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SAMMANFATTNING
Täby kommun gör en satsning på idrotts- och friluftsliv i den norra delen av
kommunen och som ett led i detta ingår en utveckling av Täby idrottsplats (IP). En
detaljplan tas fram, som förutom Täby IP, även innehåller en befintlig golfbana.
Idrottsverksamheterna är i dagsläget inte planlagda. Förslaget innebär att Täby IP
och golfbanan säkras för idrottsändamål och nya byggrätter ges för idrottshallar,
läktare, tekniska anläggningar m.m. I detaljplanen ingår en ny allmän tillfartsväg
med gång- och cykelbana från Prästgårdsvägen upp till idrottsplatsen där en ny
parkering anläggs. På en befintlig parkering norr om idrottsplatsen föreslås
bostäder.
Området kring Täby IP och golfbanan är mycket fornlämningsrikt och utgör ett
riksintresse för kulturmiljövården. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
tas därför fram och planbestämmelser införs på plankartan som stöd för att bevara
det öppna landskapet. Detaljplanens inverkan på riksintresset bedöms i MKB:n
vara måttlig.
I detaljplanen ingår del av fastigheterna Prästgården 2:1, 2:5, samt fastigheterna
Täby kyrkby 27:1 och Täby kyrkby S:56.

Orienteringskarta med
planområdets läge
markerat.

Sida 1 av 49

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2012/4-20 | 2017-06-20

Innehållsförteckning
SAMMANFATTNING .................................................................................................................... 1
INLEDNING.................................................................................................................................. 4
PLANHANDLINGAR .......................................................................................................................4
PLANENS SYFTE .............................................................................................................................4
PLANPROCESSEN...........................................................................................................................4
BAKGRUND ...................................................................................................................................4
PLANDATA ....................................................................................................................................6
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden .................................................................6
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN................................................................................................7
Översiktliga planer ...................................................................................................................7
Detaljplan .................................................................................................................................9
PLANFÖRSLAGET ......................................................................................................................... 9
IDROTT ..........................................................................................................................................9
Täby Idrottsplats ......................................................................................................................9
Golfbana.................................................................................................................................12
BOSTÄDER ...................................................................................................................................12
Bebyggelsens huvudsakliga innehåll ......................................................................................12
LOKALGATA .................................................................................................................................13
Angöring, parkering ...............................................................................................................13
Gång-, cykel- och mopedtrafik ...............................................................................................14
Tillgänglighet ..........................................................................................................................15
Kollektivtrafik .........................................................................................................................15
GC-VÄG .......................................................................................................................................15
NATUR.........................................................................................................................................16
TEKNISK FÖRSÖRJNING ...............................................................................................................16
Ledningar ...............................................................................................................................16
ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR, STÖRNINGAR, FÖRORENINGAR, BROTT, M.M .....17
Buller ......................................................................................................................................17
Ljus .........................................................................................................................................17
Dagvattenhantering ...............................................................................................................18
Brottsförebyggande åtgärder ................................................................................................20
Värnande av kulturmiljön ......................................................................................................21
Naturmiljö ..............................................................................................................................21
Fornlämningar ........................................................................................................................21
GENOMFÖRANDEFRÅGOR ........................................................................................................ 22
TIDPLAN ......................................................................................................................................22
GENOMFÖRANDETID ..................................................................................................................22
ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP ................................................................22
AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI .................................................................22

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2012/4-20| 2017-06-20

Sida 2 av 48

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ................................................................................................22
Fastigheter och ägoförhållanden ...........................................................................................22
Användning av mark ..............................................................................................................23
Fastighetsbildning ..................................................................................................................23
Marköverföringar allmän platsmark ......................................................................................23
Inlösenrätt/-skyldighet avseende allmän plats ......................................................................24
Rättigheter .............................................................................................................................24
Markavvattningsföretag ........................................................................................................24
AVGIFTER, INLÖSEN, ERSÄTTNING Bygglov ...............................................................................26
VA ...............................................................................................................................................26
BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN .................................................................................................... 26
Inom planområdet ......................................................................................................................26
Idrottsplatsen .........................................................................................................................26
Utanför planområdet ..................................................................................................................27
Täby kyrkby ............................................................................................................................27
Prästgården ............................................................................................................................27
Natura 2000-område .............................................................................................................28
GATOR OCH TRAFIK ....................................................................................................................28
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik ................................................................................28
Kollektivtrafik ..............................................................................................................................30
Parkering, varumottagning, utfarter ......................................................................................30
NATUR OCH PARKER ...................................................................................................................30
Naturmiljö, mark och vegetation ...........................................................................................30
Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden .......................................................................32
Friytor, lek och rekreation .....................................................................................................32
RIKSINTRESSEN, FORNLÄMNINGAR ............................................................................................33
Kulturmiljövård ......................................................................................................................33
TEKNISK FÖRSÖRJNING ...............................................................................................................37
Ledningar ...............................................................................................................................37
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE ...................................................................... 37
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter.............................................................. 37
EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN .................................................................38
EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR ÖVRIGA FASTIGHETSÄGARE ..............................................38
SOCIALA KONSEKVENSER ............................................................................................................38
MILJÖKONSEKVENSER ................................................................................................................39
Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan ..................................................39
Konsekvenser av planens genomförande ..............................................................................39
Uppföljning ............................................................................................................................47
SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORETS SAMMANVÄGDA BEDÖMNING ......................................48
MEDVERKANDE ........................................................................................................................ 48

Sida 3 av 49

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2012/4-20 | 2017-06-20

INLEDNING
PLANHANDLINGAR
•
•
•

Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:2 000
Planbeskrivning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Fastighetsförteckning

BILAGA TILL PLANBESKRIVNINGEN
• Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan, Täby Idrottsplats, 2017-02-24
UTREDNINGAR
• Utredning ny infart till Täby IP, 2011-09-19
• Naturinventering Täby IP, 2015-09-30
• Kulturmiljöanalys i Täby prästgårdsmark. Delar av
ett riksintresse för kulturmiljövård, 2015-12-14
• Trafikutredning – Täby IP, 2016-02-25
• Dagvattensutredning Täby IP, underlag till detaljplan, 2017-02-08
• Täby IP, utredning av VA och ledningssamordning, 2016-03-07
• Täby IP, spilljusanalys, 2016-01-30
• Ljudutredning Täby idrottsplats. Täby kommun, 2016-11-09

PLANENS SYFTE
Detaljplanens syfte är att bekräfta och reglera pågående idrottsverksamheter,
Täby IP och en golfanläggning, möjliggöra nya byggrätter för idrottens behov samt
att möjliggöra en ny tillfartsväg från Prästgårdsvägen upp till Täby IP. I
detaljplanen ingår även nya bostäder. Planen syftar även till att bevara de värden
som ligger till grund för områdets riksintresse för kulturmiljövården.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 (före januari 2015).
För tolkning av detaljplanen finns Boverkets vägledning på PBL kunskapsbanken.

BAKGRUND
Täby kommun gör en satsning på idrotts- och friluftsliv i den norra delen av
kommunen. Genom Kommunfastigheter önskar man i en ny detaljplan för Täby IP
säkra den befintliga idrotts- och motionsverksamheten samt skapa förutsättningar
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för att i framtiden ge idrottsplatsen möjlighet att utvecklas. I satsningen i
närområdet ingår även förslag enligt ett nytt friluftsprogram och en ny stadspark.
Målsättningen är att skapa ett sammanhållet idrotts- och friluftsområde och därmed klara olika behov från föreningsliv och skolor genom att erbjuda fria
aktiviteter, motionsidrott, rekreation och service. Till detta kan läggas behovet av
en bättre trafiklösning. I utvecklingen av idrottsplatsen ingår nya byggnader för
idrottsverksamheten och ny teknisk försörjning. Idrottsplatsen är inte detaljplanelagd och en utveckling av området ges nu planstöd.
I dagsläget går all trafik som ska till och från Täby IP genom bostadsområdet
mellan Jarlabankes väg och idrottsplatsen. Det har därför under flera år funnits ett
behov av att se över tillfarts- och parkeringsmöjligheterna och en utredning om ny
angöringsväg till Täby IP togs fram 2011. I utredningen presenterades två
alternativ och Stadsbyggnadsnämnden förordade 2011-10-25 i ett beslut alternativ
”infart B” vilket innebär en ny tillfart från Prästgårdsvägen mellan Jarlabankes
golfklubb och Prästgårdsstallet.

Alternativ B. Bilden ej i nord-sydligt läge.

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv gav stadsbyggnadsnämnden i december 2011 i uppdrag att i en detaljplan pröva ny tillfart
enligt alternativ B samt en ny parkering.
Beslutet att starta planarbete förnyades med utökat uppdrag i december 2014 av
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö då flera faktorer tillkommit.
Fotbollsklubben IK Frej har Täby IP som sin hemmaplan och våren 2014
kvalificerade de sig för spel i Superettan vilket medfört behov av ytterligare byggrätter knutna till idrottsplatsen. Anläggningen har, med tidsbegränsat bygglov,
rustats till en standard som uppfyller Svenska fotbollförbundets krav. I och med
spel i Superettan har antalet besökare till matcherna ökat och därmed ytterligare
behovet av att se över tillfart och parkering. Den närliggande golfbanan saknar
planstöd då dess tidsbegränsade bygglov gick ut 2011. Undersökningar visar
dessutom att området saknar tillräcklig elkraft och att VA-försörjningen behöver
ses över.
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PLANDATA

Täby Kyrkby med planområdets ungefärliga läge markerat i rött.

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet uppgår till ca 174 000 kvm (17.40 ha) och sträcker sig från
Hövdingavägen i norr till Prästgårdsvägen i söder. Planområdet omfattar del av
fastigheten Prästgården 2:1 vilken ägs av Svenska Kyrkan prästlönetillgång, del av
fastigheterna Prästgården 2:5 samt Täby Kyrkby 27:1 vilka ägs av Täby kommun
samt fastigheten Täby Kyrkby s:56 som utgörs av en samfällighet.
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Kartbild över planområdet med befintliga förhållanden.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Översiktsplan

Detaljplanen överensstämmer delvis med gällande översiktsplan.
I kommunens översiktsplan ”Det nya Täby 2010-2030”, (2009) redovisas berörda
markområden som idrottsanläggning och större park- och naturområde. Golfbanan
är inte särskilt utpekad som golfanläggning, till skillnad från andra golfbanor i
kommunen.
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Bevarandeplan för Täby kommun (1987)

I bevarandeplanen pekas ett antal sammansatta fornvårdsområden ut. Ett av de
redovisade områdena är Täby prästgård och området vid Prästgårdsvägen.
Området är mycket naturskönt och omfattar ett kulturlandskap med många typer
av fornlämningar, främst gravfält och stensträngsystem. En byggnad som idag
används som klubbstuga till golfklubben redovisas som sidokammarstuga.
Fornvårdsplan (2012)

I fornvårdsplanen specificeras generella riktlinjer för skötseln och tillgängliggörandet av lämningar. Vid fornvård får lämningarna inte skadas.
I fornvårdsplanen omnämns Fornstigen norr om golfbanan vilken sköts av
kommunens verksamhetsområde Kultur och fritid.
Grönplan

Täby kommuns grönplan ”Halva Täby Grönt” (2005) visar visionen för kommunens park- och naturområden. Grönplanen utgör ett sektorsintresse som ska
vägas mot andra intressen i översikts- och detaljplaner. Ett av målen i
grönplanen är att befolkningen ska ha tillgång till parker och natur inom 250
meter från bostaden, förskola, skolan och arbetsplatser samt tillgång till större
strövområden inom 2 km.
Miljöprogram för Täby kommun 2016

Miljöprogrammet 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 fem målområden: begränsad
klimatpåverkan, god vattenmiljö, biologisk mångfald och god bebyggd miljö.
Programmet riktar sig till kommunen själv, verksamhetsutövare och
kommuninnevånarna. Programmet lyfter barnperspektivet tydligt. Antogs av
kommunfullmäktige den 23 maj 2016.
Stadsbyggnadskaraktärer Riktlinjer för byggande och fastighetsförändringar i villa- och
grupphusområden. (2012-03-20. Reviderad juni 2012).

Enligt riktlinjerna för sammanhållna grupphusområden bör särskild hänsyn tas till
helhetsverkan vid förändringar. Nya byggnader ska anpassas till omgivningen,
men kan ges ett självständigt uttryck utan att stadsbilden påverkas negativt. Färg
och material bör anpassas till det stadsbildsmässiga sammanhanget.
Dagvattenpolicy

Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan kom munerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och Järfälla, har
utarbetats en policy för hantering av dagvatten. Policyn anger mål för dag vattenhantering inom hela Täby kommun. Kommunstyrelsen fastställde den
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nu gällande dagvattenpolicyn i mars 2016. Policyn fastslår bland annat att dagvatten ska fördröjas och renas, gärna i ytliga och vegetationsbevuxna anläggningar som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till hantering av extrema regn.
Dagvattenstrategi

En dagvattenstrategi för Täby kommun har tagits fram under 2016, med beslut i
oktober. Dagvattenstrategin kommer att, i möjligaste mån, vävas in även i
pågående projekt. Strategin anger bl.a. att det ska eftersträvas att hålla hälften av
kvartersmarken grön/genomsläpplig och att dagvatten från hårdgjorda markytor
ska fördröjas i vegetationsbaserade lösningar med en fördröjningsvolym
motsvarande minst 10 mm regn.

Detaljplan
En mindre del av planområdet ingår i stadsplan S113 (Skolhagen, K6B; 16),
fastställd 1974 och är där planlagt som fordonsparkering och gata. Inom
planområdet ersätts planen i sin helhet. Övriga delar i planområdet saknar
detaljplan.

PLANFÖRSLAGET
IDROTT
Täby Idrottsplats
I detaljplanen bekräftas pågående idrottsverksamhet och en möjlighet till en
framtida utveckling av idrottsplatsen görs där nya byggrätter ges för idrottshallar,
läktare, tekniska anläggningar, driftsutrymmen m.m. Sammanlagt handlar det om
ca 6 650 kvm. Tanken är att idrottsområdet ska kunna fungera året runt. Här kan
diverse aktiviteter inrymmas, exempelvis en matcharena med konstgräs enligt
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) arenakrav för elitfotboll och plats för publik upp
till ca 4000 personer samt en match- och träningsplan (11-manna-plan) med
konstgräs enligt SvFF krav för spel i lägre divisioner. Till det kommer mediafunktioner för press, radio och TV. Spel i högre divisioner kräver arenabelysning
enligt SvFF krav. En upprustning av belysningen har genomförts men belysningen
kan i framtiden komma att förstärkas. Detsamma gäller även idrottsplatsens ljudoch högtalaranläggningar. För skolelevers behov kan dagens funktioner utvecklas
med en mindre friidrottsanläggning med sprintbanor och ett urval av lämpliga
teknikgrenar. Planen medger även möjlighet att anordna servering/restaurangverksamhet.
En förstudie visar två möjliga förslag med i princip samma funktioner disponerade
på olika sätt. Det är möjligt att blanda alternativens innehåll, addera eller dra ifrån
funktioner. I båda alternativen sker angöring från söder via den nya infartsvägen
upp till en ny parkering. Detaljplanen möjliggör båda alternativen.
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ALTERNATIV A

Matcharenan ligger kvar på nuvarande Vikingavallens yta med ny huvudläktare
öster om fotbollsplanen samt nya läktare med arenaskärm och mediatorn på den
västra. Väster om matcharenan ges plats för en grusplan med ca 20 bilplatser.
Den befintliga sporthallen kan, i norr eller i söder, sammankopplas med en ny
inomhushall för innebandy. Söder om sporthallarna kan en ny spårcentral placeras
som start och mål för de motionsspår som utgår från Täby IP. Den nya placeringen
medger en bättre start på spåren då man här kan undvika den nuvarande branta
backen. Söder därom finns plats för ny 11-manna-plan som ligger i nord/sydlig
längdriktning. Denna skulle vintertid även kunna användas som en vinterstadion.
Här invid finns också plats för en näridrottsplats för friidrotten.

Alternativ A. Matcharenan kvar i befintligt läge.

ALTERNATIV B

Nuvarande Vikingavallen (matcharena) blir en 11-mannaplan med uppvärmning
och därmed spelbar vintertid. En ny näridrottsplats med sprintbanor och
koordinationsträning föreslås öster om fotbollsplanen. En ny matcharena (fotboll) i
ost/västlig spelriktning kan placeras i den södra delen av idrottsområdet.
Huvudläktare placeras på den norra långsidan mot den publika platsen. En
arenaskärm i söder avgränsar arenan mot fornstigen och golfbanan. Söder om
bollplanen föreslås en läktare med plats för bortasupporters och mediatorn. Väster
om 11-mannaplanen finns plats för en grusplan med plats för ca 20 bilplatser. Nya
sporthallar kan liksom i alternativ A uppföras norr eller söder om befintlig
innebandyhall. Även i detta förslag når man den nya spårcentralen.
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Alternativ B. Matcharenan flyttad längre söderut.

Nedan: Exempel - Vy från söder enligt alternativ A.
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Golfbana
Den befintliga golfbanan som drivs av Jarlabankes golfklubb ges planstöd genom
användningsbestämmelsen för idrott.
På golfbanan finns idag ett klubbhus. Ursprungligen en sidokammarstuga.
Om en ny gång- och cykelväg anläggs längs Prästgårdsvägen kan det medföra att
klubbhuset behöver flyttas. Byggnadens äldre karaktär, ursprungliga volym och
timmerstomme samt äldre fasad bör bevaras på ursprunglig plats. Om byggnaden
inte kan bevaras på ursprunglig plats bör den ursprungliga stommen och äldre
byggnadsdelar flyttas inom given byggrätt. Om byggnadens tekniska status inte
tillåter en flytt kan byggnaden ersättas med en byggnad som har liknande
proportioner och volymverkan i landskapet. En byggrätt på 90 kvm för en
föreningslokal samt ett mindre skärmtak och förråd medges på plankartan. Med
rätt placering och bedöms det inte inverka menligt på kulturmiljön.
Den nya infartsvägen upp till idrottsplatsen gör intrång i golfbanan och innebär att
golfbanan behöver omarbetas. Hål 9 ligger vid den nya vägen och ett annat hål
ligger utmed den nya parkeringsplatsen. För att skydda bilar och människor kan
nät som skydd för golfbollar behöva sättas upp. Redan idag hamnar golfbollar i
hästhagarna väster om golfbanan.

Vy över hål 9.

BOSTÄDER
Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Norr om idrottsplatsen, där det idag är en parkering, vill kommunen pröva
möjligheten att uppföra bostäder. I dagsläget finns ingen utsedd byggherre. En
generell planbestämmelse föreslås som anger att på högst 50% av fastighetens
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area får byggnad uppföras. Bostäderna kan uppföras i två våningar och bör i sin
utformning anpassas till övrig bebyggelse i Täby kyrkby.
Detaljplanen reglerar inte bebyggelsens placering i detalj men bostäderna bör
bilda en skärm mot fotbollsplanen för att dämpa eventuella störningar under
matcher och träningar. På så vis skapas även en större gemensam gårdsyta. Hur
den obebyggda marken disponeras regleras inte in detaljplanen men tanken är att
här ordnas gemensamma ytor för lek och parkering. Även en mindre förrådsbod
kan uppföras. Bostäder placeras minst 8 m från en befintlig nätstation inne på
idrottsplatsen.

Illustration: Exempel på bebyggelestruktur.

LOKALGATA
Angöring, parkering
Idrottsplatsen nås med bil från Prästgårdsvägen via en nybyggd allmän gata upp
till en ny parkering i idrottsplatsens södra del. Längs med den nya gatan anläggs
en gång- och cykelväg utmed den västra sidan. I de två utbyggnadsförslagen
innehåller alternativ A ca 260 bilplatser (bp) och alternativ B ca 210 bp. Det finns
även möjlighet att pendlarparkeringen vid stationen kan användas av Täby IP:s
besökare vid större matcher och evenemang. Ett samarbete med golfklubben
skulle kunna medföra att även deras parkering kan användas vid evenemang.
Det är svårt att beräkna hur många som tar bilen till de större matcherna men det
är känt att parkeringssituationen i det intilliggande bostadsområdet tidvis är
problematisk. I de framtagna alternativen är parkeringsutbudet lägre än idag.
Parkeringsreglering bör övervägas då det är ett mycket effektivt styrmedel. Andra
åtgärder kan bli nödvändiga. Å andra sidan bör närheten till Roslagsbanan inbjuda
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till kollektivtrafikresande. Gång- och cykeltrafik bör uppmuntras och i förslaget
förbättras möjligheten att nå idrottsplatsen på det sättet. Minst hälften av de som
kommer till idrottsplatsen kommer inte i bil och därför finns en anledning att
förbättra möjligheten att ta sig dit för dessa trafikanter.

Ny angöringsväg till idrottsplatsen ansluts till Prästgårdsvägen. Sektionen visar vägens utbredning.

Merparten av den tunga trafiken för drift, sophämtning, plogning, drift av motionsspår liksom bussar förväntas köra längs den nya infartsvägen. En viss tung trafik
med driftsfordon och supporterbussar kommer att angöra via Hövdingavägen för
att nå idrottsplatsen norra del då teknikhus är lokaliserade hit. Hövdingavägens
avslutning justeras i detaljplanen då gatuområdets utbredning ökas något. Att den
infarten till Täby IP går genom bostadsområdet innebär att tung trafik blandas med
gående och cyklister vilket inte är en optimal trafiksituation.
Angöring till de nya bostäderna kan ske via Hövdingavägen eller via fastighetens
östra del. Parkering kan ordnas i anslutning till bostäderna. Kommunens
parkeringsstrategi ska ligga till grund för beräkning av behovet av bilplatser.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Längs den nya infartsvägen anläggs en gc-väg. Fornstigen som idag går söder om
IP är viktig då den binder ihop naturområdena öster och väster om planområdet.
Den används för promenader och joggning. Även ridstigen från Prästgårdsstallet
passerar här. Det är dock viktigt att den nya vägens korsning med Fornstigen blir
rätvinklig så att stigen behåller sin karaktär av enkel gångstig och inte breddas
eller används som körväg. Skidspår kan eventuellt anläggas i kanten på golfbanan
så att stigen ger utrymme till promenader även vintertid och konflikter mellan
fotgängare och skidåkare minimeras.
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I kommunens cykelplan redovisas planer för en ny gc-väg längs med
Prästgårdsvägens norra sida. Etappindelning av gc-vägen diskuteras för att
anpassas till Täby IP:s planer. Projektering av första etappen är planerad till 2016
och byggnation 2017. Den föreslagna nya gc-vägen får en anslutning till
idrottsplatsen och därmed kan bli en länk i cykelvägnätet. Härmed ges goda
anslutningar till målpunkterna kring IP och en planerad stadspark. Detta är positivt
för det rörliga friluftslivet. Denna gc-väg ingår inte i detaljplaneområdet.
Cykelparkeringar, Täby IP

I de båda alternativen A eller B planeras totalt ca 400 st cykelparkeringar på Täby
IP fördelat på 3 – 4 områden.

Tillgänglighet
Gående och cyklande når idrottsplatsen norrifrån via en entré vid Hövdingavägen
och via en entré i direkt anslutning till en befintlig gc-väg, som är helt separerad
från biltrafik. Idrottsområdet kommer bara delvis att vara inhägnat, så delar av
området kommer alltid att vara öppet i nord-sydlig riktning för gc-trafikanter.
Fullt utbyggd kommer gc-vägen längs Prästgårdsvägen att ansluta till den nya
vägens gc-väg vilket bidrar till bättre tillgänglighet och framkomlighet för gående
och cyklister som besöker idrottsplatsen. Då det är många barn och ungdomar
som tränar på Täby IP ses framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten
för oskyddade trafikanter som särskilt viktiga. För att undvika korsningspunkter för
de oskyddade trafikanterna har den nya vägens gc-väg placerats på västra sidan
varpå de som kommer från Täby kyrkby inte behöver korsa vägen för att ta sig
vidare upp till idrottsplatsen.

Kollektivtrafik
Med en utbyggd idrottsplats bör en ny busshållplats anläggas i anslutning till den
nya infartsvägens korsning med Prästgårdsvägen. Buss nummer 524 trafikerar
redan sträckan och skulle därmed kunna stanna till vid den nya vägen. Den
föreslagna hållplatsen skulle komma att ligga ca 300 meter från idrottsplatsen
(befintliga busshållplatser ligger knappt 1 km bort) och för resenärer från Arninge
och Hägernäs blir bussresan kortare. Anläggandet av en busshållplats ingår inte i
detaljplanearbetet men bör övervägas. Eventuellt i samband med en utbyggnad av
gång- och cykelvägen.

GC-VÄG
På plankartan regleras en allmän gång- och cykelväg (gc-väg) öster om de
föreslagna bostäderna på fastigheten Täby 27:1.
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NATUR
Ett område med beteckningen NATUR redovisas på plankartan för att säkra den
norra delen av gravfältet RAÄ Täby 12:1, som ligger inom planområdet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Ledningar
På plankartan säkras befintliga och nya ledningar med u-områden.
Vatten och avlopp

Inom ramen för arbetet med planförslaget har utredningar gjorts för vatten- och
avloppsledningar (VA) och dagvatten. En utredning för kommunal försörjning av
vatten och avlopp har gjorts för fastigheterna vid Prästgårdsvägen. De tillhör idag
inte verksamhetsområdet för VA. Omfattningen av bebyggelsen vid
Prästgårdsvägen i anslutning till planerad ny tillfartsväg kan inte anses vara
tillräckligt stor för att enligt vattentjänstlagen ses som ett större sammanhang där
kommunal VA-försörjning ska ombesörjas. Utredningen konstaterar att det krävs
anläggande av en omfattande ledningssträcka för att nå närmsta anslutningspunkt.
VA-huvudmannen anser inte att en sådan anslutning är motiverad utifrån
vattentjänstlagen eller kostnadsmässigt försvarbar för ett fåtal fastigheter. Krav på
kvaliteten på enskilda avlopp hanteras av kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.
I detaljplanen redovisas ett u-område för huvudledning för dagvatten, både i dess
nuvarande och i en föreslagen ny sträckning. Täby IP har en befintlig
förbindelsepunkt för samtliga ledningsslag. Utökad verksamhet ska
kapacitetsundersökas av VA-huvudmannen i befintlig förbindelsepunkt.
Befintliga marknivåer är mycket ogynnsamma och huvudledningen för dagvatten
har starkt begränsat fall vilket behöver uppmärksammas genom extra drift- och
skötselinsatser. Eftersom nivåförhållandena är så kritiska måste även höjdsättning
av mark och bebyggelse inom planområdet ske med stor hänsyn till möjligheterna
att anlägga nya spillvattenledningar och att avleda dagvatten.
Om de planerade bostäderna på Täby kyrkby 27:1 utförs som individuella
fastigheter kan ledningar för VA dras i ett u-område öster om bostäderna och
ledning för dagvatten förläggas i allmän gc-väg längs östra fastighetsgränsen.
Nivåförhållandena gör att anslutning till befintlig ledning i Hövdingavägen inte
bedöms genomförbar då det krävs en markhöjning på ca en meter (ca +0,5 över
den höjning som krävs för att bygga bort lågpunkten). I stället föreslås att
anslutning sker via nya ledningar inom u-område på fastigheten Prästgården 2:5.
El

Nätstationer inom området betecknas med användningsbestämmelsen E. En ny
nätstation har uppförts i planområdets norra del. Här ges plats till ytterligare
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förstärkning. En ny nätstation ges byggrätt i idrottsplatsens södra del i anslutning
till parkeringen. Ledningsdragning kan ske i ovan nämnda u-område.
Avfall
Avfallshantering för bostäderna

Hushållsavfall från bostäderna ska hanteras så att återvinning främjas i enlighet
med kommunens avfallsplan och föreskrifter. Det innebär att boende inom en
fastighet ska kunna ha plats för utsortering av matavfall och brännbart restavfall.
Om ett gemensamt hämtställe för avfall planeras bör även utsortering av övrigt
hushållsavfall samt förpackningar och tidningar finnas. Tillgängligheten för både
boende och hämtande personal ska vara goda.
Avfallshantering, Täby IP

Miljörum för avhämtning av verksamhetens avfall samt jämförligt hushållsavfall
från verksamheten ska finnas inom området. Plats för denna samt dimensionering
görs i samråd med avfallsentreprenören och Täby kommuns avfallsenhet.
Avfallsrutiner, funktioner och utrymmen i övrigt för den interna verksamheten
upprättas av fastighetsägaren i dess fortlöpande verksamhet.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR, STÖRNINGAR,
FÖRORENINGAR, BROTT, M.M
Buller
Ljudnivåerna från idrottsplatsen för de närmast liggande bostäderna kan dämpas
med skärmande åtgärder på läktare och inom idrottsområdet så nära störningskällan som möjligt. För att uppnå bästa effekt placeras de nya bostäderna så att en
ljuddämpad sida skapas och där exempelvis sovrum och vardagsrum placeras
riktade bort från idrottsplatsen. Fasaderna projekteras så att tillräcklig ljuddämpning uppnås. Användningen av högtalare bör vara restriktiv och de bör riktas
bort från bostäderna.

Ljus
Ljus-störningarna kan begränsas genom att rikta och avskärma belysningen.
Belysningen bör tidsregleras så att den bara är påslagen när det är aktiviteter på
idrottsplatsen. Den högsta ljusstyrkan på 800 Lux används bara vid matcher i
Superettan. Vid normal träning bör endast 200 Lux användas. Andra åtgärder som
kan väljas vid en uppgradering eller större ombyggnad av idrottsplatsen kan vara
att byta armatur eller att välja flera och lägre belysningskällor längs med
bollplanens långsidor.
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Dagvattenhantering
I en genomförd dagvattensutredning föreslås att dagvatten från den nya
tillfartsvägen och parkeringsytor avledas via vegetationsklädda ytor för att erhålla
rening och fördröjning. Från vistelseytor beräknas 50 % samlas upp via
vegetationsklädda ytor liksom 25 % av dagvattnet från bostäderna. Övriga ytor
inom idrottsplatsen ska i första hand avledas ytligt till vegetationsklädda ytor,
regnsträdgårdar, växtbäddar för rening och fördröjning, innan avledning sker till
dagvattennätet. Sådana ytor fungerar också som oljeavskiljning om de utformas
rätt. Där öppna lösningar inte är möjliga kan slutna fördröjningsmagasin eller
stenkistor utföras som komplement. På plankartan redovisas ytor för dagvattenhantering. I dagvattensutredningen föreslås att delar av parkeringsytorna utförs
med genomsläppligt material vilket bidrar till att rena och fördröja flödena.
För att förhindra att granulat från konstgräsplanerna förs vidare till dagvattensystemet passerar dagvattnet från konstgräsplanerna brunnsfilter innan avledning.
Ambition finns även att samla upp dräneringsvatten från konst-gräsplanerna och
återanvända för bevattning i samband med match. Recirkulerat vatten renas i detta
fall i filteranläggning.
Eftersom nivåförhållandena är så kritiska måste även höjdsättning av mark och
bebyggelse inom planområdet ske med stor hänsyn till möjligheterna att avleda
dagvatten. Planområdet är ett instängt område, där markavvattningsföretaget är en
förutsättning för att hålla nere grundvattennivåer och förhindra översvämning. Vid
extrema skyfall kan marköversvämning förekomma. Lokala lågpunkter i känsliga
delar av området kommer att byggas bort och vatten styras till mindre känsliga
ytor. Tillgängligheten inom området säkerställs genom att ytliga avrinningsvägar
tryggas för att undvika höga dämningsnivåer. Det är nödvändigt, att i den fortsatta
arbetsprocessen, klargöra om markavvattningsföretaget ska upphävas eller om
ansvarsförhållandena ska regleras på annat sätt.
Områdets framtida marknivåer behöver säkerställa så inga oönskade lågpunkter
kvarstår inom området. Vid en detaljerad höjdsättning behöver möjligheten till
ytliga avrinningsvägar studeras noga. Höjdsättningen bör utgå från en analys av
hur avledning sker från markytor vid en maximal vattennivå som är +20,6. Ett
lågstråk på nivån ca +20,6 längs bollplanens långsidor måste säkerställas i
kommande projektering. Hindrande byggnader och förhöjda marknivåer måste
undvikas. Marknivåerna vid planerad bebyggelse på Täby Kyrkby 27:1 behöver
höjas till minst +20,6, byggnader utförs med nivå på färdigt golv som ligger över
denna nivå. Källarplan medges ej. Nuvarande marknivåer är som lägst ca + 20,0.
Golvnivåerna för befintliga och planerade byggnader i områdets norra del behöver
höjdsättas med hänsyn till de vattennivåer som riskerar att uppträda. Den nya
teknikbyggnaden är riskutsatt för översvämning och åtgärder för att skydda den
bör vidtas, exempelvis en invallad eller förhöjd entré eller utrustning och rutiner
som möjliggör temporära skyddsinsatser (mobila barriärer). Höjdsättningen behöver också ses över vid entrén till idrottsplatsen från Frejagränd så tillgängligheten säkerställs. Här bör marknivåer under +20,5 undvikas.
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Föreslagna dagvattenåtgärder. Kartbilden vriden med norr mot vänster I bild.

Eftersom Frejagränd ansluter på nivån 20,2 kan inte tillgängligheten säkerställas
utanför planområdet. I områdets norra del där, omedelbart öster om entrén,
föreslås att plats reserveras för en översvämningsyta som tillfälligt kan magasinera
större nederbördsmängder. Ytan ges en så låg höjdsättning som möjligt med
hänsyn till bergvärme-anläggningen. Syftet är att styra lokala översvämningar till
denna plats.
Den lokala lågpunkten i söder bevaras genom att en översvämningsyta skapas
mellan idrottsplats och promenadstig. Ytan ges en lägsta nivå på ca +19,5.
Höjdsättningen ses över inom området så vatten kan avledas ytligt till platsen utan
att översvämning riskeras på andra ytor.
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Principiell höjdsättning. Ljusblått är mark med nivå ca +20,6. Högre mark är grön, och lägre mark
mörkare blå. Blåa pilar visar primära ytliga flödesvägar mot lågpunkterna i norr och söder. Röda pilar
indikerar sekundära flödesvägar vid en extremsituation då norra delen av området däms upp till nivån
+20,6 som motsvarar tröskelnivån för borttransport söderut.

Brottsförebyggande åtgärder
Svenska fotbollsförbundets regler för arena och säkerhetskrav för elitspel ska
följas. Det innebär att IP planeras för att vara godkänt för aktuellt ligaspel samt
vara förberett och möjligt att med enkla medel uppfylla kraven för arrangemang för
allsvenskt spel.
Matcharenan och närområdet till arenan ska utformas så att sektioneringar
(publika zoner), avgränsningar, tillfartsvägar och evakueringsvägar uppfylls enligt
fotbollsförbundets, räddningstjänstens och polismyndighetens riktlinjer. Innan
matcharenan kan tas i drift måste den besiktigas och godkännas av dessa
instanser.
Utformningen av allmänna platser, busshållplatser och gångvägar med god sikt,
kontakt med intilliggande bostäder och bra belysning är av avgörande betydelse
för tryggheten. Entréer och parkeringsplatser bör på motsvarande sätt utformas
med visuell kontakt med bostäderna för att möjliggöra en ”social kontroll”.
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Värnande av kulturmiljön
Detaljplanen berör riksintresset Täby prästgårdsmark med fornlämningsmiljö och
ålderdomligt jordbrukslandskap. Kommunen är skyldig att prioritera ett riksintresse
i sin planering. Att bekräfta golfanläggningen i detaljplanen kan ses som en del i
det då den typen av verksamhet håller landskapet öppet. Markanvändningen inom
området anpassas så att landskapet och siktlinjer hålls öppna.
Frågan är särskilt viktig att bevaka vid en eventuell ombyggnad av golfbanan
Planteringar av träd och buskar bör i möjligaste mån undvikas men om buskar och
träd planteras bör växter av lokal naturlig karaktär väljas. Som en säkerhetsåtgärd
kan nät för golfbollar komma att uppföras. Större markmoduleringar undviks. För
att värna det öppna landskapet så att det inte förlorar sin karaktär införs ett antal
bestämmelser på plankartan. Inom större delen av golfbanan införs en
bestämmelse om att byggnader ej får uppföras. Den rådande landskapsbilden
inom området med små nivåskillnader bör bevaras. Markförändringar som
avsevärt förändrar den öppna plana markytan bör undvikas. Markförändringar
inom golfområdet större än 50 cm i höjd är olämpliga och bör bedömas från åtgärd
till åtgärd vid en omdaning av golfbanan. En planbestämmelse införs om att
marklov krävs för markåtgärder.
Vid arbete inom riksintresseområdet, särskilt områden med potential till nyfynd får
inte packning eller schaktning av mark förekomma utan vidare utredning av arkeologisk kompetens. I det öppna odlingslandskapet anpassas väganläggningen till
landskapets naturliga former. Mjuka väglinjer eftersträvas. Vägbanans bredd bör
hållas smal och dess profil låg för att inte skära av historiska samband och minska
landskapets läsbarhet.

Naturmiljö
Två sälgar som står där den nya parkeringsplatsen planeras ska så långt möjligt
bevaras. Ifall att de måste tas ner kan de istället placeras i närområdet för att
fungera som livsmiljö för insekter. Vägslänten upp mot hagen för den nya
väganslutningen kan sås med fröblandning av torrängsflora eller dylikt för att
skapa en enhet med betesmarksfloran. Under byggskedet bör åtgärder vidtas för
att inte ge skador på naturmiljön. Detta kan exempelvis vara skydd för träden inom
och precis intill planområdet och den ängsflora som finns på betesmarkerna.
Etableringar inom hagmarkerna väster om vägen bör undvikas.

Fornlämningar
Gravar, en boplats, fossila åkrar och stensträngar tillhör några av riksintressets
bärande värden. Tillstånd av länsstyrelsen krävs enligt 2 kap KML för att rubba, ta
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt
ändra en av riksintressets fornlämningar. En arkeologisk utredning för området
söder om idrottsplatsen och där den nya vägen planeras genomfördes hösten
2016. Under byggskedet bör fornlämningar i närheten av byggarbetsplatsen,
byggvägar och etableringsområden stängslas in och tydligt markeras för att
minimera risker för att lämningar körs sönder. Byggvägar och etableringsområdens
lokalisering bör stämmas av med arkeologisk kompetens för att säkerställa att
kulturhistoriska värden inte skadas.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDPLAN
Detaljplanen var på samråd under april-maj 2016 och granskning planeras i mars
- april 2017. Detaljplanens antagande planeras till fjärde kvartalet 2017. Utbyggnad
inom kvartersmark kan påbörjas när beslut om antagande av detaljplanen vunnit
laga kraft och bygglov beviljats.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Täby kommun ansvarar för genomförandet av detaljplanen på kommunens mark.
Kommunen är huvudman för föreslagen allmän plats inom planområdet.
Täby kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna.
För mark redovisad som kvartersmark är fastighetsägaren ansvarig.
Inom planområdet finns ett markavvattningsföretag som är huvudman för sina
anläggningar. Delar av markavvattningsföretaget befinner sig inom kommunens
VA-verksamhetsområde. Detta får till följd att där markavvattningsföretaget är
beläget inom kommunens va-verksamhetsområde finns i dagsläget två huvudmän
som ska upprätthålla samma funktion.

AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
I dagsläget finns ingen exploatör utsedd för de bostäder som detaljplanen
innehåller. Ett överlåtelseavtal där övriga åtgärder inom området regleras kan
komma att tecknas senare i planprocessen eller efter planens antagande när en
exploatör är utsedd. I avtalet regleras bl a markhöjder.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastigheter och ägoförhållanden
Planområdet omfattar del av fastigheterna
- Prästgården 2:1, ägs av Svenska Kyrkan Prästlönetillgångar
- Prästgården 2:5, ägs av Täby kommun
- Täby Kyrkby 27:1, ägs av Täby kommun
- Täby Kyrkby s:56, marksamfällighet vilken ägs av delägarfastigheterna
Inom planområdet finns en befintlig och en planerad nätstation för vilka det lagts ut
E-områden. Den befintliga nätstationen ägs av Ellevio och bygglov har beviljats.
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Användning av mark
Detaljplanen redovisar avgränsning mellan kvartersmark och allmän platsmark och
möjliggör markanvändning för bostäder och idrottsverksamhet inom kvartersmark.
Ett mindre område ändras från specialområde för fordonsparkering till
kvartersmark för bostäder samt för en allmän gång- och cykelväg.
Inom området för idrottsverksamhet möjliggörs uppförande av nya idrottsanläggningar inom Täby IP. Golfklubbens klubbhus ges byggrätt i det närområde
det står nu. Det ger möjlighet att flytta huset eller bygga nytt. På den allmänna
platsmarken medges gång- och cykelväg, gata för fordons-, gång- och cykeltrafik
samt natur.

Fastighetsbildning
För planens genomförande krävs fastighetsbildning. Område utlagt som
kvartersmark (bostäder och idrottsverksamhet) avses utgöra flera separata
fastigheter, som bildas genom avstyckning eller fastighetsreglering.
Område utlagt som allmän platsmark (gata) ska ingå i av Täby kommun ägd
fastighet såsom Prästgården 2:5. Fastighetsreglering krävs för att överföra de
delar av fastigheterna Prästgården 2:1 och Täby Kyrkby s:56 som är utlagda som
allmän platsmark.

Marköverföringar allmän platsmark

Ovanstående markområden läggs ut som allmän platsmark och kan komma att beröras av inlösen.
Fastigheterna som är berörda är Prästgården 2:1 och och Täby Kyrkby s:56.
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Inlösenrätt/-skyldighet avseende allmän plats
Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats kan kommunen lösa in med
stöd av 6 kap. 13 § Plan- och bygglagen. Kommunen har också en inlösenskyldighet enligt 14 kap. 14 §. Avsikten är dock att kommunen och berörda fastighetsägare ska träffa avtal om marköverföringarna.
Lantmäterimyndigheten ansvarar för erforderliga fastighetsbildningsåtgärder, på
fastighetsägarens initiativ. Kommunen betalar kostnaden för fastighetsbildningen
vid inlösen av allmän platsmark. Lämplighet avseende fastigheters utformning mm
prövas vid lantmäteriförrättning. Ansökan ställs skriftligen till
Lantmäterimyndigheten i Täby kommun, 183 80 Täby.

Rättigheter
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har avsatts (u). U-områden
avser både befintliga och nya ledningar. Rätten kan säkras genom inrättande av
servitut eller ledningsrätt. Behov av rättigheter prövas i samband med
fastighetsbildningen i lantmäteriförrättning.
Flytt eller skydd av Skanovas ledning bekostas av den som initierar flytten.
Inom södra delen av planområdet finns ett antal nyttjanderätter vilka kommer att
påverkas av planförslaget. Nyttjanderätter finns för golfbanan där både golfklubben
och arrendatorn av marken blir berörda. Likväl finns ett nyttjanderättsavtal för
gårdsområdet och stallet väster om golfbanan.
Kommunen har ett avtal med Prästgårdsstallets ridklubb rörande del av
Prästgården 2:5 där ridklubben får nyttja ett område för uppvärmning av hästar i
samband med tävlingar.
Inom Täby IP-området på fastigheten Prästgården 2:5 hade kommunen tidigare
avtal med Täby tennisklubb avseende mark för tennisverksamhet. Ett nytt avtal har
tecknats med möjlighet till kort uppsägningstid för bägge parter.
Kommunen har även ett nyttjanderättsavtal med IK Frej rörande mark för en
föreningsbyggnad.
Inom Prästgården 2:5 finns likväl ett nyttjanderättsavtal för en vattenledning, som
används för sommarvatten, med spolpost samt vattenmätarbrunn i nord-sydlig
riktning mot golfbanan, d.v.s. fastigheten Prästgården 2:1. Nyttjanderättshavare är
en privatperson. Ledningens sträckning på fastigheten Prästgården 2:1 är okänd i
dagsläget och behöver utredas i samband med att avtalet hanteras i nästa skede.
Prästgården 2:5 är också belastad av en nyttjanderätt för elljusspår där nyttjanderättshavare är Täby kommuns Fritidsnämnd.

Markavvattningsföretag
Golfbanan, idrottsplatsen och delar av bebyggelsen norr om idrottsplatsen berörs
av markavvattningsföretaget Täby prästgårds torrläggningsföretag som inrättades
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år 1935. Genom torrläggningen har grundvattennivåerna i området kunnat sänkas
och skapat förbättrade förutsättningar för jordbruk och är samtidigt en förutsättning
för dagens golfbana. Med tiden har funktionen i den norra (nedströms) delen av
markavvattningsföretaget kommit att upprätthållas genom kommunens allmänna
dagvattensystem. De uppströms belägna delarna berör därmed enbart en
fastighetsägare; Stockholms stift. Kommunen och stiftet har 2000-03-02 tecknat ett
avtal om att markavvattningsföretaget ska upphöra, och att Täby kommun
ansvarar för funktionen från fastighetsgränsen mellan golfbanan och idrottsplatsen.
Markavvattningsföretaget är dock inte formellt avslutat i och med att
domstolsbeslut saknas.
Enligt markavvattningsföretaget ska avledning inom Prästgården 2:5 ske i öppet
dike, vilken är ersatt av en kulvert som är förlagd diagonalt under befintlig
matcharena.
Kommunen avser att initiera en process för att avveckla och upphäva markavvattningsföretaget då det har spelat ut sin roll i och med kulverteringen av
dagvattenledningen. Denna process kan drivas och pågå parallellt med detaljplanprocessen.

Översikt över planområde (rött), markavvattningsföretag (gult) och verksamhetsområde för allmän
VA-anläggning (blått). Ungefärliga gränser.
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AVGIFTER, INLÖSEN, ERSÄTTNING
Bygglov
Ägarna till respektive fastigheter bekostar bygglovavgift i enlighet med gällande
taxor och bestämmelser. Planavgift tas ut vid bygglov.

VA
För anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt
kommunens vid varje tillfälle gällande VA-taxa.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Inom planområdet
Idrottsplatsen
Täby IP anlades 1956. Här finns idag 3 fotbollsplaner med konstgräs
(7-, 9-, och 11-manna). Inom området finns en bollhall och övriga byggnader och
läktare knutna till idrottsverksamheten. Därutöver finns en 80-meters löparbana
och en hoppgrop. Här ges även möjlighet till innebandy, tennis och andra boll- och
idrottslekar. Idrottsplatsen används både dagtid, kvällstid och under helger av en
mängd barn och ungdomar. På dagtid används idrottsplatsen av skolelever. I
anslutning till idrottsplatsen finns en spårcentral varifrån ett flertal motionsspår
utgår. I området finns även två små stugor vilka används som klubblokaler.

Klubbhus vid golfbanan.

Idrottsplatsen med bollplan och läktare.

Golfbanan
Jarlabanke Golfklubb startade 1990. Klubben disponerar idag en 18-håls golfbana
belägen på Täby Prästgård och Skogberga. Prästgårdsbanan innehåller 9-hål. I
anslutning till golfbanan finns ett mindre klubbhus vars ursprung utgörs av
en mindre byggnad tillhörande prästgården, en s.k sidokammarstuga. Här finns
kansli med café, servering och en liten pro-shop.
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Utanför planområdet
Täby kyrkby
Som Täbys äldsta villasamhälle, präglas Täby kyrkby till stor del av individuellt
utformade och uppförda villor och det finns därför ingen tydlig och enhetlig
karaktär, sett till området i stort. Utbyggnaden började redan de första
åren på 1900-talet och var som livligast 1912-1914, då krigsutbrottet hejdade
utvecklingen. En ny kraftig utbyggnadsvåg kom under 1970-talet. Under denna
period uppfördes även flera grupphusområden.

Varierad småhusbebyggelse I Täby kyrkby.

Prästgården
Bebyggelsen i och kring Prästgårdsmarken har sitt ursprung i järnåldern. Dagens
huvudbyggnad uppfördes 1885.

Prästgårdens manbyggnad.
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Tidigare ekonomibyggnader till prästgården
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I de gamla ekonomibyggnaderna finns idag ett företag som utför trädgårds- och
markanläggningar samt ett häststall med ett 20-tal platser. Norrut från stallet ligger
ett antal hästhagar. Den nya infartsvägen gör mindre intrång i några av
hästhagarna och den nya parkeringen tar i anspråk hästhagarna där.

Stallbyggnader.

Hästhagar och golfanläggningen.

Natura 2000-område
Området söder om Prästgårdsvägen, är skyddat som Natura 2000-område och
riksintresse för naturvården enligt miljöbalken.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
I nuläget går all biltrafik som ska till och från Täby IP/Vikingavallen genom
bostadsområdet mellan Jarlabankes väg och idrottsplatsen. Bilar kommer från
Jarlabankes väg via Blendavägen eller Friggavägen in på Hövdingavägen och till
idrottsplatsens parkering. Boende i området upplever tidvis trafiken som en
belastning och besökande till idrottsplatsen har svårt att hitta.
Parkeringsplatsen norr om anläggningen är under vissa perioder fullbelagd vilket
resulterar i att besökande parkerar på lokalgatorna i närheten. Golfbanan angörs
från Prästgårdsvägen.
Det finns ett flertal promenadstigar till Täby IP. Från Roslagsbanans tågstation kan
man via en stig nå bostadsområdet och skogspartiet vilken ansluter till Fornstigen i
idrottsplatsens södra ände.
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Karta över området med trafikflöden de senaste åren.

En cykelväg går längs Roslagsbanans spår. Från den tar man sig till Täby IP via
den cykelbana som ansluter till Friggavägen eller till Ryavägen. Från Löttinge går
en cykelbana på norra sidan av Prästgårdsvägen. Den cykelvägen tar slut knappt
2 km öster den planerade nya vägen till idrottsplatsen.

Karta över befintliga stråk. Blåprickad linje visar Fornstigen. Rosa heldragen linje visar ridvägen.
Övriga markeringar visar motionsspår och gång- och cykelvägar.
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Kollektivtrafik
Från Roslagsbanans station Täby kyrkby är det endast fem minuters promenad till
idrottsplatsen. För resenärer med buss finns det ett par busslinjer som går genom
Täby kyrkby. Totalt finns det fyra busshållplatser som ligger i närheten av Täby IP.
Vid hållplatserna Täby kyrka och Hagmovägen stannar busslinjerna 524, 610, 611,
616, 687 och nattbussen 690. Vid hållplatserna Miklagårdsvägen och Bylegård
stannar busslinje 611 och 616. Ingen av dem ligger dock lika nära idrottsplatsen
som Roslagsbanans station.

Parkering, varumottagning, utfarter
Idrottsplatsen har idag tillgång till 245 bilplatser fördelade på tre parkeringar
inklusive de parkeringar som kan nyttjas på Skolhagenskolan.

Dagens parkeringsmöjligheter.

NATUR OCH PARKER
Naturmiljö, mark och vegetation
Planområdet ligger i anslutning till en dalgång som löper ut från Vallentunasjön.
Topografin är varierad med stora öppna partier och ett småbrutet landskap med
åkerholmar och skogsbackar.
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Kartan visar områdets naturmiljövärden. Gröna ytor är främst skog och gula ytor betesmark.
Naturområden som tas i anspråk vid utveckling av idrottsplatsen är inringat med streckad linje.
Plangränsen visas med röd linje och den nya vägens gräns österut är utmarkerad med svart
heldragen linje.

Foto som visar det varierade landskapet med öppen mark och mer kuperad mark.
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Platsen för Täby IP utgör en flik av ett större landskapsrum som öppnar sig mot
söder och omges av högre liggande mark i övriga väderstreck. På den östra sidan
växer tallskog. Den västra sidan är mjukt småkuperad med mer blandad skog.
Äldre, bredvuxna tallar är här karaktärsträd. Mot söder ges fina utblickar över det
före detta odlingslandskapet (den nuvarande golfbana).

Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden
Planområdet består mestadels av en omfattande yta av postglacial lera som
kantas mot väst av sandig morän och urberg. På den östra sidan av planområdet
kantas den postglaciala leran av postglacial finsand.

Jordartkartan (SGU) och den föreslagna planområde. Postglacial lera utgörs av ljus orange, sandig
morän utgörs av ljusblå med vita prickar, moränrygg utgörs av ljusblå linjer och urberg utgörs av rött.

Friytor, lek och rekreation
Täby kyrkby har god tillgång till större natur- och rekreationsområden. Dels
skogsområden med anlagda motionsspår på 2,5 (med elljus), 5, 10 och 15 km
varav det längsta ansluter till friluftsgården Skavlöten, dels områdena kring
Vallentunasjön och de öppna ytorna kring prästgårdsmarkerna där fornstigen
passerar. I området runt idrottsplatsen finns även en anlagd ridväg och andra
stigar. Till Roslagsleden är det ca 2 km. I norra delen av idrottsplatsen finns en
pulkabacke och ett utegym av äldre slag.

Vattenområden och miljökvalitetsnormer
Dagvatten från planområdet avleds i dag via ett befintligt markavvattningsföretag
som avvattnar golfbaneområdet och idrottsplatsen och ansluter till allmänt
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dagvattensystem i Frejagränd. Recipient för dagvatten är Vallentunasjön.
Vallentunasjön är en definierad vattenförekomst med ”otillfredsställande ekologisk
status” och ”god kemisk status” med undantag för kvicksilver och polybromerade
difenyleter som överskrider gränsen för god status i samtliga svenska
vattenförekomster. Miljökvalitetsnormen innebär att ”god ekologisk status” ska vara
uppnådd 2027 och den kemiska statusen får inte försämras jämfört med nuläget.
För Vallentunasjön och dess tillrinningsområde har Täby ett samordnat
åtgärdsarbete tillsammans med Vallentuna kommun. Åtgärderna görs för att
minska den interna och säsongsvis kraftiga belastningen av näringsämnen från
bottensediment och för att förbättra siktdjupet i sjön. Inga särskilda åtgärder för
fördröjning och rening av dagvatten förekommer i nuläget inom planområdet

RIKSINTRESSEN, FORNLÄMNINGAR
Naturmiljövård
Området söder om Prästgårdsvägen, utanför planområdet, är skyddat som
Natura 2000-område och riksintresse för naturvården enligt miljöbalken. Området
utgörs av en naturbetesmark med lång kontinuitet och hyser många arter knutna
till hävdade marker. Ett naturreservat har nyligen bildats där Natura 2000 området ingår.

Kulturmiljövård
Området kring Täby IP och Täby prästgård är mycket fornlämningsrikt och är ett av
två riksintressen för kulturmiljövården i Täby kommun. I riksintresset (RAÄ 97)
ingår Täby prästgård och prästgårdsskola, det tidigare kaplansbostället och
Skogsberga gård samt några f d torp. Pästgårdsmarken utgörs av en fornlämningsmiljö som visar en bebyggelse etablerad under äldre järnåldern och dess
fortsatta utveckling under yngre järnåldern fram till nutid. Här ingår stensträngssystem, husgrundsterrasser, fossila åkrar och gravar från bronsåldern eller
äldre järnåldern i beteshagen sydost om prästgården. Dessutom finns yngre
järnåldersgravfält vid Skogsberga och prästgården samt det omväxlande
odlingslandskapet med låglänta åkrar och kuperade beteshagar.
Det aktuella området utgörs främst av ett odlingslandskap där åker omvandlats till
golfbana. Lämningarna vid Täby prästgård bedöms vara kommunens äldsta
odlingslämningar. De forntida strukturerna, så som gränser för åkermark och
odlingsmark kan fortfarande utläsas i landskapet. Det komplexa stensträngssystemet är rester av hägnader kring odlingsmarken.
Prästgården ska ha etablerats av den uppländske stormannen Jarlabankes
ättlingar och har därför lång kontinuitet. Riksintressets värden är inte kopplade till
en viss epok utan värdet ligger i tidsdjupet och de sammansatta spåren av
bebyggelseutvecklingen i landskapet.
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Kartbild: Riksintressen i området. Rött streckat är riksintresse för kulturmiljövården, grönt för
Naturvård och Natura 2000. Naturreservatet Täby Prästgårds gräns är ungefärligt inritad med svart
linje.

Området har varit föremål för flera arkeologiska utredningar och analyser. Inom
planområdet finns registrerade fornlämningar. En mindre del av en registrerad
fornlämning RAÄ Täby 12:1, ett gravfält, finns med inom planområdet då
planområdesgränsen här följer fastighetsgräns.
Markarbete vid anläggningen av golfbanan var inte tillräckligt omfattande för att
helt avlägsna de äldre agrara strukturerna från 1600-talet eller äldre.
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Planområdet markerat i blått. Fornlämningar redovisade med rött och övriga kulturhistoriska
lämningar markerat med orange. Objekt 5, 9 och Täby 256:2 och Täby 256:1 har mätts in under den
arkeologiska utredning som gjordes i maj 2016. Den streckade rosa linjen visar den norra
avgränsningen för riksintresseområdet.

En arkeologisk utredning genomfördes hösten 2016. Inga icke kända
fornlämningar påträffades inom utredningsområdet. Stensträngen RAÄ Täby 256:1
avgränsades mot utredningsområdet. I utredningsområdets närhet registrerades
två tidigare icke registrerade fornlämningar (objekt 5 och 9).
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Karta: Utredningsområdet med inmätta fornminnen.
Objekt 1 är ett boplatsläge. Objekt 2, 3, 4 och 6 är ej fornlämningar. Objekt 5 är en fornlämning. En
stensträng som nämndes i den kulturmiljöanalys som utfördes år 2015. Den kallades där objekt 19.
Stensträngen löper i nordöstlig-sydvästlig riktning. Sydvästra delen av stensträngen låg i en
hästhage, den nordöstra delen i ett relativt skyddat läge mellan två hagar. Den är cirka 45 meter lång
och slutade nära golfbanan. Objekt 7 är en fornlämning en stensträng, RAÄ Täby 256:1. Den
förefaller vara kapad vid golfbanebygget. Längd 45 meter. Objekt 8, RAÄ Täby 256:2, är en övrig
kulturhistorisk lämning och består av två mindre stensamlingar. Eventuellt är det en fortsättning på
objekt 7. Objekt 9 betecknas övrig kulturhistorisk lämning. Den är en nyupptäckt fornlämning, ett
röjningsröse, beläget cirka 3 meter öster om den norra avslutningen på objekt 7. Röset är skadat av
hästtramp, är cirka 5x3 meter stort och 0,2 meter högt.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Ledningar
Ledningar för vatten, avlopp, spillvatten el, tele och fibernät finns framdragna till
planområdet. Ledningar inom idrottsplatsens område ligger med osäkert läge.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter
Fastighet

Prästgården 2:1
Prästgården 2:5
Täby Kyrkby 27:1
Täby Kyrkby s:56
Nybildad
bostadsfastighet

Avstår
allmän
platsmark
(kvm)
5139

Avstår
kvartersmark
(kvm)

3632

Erhåller
allmän
platsmark
(kvm

Erhåller
kvartersmark
(kvm)

5139
789

789
3632

Berörda fastigheter
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EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN
Projektet medför kostnader för utbyggnader av anläggningar inom allmän plats.
Likväl tillkommer kostnader för fastighetsbildningsåtgärder och ersättningar för
inlösen av fastigheter utlagda som allmän plats. Kommunen står för kostnader av
erforderliga anläggningar inom kvartersmarken för idrottsplatsen.
En ombyggnad av golfbanan kommer att bli aktuell. Förhandlingar pågår mellan
kommunen och Svenska Kyrkan Prästlönetillgångar i frågan.
Projektet medför även intäkter till kommunen genom att byggrätter för bostäder
realiseras på Täby Kyrkby 27:1 vilka kan avyttras till en exploatör.
Planförslaget bedöms inte ha någon negativ inverkan på markavvattningsföretaget.

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR ÖVRIGA FASTIGHETSÄGARE
Svenska Kyrkan Prästlönetillgångar är lagfaren ägare till fastigheten Prästgården
2:1. Detaljplanen medför att ett område av Prästgården 2:1 blir utlagd som allmän
platsmark och ska förvärvas av kommunen. En följd av planen blir därmed ett
avstående av mark vilket kommer ersättas av kommunen. Detta kan även komma
att påverka de arrendeavtal som fastighetsägaren har för golfbanan och
Prästgårdsstallet.

SOCIALA KONSEKVENSER
Detaljplanen med idrottsplatsen och golfbanan säkrar området för idrott och
friluftsliv. En uppgradering av fotbollsplanerna till Svenska fotbollsförbundets
standard möjliggör spel i Superettan och allsvenskan i framtiden. Flera fotbollsplaner medför att fler kan nyttja området och de nya funktionerna breddar utbudet
av idrottsaktiviteter.
Elever i Skolhagens skola får utökade möjligheter då nya aktiviteter kan anordnas.
Täby IP/Vikingavallen väntas ha fortsatt stor betydelse för ungdomsträning även i
fortsättningen. Klubben växer och utbyggd idrottsplats bör rimligtvis kunna ta emot
ytterligare personer som tränar under vardagseftermiddagar och kvällar.
Den nya angöringsvägen minskar belastningen av trafik i bostadsområdet och en
gång och cykelväg ger en trygg färdväg för oskyddade trafikanter.
Idrottsplatsen förväntas framöver, liksom idag, ha en stor betydelse för ungdomsträningen och IK Frej växer. Den utbyggda idrottsplatsen förväntas attrahera
motionärer och sportutövare från ett större upptagningsområde än idag. Besökare
förväntas komma inte bara från närmaste området utan även från bl.a. Gribbylund
och exploateringsområdet i Arninge.
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MILJÖKONSEKVENSER
Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
Planområdet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Den
planerade tillfartsvägen kan komma att negativt påverka ett agrart och ålderdomligt
landskap då en ny väg kan bilda en ny struktur och barriär. Upplevelsen av
historiska och förhistoriska lämningar, strukturer och samband kan också påverkas
negativt. Nya byggnader och belysningsanordningar inne i idrottsområdet kan
indirekt påverka landskapsbilden. Även bekräftandet av golfbanan bedöms kunna
påverka riksintresset Täby prästgårdsmark. En behovsbedömning av projektet
gjordes därför i april 2015 vilken visade att planförslaget kan medföra betydande
miljöpåverkan på kulturmiljön och landskapsbilden.
Det innebär att en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6:e kapitel ska göras och en
miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats. Länsstyrelsen har
2015-06-02 meddelat att man instämmer i kommunens bedömning. I ett avgränsningssamråd som hållits med Länsstyrelsen har ett antal andra aspekter bedömts
vara viktiga att belysa varför MKB:n totalt sett avgränsats till att behandla följande
aspekter:
•
•
•
•

Kulturmiljö och landskapsbild
Naturmiljö
Ytvatten
Människors hälsa i form av störningar från idrottsplatsen, främst påverkan
från buller och ljus.

Miljökonsekvensbeskrivningen sammanfattas nedan och medföljer som bilaga till
planbeskrivningen.

Konsekvenser av planens genomförande
Kulturmiljö och landskapsbild

Den nya tillfartsvägen medför att prästgårdsmarkens karaktär som odlingslandskap blir otydligare. Den torpliknande klubbstugan vid Prästgårdsvägen kan
komma att rivas vilket medför negativ påverkan på det sammantagna
kulturlandskapet. Klubbstugan kulturhistoriska värde är inte till fullo utredd. Det kan
konstateras att stugan delvis är förvanskad, men att grund och stomme sannolikt
härrör från 1800-talet. Stugan kan eventuellt betraktas som ett sekundärt uttryck
för riksintresset och kan motsvara särskilt värdefull i plan- och bygglagens mening.
Utvecklingen av idrottsplatsen ger negativ påverkan genom att siktlinjer riskeras att
brytas och att nya byggnader och läktare dominerar området och förändrar dess
karaktär. Utformningen och placeringen av byggnader, läktare etc. har stor
betydelse för hur stor påverkan från IP blir. Samtidigt syftar detaljplanen till att
skydda den riksintressanta miljön vilket medför ett indirekt skydd, och genom att
reglera golfbanan hindras igenväxning samt att byggnader och större markåtgärder görs. Fornlämning RAÄ Täby 256:2, en stensträng ligger i direkt
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anslutning till den nya vägen. Vid byggande av vägen bör den stängslas in för att
inte skadas.
Den norra delen av gravfältet RAÄ Täby 12:1 och dess närområde ligger numera
inom ett område planlagt som NATUR och påverkas därmed inte av
idrottsplatsens utveckling.
Sammantaget och med nuvarande kunskaper bedöms planförslaget medföra liten
till måttlig negativ konsekvens för den riksintressanta kulturmiljön.
De största värdena i landskapsbilden är variationen i skala, innehåll och
möjligheter till utblickar. Utformning och placering av byggnader och läktare har
stor betydelse för planens påverkan på landskapsbilden och kulturmiljön.
I förslag A redovisas bebyggelse utmed den östra gränsen i dalgångens riktning.
Detta minimerar intrånget i landskapsrummet och utblickar behålls. Byggnader kan
uppföras antingen som souterräng mot slänten i gränsen mot skogen för att frigöra
så stor öppen yta som möjligt eller friliggande med distans till slänten så att
utrymmet emellan inte uppfattas som en baksida. Slänten har behållits i nuvarande
läge med undantag av en utbyggnad/utfyllnad för en ramp in på området. Rampen
ger dock både ytterligare intrång i dalgången och skapar baksidor. I alternativ B
kan placering av läktaren i en riktning tvärs dalgången innebära skymda siktlinjer.
Vissa delar av verksamheten kommer att behöva stängslas in. Beroende på
placering av ytor och byggnader på IP kan stängsel komma att bli nödvändiga som
skydd mot Fornstigen. Skyddsnät från golfbollar för människor och bilar kan
behöva sättas upp vilket påverkar landskapsbilden.
Naturmiljö

Idrottsområdet ligger inom grönkilen Angarnskilen som har vida jordbrukslandskap och stora strövvänliga skogsområden. En utbyggnad av idrottsområdet
enligt planförslaget innebär att mindre områden av barr- och blandskog, en
trädridå och en hage kommer tas i anspråk. Den nya väganslutningen gör ett
begränsat intrång i betesmarker. Två stora sälgar med vissa biologiska värden
riskerar att behöva avverkas. Sälgarna ska dock så långt möjligt sparas vilket
särskilt bör beaktas vid anläggandet av parkeringsytan. De två alternativa
utformningsförslagen bedöms ge likvärdiga konsekvenser för naturmiljövärdena.
Inga av de påverkade områdena hyser några höga naturvärdena varför de
sammantagna negativa konsekvenserna bedöms som små. Detaljplanen innebär
att de öppna markerna inom idrottsområdet och golfbanan inte försvårar
spridningssambandet inom Angarnskilen eller allmänhetens möjlighet att röra sig
mellan de norra och södra delarna ner till Stolpskogen.
Dagvatten

Dagvatten från planområdet avleds i dag via ett befintligt markavvattningsföretag
som avvattnar golfbaneområdet och idrottsplatsen och ansluter till allmänt
dagvattensystem i Frejagränd. Recipient för dagvatten är Vallentunasjön.
Vallentunasjön är en definierad vattenförekomst med ”otillfredsställande ekologisk
status” och ”god kemisk status” med undantag för kvicksilver och polybromerade
difenyleter som överskrider gränsen för god status i samtliga svenska

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2012/4-20| 2017-06-20

Sida 40 av 48

vattenförekomster. Miljökvalitetsnormen innebär att ”god ekologisk status” ska vara
uppnådd 2027, och den kemiska statusen får inte försämras jämfört med nuläget.
Den planerade förändringen av idrottsplatsen med ny matcharena, ny tillfartsväg
och kompletterande bostadsbebyggelse med föreslagna åtgärder kommer att
resultera i ökade dagvattenmängder och ökade föroreningsmängder. Åtgärder
behöver därför vidtas för att inte öka belastningen på recipienten från planområdet.
Föreslagna åtgärder innebär att föroreningsmängderna minskar för flertalet
studerade parametrar. Detaljplanen bidrar till att den viktigaste föroreningsparametern (fosfor) för det största miljöproblemet (övergödning) kan minskas
något. För kväve, nickel och kvicksilver visar beräkningarna dock på en ökning av
de årliga mängderna med mellan 10-20%. Samtidigt kan konstateras att
föroreningshalterna sjunker för samtliga parametrar. De ämnen i dagvatten som är
utslagsgivande för statusklassningen är fosfor och kvicksilver. I och med att
halterna minskar så innebär detaljplanen att arbetet med att uppnå MKN inte
försvåras. Förutom åtgärder för att minimera dagvattenpåverkan från nya
planområden arbetar kommunen också med åtgärder i befintliga områden för att
minska belastningen på Vallentunasjön. Ett dussintal dagvattenreningsåtgärder
har genomförts eller planeras att genomföras inom Vallentunasjöns avrinningsområde enbart inom Täby kommun.
Fördröjningsåtgärder reducerar flödena och höjdsättningen begränsar konsekvenserna i samband med extrem nederbörd. Även om översvämning Inträffar kan
vattendjupen begränsas till maximalt någon decimeter inom de ytor där
framkomlighet behöver säkerställas, och skador på byggnader kan undvikas.
På grund av översvämningsrisken medges inte källare för de nya bostäderna.
De principer för dagvattenhantering som föreslås i dagvattenutredningen bedöms
vara tillräckliga. Ytor för dagvattenhantering redovisas på plankartan. Inget
dagvatten avleds till Natura 2000-området.
Buller

Det finns inga speciella riktvärden för buller från idrottsplatser, utöver motorsportbanor och skjutbanor, vilka inte är relevanta för idrottsverksamheten. Mer relevant
kan vara riktvärden för externt industribuller från Naturvårdsverket som ska vara
vägledande vid tillsynsärenden. Även Boverket har en vägledning för industribuller
som gäller för planläggning av nya bostäder. I Boverkets vägledning anges olika
zoner som kan användas vid planläggning (A och B) där B innebär att högre nivåer
kan accepteras om det finns en ljuddämpad sida av bostaden.
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Maximalni
vå*,
(dBA)

Ekvivalent ljudnivå (dBA)
Utrymme

Naturvårdsverkets
vägledning:
Bostäder vid fasad,
uteplatser och andra
vistelseytor i bostadens
närhet.
Boverkets vägledning för
ny bebyggelse:
Zon A
Bostadsbyggnader bör
kunna accepteras upp till
angivna nivåer.
Zon B
Bostäder bör kunna
accepteras förutsatt att
tillgång till ljuddämpad
sida ** finns och att
byggnaderna
bulleranpassas.

Dag
,
kl
0618

Kväll, kl 18-22
samt lördag,
söndag/ helgdag
kl 06-18

Natt,
kl 2206

Natt,
kl 22-06

50

45

40

55

50

45

45

55

60

55

50

55

*Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid annat än enstaka tillfällen.
** Ljuddämpad sida anges som ekvivalent ljudnivå på 45 dBA kl 06-22 samt 40 dB nattetid kl 22-06.

Tabell: Riktvärden från Naturvårdsverkets vägledning av industribuller och Boverkets vägledning för
industribuller vid planläggning av bostäder. Frifältsvärden.

För inomhusvärden kan Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
och Boverkets byggregler BBR användas.
Sammanfattningsvis är det svårt att fastställa vilka riktvärden som ska gälla. Mot
bakgrund av nämnda vägledningar och de nya bestämmelserna om omgivningsbuller har kommunen kommit fram till att utgångspunkten för bedömning av buller
från idrottsplatsen ska vara Boverkets vägledning. För de nya bostäderna som
planläggs precis norr om IP tillämpas zon B eftersom en ljuddämpad sida ska
anordnas. För befintliga bostäder används istället zon A. Zon A är samma värden
som i Naturvårdsverkets vägledning, undantaget ekvivalentnivåerna nattetid.
Eftersom idrottsplatsen inte ska användas efter kl. 22.00 är dessa inte relevanta.
Även maxinivåer är angivna endast mellan kl. 22.00 och 06.00 och tillämpas
således inte. Maxnivåer är också svåra att beräkna och uppskatta.
Under säsong bedrivs idag träning i regel kl. 08.00-22.00 på samtliga planer alla
veckans dagar. Träningen sker i regel främst mellan kl 17-20 när ungdomarna
tränar och upp till 200 personer kan röra sig på IP samtidigt, i bytena mellan
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träningstiderna. Vidare genomförs 15 matcher i superettan per säsong. Matcherna
drar en publik på 1000-2000 personer. Publikrekordet för 2015 år säsong var
precis över 2000 åskådare. Förutom matcher i superettan genomförs andra
matcher serier som U21, U19 och U17 och S:t Erikscupen. Dessa matcher drar
dock mycket liten publik och är enligt IK Frej närmast att jämföra med pojkmatcher
i S:t Erikscupen. De stora evenemangen är således matcherna i superettan. Den
läktare som finns på matchplanens östra sida är nyligen uppförd med ett
tidsbegränsat bygglov och har plats för ungefär 1000 åskådare. Mitt emot, längs
planens västra sida finns en mindre läktare
Innan samrådet gjordes en översiktlig bullerutredning. Efter samrådet har en
fördjupad utredning med beräkningar för dagens situation och olika tränings- och
matchförhållanden gjorts. Då genomfördes också mätningar från en match i
superettan (juli 2016) för att inhämta källdata och referensvärden.
Beräkningarna har gjorts för utformningsalternativ A eftersom detta, med sin
närhet till bostäderna, kan bli mest störande och därmed dimensionerade i fråga
om åtgärdsbehov.

Utdrag ur bullerkarta: Beräkning av ekvivalenta ljudnivåer, 2 meter över mark, vid en träningssituation
i nuläget.
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Utdrag ur bullerkarta. Ungefärligt läge för ny bostadsbebyggelse norr om fotbollsplanen. Beräknade
ekvivalenta bullernivåer, 2 meter över mark, normal träning. Utan skärmningar.

Utdrag ur bullerkarta.Beräknade ekvivalenta bullernivåer, 2 meter över mark, vid fullsatt arena. Med
skärmar (gröna linjer) på norra sidan samt en tät baksida på västra läktaren.

Det kan konstateras att de nya bostäderna inom planområdet kan innehålla
Boverkets riktvärden för zon B i de allra flesta fall eftersom en ljuddämpad sida ska
anordnas. För de närmsta befintliga bostäderna kommer bullernivåerna vid
vardagsträning och mellanstora matcher att bli ungefär jämförbara med idag, men
överskrida riktvärden för zon A, framförallt vid matcherna. Inomhusnivåer kommer
dock att klaras vid den normala verksamheten om matcher med mindre publik.
De stora matcherna, med fullsatt arena, ger upphov till de högsta bullernivåerna
och vid en utformning likt alternativ A beräknas riktvärden överskridas med många
decibel för befintliga bostäder, medan de nya bostäderna beräknas tangera
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Boverkets riktvärden. De ”mellanstora” matcherna, motsvarande superettan,
bedöms ske vid ett begränsat antal tillfällen, cirka 15 gånger per år. De tillfällen där
arenan är fullsatt bedöms kunna uppstå vid ett fåtal tillfällen per år. Dessutom är
matcherna begränsade till ett par timmar. Dessa tillfällen kan dock upplevas
störande, liksom det kan göra med den kontinuerligt pågående träningen. Genom
att planen ger möjlighet till uppförande av bullerskärmar bedöms störningarna, om
sådana åtgärder utförs, kunna begränsas något. Ur störningssynpunkt, vid
framförallt större evenemang, är det mest fördelaktigt att huvudarenan placeras
längre bort från bebyggelsen som i utformningsalternativ B.
Trafikbuller kan minska till viss del i bostadsområdet vilket är positivt men i
gengäld uppstår buller intill den nya infarten. Bullernivåerna bedöms emellertid inte
bli särskilt höga och antas bli under 40 dB(A) i närliggande skogsområde där
planer på en framtida stadspark finns.
Ljusstörningar

Våren 2016 monterades en ny belysning på befintliga master. Belysningen drivs i
tre steg 200, 400 och 800 lux. 800 lux används endast vid matcher i Superettan
och de lägre stegen vid normal träning. Vid en utbyggnad av idrottsplatsen kan
belysningen komma att uppgraderas ytterligare. Valet av belysning för en framtida
utbyggnad av IP är avgörande för hur störande ljuset kan bli i omgivande
bebyggelse. Störningar som kan uppstå utöver ökat spilljus på tomten är även
bländning från armaturerna samt att himlen ovanför hela IP lyses upp. Med en
anläggning enligt de belysningskrav som Fotbollsförbundet kräver för tv-matcher
kommer området att belysas betydligt starkare än idag vid dessa tillfällen. För
alternativ A riskerar detta att ge kraftigt spilljus långt in i villaområdet.
Fotbollsförbundets arenakrav är 1200 lux för vertikal medelbelysningsstyrka. 1200
lux är betydligt starkare ljus och riskerar att orsaka spilljus långt in i villaområdet
vid alternativ A. Ett 20-tal hus ligger enligt utförd beräkning på nivåer över 2 lux på
tomten, varav de närmast planerade bostäderna kan få upp emot 20-50 lux. Det
bör noteras att beräkningen inte tar hänsyn till exempelvis byggnader, vegetation
och topografi varför ljusspridningen troligtvis inte blir så omfattande som bilderna
gör gällande. Beräkningen bygger på ett antagande med fyrpunktsbelysning och
betydligt högre master än idag. Skuggor som bildas bakom avskärmande objekt
kan också vara störande.
Alternativ B bedöms ge betydligt mindre störningar för närboende under matchtillfällen. Huvuddelen av tiden kommer belysningen dock vara svagare men
riskerar ändå att kunna vara störande, främst för de närmast belägna och nya
planerade bostäderna. Andra störningar, utöver det beräknade infallande spil-ljuset
på tomten, är att himlen över idrottsplatsen kommer att lysas upp. Särskilt vid
matcher riskerar det att lysa upp himlen ovan området på långt håll
(himmelsuppljusning). Ljusstörningarna kan begränsas genom att välja flera och
lägre master istället för fyra höga master placerade vid hörnorna. Ett antal åtgärder
kan vidtas. Exempelvis hur belysningen riktas och skärmas. Enligt
kommunfastigheter kommer ett antal reglersystem installeras i och med ett nytt
teknikhus som håller på att färdigställas som gör att den starkaste belysningen
bara går att använda under stormatcher samt att man stänger av ljuset när
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aktiviteter inte pågår. Ljusstyrkan ska, enligt uppgift från leverantören, avta något
med tiden.

Beräknad belysningsstyrka Eh på marknivå med dagens anläggning,
utbredning horisontellt här redovisad med 400 lux.

Alt A. Belysningsstyrka Eh på marknivå för dagens anläggning, utbredning horisontellt, här redovisad
med 800 lux.
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Belysningsstyrka Eh på marknivå, utbredning horisontellt, anläggning med 1200 lux, 36 meters höga
belysningsstolpar i hörnen på matchplanen. Den vänstra bilden visar alternativ A och högra alternativ
B.

Hästallergen

I Boverkets ”Vägledning för planering för och invid djurhållning” framgår att
allergener sprids främst inom de närmaste 50- 100 metrarna från en hästanläggning. Här framhålls också att vid en planeringssituation bör de faktiska
förhållandena i närområdet vara styrande vid bedömning av vad som är ett
lämpligt avstånd. För en detaljplan ”Ängsvägen” som Täby kommun tidigare
arbetat med på södra sidan om Prästgårdsvägen beslutade Länsstyrelsen att 50
meter var ett tillräckligt skyddsavstånd mellan kvartersmark för bostadsbebyggelse
och betesfålla. Prästgårdsstallet med 22 stallplatser är beläget strax norr om
Prästgårdsvägen. Den nya bostadsbebyggelsens ligger som närmast cirka 110120 meter från den närmaste beteshagen. Mellan husen och hagen ligger dels
idrottsplatsen, men också skog på en höjd. Den förhärskande vindriktningen är
sydvästlig, vilket gör att de nya bostäderna inte ligger i vindens riktning. Denna del
av Täby kyrkby ligger i ett område som angränsar till ett område och landskap med
lantlig karaktär vilket bör vägas in i bedömningen. Med utgångspunkt från dessa
förhållanden bedöms inte hästverksamheten innebära några negativa konsekvenser för de nya bostäderna.

Uppföljning
Enligt miljöbalken ska MKB:n innehålla en redogörelse för åtgärder som planeras
för uppföljning av den betydande miljöpåverkan. I MKB:n föreslås ett antal bevakningspunkter. Inför antagande av detaljplanen kommer en särskild sammanställning upprättas som redovisar hur uppföljning sker samt hur miljöaspekterna
har integrerats i detaljplanen.
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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORETS SAMMANVÄGDA
BEDÖMNING
Med planförslaget säkras möjligheterna till en utveckling av idrotts- och motionsverksamheterna i den norra delen av kommunen. Det ligger därmed i linje med
översiktsplanens intentioner att, genom en mångfald av miljöer med naturmark,
planteringar, träd, lek- och aktivitetsytor, stimulera till en rik utevistelse i parker och
grönområden. Gällande översiktsplan anger idrottsområde för idrottsplatsen och
större park- och naturområde för den del där golfbanan ligger. Området beskrivs
även ha höga till mycket höga rekreativa värden. Golfbanan har funnits på platsen
sedan 1991 och är en uppskattat fritidssyssla där även många ungdomar är
engagerade. Anläggningens fortsatta verksamhet bidrar till just den variation av
miljöer för utevistelse som kommunen eftersträvar.
I genomförandet av planförslaget görs en avvägning mellan olika intressen. Den
nya infartsvägen föreslås i ett område som är av riksintresse för kulturmiljövården
och mindre områden av golfbanan och hästhagarna berörs. Påverkan bedöms
dock vara måttlig på områdets kulturmiljövärden. De öppna markerna inom
idrottsområdet och golfbanan behålls till stor del med detaljplanen och
spridningsmöjligheten genom Angarnskilen försvåras inte. Allmänheten kan
fortfarande röra sig mellan norra och södra delen. Fornstigen berörs inte.
Ljud- och ljus från idrottsplatsen kan komma att vara störande för intilliggande
bostäder men åtgärder kan vidtas som minskar störningarna.
Idrottsverksamheterna säkras och kan utvecklas. Till detta kan läggas en tillfredsställande trafiklösning för idrottsplatsen som bidrar till en lättnad i trafikbelastningen i det närliggande bostadsområdet. Golfanläggningen i sig och med
planbestämmelser om att marken ska hållas öppen, skyddar det öppna landskapet. Allt detta är positivt för kommuninvånarna.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun i
samarbete med Eva Strömbäck, WSP Sverige AB.
SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Annelie Mellin
planarkitekt

Helena Purmonen
tf planchef
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