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Fastigheter längs med Prästgårdsvägen
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BAKGRUND
En detaljplan för Täby IP håller på att tas fram på stadsbyggnadskontoret i Täby. I
samband med den nya detaljplanen som ska möjliggöra en utveckling av Täby IP
görs en utredning av en ny tillfartsväg som går från Prästgårdsvägen och ansluter
norrut mot planerad parkering. Man ser samtidigt över möjligheten att bygga ca nio
stycken radhus på befintlig grusparkering norr om Täby IP. Enligt tidigare beslut ska
planprocessen även pröva lämpligheten i att utvidga verksamhetsområdet för VA,
för att kunna möjliggöra en VA-anslutning av fastigheten Prästgården 2:9.
Täby kommun är fastighetsägare och förvaltningen av idrottsplatsen utförs av Täby
kommunfastigheter AB (TFAB). TFAB har anlitat en arkitektfirma som har tagit fram
två alternativa utformningar av den framtida verksamheten på Täby IP.

UTREDNING
Verksamheter och anläggningar i planförslag Täby IP
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Utredningen grundar sig på det material som finns framtaget för detaljplaneområdet,
av Täby kommun erhållen grundkarta och lägeskarta för ledningar i området samt
information från kontakter med ledningsägare.

Figur 1. Planområdets ungefärliga utbredning.

I detta skede finns följande underlag framtagen.
·
·
·

TFAB:s två arkitektalternativ för utförande av Täby IP. 3P-arkitekter januari
2016.
Utredningsförslag på tillfartsväg WSP januari 2016.
Skissförslag på nya radhus.
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I utredningen har grundkarta samt tillgång till kartsystem för VA-ledningar erhållits
från Täby kommun.
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Figur 2. Täby IP Alternativ A. (3P arkitekter 160126 för TFAB).

Figur 3. Täby IP Alternativ B. (3P arkitekter 160126 för TFAB).
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Figur 4. Vy från Prästgårdsvägen mot norr som schematiskt visar planerad infartsväg
från Prästgårdsvägen samt ny plan för Täby IP (Alternativ A, 3P-arkitekter 2016).

Figur 5. Nya radhus planeras på befintlig parkering norr om Täby IP vid Hövdingavägen.
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Tidigare VA-utlåtande
En tidigare VA-utredning (Kusoffsky et al, 2014) visar på två stycken möjliga anslutningspunkter för fastigheten Prästgården 2:9. Dels till det kommunala ledningsnätet,
S300 och V150, norr om Täby IP, där även IP har sin befintliga anslutningspunkt
och dels väster om järnvägen (Roslagsbanan) i korsningen Prästgårdsvägen/Ledungsvägen/Blotvägen. Här finns en spillvattenledning, S800, samt en vattenledning, V100. Ledningar som försörjer Vikingagårdens förskola (Täby Kyrkby
8:2) är privata och konstaterades vara för klena för att tillföra ytterligare fastigheter.

Förutsättningar
Utredningen är gjord för ett tidigt planeringsskede. Det innebär att man normalt ser
det som en fördel att ha marginaler när man beräknar för ett framtida ledningsnät. I
utredningen är en önskvärd lutning på spillvattenledningar i självfall satt till 10 promille samt att de har en marktäckning på 1,6 meter över lednings hjässa.
Vad gäller alla föreslagna anslutningar måste kapacitetsberäkningar göras i kommunens befintliga VA-nät för att undersöka behovet av förstärkningar på det kommunala nätet eller inne på fastigheter. Detta görs av Täby kommuns VA-enhet.
Vatten är trycksatt vilket gör det lättare att placera och dra fram. Det är oftast mest
kostnadseffektivt att lägga alla VA-ledningar tillsammans och samordna schakten
vilket är antaget i denna utredning.
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Information från ledningssägare i området har inhämtats för ett tidigt skede. Vidare
ledningssamordning behövs. Befintliga ledningar enligt figuren nedan. Inne på Täby
IP:s fastighet finns, enligt nyttjanderättsavtal, en vattenledning med spolpost samt
vattenmätarbrunn i nord-sydlig riktning mot golfbanan, dvs fastigheten Prästgården
2:1 som används för sommarvatten. Ledningens sträckning på fastigheten Prästgården 2:1 är okänd i dagsläget och behöver utredas i samband med att avtalet
hanteras i nästa skede.
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Figur 6. Befintligt ledningar kring detaljplaneområdet.
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Nya radhus på befintlig parkering norr om Täby IP
På den befintliga parkeringen norr om Täby IP planeras i dagsläget att 9 stycken
radhus ska byggas. Den befintliga parkeringsytan lutar svagt ner mot Täby IP och
gång och cykelvägen mellan IP och villaområdet.

Befintliga ledningar
VA-ledningar
Befintligt ledningsnät för VA finns nedströms denna yta och ligger i gång och cykelvägen som går mellan villorna i nord-sydlig riktning mellan Friggavägen och Täby
IP. Lägsta vattengång är +17,90. Det finns även befintligt VA-nät i Hövdingavägen
som angränsar i väster mot parkeringen. Hövdingavägen fungerar som infartsväg till
parkeringen och Täby IP och är högre belägen jämfört med parkeringsytan. Lägsta
vattengång i korsningen Hövdingavägen-Ryavägen är +18,96.
El
Ellevio har ledningar i GC-banan mellan villorna där de har en servis in till Täby IP
norrirån. Nuvarande verksamhet på Täby IP behöver reservkraft för att kunna klara
kapacitetsbehovet. Ellevio har i samband med byggandet av transformatorstationen
vid Täby IP ökat möjligheterna att försörja hela området med el och kan ersätta reservkraften när den är färdigbyggd.
Ellevio har även ledningar i Hövdingavägen och försörjer via U-området i parkeringen norr om IP, villorna öster om parkeringen.
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Tele och fiber
Tele och fiber finns i Hövdingavägen samt i Friggavägen och Ryavägen.

Framtida teknisk försörjning
VA-ledningar
För att ansluta till Hövdingavägen måste marken för den planerade bebyggelsen
höjas med uppåt en meter för att få självfall med ca 6 promille och en marktäckning
på ca 1,5 m mot en anslutningspunkt vid korsningen Hövdingavägen-Ryavägen.
Alternativet är att erbjuda en anslutningspunkt och sedan låta den nya bebyggelsen
lösa sin VA-försörjning internt med en angiven vattengång som förutsättning. Det
kan tillexempel innebära en samfälld lösning eller pumpning från några av fastigheterna.
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Figur 7. Befintligt ledningsnät som beaktats som möjliga anslutningspunkter för nya
radhus.
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Eftersom ytan lutar svagt österut är det avrinningsmässigt mest naturligt för att med
självfall ansluta de nya radhusen till befintligt ledningsnät vid Täby IP:s anslutningspunkt i GC-banan (Frejagränd). Utifrån befintliga marknivåer kan anslutning av de
nya radhusen ske med ca 6 promilles fall och en marktäckning på ca 1,4 meter.
Detta anslutningsförslag innebär dock att ledningarna behöver gå på Täby kommuns fastighet. Den nya bebyggelsen kan genom servitut på Täby kommuns fastighet ansluta mot GC-banan.
Den bebyggelse som i dagsläget planeras på Täby IP innebär även att nya ledningar läggs i just denna del av fastigheten som radhusens anslutning behöver gå i.
Samordning bör ske snarast för samförläggning alternativt att planerade ledningsdimensioner ses över.
I samrådshandlingen föreslås en anslutning av radhusen till förbindelsepunkt i Hövdingavägen – Ryavägen. Det finns fördelar med att anslutning istället sker till förbindelsepunkt i Frejavägen, men också komplikationer varför detta alternativ behöver
utredas bättre till nästa skede.
Ett U-område kan skapas på radhusfastigheten (Täby Kyrkby 27:1) för att kommunen ska kunna erbjuda den nya bebyggelsen individuella förbindelsepunkter i (eventuellt nybildade fastigheters) fastighetsgräns.
Markförhållandena för de nya radhusen är enligt SGU:s jordartskarta postglacial
lera. På Täby IP utför man i dagläget en geoteknisk utredning som kan vara vägledande även för denna del av planen.
El/Tele/Opto
Kapacitet av el och tele och fiber finns som kan försörja de planerade radhusen.
Marknadens utformning av fibernätet innebär att ledningsägare inte bygger ut sitt
ledningsnät om någon annan ledningsägare väljs. Vidare samordning med ledningsägare behövs i följande projektskeden. Ledningssamordningsmöte önskas från
flera ledningsägare.
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Fastigheter längs med Prästgårdsvägen
Fastigheterna längs med Prästgårdsvägen (Prästgården 2:1, 2:7, 2:8 och 2:9) belägna väster och sydväst om planområdet ingår ej i verksamhetsområde för allmän
VA-försörjning. Formellt kan antalet fastigheter i detta område inte anses vara tillräckligt stort för att enligt vattentjänstlagen ses som ett ”större sammanhang” där
kommunal VA-försörjning ska ombesörjas.
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Krav på kvaliteten på enskilda avlopp hanteras av kommunens miljö och hälsoskyddskontor. I nuläget har fastigheterna enskilda avlopp av varierande slag. Enligt
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (Björkhem 2016) har 5 av de 6
byggnaderna/verksamheterna indraget enskilt vatten. Två av fastigheterna har fått
yttrande om att se över sitt enskilda avlopp. Delar av fastigheten Prästgården 2:9
ligger inom Natura 2000 område vilket begränsar möjligheterna för infiltrationsanläggning och där ett slutet system är ett krav.

Figur 8. Område med fastigheter/byggnader som utreds för eventuell anslutning till
kommunal VA-nät.
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Enligt kommunens tidigare utlåtande (Kusoffsky 2014) om möjligheterna att ansluta
fastigheten Prästgården 2:9 till kommunalt VA-nät hänvisade man till att vidare se
över denna fråga i samband med detaljplanen för Täby IP. Tidigare utredning konstaterade att ett förslag att ansluta till de ledningar som försörjer Vikingagårdens
förskola (Täby Kyrkby 8:2) inte är möjligt på grund av att det är privata ledningar
samt att de har för liten dimension för att klara ytterligare anslutning.

Anslutning till kommunalt VA norrut via ny tillfartsväg till Täby IP
Enligt studerat vägförslag planeras den nya tillfartsvägen till Täby IP gå in från
Prästgårdsvägen väster om golfbyggnaden på fastigheten Prästgården 2:1. Vägen
går vidare norrut längs med kanten av golfbanan och angör planerad parkering på
Täby IP.
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Vattenledning och självfallsledningar för spillvatten kan anläggas i samband med att
vägen byggs. Det begränsar intrånget på annan mark och schakter kan samordas.
Ett sådant ledningssystem kan försörja fastigheterna uppströms infarten. Dock ligger två av de aktuella fastigheterna nedströms den nya vägen. En anslutning av
dessa två fastigheter med självfall går men det innebär ett schaktdjup på ca 4 meter
där den nya vägen svänger upp mot Täby IP. Här är tillfartsvägens högsta punkt.
Denna beräkning bygger på en marktäckning på 1,5 meter vid fastigheterna och en
ledningslutning på 6 promille. En sådan djup schakt kan även påverka den kulturmiljölämning som finns vid starten på den nya infartsvägen.

Figur 9. Skiss över förslag på kommunal anslutning norrut, genom VA-ledningar i ny
tillfartsväg mot anslutningspunkt norr om Täby IP.
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Alternativ anslutning för dessa fastigheter är pumpning eller att anlägga en ledning
söder om byggnaderna som ansluter mot den nya tillfartsvägen. Detta innebär även
att ett U-område måste skapas på fastighet Prästgården 2:1.
Den nya tillfartsvägen behöver korsa ett befintligt dike som ersätts med en trumma.
Ledningarnas korsning av trumman under vägen behöva studeras noggrant för att
få en bra teknisk lösning.
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När tillfartsvägen ansluter till planerad parkering på Täby IP är man inne på Täby
kommuns fastighet. Kortaste vägen till befintligt kommunalt ledningsnät är att korsa
över IP-området. Det är inte optimalt med tanke på befintlig och planerad verksamhet inom området. För att slippa gå med de kommunala ledningarna vidare inne på
IP-området där det finns många befintliga ledningar, samt att fler ledningar i mark
kommer att behövas för den planerade verksamheten har ett alternativ utretts där
ledningarna går i ett västligt läge via bussparkeringen samt längs med (i arkitektförslag A för utformning av IP) bortasupporterläktaren och vidare norrut. Sedan vidare,
i fastighetsgräns, öster ut i befintlig GC-väg till befintligt VA-nät i Frejagränd där
Täby IP har sin befintliga anslutningspunkt. För att gå denna väg behövs U-område
för kommunala ledningar skapas i detaljplanen på denna sträcka. Samordning med
verksamheten på Täby IP och övriga ledningsdragningar som i dagsläget planeras
behövs samt med de planerade radhusen.

Figur 10. Ledningsdragning för VA-ledningar inne på TFAB:s fastighet markeras som
U-område i plankartan för Täby IP.
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Marknivån där den nya tillfartsvägen ansluter till den planerade IP-parkering planeras till ca +21 meter. För att gå enligt föreslagen sträcka måste man gå ner i marktäckning på 1,5 meter i denna del samt att hålla en ledningslutning på 6 promille för
att klara befintlig anslutningsnivå (+17,90).
Starten på den planerade tillfartsvägen vid Prästgårdsvägen ligger på sandig morän för att sedan gå över till postglacial lera. En moränrygg korsar mellan stallfastigheten och golfhuset i sydvästlig-nordöstlig riktning och sträcker sig ut i halva golfbaneområdet.

Anslutning västerut via planerad GC-väg
Enligt tidigare utlåtande (Kusoffsky 2014) skulle en anslutning till befintligt ledningsnät, väster om Roslagsbanan, kunna vara möjlig för fastigheterna längs Prästgårdsvägen, väster och söder om detaljplaneområdet. En samordning med den nya
gång- och cykelväg som planeras på norra sidan av Prästgårdsvägen skulle kunna
nyttjas för samordning av bland annat schakter vid ledningsdragning. Tidplanen för
gång- och cykelvägen är att den är planerad för 2017 (Wennberg 2016). Det är vanligen dyrt att korsa med ledningar under en järnväg men schaktfria metoder finns för
ledningsdragning vilket skulle kunna begränsa intrång och kostnader. Kostnaderna
beror också på markförhållandena då tex lera är billigare att trycka sig igenom medan berg är dyrt. I detta område är det enligt SGU:s jordartskarta postglacial lera.
För att gå under järnvägen måste samordning ske med SL.
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Det är svårt att ansluta samtliga fastigheterna/byggnaderna med självfall västerut då
Prästgårdsvägen först går i en uppförsbacke innan vägen sluttar nerför mot järnvägskorsningen. Det är fastighet Prästgården 2:7 samt stallområdet och maskinoch trädgårdsfirmans byggnader som kan få självfall i detta förslag. För Prästgården
2:9 kan det bli svårt att ansluta med självfall då byggnaden ligger i bakslänt dvs nedanför vägens nivå. Övriga fastigheter behöver ha pumpning.
Den nya GC-vägen är inte projekterad men förmodas till största del följa befintlig
terräng på norra sidan av Prästgårdsvägen och ansluta till befintlig GC-bana vid
järnvägen. Efter passage med järnvägen ligger GC-vägen något högre än Prästgårdsvägen. Marken är vidare flack mot befintligt ledningsnät. Befintliga ledningar
rinner söder ut dvs de kommer i Blotvägen och rinner vidare i Ledungsvägen. Ledningar kan dras vidare rakt fram i GC-vägen och ansluta i Blotvägen på +vg 13,31.
Anslutningspunkt för spillvatten föreslås dock vara i korsningen Prästgårdsvägen/Ledungsvägen/Blotvägen för att vinna höjd. Ledningarna föreslås att efter korsningen med järnvägen gå mot sydväst ut till Prästgårdsvägen (eventuellt behövs
viss uppfyllnad för att klara övergången) för att gå vidare i Prästgårdsvägen och ansluta i korsningen, S800, där vattengången för spillvatten ligger på +13,19 och till
V100. Vatten kan anslutas tidigare (V150) i befintlig GC-väg.
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Figur 11. Anslutningsförslag västerut. Skiss över föreslagen sträcka för VA-ledningar.
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Ny planerad Käppalatunnel i området
Enligt Käppalaförbundet (Olsson 2016) pågår förprojektering av ny spillvattentunnel
som planeras att ligga på 20-30 meters djup. Tidplanen i dagsläget är att den ska
kunna vara i drift 2020-2021. Enligt planeringen kommer tunneln att gå förbi aktuellt
detaljplaneområde. Det är kostsamt att ansluta sig till tunneln bland annat för att
den ligger djupt belägen samt att man måste spränga i berg. Därför är det oftast inte
kostnadseffektivt att ansluta ett fåtal fastigheter utan det är normalt mer fördelaktigt
att ansluta till lokalt nät. Detta är dock en bedömningfråga och bör finnas med som
en framtida alternativ hantering. Vatten som är trycksatt kan lättare anläggas och
bör i så fall dras i den nya tillfartsvägen mot Täby IP.

Slutsats avseende anslutning av fastigheter längs Prästgårdsvägen
Antalet fastigheter är litet och utgör inte en bebyggelsegrupp där kommunen har
skyldighet att ordna VA-försörjning. Avståndet till befintligt verksamhetsområde är
stort, och inte heller genom närhetsprincipen kan ett kommunalt ansvar anses föreligga. Utredningen visar att det krävs anläggning av en omfattande ledningssträcka
för att nå fram till närmsta anslutningspunkt. VA-huvudmannen anser inte att en sådan anslutning är motiverad utifrån vattentjänstlagen eller är kostnadsmässigt försvarbar för ett fåtal fastigheter.
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Ledningar på Täby IP
Fastighetsägaren,Täby kommun, planerar genom TFAB, att bygga ut sin fastighet i
omgångar mot den föreslagna detaljplanen för Täby IP. Fastighetsägaren har egen
rådighet över ledningar för eget bruk men det rekommenderas att utbyggnader sker
med fullt utbyggd detaljplan som mål för att begränsa ledningsschakter och störningsmoment på befintliga anläggningar.

Befintliga ledningar
VA-ledningar
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Täby IP har en anslutningspunkt till kommunalt VA-nät i norra delen se figuren nedan.

Figur 12. Befintlig förbindelsepunkt VA för Täby IP.

Befintliga ledningar har inte dokumenterats på fastigheten på ett fullgott sätt genom
åren vilket kan komplicera ombyggnationer i området. Tillräckliga utrymmen i mark
för att ledningar av olika slag ska få plats bör samordnas i tidigt skede och säkras
innan detaljplanen godkänns. Sektioner på behovet av ledningar/teknisk infrastruktur bör göras i ett tidigt skede för att säkra upp att plats finns för befintliga och nya
ledningar. Inmätning av ledningar bör göras successivt.
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El
Ellevio har ledningar i GC-banan mellan villorna där de har en servis in till Täby IP
norrifrån. För att klara energibehovet idagsläget har TFAB i samarbete med Ellevio
fått beviljat ett bygglov för en ny transformatorstation på fastigheten. Det innebär att
den kan ersätta den reservkraft som idag används på IP-området för att klara kapacitetsbehovet.
Tele/Fiber/Opto
Fiberkabel finns indraget till Täby IP och fotbollsklubben, IK Frej, handhar detta
utan fastighetsägarens försorg. Dvs har sett till att fiberkabel finns som klarar av att
försörja den framtida utbyggnaden och de krav som ställs på den framtida verksamheten (Fristedt 2015).

Framtida teknisk försörjning
VA-ledningar
I samband med planerade byggnationer på Täby IP för att nå upp till dagens anläggningskrav planeras nya VA-ledningar att dras inne på fastigheten för att försörja
nya byggnader och verksamheter.

\\ser01col1se\Common Projects\5117\10224445\3_Dokument\36_PM_Rapport\160307PM
VA och ledningssamordning kompr.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

TFAB och i dagsläget projekterande arkitekt har vetskap om behovet av att samordna ledningar inom fastigheten och att ta fram ledningssektioner för att samordna
teknisk infrastruktur och behovet av övriga anläggningar för planerad framtida verksamhet inom fastigheten. De är även medvetna om behovet av att undersöka möjligheten att uppnå önskvärt kapacitetsbehov och att arbeten utanför fastigheten för
att uppnå detta kan behöva göras hos ledningsägarna i god tid innan verksamheten
kan starta.
Självfall på spillvattenledningar bör prioriteras för att undvika pumpning. De låga
marklutningarna inom området kan komplicera detta om WC etc placeras för långt i
från anslutningspunkten.
Bevattning av planen vid matcher kräver uppfyllnad av den vattentank som finns
nedgrävd inne på fastigheten. Hur denna försörjning påverkar det kommunala vattennätet utreds i samband med den planerade kapacitetsberäkningen för ledningsnätet.
Förstärkning/tryckstegring kan komma att behövas internt inom fastigheten för att
klara av tex bevattnings av planer vid matcher. Kapacitetsutredning på nätet kommer attt ge vidare svar på detta.
Brandvattenbehovet för den framtida verksamheten på Täby IP ska bedömas i samråd med Räddningstjänsten.
Det planeras för en restaurang inne på IP-området. Eftersom VA-huvudmannen
endast har skyldigheter att ta emot normalt hushållspillvatten krävs normalt att en
fettavskiljare behöver installeras för att begränsa mängden fett till ledningssystemet.
Detta bör projekteringsmässigt och höjdmässigt beaktas i tidigt skede för bästa placering. Anmälan krävs till Täby kommuns VA-enhet.
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El
Förstärkning kommer att behöva göras för att få fram elförsörjning till en fullt utbyggd detaljplan med de krav som ställs på anläggningen och verksamheten. TFAB
är medvetna om att kontakter med ledningsägaren måste tas för att förbereda för
denna utbyggnad i ett tidigt skede. En ytterligare transformatorstation kommer att
behövas i området. Matning norrifrån.
E-område för den pågående byggnaden på ca 8x8meter samt U-område för ledningar behövs. Om en ny ytterligare transformatorstation tillkommer behövs 10x10
meter. Det ska vara 8 m skyddsavstånd till närmaste byggnad där människor stadigvarande vistas. Platsen ska vara tillgänglig dygnet runt alla veckodagar och åtkomlig med bil.
Tele/Fiber/Opto
Behovet av nytt kablage är oklart i detta skede men flera ledningsägare finns i näheten som kan försörja Täby IP med kanalisation.

Ledningar inom detaljplan förutom Täby IP och radhusen
Belysning av tillfartsväg
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I dagsläget finns el-ledningar, luftledningar längs Prästgårdsvägen som ägs av Ellevio, som försörjer fastigheterna längs vägen. Stolparna är samordnade med kommunens belysning av denna del av Prästgårdsvägen (Uman 2016).
Den nya tillfartsvägen behöver belysning. Belysning bör samordas med den planerade GC-vägen längs med Prästgårdsvägen. I samband med detta projekt är Ellevio
intresserade av att lägga ner sina luftledningar i mark (Safou 2016). Samordning för
samschakt ser förslagsvis med ett gemensamt ledningssamordningsmöte för de två
projekten.

Kanalisationsbehov för framtiden
Efter kontakter med ledningsägare kan ledningssamordningen sammanfattas enligt
bilden nedan. Vidare ledningssamordning behövs i ett tidigt skede samt samordning
med omgivande projekt. Svenska stadsnät har kablar i Ryavägen och Friggavägen
och vill bli kontaktade för eventuell samschakt i senare skede.
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Figur 13. Kanalisationsbehov för framtiden.

Samordningssektion
Samordningssektion behövs i ett tidigt skede tas fram i den norra delen av Täby IP
om U-område skapas där flera ledningssägare är beroende av utrymmet. Uområdet utbredning beror av vilka försörjningsalternativ som väljs. Även den geo-
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teknik som i dagläget tas fram för de nya planerade byggnaderna inne på Täby IP
kan ge vidare kunsap om möjliga schaktslänter som kan komma att påverka Uområdets utbredning dåbla befinlig byggnad på IP hamnar nära Uområdesgränsen. Behovet av att ta fram ytterligare sektioner bör ses över i det fortsatta planeringsarbetet.

Figur 14. Samordningsbehov för ledningar.
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