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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen syftar till att ändra markanvändningen på ett antal fastigheter inom
Enhagens industriområde. Ursprunglig detaljplan S220 anger kontor och industri
på fastigheterna, men då efterfrågan på dessa verksamheter i dagsläget inte
motsvarar det behov som fanns när planen upprättades har flera tidsbegränsade
bygglov getts för andra verksamheter, främst skolor, inom området. Dessa
verksamheter måste nu befästas långsiktigt genom upprättande av ny detaljplan.
Byggrätterna anpassas och utökas för att bekräfta befintliga byggnader samt för
att öka områdets flexibilitet inför framtiden.
Detaljplanen har upprättats enligt PBL 2010:900 före 2 januari 2015.

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Inom planområdet finns inga riksintressen och planen bedöms ej strida mot några
bestämmelser om hushållning med mark och vatten.

PLANDATA
Lägesbestämning
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Areal
Detaljplanområdet är 56 647 m2 stort och omfattar nästan hela Enhagens
industriområde i Enhagen.

Markägoförhållanden

Klövern AB är största fastighetsägare inom planområdet och äger alla fastigheter
utom den kommunalt ägda fastigheten Roslags-Näsby 28:7 samt Ventilen 2 som
ägs av Tibble Förvaltning AB.
Angränsande fastigheter öster, norr och väster om planområdet ägs av Täby
kommun. Svänghjulet 4 ägs av Heba Enhagen AB. För denna fastighet antogs
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2013 en ny detaljplan vilken medger vård- och omsorgsboende och kontor.
Topplocket 1 är en privat villafastighet.
Planområdet angränsar mot Danderyds kommun i söder.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Gällande översiktsplan ”Det nya Täby – Översiktsplan 2010-2030” anger för
området markanvändningen ”Huvudsakligen arbetsplatser” vilket går i linje med
intentionerna i ny detaljplan.

Regional stadskärna
Beslut om att upprätta en fördjupad översiktsplan för Täbys regionala stadskärna
fattades av stadsbyggnadsnämnden 2015-06-16. Arbetet syftar till att definiera
riktlinjer kring hur den regionala stadskärnan kan utvecklas för att binda ihop
pågående utvecklingsområden Västra Roslags-Näsby, Täby centrum och Täby
Park på ett stadsmässigt sätt. Den regionala stadskärnan inkluderar området för
ny detaljplan för Enhagens verksamhetsområde.
Inom ramen för den fördjupade översiktsplanen genomförs en utredning kring en
spårvägsförbindelse västerut mot Kista från Näsbypark via Centralvägen och
Enhagsvägen. Hänsyn till denna eventuella framtida spårväg har tagits i denna
detaljplan i form av en 10 meters prickmark-zon längs Enhagsvägen, vilken fanns
med i ursprunglig detaljplan S220 för området. Vidare har byggrätterna justerats
utifrån S220 i syfte att göra området mer flexibelt med hänsyn till den framtida
utveckling som förväntas ske inom den regionala stadskärnan.
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För området gäller den ursprungliga detaljplanen S220 som antogs 1985 och
som för området anger markanvändningen kontor och industri, samt park.
Därefter har planen perforerats av flera nyare detaljplaner.
D025 antogs 1989 för att möjliggöra tillskapandet av en villafastighet på det som
tidigare var parkmark.
D054 antogs 1991 dels för att möjliggöra uppförandet av en tennishall på
fastigheten där Lidl ligger idag och dels för att ändra gällande detaljplan (S220)
så att den anpassas till bildade fastigheter och utbyggd gata i området.
D285 antogs 2013 i syfte att möjliggöra uppförande av ett vård- och
omsorgsboende.
I samband med att ny detaljplan upprättas kan S220 och D054 släckas.

Program för planområdet
Något program har inte upprättas för området.

Grönplan
Täby kommuns grönplan Halva Täby grönt visar visionen för kommunens parkoch naturområden. Den redovisar skogspartiet inom planområdet (RoslagsNäsby 28:7) som ”övrig natur” med lågt rekreativt värde. Grönplanen antogs
2005-02-15 av miljö-och byggnämnden (nuvarande stadsbyggnadsnämnden)

Bullerprogram
Täby kommun antog ett bullerprogram 2009-10-20. I programmet finns inga
ställningstaganden för hantering av buller på skolor och skolgårdar.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv beslutade
2011-06-13 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ny
detaljplan för Svänghjulet 1 och 3, del av fastigheten Svänghjulet 2, Kannringen 1
och 2 samt Ventilen 1 och 2 med syfte att utöka tillåten markanvändning till att
förutom kontor även omfatta skoländamål samt omsorgsverksamhet.
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv beslutade
2014-06-02 att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utöka planområdet i syfte
att djupare se över vilka verksamheter som lämpar sig i området samt hur dessa
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kan fungera tillsammans. Detta innebär också att detaljplanerna S220 och D054
kan släckas.

Planeringsbakgrund
I området finns flera planstridiga verksamheter som kommit till stånd genom så
kallade tidsbegränsade bygglov. Tidsbegränsade bygglov kan ges när önskad
verksamhet inte har stöd i gällande detaljplan. År 2008 kom en lagändring i PBL
som begränsade möjligheten att förlänga de tidsbegränsade byggloven. Tidigare
kunde bygglov ges för tio år och förlängas tio år till. Gällande lagstiftning innebär
att perioden halverats och att tidsbegränsat bygglov bara kan ges i 10 år och
sedan förlängas i ytterligare 5 år (max 15 år sammanlagt). Detta har fått till följd
att bland annat många förskolor, skolor och fritidshem är i en situation där det
tidsbegränsade lovet har gått ut eller är på väg att gå ut och att det inte är
juridiskt möjligt att besluta om någon förlängning av bygglovet, trots att det finns
ett fortsatt behov av verksamheten.
För att kunna meddela permanent bygglov för de verksamheter som endast har
tidsbegränsat bygglov krävs att detaljplanen ändras.
Klövern Ella AB och Klövern Neptunus AB inkom 2011-05-03 med ansökan om
planändring för deras fastigheter i Enhagens industriområde då de ej getts nya
tidsbegränsade bygglov för flera av deras hyresgästers verksamheter i området.
Tibble Förvaltning AB, vilka äger fastigheten Ventilen 2, har ställt sig positiva till
att ingå i planområdet och har i samband med detta förfrågat en ändrad
markanvändning samt en utökad byggrätt för att kunna bygga på två våningar
med möjlighet att uppföra tillfälliga övernattningsmöjligheter för deras
kontorsanställda. För denna markanvändning föreslås en bestämmelse om
tillfällig vistelse införas. Denna bestämmelse ingår i Boverkets allmänna råd som
utkom 2014 och syftar till att möjliggöra för konferenslokaler och hotell och den
har efter avstämning med Boverket bedömts som lämplig för den verksamhet
som åsyftas på Ventilen 2. Med tillfällig vistelse avses här möjlighet till boende
under en begränsad period, dock maximalt tre månader per boendeperiod.
Bestämmelsen om tillfällig vistelse har även använts för att befästa de
korttidsboenden som finns inom området i den nya detaljplanen. På dessa
boenden bor funktionsnedsatta under vissa dagar i veckan och det är inte frågan
om permanenta bostäder.
I det ursprungliga planuppdraget och det utökade uppdraget har det inte varit
fråga om att planlägga för bostäder, varför detta ej utretts.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Bebyggelseområden
Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Inom planområdet bedrivs verksamheter med tidsbegränsade bygglov, som av
juridiska skäl inte längre kan förlängas.
Planförslaget innebär en mer blandad typ av bebyggelse inom området. Riktlinjen
är att tillåta olika typer verksamheter så att området bättre kan anpassas efter hur
behovet på marknaden ser ut. De verksamheter som kan tillåtas ska ha en
begränsad omgivningspåverkan för att ej störa de skolor, förskolor och boenden
som tillåts i ny detaljplan.
På fastigheterna Svänghjulet 1, Kannringen 1, Kannringen 2 samt Ventilen 2
föreslås högstadieskola och gymnasium men ej skolor för lägre årskurser då
dessa fastigheter ej medger lämpliga utemiljöer för yngre barn ur utrymmes- och
bullersynpunkt.
Svänghjulet 1
Fastigheten utnyttjas idag som skola,
restaurang och kontor. I ny detaljplan
föreslås markanvändningen ZKS1C1
(Verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan, kontor, högstadieskola/gymnasium, restaurang).

Svänghjulet 2
Fastigheten utnyttjas idag som skola,
korttidsboende och kontor. I ny detaljplan
föreslås markanvändningen ZKSO
(Verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan, kontor, skola,
tillfällig vistelse).
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Svänghjulet 3
Fastigheten utnyttjas idag som kontor. I ny
detaljplan föreslås markanvändningen ZKO
(Verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan, kontor, tillfällig
vistelse).

Kannringen 1
Fastigheten utnyttjas idag som skola, vårdoch korttidsboende, kontor och butik. I ny
detaljplan föreslås markanvändningen
ZKS1O (Verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan, kontor, högstadieskola/gymnasium, tillfällig vistelse)
Kannringen 2
Fastigheten utnyttjas idag som kontor. I ny
detaljplan föreslås markanvändningen
ZKS1O (Verksamheter med begränsad
omgivningspåverkan, kontor, högstadieskola/gymnasium, tillfällig vistelse)

Ventilen 1
På fastigheten bedrivs kontor, butik och
lager. I ny detaljplan föreslås
markanvändningen ZKO (Verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan,
kontor, tillfällig vistelse).
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Ventilen 2
På fastigheten bedrivs småindustri och
kontor. I ny detaljplan föreslås
markanvändningen ZKJO (Verksamheter
med begränsad omgivningspåverkan,
kontor, lätt industri, tillfällig vistelse)

Byggrätter
Fastigheternas byggrätt omformuleras i ny detaljplan gentemot tidigare detaljplan
S220 för att göra området mer flexibelt med hänsyn till den utveckling som sker
inom den regionala stadskärnan, samt för att inrymma befintliga byggnader då
vissa av dessa har överskridit den byggrätt som satts i detaljplan S220. Vissa
fastigheter får något utökade möjligheter att bygga vilket kan ses som rimligt med
tanke på den förtätning som förväntas ske inom den regionala stadskärnan samt
med hänsyn till den kontext som finns. På angränsande fastigheten Svänghjulet
4 finns en nockhöjdsbestämmelse på 16 meter. I förhållande till Täbyvägen och
skogspartiet i öster ligger planområdet i en lågpunkt och i och med detta tar
höjdskillnaderna ner skalan. Längs planområdets södra gräns finns en zon med
prickmark som garanterar ett skyddsavstånd till villabebyggelsen i Danderyds
kommun. Enhagsvägen är en trafikerad väg med verksamheter längs hela
sträckningen.
Ägarna till Ventilen 2 har inkommit med begäran om att bygga på sin byggnad,
vilket medges med den nya byggrätten.

Exempel Kannringen 1
(ny nockhöjd 13 m, tidigare byggnadshöjd 7,5 m)
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Exempel Svänghjulet 1
(ny nockhöjd 15 m, tidigare byggnadshöjd 7,5 m)

Exempel Ventilen 2
(ny nockhöjd 14 m, tidigare byggnadshöjd 7,5 m)

Skolgårdar
Enligt PBL ska tomter som tas i anspråk för skola eller förskola ha tillräckligt stor
friyta som är lämplig för lek och utevistelse på tomten eller i närheten av denna.
Täby kommun har inte några egna riktlinjer gällande barns utemiljöer på skolor
och förskolor inom kommunen. I Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga –
En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans
utemiljö” bedöms att 30 kvm friyta per barn är rimligt för grundskolor och 40 kvm
per barn för förskolor. Vidare lyfter man fram att forskning visar att den totala
friytan bör överstiga 3000 kvm (oavsett barnmängd) eftersom barngrupper
annars kan få svårigheter med att utveckla lek och socialt samspel.
Mark- och miljööverdomstolen har i en praxisbildande dom (Miljööverdomstolen,
Svea hovrätt, mål nr. M 238-00) fastslagit att åtgärder ska vidtas om de
ekvivalenta ljudnivåerna överstiger 55 dBA någonstans på en skolgård/lekyta.
Svänghjulet 1
På Svänghjulet 1 upptar Täby Friskola en stor del av befintlig byggnad. Skolan
har elever från årskurs 6-9. Skolgården på cirka 1000 kvm är idag relativt fattig
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och utgörs av en markparkering kompletterad med ett lusthus, en basketplan och
en bandyplan samt parkeringsytor för cyklar. Skolgården är även utsatt för buller,
se avsnittet Buller. Tillgång till bullerfria utemiljöer finns dock på fastighetens
södra sida.

Skolgården på Svänghjulet 1

I princip hela skolgården på Svänghjulet 1 överskrider acceptable bullernivåer.
Att bygga bullerskärmar för att uppnå acceptabla nivåer på skolgården har ej
setts som möjligt då dessa behöver placeras inom fastigheten och eftersom
Täbyvägen och Enhagsvägen båda ligger flera meter över skolgården skulle
bullerskärmarna behöva vara orimligt höga. Det alternativ som föreslås, och som
har godkänts av fastighetsägaren, är att skolgården flyttas till den södra sidan av
fastigheten där bullernivåerna är mycket lägre, se kapitel Buller. För att garantera
att skolgården flyttas har en bestämmelse om högsta ekvivalenta ljudnivå om 55
dB(A) på skolgård införts på plankartan.
Det nya läget gör även att skolgården kan utökas i storlek och närma sig riktlinjen
om minst 3000 kvm. Med hänsyn till den begränsade tillgången till lämpliga
utemiljöer har dock en bestämmelse införts på plankartan som reglerar att
förskolor och lågstadieskolor ej får uppföras på fastigheten.
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Svänghjulet 2
På Svänghjulet 2 drivs en särförskola där en anlagd skolgård om cirka 400 kvm
finns. På fastigheten drivs även ett gymnasium som saknar skolgård. Det är dock
möjliget att i framtiden kunna ta i anspråk yta från parkeringsplatserna för att
kunna anlägga en större skolgård.

Kannringen 1
På Kannringen 1 drivs ett
gymnasium som saknar skolgård.
Precis som på Svänghjulet 1 har det även på denna fastighet införts en
bestämmelse som reglerar att endast gymnasie- och högstadieskolor får
uppföras. Detta med hänsyn till bristande tillgång till lämpliga utemiljöer. I
dagsläget saknas skolgård men tillgång till yta finns på fastighetens södra sida.
Parkeringsplatser kan flyttas till annan plats på fastigheten, se bild nedan. Vid
ansökan för permanent bygglov bör det redovisas hur lämplig skolgård kan
utformas.
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Kannringen 2
Även på Kannringen 2 föreslås högstadieskola och gymnasium att tillåtas.
Tillgång till bullerfria utemiljöer finns på fastighetens södra sida, alternativt kan
samutnyttjande ske med Kannringen 1.

Övrig bebyggelse
I planområdet ingår en transformatorstation.

Byggnadskultur och gestaltning
Planområdet omges av mestadels villor och radhus, samt Lidl:s handelstomt norr
om planområdet. Traktens bebyggelse har vuxit fram successivt under det
senaste seklet och har därigenom fått en heterogen och varierad karaktär. Olika
arkitektoniska stilar, skiftande volymer, material och färger samsas sida vid sida.
Bland villabebyggelsen är träpanel, tegel och puts de dominerande materialen,
medan även plåt, skivmaterial och målad betong förekommer i kontors- och
industribyggnaderna.
Flertalet av byggnaderna i området har en karaktär av en solitär, placerad mer
eller mindre mitt på tomten omgiven av markparkering. Gränsen mot gatan
markeras av häckar, staket eller träd, och på så sätt bibehålls karaktären av
kontinuerlig grönska längs gaturummet. Ett annat gemensamt drag för en
majoritet av byggnaderna är olika former av sadeltak, ibland plåtklädda men
oftast täckta med takpannor av tegel eller betong.
Med den utökade byggrätten ges möjlighet att förändra byggnadernas
arkitektoniska uttryck men bedömningen har gjorts att omkringliggande område
tål en förändring vad gäller skala och uttryck. Några kulturhistoriska byggnader
eller omgivningar finns inte att ta hänsyn till.
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Kommersiell service
Livsmedelsaffären Lidl ligger ca 100 meter norr om planområdet.

Tillgänglighet
Området nås med bil från Enhagsvägen. Som gångtrafikant kan området nås via
tre övergångsställen över Enhagsvägen samt via en gångväg från
Norrhagsvägen i Danderyds kommun. Utöver gångvägen hålls området separerat
från Danderyds kommun genom en 18 m bred planterad yta, vars funktion är att
skapa en jämn övergång från Enhagens verksamhetsområde till det
angränsande villaområdet på andra sidan kommungränsen.

Mark och natur
Mark och vegetation
Planområdet består till största delen av bebyggd kvartersmark med stor andel
hårdgjorda ytor. Området berörs inte av några skyddsvärden enligt Miljöbalken
och har heller inte några höga naturvärden. Längs med Enhagsslingan finns en
allé med stora popplar. Marken är relativt plan i hela planområdet. Marken inom
de bebyggda delarna av planområdet utgörs av lera. Geoteknisk undersökning
som genomförts på angränsande fastigheten Svänghjulet 4 visar på ett ytligt
lager, ca 2 meter tjockt, av fyllnadsmassor.

Park och rekreation
Enhagsparken är planområdets närmsta park och belägen på andra sidan
Enhagsvägen. Genom parken löper ett välanvänt promenadstråk mellan
Skarpäng och Roslags-Näsby. Här finns stora öppna gräsytor som inbjuder till
spontanidrott och storvuxna träd och buskar som ger platsen karaktär och
inramning. I mitten av parken ligger en grusbollplan. Enhagsparken har 2012
byggts om till stadspark för sydvästra Täby. Parken har fått en ny lekplats med
cirkustema, en bandyplan och en ny boulebana. Parken har också fått fler
sittplatser, helt ny belysning och nya träd- och perennplanteringar.

Fornlämningar
Några kända fornlämningar finns ej inom planområdet.

Höga vattenstånd
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På Enhagsslingans har fastighetsägarna rapporterat att det blir stopp i
dagvattenbrunnarna och att vatten samlas på vägytan på två platser, se bild
nedan. Den dagvattenutredning som upprättats 2016-04-15 av WSP visar att det
på de privata fastigheterna i stor utsträckning sker ett lokalt omhändertagande av
dagvattnet. Dock sker avrinning från angränsande parkeringsytor varför en
lösning med ”gupp” som leder vattnet mot genomsläppliga ytor på privat mark har
kommunicerats med fastighetsägarna. Resterande vatten som ansamlas längs
Enhagsslingan är dagvatten från kommunens vägfastighet.

På plats A uppstår problemet med vattenansamlingen för att området är en
lågpunkt utan dagvattenbrunn. På plats B uppstår vattenansamlingar eftersom
befintliga brunnslock sitter för högt i förhållande till gatan. Med detta som
bakgrund föreslås följande lösningar:
Plats A: Ny dagvattenbrunn anläggs. Åtgärden finns inlagd i den Beläggningsplan
som kommunens trafikenhet jobbar efter.
Plats B: Kommunens trafikenhet ser över de befintliga brunnarna och höjdsätter
dessa mot omkringliggande gata med rätt fall så att vattenmassor ej ansamlas.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Enhagsslingan är ca 7 med bred och ca 300 m lång gata med trottoarer på båda
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sidor och ansluter i väster och öster till Enhagsvägen. Enhagsvägen är en ca 7 m
bred huvudled mellan Roslags Näsby och Täbyvägen. Även Enhagsvägen har
trottoarer på båda sidor.
Utmed Enhagsvägens norra sida löper en gång- och cykelväg mellan RoslagsNäsby och Täbyvägen. En gångväg längs med Svänghjulet 2 ansluter till
Enhagsslingan från Norrhagsvägen och gör det möjligt att nå området från
villaområdet i Danderyd.

Kollektivtrafik
På Enhagsvägen ligger närmaste busshållplats. Där går buss nr 604 från
Danderyds sjukhus via Täby Centrum och Grindtorp och åter till Danderyds
sjukhus. Där går också nattbuss 691 mellan Danderyds sjukhus och Hägernäs
via Näsbypark. På Täbyvägen med ca 300 m gångavstånd går buss 611 mellan
Danderyds sjukhus och Vallentuna och buss 613 mellan Danderyds sjukhus och
Skarpäng. På Täbyvägen vid Byalagsvägen, gångavstånd drygt 700 m, går buss
614 mellan Danderyds sjukhus och Hägernäs. Avståndet till Roslagsbanans
närmaste station Roslags Näsby är strax över 1 kilometer.
Parkering, varumottagning, utfarter
På Enhagsslingan råder datumparkering och på Enhagsvägen parkeringsförbud.
Parkering inom respektive fastighet skall anordnas enligt aktuell parkeringsnorm.

Störningar
Buller
Området utsätts för buller från trafiken på Täbyvägen och Enhagsvägen. Då
korttidsboenden och undervisningslokaler uppförs ska fasad dämpa till 30 dB(A)
ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus.
Byggnaderna inom området är uppförda på 80-talet och bedöms klara dessa
nivåer. När permanent bygglov söks för dessa verksamheter ska dock detta
klargöras och eventuellt kan fasad- och/eller fönsteråtgärder behövas för att
uppnå dessa nivåer.
De verksamheter som detaljplanen tillåter inom området ska vara av icke
störande karaktär och bör därmed inte ha någon påtaglig påverkan på
bullernivåerna.
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Kommunens bullerkartläggning 2016

På de bullerutsatta fastigheterna Svänghjulet 1 och Kannringen 1 bedrivs sedan
många år tillbaka skolverksamhet i form av högstadieskola och gymnasieskola
som gjorts möjliga med tidsbegränsade bygglov. Hur de bullerutsatta
skolgårdarna hanteras beskrivs under Bebyggelseområden – Skolgårdar.
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för luft klaras idag med god marginal och planförslaget
medför inte någon risk för framtida överskridanden.

Risk
Området är inte beläget i närheten av någon miljöfarlig verksamhet eller
transportled för farligt gods. Inga risker för ras, skred eller erosion föreligger.
Längs Enhagsslingan råder dock risk för översvämning på grund av
kapacitetsbrist i dagvattenledningarna. Åtgärder för att hantera detta presenteras
under Höga vattenstånd.
Marken i området är känslig för sättningar på grund av lermäktigheten och några
mindre sättningar har uppstått på Enhagsslingan.

Teknisk försörjning
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Dagvatten
Stora Värtan är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv med
”Otillfredsställande ekologisk status” statusklassning utförd 2009 och den
preliminära bedömningen utförd 2015 är ”Måttligt god ekologisk status”.
Miljökvalitetsnormen innebär at ”God ekologisk status” ska uppnås senast år
2027.
Täby kommuns antagna dagvattenpolicy uttrycker bland annat att krav ska ställas
på lokalt omhändertagande av dagvatten och att icke genomsläppliga ytor ska
minimeras. Därför har information om att alla komplementbyggnader ska utföras
med gröna tak införts på plankartan. Gröna tak kan behöva gödslas, men detta
behöver nödvändigtvis inte bidra med näringsämnen till recipienten då
fördröjningen ger mindre flöden.
Enligt Täbys ABVA (Allmänna Bestämmelser för vatten och avlopp) ska
fastigheter med mer än 1000 m2 hårdgjord yta förses med flödesfördröjning till
minst 50 %. Dessutom ska erforderlig oljeavskiljning anordnas på fastigheter med
parkeringsytor för fler än 20 fordon.
Den dagvattenutredning som har upprättats av WSP 2016-04-15 (reviderad
2017-01-20) för området har visat att det i dagsläget på de privata fastigheterna
sker ett lokalt omhändertagande av dagvatten i relativt stor utsträckning.
Byggnaderna inom de flesta fastigheterna har utanpåliggande stuprör med
utkastare mot genomsläppliga ytor. Det finns även stuprörsbrunnar med
skräpfilter vilket indikerar på att takdagvattnet leds till stenkistor, se bild nedan.
Då det finns goda möjligheter till lokalt omhändertagande av takdagvattnet på de
gräs- och planteringsytor som omger byggnaderna har denna lösning
kommunicerats med fastighetsägarna, vilka ställer sig positiva till denna lösning.
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Typisk installation i området

Utredningen redovisar att dagvattnet från parkeringsytorna på de privata
fastigheterna leds till infiltrations-/fördröjningsmagasin med dräneringsledningar.
Med detta som bakgrund konstateras dels att inga dagvattenledningar från
fastigheterna är direktanslutna till kommunens ledningar och dels konstateras
även att erforderlig fördröjning sker inom fastigheterna för att uppnå ABVA:s krav
om fördröjning. Utredningen redovisar att de magasin som finns har en kapacitet
på 300 m3 och att fördröjningsbehovet är 25 m3, varför detta krav ses som
uppnått med marginal.
Då erforderlig oljeavskiljning saknas för parkeringsytorna i dagsläget har en
dialog förts med fastighetsägaren att dessa måste installeras för att detaljplanen
ska kunna antas. Fastighetsägaren har för avsikt att installera dessa i samband
med planens antagande.
Inom projektet med den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna kommer
en övergripande dagvattenutredning att genomföras, där Enhagens
verksamhetsområde kommer ingå. I denna utredning ska det utredas ifall större
ytor på kommunal mark inom området kan avsättas för fördröjning och rening av
dagvatten för kommunens VA-nät. Detta kan ge stor effekt på miljökvalitetsnormerna i recipienten Stora Värtan.

Vatten och avlopp
Fastigheterna är anslutna till kommunens VA-nät.
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Värme
Under 2012 påbörjades utbyggnad av fjärrvärmenätet i Täby kommun. I en första
etapp byggs nätet ut mellan Roslags-Näsby, Täby centrum och Arninge, men
planer finns på att bygga ut nätet västerut längs Enhagsvägen. När detta kan ske
är ej fastställt. På fastigheten Ventilen 1 finns bergvärme.

Avfall
Närmaste återvinningsstation (ÅVS) för förpackningar och tidningar ligger ett par
hundra meter från planområdet, men förslag är att någon form av FNI
(fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar) uppförs.

Brottsförebyggande åtgärder
Ny detaljplan innebär att Enhagens verksamhetsområde får ett mer blandat
bestånd av verksamheter vilket medför att mer människor kommer röra sig i
området under dygnets alla timmar, vilket kan få en positiv effekt på upplevd
trygghet inom området.

Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget strider inte mot gällande översiktsplan och bedöms inte strida mot
några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar.

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
Detaljplanen berör inga riksintressen och bedöms inte medföra betydande risker
för människors hälsa eller för miljön. En behovsbedömning har upprättats där det
konstaterats att detaljplanen ej medför betydande miljöpåverkan. Separat
miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att upprättas för detaljplanen.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Samrådsbeslut tas i stadsbyggnadsnämnden i juni 2016. Granskning sker kvartal
1 2017 och antagande beräknas kvartal 2 2017.
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Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år från den dag planen vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna anläggningar (Roslags Näsby 28:7).

Avtal
Plankostnadsavtal har tecknats med fastighetsägarna inom området, Klövern AB
och Tibble Förvaltning AB. Avtalen regler kostnaden för upprättande av ny
detaljplan samt fördelningen mellan fastighetsägarna.
Exploateringsavtal har ej bedömts som nödvändigt.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Berörda fastigheter
Svänghjulet 1
Svänghjulet 2
Svänghjulet 3
Kannringen 1
Kannringen 2
Ventilen 1
Ventilen 2
Roslags Näsby 28:7

Servitut
Ett flertal avtalsservitut för VA-ledningar och officialservitut för utfarter är
upprättade på fastigheterna, se nedan. Dessa påverkas ej under detaljplanens
genomförande.
Fastighet

Servitut (akt)

Typ

Svänghjulet 1

01-IM4-87/9862.1
01-IM4-53/1019.1
0160-1990/037/2.1

Avtalsservitut (VA-ledningar)
Avtalsservitut (Ledning)
Officialservitut (Utfart)
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Svänghjulet 2

01-IM4-37/5285.1*

Avtalsservitut (Ledning mm.)

Svänghjulet 3

01-IM4-87/9862.1
01-IM4-53/1019.1
0160-1990/037/2.1

Avtalsservitut (VA-ledningar)
Avtalsservitut (Ledning)
Officialservitut (Utfart)

Kannringen 1

01-IM4-37/5286.2*

Avtalsservitut (Ledning)

Kannringen 2

01-IM4-37/5286.1*

Avtalsservitut (Ledning)

Ventilen 1

01-IM4-37/5287.1*
01-IM4-89/16972.1
0160-0358/1986

Avtalsservitut (Ledning mm.)
Avtalsservitut (Ledning mm.)
Officialservitut (Utfart)

Ventilen 2

01-IM4-89/24905.1
01-IM4-37/5287.1*
0160-0358/1986

Avtalsservitut (VA-ledningar)
Avtalsservitut (Ledning mm.)
Officialservitut (Utfart)

* Servitut som bildats 1937 i samband med att köpekontrakt upprättats för stamfastighetens
avstyckning. Servituten reglerar att VA-, el- och andra ledningar får läggas på fastigheterna
utan ersättning. Dessa servitut har dock inga ledningar kopplade till sig utan de kommunala
VA-ledningarna som ligger på fastigheterna har nya servitut (se listan ovan).

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

EKONOMISKA FRÅGOR
Plan- och genomförandeekonomi
Detaljplanens upprättande bekostas av fastighetsägarna inom området genom
plankostnadsavtal.
För att lösa problemet med vattenansamlingar på Enhagsslingan ska en ny brunn
anläggas. Kostnaden för denna utgift tas av kommunens driftenhet då åtgärden
innefattas i den Anläggningsplan som enheten tagit fram.
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TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Dagvattenutredning 2016-04-15, kompletterad 2017-01-20.

Ledningar
Ett flertal kommunala VA-ledningar berör flera fastigheter inom planområdet.
Dessa skyddas med avtalsservitut (se avsnitt servitut). Detaljplanen medför inga
ledningsomläggningar.

Buller
Området utsätts för buller från Enhagsvägen och Täbyvägen. Bullerbestämmelse
har införts för skolgårdar för att garantera att de uppförs på lämpliga platser.

Dagvattenhantering
Utförd dagvattenutredning visar att dagvatten fördröjs inom de privata
fastigheterna i enighet med ABVA:s krav. Föreslagna åtgärder för att lösa
problemen med vattenansamlingar på Enhagsslingan finns redovisade under
Höga vattenstånd. Oljeavskiljare finns ej för parkeringsplatserna inom området
men bör installeras omgående av fastighetsägarna.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har upprättats av:
Hans Guldevall, planarkitekt
Emma Östlund, miljöplanerare
Rebecka Jenryd, VA-ingenjör
Jakob Weinert, bygglovhandläggare
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