plats att röra sig över utan
också en plats att stanna upp på därför är klimatförhållandena (sol och
vindförhållandena) mycket viktiga för att kunna skapa goda förhållanden för
uteserveringar m.m. Platsen rymmer finrumsytor med speciell markbeläggning,
effektbelysning, perenner och sittplatser. Gott om cykelparkeringar bör finnas på
eller i anslutning till torget.
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Illustration torgens läge Täby park

Torgstråket (GATA 11)
Torgstråket hör samman med GATA 11, ges offentlig karaktär och länkar torget
invid Boulevarden med torget i söder. Torgstråket ges utmed sträckan en
sammanhållande markbeläggning mellan fasaderna. En bred möbleringszon med
gröna planteringar och sittplatser med släpp för korsande fotgängare anläggs i
gatans längsriktning. Utmed hela stråkets längd planteras en sammahängande
rad med träd i generösa växtbäddar med tillräcklig jordvolym. Cykelparkering
finns, även för lådcyklar. Uteserveringar ges utrymme främst på stråkets östra
sida. Cykel och körtrafik för exempelvis varuleveranser kan åka längs stråket i låg
fart på de gåendes villkor.

Illustration från Torgstråket (Gata 11) (ÅWL)
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Torget i söder
Torget i sydöstra delen av planområdet blir en plats med mycket rörelse. Här
samsas alla trafikslag, cyklister tar sig fram på snabbcykelstråket och gata 4
cykelbana, bussresenärer korsar torget på väg till och från hållplatsen invid E18.
Gående tar sig mellan lokalerna i kvarteren runt om och kommer från
Boulevarden och torget vid Boulevarden via torgstråket samtidigt som biltrafik tar
sig fram på gata 4 och gata 13. Vissa tider på dygnet sker en del inlastning till
kringliggande verksamheter.
Torgets markbeläggning blir viktig för att signalera att gång- och fordonstrafik
samsas om ytan. Trädplantering med skydd kan användas för att styra
trafikrörelser på torget men får inte skymma sikten.

Grönytor och bullerskärm mot Bergtorpsvägen och E18
Invid gata 13 och gata 14 anläggs grönytor mot omgivande Bergtorpsvägen och
E18. Grönytorna ges en offentlig karaktär, med tydligt stadsnära grön prägel.
Stora träd planteras utefter områdets kanter. Grönytorna ska hantera dagvatten.
Genom området löper snabbcykelstråket och gångvägen med tunnel under
Bergtorpsvägen. Cykelparkering ordnas inom området, även för lådcykel. Området utformas med särskilt omsorg avseende trivsel, mänsklig skala, trygghet
och säkerhet, exempelvis genom att säkerställa god sikt, alternativa vägval och
ljussättning.
Utmed E18 uppförs en bullerskärm. Bullerskärmen blir tät ner till mark för att
även begränsa risk förknippad med transporter på E18. I anslutning till torget i
söder och busshållplatsen får skärmen ett genomsiktligt material för att inte
begränsa orienteringen och överblickbarheten. I övrigt utformas skärmen i trä mot
bebyggelsen för ett varmt intryck som smälter in i den gröna omgivningen. Mot
E18 utformas den för optimal ljudabsorption så nära ljudkällan som möjligt.
Bullerskärmen utmed E18 ska ges en mycket väl gestaltad utformning för att
utgöra en välkomnande entré till Täby Park.

BEBYGGELSEFRONTER
Bebyggelse mot yttre stadsfronten (GATA 10, GATA 12-14)
Bebyggelsen i den yttre stadsfronten ges en tydlig skala och är sammanhållen
mot omgivningarna. Kvarteren rymmer en blandning av verksamheter och
bostäder som tillsammans skapar en stadig kvarterslinje på i huvudsak sex till sju
våningar. Bebyggelsen ska ha en sammanhållen stadsmässig karaktär med
slutna hörn och en förhöjd bottenvåning som landar i gatan.
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Illustration, Siluett över stadsfronten från E18 (ÅWL)

Boulevardens möte med Bergtorpsvägen utgör en viktig entré till stadsdelen. För
att tydliggöra entrén markeras den med en högre bebyggelsevolym som ett
visuellt landmärke vid torget invid Boulevarden. För att göra entrémiljön välkomnande och öppen tas särskild hänsyn till att motverka slutenhet i de utsatta fasaderna i stadsfronten. Hörnet mot entrén och cirkulationsplatsen är viktigt för att ge
ett tydligt, stadsmässigt och välkomnande öppet uttryck och markeras med en
något högre del av kvarteret i upp till åtta våningar. Då riskavstånd påverkar
programmet/innehållet i detta hörn ska särskild hänsyn tas för att motverka slutenhet. Hörnet i bottenvåningen ska därför innehålla en lokal.

Illustration, entrén från Bergtorpsvägen (ÅWL)

Bebyggelse mot Boulevarden (GATA 1)
Bebyggelsen utmed Boulevarden (GATA 1) skapar tillsammans en sammanhållen kvartersbebyggelse och ett stadsmässigt gaturum med högre bebyggelse på i
huvudsak upp till sex-sju våningar. Några strategiskt placerade fondbyggnader
där gatan byter riktning kan vara högre. Längs del av av fasaden kan sadeltak,
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frontespiser, takkupor etc dras fram för att skapa variation. Bebyggelsen ska ha
en stadskaraktär med sammanhållna kvartershörn och en förhöjd bottenvåning.
Bebyggelsen hjälper till att tydliggöra gatan som ett offentligt rum och markerar
gränsen mot den mer varierade och småskaliga bebyggelsen inom grannskapen.
Kvarteren längs Boulevarden utgör stadsdelens huvudsakliga pulsåder och
bebyggelsen ska därför möjliggöra ett varierat innehåll. Kvarterens hörn samt
bottenvåning mot torget (TORG (P1)) ska vara aktiva och innehålla lokaler för
centrumändamål. Längs övriga bottenvåningar eftersträvas en öppen och aktiv
karaktär med variation i form av fasaduttryck, entréer, möjlighet till bjälklagsförskjutningar, fasadgrönska, möblering etc. Monotona miljöer med höga slutna
sockelvåningar bör undvikas. På den breda trottoaren mot Boulevarden kan
verksamheterna i bottenvåningen med fördel flytta ut t ex i form av uteserveringar.
Bebyggelsens fasader ska understödja Boulevardens offentliga karaktär med en
stadig men varierad fasadgestaltning med gedigna material, mindre burspråk och
grunda alternativt indragna balkonger. För en variationsrik stadsmiljö kan
kvarterens olika beståndsdelar och trapphus gärna få avteckna sig i form av
fasadmaterial, uttryck, volym, indrag och bjälklagsförskjutningar som samspelar
med trapphusindelning samt en varierad takutformning t ex med sadeltak, kupor,
frontespiser, växthus.

Bebyggelse mot torg och torgstråket (TORG(P1), TORG och
GATA 11)
Torgen och torgstråket ges tydligt offentlig karaktär och utförs med en förhöjd
bottenvåning och sammanhängande kvartershörn. Skalan är i huvudsak sex till
sju våningar mot torgen (exklusive eventuell mezzaninvåning) och två till sex
våningar mot torgstråket (GATA 11). Variation i innehåll och uttryck skapas i form
av varierat fasaduttryck, entréer, terrasseringar, möjlighet till
bjälklagsförskjutningar, fasadgrönska, möblering etc.
Bebyggelsen utförs med lokaler i bottenvåningen med stor del uppglasade fasader. Möjlighet finns till indrag i fasad vid framförallt entréer och lokaler. På torgen
kan verksamheterna i bottenvåningen med fördel flytta ut t ex i form av
utomhusförsäljning och uteserveringar.

Bebyggelse mot kvartersgator (GATA 4, 5 och 9)
Kvartersgatorna ingår i det offentliga gatunätet men är också en del av den nära
boendemiljön, med en mer intim och småskalig utformning med de boende i
fokus. Bebyggelsen utgör en spännande och småskalig miljö som kan variera i
höjd, uttryck och linje mot gata med ett våningsantal på mellan tre och fem
våningar. Bebyggelsen kan med fördel ges en friare gestaltning och placering där
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liv och höjdplacering mot gata, olika typologier och hushöjder blandas.
Bostadsentréer, uteplatser, balkonger och boenderörelser ger förutsättningar för
stadsliv och granngemenskap. En aktiv och öppen karaktär kopplad till gatans
boende eftersträvas i bottenvåningen framförallt i bebyggelsens hörnlägen och
vid kvartersenheterna. Bebyggelsens gestaltning ges en lokal och småskalig
prägel med intim rumslighet och en aktiv men tydlig gräns mot gata t ex i form av
uteplatser, stödmurar, trappor och direktentréer. Hörn med bostad i
bottenvåningen kan med fördel dras in från gata t ex i form av en uteplats.
Uteplatser avgränsas på ett tydligt sätt från gata exempelvis i form av en lägre
mur.
Längs gatan ska minst en smal öppning/portik utföras mot gårdar som bildar en
gemensam kvartersenhet. Detta blir en för kvarteret gemensam mötesplats och
entré till gården som samlar bostadskomplement, sittplatser, lekytor, cykelförråd
à la ”cykelbutik”, uteplatser mm. För att inte uppmuntra till smitrörelser över gård
ska kvartersenheter inte placeras mitt för varandra över en gård.

Exempel på entréer mot kvartersgata (kv 6) (Illustration Brunnberg och Forshed)

Bebyggelse mot naturparken (del av GATA 10)
Naturmarken avgränsas av en tydlig gräns mellan bebyggelse och naturmark
genom en smal gata och förgårdsmark. Kvartersstrukturen är något friare och
bebyggelsen öppnar upp sig mot naturparken. Bebyggelsen uppförs i tre till fem
våningar. Kvartersbebyggelsen består här av ett större, grönare och mer öppet
kvarter som delas in i två delar av en inre ”parkgata” på kvartersmark. Parkgatan
är ett socialt och grönt rekreationstillskott i strukturen som stärker den gröna
kopplingen mot naturparken i öst-västlig riktning. Parkgatan blir ett lummigt stråk
med markbeläggning av gräs och grus som utformas med små platser för vila, lek
och ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten. Kvarteret ska inte vara
underbyggt med garage vilket möjliggör för större träd och infiltration av
dagvatten.
Bebyggelsen ges med fördel en friare gestaltning och placering. Den är variationsrik och varierar i höjd, uttryck och linje mot gata. Bostadsentréer, balkonger
och boenderörelser ger förutsättningar för stadsliv och oväntade möten. Miljön
kan med fördel ha en lokal prägel med en egen identitet. En grön prägel skapas i
form av t ex uteplatser eller direktentréer inom förgårdsmark och öppning i
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kvarteret skapar samband mellan naturmarken och den gröna gårdsmiljön
innanför.
Kvarteren kan inrymma centrumändamål i bottenvåning. En öppen karaktär
eftersträvas i bottenvåningen, framförallt i hörnlägen.

Tillgänglighet
Byggnader och utemiljöer ska vara tillgängliga för alla. Oavsett funktionsnedsättning ska alla kunna röra sig fritt och verka i den nya stadsdelen. God
orienterbarhet är även en viktig tillgänglighetsaspekt. Ledstråk och taktila plattor
används för ökad tillgänglighet. Då bostadsentréer till största delen kommer att
ligga mot allmänna gaturum ska dessa vara anpassade i nivå med gatan. Bygg
ikapp är en handbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad
kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar.
Skyltning tydliggör och gör det enkelt att röra sig mellan olika områden.
Inom området planeras för nya gång- och cykelstråk. Dessa ska på lång sikt
länkas samman med övriga delar inom och i angränsning till området. Söder om
planområdet planeras för ett snabbcykelstråk (utmed E18) och norr om Täby park
(utmed Roslagsbanan) planeras regionalt- och lokalt cykelstråk.
Tillgängligheten under byggtiden är också viktig och kommunen kommer aktivt
arbeta med att säkerställa provisoriska gång- och cykelvägar i området för att
även säkerställa tillgängligheten under byggtiden.

NATUR, PARK, REKREATION
Natur
Naturparken i planområdets västra del ska ha påtaglig naturkaraktär. I en
naturvärdesinventering som gjordes av Ekologigruppen (2014-07-28) pekas två
områden av lokalt intresse ut inom planområdet, lövrik barrblandskog och
igenväxande före detta inägomark, samt ett område av kommunalt intresse, bryn
med grov tall. Det sistnämnda området förvinner vid planens genomförande, de
två förstnämnda kommer delvis kunna bevaras då de kommer att ligga inom ett
område som planläggs för Natur där naturkaraktären behålls.
De naturområden som bevaras har naturvärden av lokalt intresse som kan
stärkas och utvecklas genom rätt skötsel. Till exempel bör naturparken gallras på
gran för att gynna tallar och lövträd. Tillskapande av brynmiljöer i naturparken
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kan skapa ytterligare naturvärden och på så vis kompensera att viss naturmark
kommer att försvinna. Skötselplan behöver tas fram i samråd med kommunen.
Det befintliga gångvägssystemet utökas att länka väl till de nya stråken i
stadsdelen. Vid anläggning av snabbcykelstråket intill skall tillses att så mycket
som möjligt av den befintliga vegetationen kan bevaras och att återställning sker
genom att återföra bevarad förna.

Friytor, Lek och rekreation
Planområdet har naturparken som närmaste grönområde. Den höga
exploateringen medför ett högt utnyttjande av alla friytor. Det är därför viktigt att
dessa utformas hållbart och funktionellt. För de boendes trivsel och för stadens
möjlighet att upprätta en god skötsel är det viktigt att gårdar, parker, lekplatser
mm kompletterar varandra.

Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har tagits fram, och syftet med utredningen är att ta fram
de geotekniska och bergtekniska förhållandena till projekteringsunderlag inför
nybyggnation av flerbostadshus.
Vid dimensionering av schaktarbeten skall geoteknisk kategori 3 (GK3) tillämpas
där schaktdjupen blir större än 3 meter i lera. Vid schaktdjup grundare än 3 m i
lera samt att schakten sker i torrhet kan geoteknisk kategori 2 (GK2) tillämpas,
enligt definition i IEG Rapport 2:2008 kapitel 5.
Vid dimensionering av grundkonstruktioner ska geoteknisk kategori 2 (GK2)
tillämpas, enligt definition i IEG Rapport 8:2008 kapitel 4.
Säkerhetsklass 2 (SK 2) erfordras vid arbeten inom området, enligt definition i
IEG Rapport B2:2008 kapitel 5.

GATOR OCH TRAFIK
Planområdet – en del av Täby park och den regionala stadskärnan
I utvecklingen av den regionala stadskärnan spelar kollektivtrafiken en viktig roll.
Det stationsnära läget ska utnyttjas för tät bebyggelse och nya samband ska
skapas mot omgivningarna för att minska barriäreffekten av kringliggande
trafikleder. I den nya stadsdelen ska kollektivtrafiken vara det bärande trafikslaget
för trafikförsörjningen och gång- och cykeltrafiken ska utgöra det prioriterade
färdsättet. Bilen är en viktig del i människors sätt att transportera sig, men bilen
ska inte vara norm för det vardagliga resandet i stadsdelen.
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Genom sitt centrala läge i Täby har Täby park goda förutsättningar att utvecklas
till en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller resa kollektivt.
Den nya stadsdelen ska kopplas till omgivningen, regionalt och lokalt, på ett sätt
som främjar hållbart resande.

Prioritering inom Täby park, Tyréns

Gatunät
Gatunätet inom planområdet består av stadsgator, kvartersgator (utformad som
allmän plats, ej kvartersmark), gångfartsområden och en gågata. Boulevarden,
sträcker sig genom hela stadsdelen Täby park, från trafikplats Viggbyholm öster
om planområdet, vidare mot Grindtorp och Täby centrum i väster. Boulevarden
ska trafikeras av lokal busstrafik.
Gatorna inom planområdet föreslås ha en tydlig gradering där det ska vara
läsbart i gaturummens utformning om det är en stadsgata, kvartersgata,
gångfartsgata eller gågata. Kvartersgatoras gradering har studerats vad gäller
hierarkier med hänsyn till funktion och trafikflöde. Gata 9 och 4 fungerar
exempelvis som huvudinfarter till planområdet, och leder vidare till garagen under
kvarteren och trafikeras av varutransporter. Gata 4 innehåller även ett för hela
Täby park viktigt cykelstråk från Viggbyholms trafikplats vidare mot den
planerade skolan inom DP 1 (detaljplan för del av Hästen 2). Övriga kvartersgator
är minde trafikerade
I strukturen har utrymme reserverats för en eventuell framtida kapacitetshöjning
av E18 genom breddning till fyra körfält i varje riktning inklusive busskörfält.
Gatorna inom planområdet föreslås vara allmänna. Gågatan genom kvarter 1 och
2 (Gata 11) föreslås vara allmän och anläggas över det samägda garaget.
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Illustration gatunät Täby park, SWMS

Gång och cykeltrafik
Täby park planeras för att vara en stadsdel tillgänglig för alla, där särskilt gående
och cyklister ska vara prioriterade. Separerad dubbelriktad cykelbana föreslås
anläggas utmed Boulevarden (kopplat till det övergripande nätet i Täby), utmed
Bergtorpsvägen, ett snabbcykelstråk utmed E18 samt längs med Gata 4. De
dubbelriktade cykelstråken inom Täby park planeras ha en bredd som medger att
två cyklister kan cykla i bredd och möta en cyklist (3,25 m). Denna standard för
dubbelriktade cykelbanor i stadsmiljö rekommenderas i Stockholm stads
cykelplan och föreslås användas i Täby park då cykelbana i stadstrafik inte finns
med i Täbys cykelplan. För gående ordnas gångbanor på båda sidor om
stadsgator och kvartersgator. För snabba pendlingscyklister som önskar passera
Täby park så snabbt och smidigt som möjligt anläggs utmed E18 ett
snabbcykelstråk dimensionerat för att fyra cyklister ska kunna cykla i bredd
(4,5m).
Passagerna för gående och cyklister inom Täby park föreslås hastighetssäkras
så att fordonens hastighet är max 30 km/h. Hastighetssäkring av gång- och
cykelpassager som korsar stadsgator och Boulevarden anpassas till busstrafik.
I vidare detaljutformning av gatunätet kommer fler detaljerade frågor som är
viktiga för gående och cyklister hanteras, tex nivåskillnader, separering,
materialval, belysning, vägvisning mm. Inom området t ex i korsningspunkter
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mellan väl frekventerade huvudcykelstråk kan cykelstationer anläggas med
pumpar och andra servicedetaljer som t ex cykelverktyg.
Det är viktigt att säkra gång- och cykelvägar i byggskedet.

Illustration cykelstruktur Täby park, SWMS

Kollektivtrafik
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge med ca 550-700 meter till
Roslagsbanans station Galoppfältet. Det är även nära till buss 610 som går till
tunnelbanan i Mörby centrum/Danderyds sjukhus.
Det planeras för lokal busstrafik i Täby park. Inom den här detaljplanen kommer
det finnas ett nytt hållplatsläge på Boulevarden norr om detaljplaneområdet. Det
är angeläget att gång- och cykelvägar och passager för gående och cyklister
ansluter till närliggande hållplatser och Roslagsbanans stationer på ett gent och
trafiksäkert sätt.
Inledningsvis föreslås befintligt kollektivtrafikutbud nyttjas. På medellång sikt
föreslås preliminärt att en lokal busslinje börjar trafikera Täby park från Hägernäs
till Täby centrums bussterminal via Galoppfältets station. På lång sikt föreslås
preliminärt ytterligare en lokal busslinje trafikera från Näsby park till Täby
centrums bussterminal via Galoppfältets station. Framtida trafikering via
Galoppfältets station förutsätter att en tunnel dimensionerad för buss anläggs
under stationen med anslutning till Stora Marknadsvägen. Detta är fortfarande
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under utredning och linjedragningen i Täby park kan förändras. T ex kan en
busslinje till Täby centrums bussterminal föreslås via Grindtorp istället för
Galoppfältets station.
Alternativet att nå bussterminalen i Täby centrum via den nordvästra delen av
Täby park via Täby allé och den undre cirkulationen vid Täby centrum är inte
möjligt då cirkulationen och vägnätet inte är dimensionerade för busstrafik.
Stadsdelen Täby park kommer att växa fram under en lång tidsperiod. Det är en
utmaning att säkerställa en hög andel kollektivtrafik redan i de första
utbyggnadsetapperna.
För att boende och verksamma inom Täby park långsiktigt ska säkerställas en
god tillgänglighet till kollektivtrafik med hög standard har kommunen påbörjat
arbetet med en kommuntäckande kollektivtrafikplan där alternativa
busslinjesträckningar analyseras. Kollektivtrafikplanen kommer ge Täby
parkprojektet förutsättningar vad gäller trafikering, hur byte ska mellan regional
och lokal kollektivtrafik och placering av motorvägsbusshållsplats på E18.

Befintliga och nya busshållplatser och Roslagsbanans stationer med
gångavstånd 400m fågelvägen
För boende bör busshållplatser lokaliseras så att det maximalt blir 500 meters
gångavstånd (ca 400 m fågelvägen) mellan entré och busshållplats. Större
arbetsplatser och skolor bör kunna erbjudas kortare gångavstånd. Bilden ovan
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visar gångavstånd till befintliga busshållplatser och Roslagsbanans stationer
samt planerade busshållplatser.

Biltrafik
En trafikanalys har genomförts för området. Syftet med trafikanalysen var att ta
fram en prognos för resandet i området, beräkna trafikflödena på vägarna i
området samt att analysera kapaciteten i några av korsningspunkterna längs
stadsgatan/Boulevarden. I trafikanalysen användes den trafikmodell som Täby
kommun tagit fram för år 2030. Hänsyn i prognoserna har tagits för den
markanvändning som planeras för ett fullt utbyggt Täby Park. I trafikmodellen för
Täby antas E18 ha två körfält för bil och ett kollektivtrafikkörfält i varje riktning år
2030.
Stora Marknadsvägen och Täby parks huvudgatunät föreslås vara 40 km/h.
Bergtorpsvägen antas ha hastigheten 60 km/h i framtiden, i enlighet med Täbys
utkast till hastighetsplan. För övriga gator inom Täby park förslås hastighet 30
km/h och även gång- och cykelpassager föreslås hastighetssäkras till 30 km/h.
E18, som ägs av Trafikverket, har idag skyltad hastighet 80 km/h förbi
planområdet, vilket är en hastighet som kommunen anser inte bör höjas främst
med tanke på buller och partiklar. I bilden nedan visas beräknad
vardagsmedeldygnstrafik för planområdet och kringliggande vägnät.

Vardagsmedeldygnstrafik år 2030 (Källa: WSP Täby park Trafikprognos och
kapacitetsberäkningar)
Kapacitetsanalysen visar att med prognosticerade trafikflöden fungerar det bra i
de analyserade korsningarna längs med Boulevarden med avseende på
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belastningsgrad. Cirkulationsplatsen vid Bergtorpsvägen är den korsningspunkt
som är hårdast belastad, och kan därför vara i behov av dubbla körfält i
framtiden. Även Flyghamsvägen kan behöva ett separat högersvängfält i
framtiden. Hur cirkulationsplatsen kommer att fungera beror till viss del på hur
mycket genomfartstrafik det blir på Boulevarden genom Täby park.
Genomfartstrafikens storlek avgörs i sin tur dels av framkomligheten längs
Boulevarden men också av framkomligheten längs Bergtorpsvägen och Stora
Marknadsvägen. Kapacitetshöjande åtgärder på dessa vägar kommer att minska
behovet av att använda Boulevarden för genomfart i framtiden.
Beräkningarna bygger på att Täby Park har en karaktär av stadsbebyggelse med
hög täthet då det är en regional kärna med många arbetsplatser. Detta resulterar
i att bilandelen och antalet bilresor till och från området hålls nere. En stor del av
resorna i stadsbebyggelse kommer istället att ske till fots och med cykel.
Bilandelen för Täby Park är således lägre än för övriga kommunen. Bilandelen för
arbetsresor som startar i Täby Park är 29 % vilket kan jämföras med 49 % för
övriga kommunen. För övriga resor är bilandelen för resor som startar i Täby
Park 12 % jämfört med 32 % för övriga kommunen. Detta innebär att den biltrafik
som alstras från Täby Park kommer vara lägre än för övriga kommunen. Om
bilandelen skulle bli högre i framtiden skulle mer trafik alstras från området och
trafiksituationen därmed bli annorlunda.
Kommunen genomför en separat utredning av Viggbyholms trafikplats med syfte
att säkerställa framtida kapaciteten för avfartsrampen och inte riskera köbildning
som påverkar framkomligheten på E18. Det preliminära resultatet av analysen
visar att med trafikflöden enligt trafikprognosen för år 2030 för Täby, med ett fullt
utbyggt Täby park, blir inte köerna på avfartsrampen så långa att de riskerar växa
ut på E18. En känslighetsanalys har genomförts där trafikflödet på avfartsrampen
ökats med ytterligare 20 procent. Resultatet av känslighetsanalysen visar att det
vid detta rampflöde skulle kunna medföra köer ut på E18 under eftermiddagens
maxtimme, men att detta kan åtgärdas genom att anlägga ett andra körfält på
avfartsrampen. Utrymme för att vid behov anlägga ett andra körfält på
avfartsrampen i framtiden finns. Utredning pågår.

Parkering, distributionstrafik, utfarter
Täbys parkeringsstrategis målsättning är att stödja utvecklingen mot attraktiv
stadsmiljö, effektivt nyttjande av marken i kommunens centrala delar, främja
hållbara transportmedel och planering och samverkan för god tillgänglighet.
Enligt programmet för Täby park ska effektiv markanvändning och ökad
attraktivitet vara prioriterade.
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Cykelparkering
Cykelparkering placeras i goda lägen, ska vara säkra och väderskyddade. Som
ett led i att prioritera cykeltrafik ska cykelparkeringarna inom kvarteren ges en
mer attraktiv placering än bilparkeringarna. Antalet cykelparkeringsplatser ska
följa aktuell parkeringsstrategi:
- flerfamiljshus är 20-30 cykelparkeringsplatser/1000 BTA,
- studentboende 45-50 cykelparkeringsplatser/1000 BTA,
- handel 25-35 cykelparkeringsplatser/1000 BTA och
- kontor 15-20 cykelparkeringsplatser/1000. BTA.
- För kollektivtrafik anges i parkeringsstrategin 0,1-0,25 cykelparkeringar per
påstigande.
Parkeringsstrategin anger även ungefärlig andel av totala antal platser som ska
placeras i cykelrum, resterande i anslutning till entré. Cykelparkering för bostäder
ska lösas inom kvartersmark. För besökare och anställda till mindre lokaler i
bottenvåningar kan cykelparkering lösas på allmän plats. Cykelparkering till
verksamheter som kommer innebära stort behov av cykelparkering måste dock
lösas inom kvartersmark, vilket är något som behövs utredas vidare.
Vid stationer och busshållplatser är det viktigt att skapa allmänna cykelparkeringsplatser i tillräcklig omfattning och av god standard. Även på offentliga
platser såsom viktiga platsbildningar och torg samt längs gator som har lokaler i
bottenvåningarna behöver plats reserveras för cykelparkering.
Bilparkering och angöring
Bilparkeringen ska ordnas i parkeringsanläggningar på kvartersmark.
Markparkering ska undvikas. Besöksparkering tillåts på gatorna i form av
kanstensparkering, i den omfattning som är utrymmesmässigt möjlig. Om
kantstensparkering saknas ska besöksparkering lösas på kvartersmark.
Inom planområdet föreslås bilparkering till bostäder och verksamheter i garage
under kvarteren 1, 2, 3, 5 och 6. Kvarter 4 är inte underbyggt med garage, utan
parkering föreslås lösas genom samnyttjande med kvarter 3.
Garaget under kvarter 1 och 2 (samt Gata 11) innehåller parkering för studenter,
hotell, handel och boende. Samnyttjande mellan olika funktioner föreslås ske.
Garaget föreslås anläggas i två plan under byggnaden.
Antalet parkeringsplatser ska följa aktuell parkeringsstrategi inom zon A, vilket
t.ex. innebär antal platser per 1000 BTA inkl besöksparkering inom parentes;
flerbostadshus 7(1) platser/1000 BTA, handel 15(13) platser/1000 BTA,
dagligvaror/livsmedel 25(13) platser/1000 BTA, studentbostäder 7 bilplatser/1000
m2 BTA, kontor 10(1) bilplatser/1000 BTA och hotell 9 platser/1000 BTA.
Parkeringsnorm för ”småskalig handel” saknas i Täbys parkeringsstrategi. För
”småskalig handel” föreslås parkeringsnorm 10(5) platser/1000 BTA.
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Minst 2-3 procent av platserna ska reserveras för funktionshindrade och
anläggas på kvartersmark med max avstånd 25m från entréer.
Vissa av byggherrarna har använt möjligheten i parkeringsstrategin att ta fram så
kallad ”grön resplan”, vars syfte är att styra resandet mot ett mer hållbart
alternativ än bilen. Exploatörerna ges möjlighet att sänka parkeringsnormen
förutsatt att åtgärder i grön resplan genomförs. Beslutet om och i vilken
utsträckning en sänkning kan göras åligger kommunen. Förutsättningar för sänkt
parkeringsnorm kan tex vara samnyttjande av parkering och bilpool.
Bilpoolsplatser anordnas på kvartersmark, exempelvis under den egna
fastigheten, eller inom mindre markparkering öster om kvarter 1 (kvartersmark i
detaljplanen). Bilpoolsplatser tillkommer utöver övrig parkering och beräknas
inom Täby park 1 bilpoolsplats/80 lägenheter.
Utfarter från garage föreslås lokaliseras utmed Gata 9, 5 och 4.
Angöring till hotellet föreslås ske utmed Boulevarden, vilket behöver anordnas på
ett sätt så det inte stör övrig trafik utmed sträckan.
Distributionstrafik
Planområdets lokaler och verksamheter kommer att alstra distributionstrafik och
det är viktigt att gatunätet kan omhänderta denna. För verksamheter med mindre
frekvens av distributionstrafik och/eller där varutransporterna huvudsakligen sker
med mindre distributionsfordon anordnas särskilda lastzoner. För den större
matvarubutiken som möjliggörs inom planområdet anordnas en separerad
inlastning med infart söder om kvarter 1. Varudistribution till hotellet föreslås ske
via garaget med infart väster om kvarter 1. Backning över gående och cyklisters
ytor accepteras inte av trafiksäkerhetsskäl och förflyttningen av gods eller varor
mellan byggnad och fordon måste ske på ett för gång-och cykeltrafiken säkert
sätt.
Hämtning av avfall
För programområdet planeras insamlingssystemet för hushållsavfall vara en
stationär sopsugsanläggning placerad i utkanten eller utanför området. Detta
innebär att trafik för hämtning av avfall inom stadsdelen kommer minimeras.
Utryckningstrafik
Utryckningstrafikens framkomlighet och tillgänglighet ska fungera i alla faser av
planområdets utbyggnad.

Gatusektioner
Inom planområdet planeras flera olika gatusektioner, vilka redovisas i
kvalitetsprogrammet för detaljplanen. I vissa korsningar behövs
hörnavskärningar på nedre botten av byggnaderna med hänsyn till sikt och
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framkomlighet för gående och cyklister. Hörnavskärningarna är markerade i
detaljplanen och även markerade på illustrationsplanen.
Kraven på fri sikt måste också vara uppfyllda vid garageutfarter och gårdar. Fri
höjd på gatorna anges till minst 3,5 m över gångbana och minst 4,7 m över
körbana för bil. Fri höjd påverkar tex placering av balkonger, markiser, skärmtak
mm. Frihöjd regleras i plankartan.
Täbys tekniska handbok är inte anpassad för gatuutformning i stadsmiljö och
gatuutformningen inom planområdet utgår därför istället från en separat utredning
vilka utrymmesklasser och dimensionerande fordonstyper som kan accepteras i
stadsmiljö, se sektioner i kvalitetsprogrammet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp (VA)
I samband med planens genomförande byggs den allmänna VA-anläggningen ut
till och inom planområdet. Inga befintliga allmänna VA-anläggningar som går att
ansluta området till finns i detaljplanens omedelbara närhet varför VAutbyggnaden blir ovanligt omfattande för att kunna försörja planområdet.
Området planeras för VA-försörjning med kommunalt huvudmannaskap och
kommunens dagvattenpolicy ska följas. För att fungera under utbyggnadstiden
ska VA- systemet dimensioneras även för transport av dagvatten under tiden
innan det permanenta dagvattensystemet är fullt utbyggt.

Värme
Utbyggnad av fjärrvärme har gjorts i närområdet och värmesystemet i den nya
bebyggelsen ska därför utformas för att möjliggöra fjärrvärmeanslutning.

El
Nya ledningsdragningar till kommande bebyggelse och verksamheter ska ske.
Eventuell omläggning av befintliga elledningar kan komma att ske.
Ledningssamordning mellan exploatörerna och ledningsägarna ska ske. Behov
av transformatorstationer finns inom planområdet och förslag på placeringar finns
med i plankartan.

Avfall
För planområdet planeras insamlingssystemet för hushållsavfall vara en stationär
sopsugsanläggning. Systemet planeras omhänderta restavfall, utsorterat
matavfall och förpackningsmaterial med producentansvar med undantag för
glasförpackningar. Det medför att hantering av vissa fraktioner, t.ex. grovavafall,
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elektronikavfall, farligt avfall, glasförpackningar och skrymmande förpackningar
hanteras på annat sätt. Beslut om att anlägga en stationär sopsugsanläggning
togs i Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-12 och är den första i sitt slag i Täby
kommun. Det innebär bl.a. att nya avfallsföreskrifter kommer tas fram som
reglerar hanteringen inom området. Nuvarande avfallsföreskrifter beslutades
2015-02-09.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR, STÖRNINGAR,
FÖRORENINGAR, BROTT, M.M
Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormen för partiklar PM 10 (50 µg/m3) klaras i hela
detaljplaneområdet år 2030 då projektet är genomfört. Överskridande av
miljökvalitetsnormen sker endast direkt intill E18 och utanför planområdet. De
högsta partikelhalterna inom planområdet uppgår till 30-35 µg/m3 närmast E18
och 25-30 µg/m3 närmast Bergtorpsvägen. I stora delar av planområdet är
partikelhalterna 20-25 µg/m3 vilket innebär att även miljökvalitetsmålet för PM 10
(30 µg/m3) uppnås. Miljökvalitetsmålet överskrids endast vid en del av
bebyggelsen närmast E18.
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid NO2 (60 µg/m3) klaras i hela detaljplaneoch beräkningsområdet år 2030 då projektet är genomfört. De högsta
kvävedioxidhalterna i området har beräknats vid Boulevarden på cirka 25-30
µg/m3. Närmast E18 och Bergtorpsvägen är halterna cirka 12-24 µg/m3 och i
planområdet som helhet cirka 12-15 µg/m3 vilket innebär att miljökvalitetsmålet
för NO2 (20 µg/m3) uppnås i stora delar av planområdet.
På trafikverkets önskan har luftutredningen kompletterats med beräkningar vid
högre hastigheter än dagens 80km/h och 70 under dubbsäsong till 80 km/h vid
högtrafik och 100 vid lågtrafik mot. NO2-halten ökar då med ca 1 µg/m3 vid
bebyggelsen och PM10 2-3 µg/m3. Miljökvalitetsnormerna klaras fortfarande för
båda parametrarna. Att behålla lägre hastigheter på E18 är dock angeläget ur ett
miljöperspektiv både gällande luft och buller.
Även om miljökvalitetsnormerna klaras i planområdet är det viktigt med så låg
exponering av luftföroreningar som möjligt för människor som kommer att bo och
vistas i området. På innergårdar och bakom bebyggelsen som vetter mot trafiken
kommer exponeringen av luftföroreningar att minska eftersom sammanhängande
bebyggelse skyddar mot att förorenad luft tränger in. Inom planområdet kommer
stort fokus att läggas på att jobba mycket med gröna ytor (grönytefaktor),
planteringar mm för att sträva mot målet Frisk luft. Detta kan medverka till att
partiklar och gaser fastnar och tas upp av växtligheten.
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Markföroreningar
En markmiljöundersökning på fastigheterna Tibble 10:8-10;9 har genomförts som
visat föroreningskoncentrationer av bekämpningsmedel inom tidigare
växthusområde. Halterna ligger över det nyligen antagna riktvärdet för känslig
markanvändning och all jord inom de tidigare odlingsytorna är därmed att
betrakta som förorenad och kräver särskilt omhändertagande. All jord är tänkt att
transporteras bort från området. Omhändertagandet kommuniceras med
tillsynsmyndigheten. Även grundvattnet på platsen visar påverkan av
bekämpningsmedel genom förekomst av BAM. Föroreningssituationen i
grundvattnet bör följas i de grundvattenrör som finns i området.
För övriga delar av planområdet har i ett tidigt skede en övergripande
markmiljöstudie genomförts men inga riskobjekt kunde identifieras.

Risker farligt godstransporter
Planområdet ligger i direkt anslutning till E18 och Bergtorpsvägen vilka båda är
klassade som transportleder för farligt gods. En riskanalys har därför genomförts.
Den visar att samtliga klasser av farligt gods kan transporteras på E18 och
brännbara gaser och vätskor på Bergtorpsvägen. För att erhålla en acceptabel
risknivå för planområdet har därför följande riskreducerande åtgärder förslagits i
analysen vilka säkerställs i planen:
• Ett område på 25 meter från respektive vägkant lämnas fritt från
bebyggelse (cykelgarage bedöms jämförbart med vanlig parkering och
kan placeras närmare) och till bostäder hålls ett skyddsavstånd på 35
meter från E18 (med höjd tagen till utbyggnad av bussfil).
• Område mellan bebyggelse i planområdet och vägarna (E18 med
påfartsramper samt Bergtorpsvägen) utförs och används på så sätt att de
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse eller personintensiva aktiviteter.
• Från byggnader inom 75 meter från respektive väg som vetter direkt mot
någon av vägarna ska utrymning vara möjlig mot säker sida.
• Friskluftsintag till byggnader inom 75 meter från respektive väg placeras
på skyddad sida bort från vägarna. Möjlighet att stänga av friskluftsintaget
ska finnas på central plats i respektive hus.
• Skärmbyggnad för bostäder inom kv.4. utrustas med stomme och
bärande konstruktioner som förhindrar fortskridande ras,
dimensionerande kraft ska motsvara 2 ton massexplosivt ämne på vägen,
på ett avstånd av 35 meter.
• Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse (se PM - Förtydligande
åtgärder stadigvarande vistelse, 2017-06-29) inom 30 meter från E18
eller Bergtorpsvägen utföras med brandteknisk klass EI30 eller
motsvarande. Fönster i fasad utföras i lägst EW30 eller motsvarande
klass, fönster mot utrymning utförs i lägst EI30.
• Skydd mot avrinning av brännbar vätska mot planområdet från
Bergtorpsvägen säkerställs genom riskbestämmelsen skydd (Mot
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•

Bergtorpsvägen ska befintligt dike utgöra skydd mot spridning av
brandfarliga vätskor. Alternativt ska gränsen mot Bergtorpsvägen
markeras med kantsten till en höjd av minst 10-15 cm.).
Bullerskydd mot E18 utformas så att det även fungerar som en
strålningsskärm mot området. Utförs så brandspridning mot planområdet
hindras och görs tät ned mot marken.

Kommunen har utifrån framtagen riskanalys gjort bedömningen att bebyggelsen
är möjlig och att de byggnadstekniska åtgärderna känns rimligt att genomföra.

Risk översvämning
En översiktlig skyfallskartering har genomförts för hela Täby park. Den visar att
med befintlig situationsplan (och höjdsättningsplan (2015-12-03) och den väl
integrerade grönskan finns inga stora problem med översvämningsrisk inom
planområdet.

Simulering av 100-årsregn, varaktighet 30 min, klimatfaktor 20 %,
schablonavdrag för ledningsnät

Buller
En bullerutredning har utförts av Structor (2016-05-17) för det framtagna
planförslaget. Den ekvivalenta ljudnivån uppgår till som mest 72 dBA vid de mest
utsatta fasaderna mot E18, 69 dBA mot Bergtorpsvägen och mellan 61-65 dBA
mot Boulevarden. Av de planerade lägenheterna klarar 45% riktvärdet 55 dBA
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eller 60 dBA vid smålägenhet. 44% klarar riktvärdet genom att hälften av
bostadsrummen orienteras mot tyst sida.11 % behöver en delvis inglasad
balkong för att klara riktvärdet. Samtliga kvarter klarar riktvärdena för en
gemensam uteplats på innergårdarna.

Högsta ekvivalenta ljudnivå från väg- och tågtrafik vid fasad vid någon våning. Gränsen
mellan gult och grönt motsvarar riktvärdet (Källa: Bullerutredning,2016-05-17)

Väggkonstruktionerna i de exponerade fasaderna måste ha hög ljudisolering. Det
är en fördel om eventuella uteluftsdon placeras mot gårdarna vilket även
riskutredningen kräver. Luftdonen dimensioneras för att klara kraven enligt BBR,
med strävan att uppnå ljudklass B.
För att kompensera höga bullernivåer och även ta höjd för andra bullerkällor än
vägtrafik exempelvis verksamhetsbuller typ fläktar, transporter till verksamheter
men även skapa en marginal för beräkningsosäkerheter föreslås att
inomhusnivån ska vara enligt ljudklass B.
Naturmarken får en bullernivå mellan 55-65 dBA.
Vid placering av fläktar och liknande är det viktigt att hänsyn tas till bostäder.
Särskilt angeläget är det mot innergårdar som ska fungera som tyst sida vid
överskridande av riktvärden för trafikbuller på bullerutsatt sida.
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En beräkning har även gjorts av eventuell påverkan på omgivande bebyggels
pga av reflexer från bullerskärm och byggnader. Ljudnivåökningen beräknas bli
försumbara, som mest 0,04 dBA.
Bullerberäkningarna är gjorda med utgångspunkten 100 km/h på E18.
Nuvarande hastighet är 80 km/h. Ljudnivån minskar med 2-3 dBA vid en
sänkning från 100 till 80. Vid möten med Trafikverket har framförts att höjd bör
tas för 100 km/h vid exempelvis bullerberäkningar. Här är kommunens bestämda
uppfattning att hastigheten inte ska höjas genom Täby. Detta mot bakgrund av
att ett stort antal boende i befintliga bostadsområden mycket kraftfullt framfört
klagomål på bullret från E18. En höjning skulle efter den genomförda sänkningen
från 90 och även det tidigare försöket med variabel hastighet upp till 100
uppfattas mycket negativt av de boende. Beräkningarna förutsätter en 5 m hög
bullerskyddsskärm längs E18. Skärmens detaljutformning och dimensionering
studeras under projekteringsfasen.

Dagvattenhantering
Dagvattnet från planområdet avleds i till största delen västerut mot det central
parkstråket och en mindre del mot norr. Båda stråken rinner slutligen ut i Stora
Värtan. Planens planerade dagvattenhantering utgår från tidigare fastställda
riktlinjer som togs fram i dagvattenutredning för programhandling för Täby Park.
Dagvatten från planområdet tas omhand i ytliga och växtbaserade lösningar,
såväl på kvartersmark som på allmän platsmark.
Beräkningar visar att föroreningsmängder från området till recipient ökar, vilket är
naturligt då området idag till stor del utgörs av naturmark. Beräkningar på
området med planerade åtgärder visar dock att föroreningshalter i vissa delar
minskar från dagens läge och för alla parametrar understiger krav för riktvärde
2M (Regionala dagvattennätverket i Stockholms län, Riktvärdesgruppen 2009).
För att ingen enskild kvalitetsfaktor ska påverkads negativt behöver fosfor, kväve
och kvicksilver begränsas från planområdet. En viss ökning av tillförseln kommer
att ske men med nedströms liggande reningsanläggningar bedöms mängderna
reduceras till dagens halter. Detta sammantaget med att tillförsel upphört från
den nuvarande galoppverksamheten torde innebära att den samlade möjligheten
att uppnå MKN för recipienten förbättras från området i stort. Totalt beräknas
omvandlingen från galoppverksamheten till bebyggelse och park medföra att
belastningen på recipienten att minska jämfört med nuläget, för fosfor med 30
kg/år och kväve med 900 kg/år. Detaljplanen bedöms därför inte äventyra
uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för Stora Värtan.
Genomförandet av dagvattenåtgärderna enligt programmet för Täby park är en
förutsättning för planläggningen och tillsammans med faktum att
hästverksamheten redan är avvecklad säkerställer det en minskad belastning
enligt de beräkningar som gjorts i dagvattenutredningen till programmet för hela

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/368-20 | 2017-02-27 rev 2017-11-20

Sida 46 av 55

Täby park. Beslut har även fattats om att bygga en större dagvattenanläggning
för att ta omhand dagvatten från Arninge handelsområde som avvattnas mot
Stora Värtan, anläggandet planeras till 2019. Lokalt planeras således åtgärder
som kommer att minska belastningen på Stora Värtan, och den ökning som sker
från den aktuella detaljplanen bör bedömas med hänsyn till dessa förändringar
Planerad bebyggelse medför att den totala avrinningen ökar. Detta har lett till
frågan om hur nedströms liggande anläggningar påverkas av ett ökat flöde. De
åtgärder som föreslås medför en fördröjningsvolym motsvarande ca 170 m³ inom
DP 2. Denna volym har en teoretisk möjlighet att fördröja maxflödet vid ett 10årsregn till ca 230 l/ en ökning med ca 50% för DP 2 (ca 150 l/s i nuläget). Om
man räknar samman hela flödet (utan hänsyn till de mindre ytor som avleds
norrut) från båda planområdena DP1 och DP2 blir dock det sammanlagda flödet
västerut/söderut lägre än i nuläget. Genom att toppflödena minskar i förhållande
till dagen beräknade flöden vid ett 10-årsregn så uppkommer inte heller någon
risk för nedsatt funktion i befintliga anläggningar. Vid framtida klimatpåverkad
nederbörd kan man förvänta sig en flödesintensitet i samma storleksordning som
i dag. Effekten av tillkommande diken och dammar i den centrala parkmiljön
bidrar till ytterligare fördröjning och reducering av maxflödenas storlek.

För att efterhärma dagens hydrologi i området föreslås att dagvatten i de delar
som idag bidrar till grundvattenbildning där det är möjligt får infiltreras på naturlig
väg genom marken. För att det vatten som föreslås infiltreras till
grundvattenmagasinet Täby-Danderyd inte ska medföra risk för förorening av
grundvattenmagasinet leds dagvattnet inte direkt till grundvattenmagasinet utan
renas först genom att det tillåts sakta infiltrera genom marklager eller
växtbeklädda dagvattenlösningar som regnträdgårdar, skelettjordar eller dylikt
Effekterna på grundvattenförekomsten bedöms inte var mätbara och inte påverka
statusbedömningen.
Sammanfattningsvis bedöms det därför inte vara någon risk att den planerade
exploateringen försvårar arbetet att uppnå kommunens miljömål eller de
fastställda miljökvalitetsnormerna för recipienten eller grundvattenförekomsten.
Länshållningsvatten tas som regel omhand och renas lokalt (sedimentering)
innan det leds till recipient. Om höga kvävehalter vid sprängarbeten tas kontakt
med Käppala för medgivande att leda dit. Områden med förorenad mark kräver
särskilt omhändertagande och kontroll. Kan även regleras i miljötillstånd om
sådant behövs

Sida 47 av 55

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/368-20

Vind
SMHI har genomfört vindsimuleringar med syftet att beskriva hur vindklimatet
kommer att bli på ett antal platser, särskilt med hänsyn till det föreslagna 22våningshuset. Följande slutsatser kan dras angående vindmiljön i området:
• Vindar från sektorn syd till väst är vanligast i området.
• Höghuset i kvarter 1 påverkar vindklimatet i närområdet i hög grad.
Särskilt passagerna till gården söder och öster om höghuset väntas få
blåsiga förhållanden.
• Torget, de båda upphöjda gårdarna och Boulevarden beräknas till större
delen av ytan få ett gott vindklimat. Dock finns det områden i alla de sex
studerade miljöerna där medianvindhastigheten eller andelen vindar
högre än 5 m/s överskrider komfortkriterierna för långvarigt uppehåll med
önskvärda förhållanden.
• Bäst vindklimat av de studerade miljöerna väntas på den upphöjda
gården i kvarter 2.
• Gågatan mellan kvarteren väntas lämpa sig bra som promenadstråk men
för långvarig vistelse är andelen vindar över 5 m/s högre än önskvärt.
• Blåsigast av de studerade platserna, sett till andel vindar över 5 m/s,
väntas det bli på norra delen av entrétorget i närheten av kvarter 1:s
sydvästra hörn. Entrétorget är dock inte tänkt för långvarig vistelse.

Brottsförebyggande åtgärder
Täby kommun arbetar för att skapa trygga och gena gångvägar och passager
inom Täby park. Aktiva bottenvåningar med lokaler eller bostäder i
bottenvåningarna med låga socklar ökar den sociala kontrollen och därmed
risken för upptäckt. Sedan samrådet har en belysningskonsult tagit fram principer
för belysningen i området, både för allmän plats och för kvartersmarken, bl a med
utgångspunkt i att skapa trygghet och överblickbarhet.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
Samråd genomfördes under sommaren 2016, granskning har skett under andra
kvartalet 2017, antagande beräknas till fjärde kvartalet år 2017.
Genomförandetiden är 10 år från den dag beslut om antagande av planen vinner
laga kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga
skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då
ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen
behöver beaktas.
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Utbyggnad av området kan påbörjas då detaljplanen och erforderlig
fastighetsbildning vunnit laga kraft. Utbyggnad på kvartersmark och allmän plats
kommer ske parallellt med varandra under flera deletapper.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Kommunen ska vara huvudman för all allmän platsmark (gator, torg, park, natur
m.m.) inom planområdet. Kommunen är också huvudman för allmänna vattenoch avloppsledningar i området.
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ska äga allmän platsmark
samt ansvara för framtida drift och underhåll. Bebyggande av kvartersmark,
inklusive eventuella gemensamhetsanläggningar, genomförs och bekostas av
respektive fastighetsägare inom planområdet.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT
Gemensamhetsanläggningar kan om så bedöms lämpligt bildas för parkering,
och gemensamma gårdar inom kvartersmark.

AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
Exploateringsavtal
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal mellan kommunen och de
exploatörer som äger fastigheter inom planområdet tas fram.
Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, ekonomiska och tekniska frågor
samt ansvar under genomförande av detaljplanen. Avtalen ska vara
undertecknade av exploatörerna innan kommunfullmäktiges beslut om
antagande av detaljplanen.

Permutation
Viggbyholm 74:1 utgör mark som Täby kommun erhållit som gåva med förbehåll
om markens användning. Förbehållen avser att marken ska användas för
allmänna ändamål. Delar av fastigheten planeras bli kvartersmark och för att
genomföra det krävs att Kammarkollegiet medger permutation, vilket innebär att
marken frigörs från villkor i gåvobrevet. Permutation meddelades genom beslut
den 13 december 2016.

Övriga avtal
Innan detaljplanen antas kommer ett genomförandeavtal tecknas med
Trafikverket avseende uppförande av bullerskydd längs med E18 och ett
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genomförandeavtal har tecknats med SL avseende ledningsdragning inom och
längs med Roslagsbanans spårområde. Ytterligare avtal kan behöva tecknas
med tex ledningsägare.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Fastighetsbildning
De delar av fastigheterna som i detaljplanen lagts ut som allmän platsmark
(gator, torg, natur, park) och E-områden (elnätstationer) ska genom
fastighetsreglering överföras till lämplig kommunägd fastighet, i tabell och
illustration nedan Viggbyholm 74:1. Enskilt ägda fastigheter som berörs av detta
är Tibble 10:8, Tibble 10:9 samt Viggbyholm 74:35.
Delar av fastigheten Viggbyholm 74:1 som planläggs för kvartersmark ska genom
fastighetsreglering överföras till respektive byggherre. Fastigheten Viggbyholm
74:1 har kommunen erhållit genom gåva med förbehåll, permutation har erhållits
som erfordras innan fastighetsbildning kan genomföras (se s. 49).
Inom kvartersmark avses flera fastigheter för bostadsändamål bildas genom
avstyckning. Bildande av tredimensionella fastigheter eller utrymmen kan komma
bli aktuellt inom kvarteren.
Tredimensionell fastighet avses tillskapas för parkeringsgarage under mark
avsedd för bostadsbebyggelse,centrum/hotell-bebyggelse och allmän platsmark
(Gata 11 och Torg).
Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende allmän plats
och kvartersmark avses vara en del av exploateringsavtalen mellan kommunen
och fastighetsägarna.
Ytterliggare fastighetsbildningsåtgärder som erfordras vid utbyggnad inom
kvartersmark och allmän platsmark, så som bildande av servitut eller
gemensamhetsanläggningar, kan regleras i avtal.
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Fastighet

Tibble 10:9
Tibble 10:8

Viggbyholm
74:35
Viggbyholm
74:1

Avstår
allmän
platsmark
(kvm)
Ca 95
Ca 793

Ca 23390

Avstår
kvartersmark
(kvm)

Ca 280
(nätstation +
parkering)
Ca 745 + 100
(nätstation)
Ca 2400

Erhåller
allmän
platsmark
(kvm)

Erhåller
kvartersmark
(kvm)
Ca 860
Ca 830

Ca 1456
Ca 24278

Ca 230
(nätstation), +
ca 150
(parkering)

Illustrationen nedan visar fastighetsindelning innan genomförd detaljplan.
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Illustrationen nedan visar möjlig fastighetsindelning efter genomförd detaljplan.

Allmänt
Fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och anläggningsåtgärder kan ske efter det att
beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft och permutation medgetts.
Förrättningskostnaderna debiteras efter en av staten fastställd taxa. Ansökan
ställs skriftligen till Lantmäterimyndigheten i Täby kommun, 183 80 Täby.

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN
De ekonomiska aspekterna ska för Täby park ses i ett sammanhang där den
kommunala markförsäljningen förväntas täcka den största delen av kommunens
egna investeringar i allmän platsmark, kostnader för utredning, projektering och
utbyggnad samt kostnader för intern tid, kommunikation m.m. Viss
skattefinansiering och medfinansiering från blivande projekt runt om Täby park
kan dock behöva komma sökas. Upprättat planförslag bekostas via
plankostnadsavtal mellan kommunen och respektive markägare.
I samband med godkännandet av planprogrammet för Täby park godkändes
ramavtal med markägarna som angav förutsättningar för fortsatt avtalsarbete,
ekonomisk inriktning för framtagande av detaljplaner och utbyggnad samt
överenskommelse om medfinansiering för områdets planerade kopplingar m.m.
Exploateringsavtal mellan kommunen och markägarna ha tagits fram som
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reglerar ekonomi, tidplan och samarbete samt de fastighetsrättsliga
konsekvenserna av upprättat förslag till detaljplan.
Finansiering och utbyggnad av de allmänna platserna ansvarar respektive
markägare för i samråd med Täby kommun. Utbyggnad av VA- anläggningar
utförs av respektive markägare och bekostas genom erläggande av
anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Samordning och utbyggnadsfrågor är
ytterst viktiga för att hålla i tidplan och ekonomi.

SOCIALA KONSEKVENSER
Kommunens målsättning är att öka variationen i boendeformer och att förtäta i
stadskärnan och övriga stationsnära lägen. Med bostäder i olika storlekar och
med blandade upplåtelseformer kan fler flytta till kommunen. Planen skapar
möjligheter för ett varierat innehåll vad gäller både upplåtelseformer och varierat
innehåll vad gäller verksamheter.
I den nya stadsdelen prioriteras gång- och cykeltrafikanter framför biltrafiken och
det finns goda möjligheter att skapa säkra skolvägar och möjligheter för barn och
unga att röra sig fritt, på egen hand. Goda och trygga korsningsmöjligheter ska
särskilt tillförsäkras i lägen som gränsar till viktiga målpunkter för barn och unga
så som parker, lekplatser, förskola, skola, torg, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.
Inom planområdet tillskapas möjligheter för flertalet nya mötesplatser både
inomhus och utomhus för olika åldrar och intressegrupper. Detta i form av bl.a.
nya torg och naturparken.
Området ska även planeras för att vara tryggt under hela utbyggnadstiden. Det
ligger en stor utmaning i att skapa trygga miljöer i mötet mellan etappvisa
utbyggnadsområden och kringliggande mark.

MILJÖKONSEKVENSER/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.

Konsekvenser av planens genomförande
Delar av planområdet kommer att utsättas för trafikbuller, för området närmast
E18 relativt höga nivåer. I planarbetet har bullerfrågan utretts för bostäderna.
Med tillämpning av avstegsfall med tyst sida, delvis inglasade balkonger och en
bullerskyddsskärm mot E18 bedöms dock en godtagbar bullermiljö kunna
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uppnås. Reflexer från bullerskärm och byggnader på bostäder utanför området
bedöms inte ge något ökat buller men måste beaktas i det fortsatta arbetet.
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft har i programskedet bedömts klaras inom
planområdet men däremot kan vissa överskridanden närmast E18 ske för
miljökvalitetsmålet för partiklar. En fördjupad luftföroreningsanalys har
genomförts under planarbetet när utformningen av bebyggelsen och
trafikföringen klarnat som bekräftar att MKN klaras.
Bebyggelsen kommer att ligga närmare än 150 meter från transportvägar för
farligt gods. En riskutredning har utförts som anger nödvändiga riskreducerande
årgärder vilka införts i planen.
Dagvattnet från området leds till stora Värtan som inte klarar god ekologisk
status. Inga ökade föroreningsmängder bör alltså föras dit. Den
dagvattenutredning som gjort till programmet visar att situationen efter
exploateringen förbättras mot nuvarande markanvändning med
galoppverksamhet. En fördjupad dagvattenutredning har genomförts för aktuellt
detaljplaneområde som visar att de krav som ställts på att förebygga
översvämning och recipientpåverkan uppfylls. Den förändrade
markanvändningen kommer i detta detaljplaneområde leda till ökade
dagvattenmängder och föroreningsmängder jämfört med nuläget. Detta stämmer
med de beräkningar som tidigare gjorts för hela programområdet. Genom att
galoppverksamheten upphör kommer stora positiva effekter att ske på
näringsutsläppen, vilket mer än väl kompenserar för ökningen från
exploateringen.
En mindre del av två naturområden som klassats som av kommunalt respektive
lokalt intresse kommer att beröras men bedöms inte medföra någon större
negativ påverkan.
En markmiljöundersökning som genomförts visade på förekomst av pesticider
från tidigare trädgårdsmästeri men inte över gällande riktvärden. Mycket lokala
hotspots kan dock förekomma varför mer detaljerad kartläggning rekommenderas
i exploateringsskedet som underlag för eventuellt särskilt omhändertagande av
jordmassorna.
Utformningen, inte minst bebyggelsehöjden, kommer att påverka landskapsbilden
för angränsande områden.

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
Planen berör inte direkt något riksintresse men gränsar till riksintresset E18.
Mot bakgrund av slutsatserna i den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram till
programmet med tillhörande miljöutredningar är stadsbyggnadskontorets
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bedömning att planen inte riskerar medföra betydande miljöpåverkan och ingen
MKB behöver upprättas.
En rad miljöfrågor har särskilt studeras och bedömts kunna hanteras inom det
ordinarie planarbetet. De frågor som identifierats och utretts är buller, risk,
luftföroreningar, dagvatten och förorenad mark.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun i
samarbete med Karolina Gustavsson, Urban Minds.
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