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Maria Björk

Detaljplan för Västra Roslags-Näsby, del av Roslags-Näsby
28:7 m.fl., Roslags-Näsby
SAMMANFATTNING AV PLANPROCESSEN
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med program enligt ÄPBL
(1987:10). I översiktsplanen, Det nya Täby, är Västra Roslags-Näsby redovisat
som ett större förändringsområde för blandad bebyggelse. Kommunstyrelsens
stadsbyggnadsutskott uppdrog 2009-09-07 åt stadsbyggnadsnämnden att
upprätta förslag till detaljplan för Västra Roslags-Näsby avseende bostads- och
kontorsbebyggelse. Beslut om samråd togs av stadsbyggnadsnämnden 2013-1210 § 184 och beslut om utställning togs av Stadsbyggnadsnämnden i 2016-10-18
§ 140.
Program
Ett planprogram för området godkändes av Stadsbyggnadsnämnden 2010-06-15
§ 86. Programmet var utsänt för programsamråd under perioden 22 juni till den
30 september 2010. Den 18 augusti hölls ett samrådsmöte. De synpunkter som
inkom under programsamrådet handlade främst om vilken typ av bebyggelse
som ska uppföras och hur höga byggnaderna ska bli, vilka byggnader som ska
bevaras, antal boende och vilken betydelse arkitekttävlingen skulle få i det
fortsatta planarbetet. Boende och verksamhetsutövare efterfrågade tydligare
information gällande eventuella rivningar.
Handlingar
Program för Västra Roslags-Näsby 2010-06-15.
Remiss
Länsstyrelsen meddelade att de delar kommunens uppfattning att detaljplanen
inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan.
Samrådsmöte
Den 18 augusti hölls ett samrådsmöte för programmet.
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Ändringar efter programsamråd
Planområdet justerades efter programmet då utbyggnaden av Roslagsbanan
beslutats hanteras utanför detaljplanen för Västra Roslags-Näsby.
Plansamråd
Samrådshandlingarna godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013-12-10 § 184.
Samrådet pågick under perioden 7 januari till och med 4 februari 2014.
Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen och Trafikverket beviljades förlängd svarstid till
11 respektive 14 februari. Synpunkterna från medborgarna under samrådet
handlade om skuggning, insyn och bullerstörningar för boende norr om den
planerade bebyggelsen, rivningar av byggnader, att området görs för tätt och för
högt, trafik, synpunkter på för få infartsparkeringar, önskemål om att möjliggöra
för fler hyresrätter inom området, fler parkeringsplatser för cykel.
Handlingar
Plankarta 2013-12-02
Planbeskrivning 2013-08-29 rev 2013-12-02
Genomförandebeskrivning 2013-08-29 rev 2013-12-02
Illustrationsplan 2013-08-29 rev 2013-12-02
Programsamrådsredogörelse 2013-08-29 rev 2013-12-02
Gestaltningsprogram 2013-08-29
Hållbarhetsprogram 2013-08-29 rev 2013-12-02
Grönytefaktor 2013-08-29
Remiss
Länsstyrelsen lämnade synpunkter på placering av bostadsbebyggelsen intill
farligt godsled, avståndet behövde utökas till utställningen i annat fall kan planen
bli aktuell för överprövning.
Samrådsmöte
Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 21 januari.
Ändringar efter samråd
Efter samrådet har flera stora ändringar gjorts bland annat med anledning av
riskfrågan, omtag för placering av bebyggelse har gjorts för det nordöstra
kvarteret intill Centralvägen samt liknande justeringar för det nordvästra kvarteret
intill Enhagsvägen. Till utställningen har också flerbostadshuset på fastigheten
Blåklinten 1 beslutats att rivas. Som kompensation för uteblivna hyresrätter har
en ny byggrätt lagts till detaljplanen i den västra delen. Byggrätten har anvisats
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som hyresrätt i ramavtalet med exploatören. Infartsparkeringen har flyttats till den
östra sidan om järnvägen och fler bostäder har möjliggjorts inom detaljplanen på
den plats där parkeringshuset tidigare var placerat. De äldre byggnaderna
Elverket och gamla kommunhuset har getts en ändrad användning och
möjliggörs för studentbostäder. Antalet bostäder har med dessa förändringar
ökats till 1400 bostäder. Ramavtal har tecknats med 17 olika exploatörer.
Markanvisningstävlingen
Efter samrådet har kommunen gått ut med en markanvisningstävling inför
försäljningen av marken. Planområdet var i markanvisningstävlingen uppdelat i
mindre delar, där olika team med exploatör och arkitekter skulle blandas i
området i syfte att skapa en varierad bebyggelse. Utvärderingen gjordes med
hänsyn till gestaltning, genomförbarhet, hållbarhet och pris. Tävlingen resulterade
i att kommunen tecknat ramavtal med 17 olika exploatörer. Inför antagandet har
marköverlåtelseavtal tecknats med respektive exploatör som förbinder
exploatörerna att uppföra deras redovisade projekt. Utställningshandlingarna har
tagits fram utifrån exploatörernas aktuella förslag, vilket har inneburit relativt
konkreta underlag. Då exploatörerna förbundits till sina förslag till utbyggnaden
genom avtal, har detaljplanen som sändes ut i utställningen generaliserats i
jämförelse med samrådsförslaget.
Utställning
Detaljplanen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden för utställning den 18
oktober 2016 § 140, utställningen pågick mellan den 24 oktober och den 25
november 2016. Öppet hus hölls vid två tillfällen under perioden för utställningen.
Socialnämnden, Länsstyrelsen och Käppalaförbundet beviljades förlängd
svarstid. Under utställningen kritiserade närboende att kommunen inte justerat
detaljplanen efter tidigare inkomna yttranden. Synpunkterna under utställningen
gällde främst exploateringsgrad, buller, skuggpåverkan, rivningar av befintliga
byggnader och trafik.
Handlingar
Plankarta 2016-09-28
Planbeskrivning 2016-09-28
Genomförandebeskrivning 2016-09-28
Illustrationsplan 2016-09-28
Samrådsredogörelse 2016-09-28
Gestaltningsprogram 2016-09-28
Hållbarhetsprogram 2016-09-28
Grönytefaktor 2016-09-28
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Remiss
Länsstyrelsen har även under utställningen lämnat synpunkter på detaljplanen
gällande riskfrågan. De menar att föreslaget skydd i fasad bör gälla för en större
del av byggnaden samt att kommunens åtagande gällande riskfrågan inom
allmän plats bör framgå i plankartan. Länsstyrelsen har också ställt krav på
kommunen att tydligare redovisa detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten.
Miljöaspekternas behandling i planarbetet
Detaljplaneförslaget har inte bedömts innebära betydande miljöpåverkan. En
miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att upprättas. Länsstyrelsen meddelar
att de delar kommunens uppfattning om att detaljplanen inte bedöms medföra
betydande miljöpåverkan.
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INKOMNA YTTRANDEN
Myndigheter och andra remissinstanser
Barn- och grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Fastighetsavdelningen (fd kommunfastigheter)
Käppalaförbundet
Länsstyrelsen
Polismyndigheten
Socialnämnden
Storstockholm brandförsvar
Trafikverket
Eon
Försvarsmakten
Norrvatten
Stockholms handelskammare
Svenska kraftnät

Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran

Föreningar
Täby föreningsråd
Täby hembygdsförening
Täby naturskyddsförening

Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter

Sakägare
Bo Gillgren
Berit Brintler
Johan Zeno
Ebba Zeno
Ola Sjölander
Marika Sjölander
Stefan Lövblom
Åsa Lövblom
Björn Westlund
Ulrika Cedermark
Annelunds Samfällighetsförening
Trafikförvaltningen SLL
Ellevio
Fortum värme
Vattenfall eldistribution

Anmärkning
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
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Övriga
Björn Lundberg
Ymke de Jong
Cathrine Andersson
Elisabeth Alm
Björn Almqvist
Petter Strömberg
Anna Strömberg
Christina Thorsell
Gunnar Dahlstedt
Kurt Stridh
Stefan Björklund
Kenneth Brygt
Ann-Louise Brygt
Magnus Johansson
Ulf Lagerkrantz
Eva Herbert
Rolf Andersson
Mabel Andersson
Lukas Grimfors
Anna Savostina
Anki Bruce

Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter

INFORMATION VIA LEDNINGSKOLLEN
Nedanstående ledningsägare har inkommit med lägesinformation om deras
ledningar via www.ledningskollen.se
Transit
E.ON
Ellevio
Geomatikk
Skanova
Stokab
Norrvatten
Telenor
Vattenfall

har ledningar inom planområdet
har ledningar inom planområdet
har en nätstation och ledningar inom området
har ledningar inom planområdet
har ledningar inom planområdet
har ledningar inom planområdet
har huvudvattenledning nära planområdet
har inga ledningar inom planområdet
har inga ledningar inom planområdet
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN, MED KOMMENTARER
Nedan redovisas i sammanfattad och förkortad form de synpunkter som inkommit
under utställningsskedet samt samhällsutvecklingskontorets kommentarer.
Synpunkter från sakägare och övriga medborgare har sammanfattats och
besvaras efter ämne. Yttranden från remissinstanser och föreningar redovisas
var för sig med samhällsutvecklingskontorets kommentarer. Samtliga
skrivelserna finns i sin helhet i stadsbyggnadsnämnden diarium
SYNPUNKTER INKOMNA FRÅN NÄRBOENDE, SAKÄGARE OCH ÖVRIGA
Exploateringsgrad, byggnadshöjder, mötet med villabebyggelsen
De flesta synpunkter som inkommit under utställningsskedet gäller
exploateringsgrad och att området planeras för högt och för tätt. Åsikter om att för
många träd tas bort och att grönskan istället föreslås på taken har inkommit, samt
att fler människor ger fler bilar och sämre luft. Framförallt betonas att de
föreslagna hushöjderna mot Enhagsvägen och Centralvägen är för höga och ger
stor påverkan på villabebyggelsen norr om Enhagsvägen. Synpunkter på de
senaste föreslagna bostäderna intill Stationsvägen och järnvägsspåret har också
inkommit, de anses för höga jämfört med intilliggande villor. En medborgare
ifrågasätter bebyggelsen som liknar Täby centrum och ställer frågan om det är
det kommunen vill. En annan medborgare betonar att Täby inte längre kan
räknas som ”stan på landet”. Önskemål finns om att den nya bebyggelsen skulle
smälta bättre in med de äldre byggnaderna och att de kunde infogas i en ny
struktur. Det betonas på flera ställen att ytterligare försiktighet bör tas i mötet mot
befintlig villabebyggelse och att övergången ska göras harmonisk.
Anki Bruce, Björn Lundgren, Ymke de Jong K, Cathrine Andersson, Christina
Thorsell, Åsa Lövblom, Stefan Lövblom, Anna Strömberg, Petter Strömberg,
Ebba Zeno, Johan Zeno, Gunnar Dahlstedt, Kurt Stridh, Stefan Björklund,
Kenneth Brygt, Ann-Louise Brygt, Bo Gillgren, Berit Brintler, Ulrika Cedermark,
Magnus Johansson, Bo Steilert, Björn Westlund, Ulf Lagerkrantz, Eva Herbert,
Rolf Andersson, Mabel Andersson, Lukas Grimfors, Anna Savostina, Elisabeth
Alm, Björn Almqvist
Kommentar: Under planprocessens gång har antalet bostäder blivit fler, det
beror på flera saker, bland annat har kommunens nya parkeringsstrategi
underlättat för exploatörerna att bygga fler smålägenheter, rivningen av Blåklinten
har också inneburit mer utrymme till fler bostäder inom kvarter 1, sedan har ca
100 nya bostäder utvecklats inom marken som SL äger. Marken var tidigare
angiven som infartsparkering. I samband med omfördelningen inom kvarter 1, på
grund av riskfrågan, har våningsantalet justerats något både i kvarter 1 och i
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kvarter 3 för byggrätterna mot Enhagsvägen och Centralvägen. Bebyggelsen intill
Centralvägen och Enhagsvägen har bedömts vara en plats som klarar högre
volymer än 4-5 våningar som fler medborgare istället efterfrågat. Våningsantalet
varierar nu mellan 5-8 samt en högre volym med 10 våningar i hörnet i det
nordvästra kvarteret och mellan 5-9 våningar i det sydöstra kvarteret. Fler
bostäder har också tillkommit i de byggrätter som tidigare var föreslagna för
kontor, det gamla kommunhuset och det tidigare Elverket. Numera föreslås
dessa byggnader omvandlas till studentbostäder. Sedan samrådsförslaget har
ytterligare en byggrätt lagts till plankartan, byggrätten har med avtal reglerats
utföras som hyresrätter för att erbjuda ersättningsbostäder för de hyresbostäder
som försvinner i samband med rivningen av bostadshuset på fastigheten
Blåklinten 1.
Att tillföra flerbostadshus som element är inget nytt för Roslags-Näsby, då
punkthusen på östra sidan om järnvägen är 9 våningar samt att den yngsta delen
av kommunhuset sedan tidigare inneburit en stor volym i området. Det kan anses
vara en ny skala om man endast ser till villabebyggelsen. De befintliga villorna
kommer att få en annan omgivning i samband med att det nya området byggs ut.
Troligtvis kommer det också påverka området positivt då fler invånare innebär ett
större underlag till service och kollektivtrafik i närområdet. Förslaget har hanterat
övergången från villabebyggelsen med en blandning av skalor även i det nya
området, från radhus till högre flerbostadshus. Förhoppningen är att variationen i
det nya området i framtiden blir större och att småhus, radhus och flerbostadshus
kan blandas. De lägre byggnaderna har främst placerats söder om de högre
husen för att inte skugga alltför mycket. En blandning av boendeformer bidrar till
den sociala hållbarheten då det möjliggör för ett kvarboende i stadsdelen vid
förändrad livssituation.
Sedan den regionala utvecklingsplanen 2010 togs fram har Täby-Arninge pekats
ut som regional stadskärna. Beslutet om stadskärna har öppnat för att möjliggöra
för en mer stadsmässig bebyggelse inom kommunens mest centrala delar.
Roslags-Näsby ingår i den regionala stadskärnan där den främsta utvecklingen
är planerad att genomföras. Kommunen har även i sin översiktsplan en uttalad
ambition om att möjliggöra för fler bostäder inom kollektivtrafiknoderna. RoslagsNäsby är ett av kommunens bäst kollektivtrafikförsedda områden och en
förtätning av området får därför ses som välmotiverad. Att bygga tätt i områden
som möjliggör ett boende med flera alternativ till färdmedel anses hållbart och
därför ser kommunen möjlighet att effektivt utveckla marken kring stationen i
Roslags-Näsby.
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Byggnadskultur/gestaltning
Utformningen av Västra Roslags-Näsby är slående lik Täby centrum, med
Storstugan och Grindtorp. I yttranden från utställningen anses det
bakåtsträvande och att bebyggelsen liknar ett betonggetto. Gestaltningsförslaget
som vann tävlingen om utformningen anses vara det sämsta. Det fanns andra
som var bättre anpassade till den befintliga miljön med nya tegelbyggnader
omgivna av gräsmattor. Planförslaget anses endast som det bästa med
anledning av att kommunen vill få in så mycket intäkter i exploateringskostnader
som möjligt. Synpunkter på att byggnadsstilen passar dåligt in med de äldre
byggnaderna. Övergången mellan villor och flerbostadshus är viktig och de
närboende betonar vikten att låta atmosfären i villabebyggelsen få avspeglas i
flerbostadshusen och inte tvärt om. Det har uttryckts positivt att parkeringshuset
är flyttat från Stationsvägen och villor/radhus istället placerat där. Dock är
flerbostadshusen intill spåret 7 våningar vilket ger en drastisk övergång från
villabebyggelse till flerbostadshus. En annan närboende påpekar att husen intill
Stationsvägen högst ska vara två våningar. Bevarandet av småstadskänslan
saknas i planområdet.
Cathrine Andersson, Anna Strömberg, Petter Strömberg, Ebba Zeno, Johan
Zeno, Stefan Björklund, Elisabeth Alm, Björn Almqvist.
Kommentar: Ambitionen är att bebyggelsen i Roslags-Näsby ska vara ett uttryck
för sin tid och gestaltningen ska upplevas hållbar och särskiljande. En
anpassning till befintliga byggnader och villabebyggelsen är viktigt, vad gäller
volymer och uttryck, dock kan material och fasader få utgöra tydliga avtryck
jämfört med befintlig bebyggelse. Kvarterstad är ett ideal som förslaget tagit
avstamp i och som sedan brutits ner i varierade volymer. En anpassning till
villabebyggelsen kan göras på flera olika sätt. Att blanda volymer och variera
byggnader med olika fasadmaterial och takform kan vara ett sätt att bryta ner
skalan. Den anpassning som gjorts mellan småhus och större flerbostadshus har
främst gällt de platser där villabebyggelsen ligger i direkt anslutning till
flerbostadshusen. På platser med en gata mellan typologierna, eller där en lägre
volym först möter ny låg bebyggelse och sedan en högre volym, har inte samma
hänsyn lämnats de befintliga byggnaderna. Därför har främst ny bebyggelse vid
Smedjevägen, Stationsvägen, gamla Norrtäljevägen varit mål för anpassning till
befintlig bebyggelse.
Att bygga stadsmässigt med hög täthet liknar den senare tillkomna bebyggelsen i
Täby centrum. Storskaliga volymer som Grindtorp och Storstugan kommer inte
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att möjliggöras med ny detaljplan. Någon specifik uppdelning mellan
bostadsrätter/hyresrätter för Västra Roslags- Näsby har aldrig varit aktuell. I
planuppdraget fanns direktiv om antal lägenheter, men inte om vilken
upplåtelseform dessa skulle ha.
Byggrätterna intill spåret varierar mellan 3-7 våningar och enligt exploatörens
förslag placeras de högre huskropparna i norra delen. Längst i söder placeras en
trevåningsvolym. Mötet med villabebyggelsen blir istället med de lägre delarna,
som uppförs som kedjehus i två våningar med en tredje våning i sadeltak.
Bevarandet av befintliga byggnader/föreslagna rivningar
Flera medborgare betonar det unika i Roslags-Näsbys bebyggelse och anser det
synd och resursslöseri att befintliga och välfungerande byggnader föreslås rivas.
Det stationssamhälle som byggdes på 1950-talet finns inte representerat på så
många andra platser i Täby. Stationshusen, allén och bostadshuset på
fastigheten Blåklinten är omtyckta delar som många medborgare har en relation
till och därför anser ska vara kvar, framförallt när det i utredningar har visats sig
att byggnaderna har kulturhistoriska värden. Den historiska kopplingen till platsen
blir svårläst då byggnaderna rivs och i flera fall rör det sig om viktiga kännetecken
för området. Det beskrivs som kortsiktiga vinster och en onödig miljöpåverkan att
riva och bygga nytt istället för att rusta upp de äldre husen. Flera medborgare
ifrågasätter också hur kommunen motiverat rivningen av till exempel
bostadshuset på fastigheten Blåklinten 1, att det i utställningshandlingarna låter
som att det är Länsstyrelsens synpunkter gällande risk som lett till att Blåklinten
måste rivas. Den ekonomiska kalkyl som avser upprustning av Blåklinten har
ifrågasatts liksom den samhällsekonomiska analys i motiveringen om rivningen
som anses felaktig.
En medborgare anser att Blåklinten bör bevaras och regleras med qbestämmelse med anledning av sina kulturhistoriska värden. Ett förslag som
inkommit bland synpunkterna är att flytta stationshusen istället för att riva de om
det är svårt att få till anpassning med den nya bebyggelsen. De
byggnadstekniska egenskaper som varit en del i förklaringen om att Blåklinten
måste rivas saknar belägg då detta inte är tillräckligt utrett, de byggnadstekniska
problem som finns med byggnaden kan åtgärdas. En medborgare poängterar att
om grundläggningen för Blåklinten medför svårigheter för utbyggnadsarbete med
stadsdelen så bör samma sak gälla för grundläggningen av roslagsbanan som
ligger på rustbäddar. Medborgaren föreslår att ta in ännu en antikvarie för
utredning av befintliga byggnaders värde. Tillsammans med Ytterbystugan och
befintliga byggnader kan Roslags-Näsby fortsätta vara en stadsdel med
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byggnader representerande från 1700-talet, från tidigt 1900, från 1950-tal och till
nutid. Stationshusen, röda och gula villan, Blåklinten och gamla kommunhuset
föreslås vara kvar.
Cathrine Andersson, Åsa Lövblom, Stefan Lövblom, Gunnar Dahlstedt, Kurt
Stridh, Håkan Wallin, Inger Hurtig, Stefan Björklund, Ewa Lundquist
Kommentar: Frågan om rivning eller bevarande för flera av byggnaderna i
området har funnits med under hela processen. Framförallt för flerbostadshuset
på fastigheten Blåklinten 1 har beslutet svängt fram och tillbaka under hela
planprocessen. Ett av juryns utlåtanden om det vinnande förslaget ”West side
story” var just att gestaltningsförslaget tog god hänsyn till befintliga byggnader
inom området och föreslog ett bevarande av byggnaden på Blåklinten 1.
Stationshusen har sedan tidigt i processen föreslagits att ersättas av ny
bebyggelse, då det varit överenskommet med SL som äger fastigheterna.
En tidig kulturhistorisk inventering av AIX arkitekter har redogjort för
kulturmiljövärden i gamla kommunhuset och i bostadshuset på fastigheten
Blåklinten 1. Röda och gula villan har också visat sig vara intressanta sett till
kulturmiljö. Den antikvariska utredningen föreslår vilka skydd (regleringar) som
kan användas för de olika byggnaderna i detaljplanen. För gamla kommunhuset
och byggnaden på fastigheten Blåklinten 1 föreslås i utredningen
skyddsbestämmelser och rivningsförbud. För röda och gula villan föreslås något
lindrigare varsamhetsbestämmelser. Utifrån den bedömningen har kommunen
valt att gå vidare med skyddsbestämmelser och rivningsförbud för gamla
kommunhuset och varsamhetsbestämmelse för Gula villan.
I samrådshandlingen föreslogs bostadsbyggnaden på fastigheten Blåklinten 1,
gamla kommunhuset, Elverket och Gula villan sparas. Till utställningen
reviderades förslaget till gamla kommunhuset, Elverket och Gula villan, av dessa
föreslås endast gamla kommunhuset ges skyddsbestämmelser (q). Gula villan
förses med varsamhetsbestämmelse (k1). Bostadshuset på Blåklinten 1, röda
villan samt stationshusen föreslås rivas. Att bostadshuset på fastigheten
Blåklinten 1 ska rivas med anledning av Länsstyrelsens yttrande om risk från
farligt gods är felaktigt, det har också meddelats Länsstyrelsen under
utställningen. Beslutet om rivning av byggnaden på fastigheten Blåklinten 1 togs
av Stadsbyggnadsnämnden parallellt med, och oberoende av Länsstyrelsens
synpunkter på riskavstånd för ny bebyggelse mot Centralvägen/Enhagsvägen.
Anledningarna till rivning är flera och en sammanvägd bedömning har landat i att
ett bevarande både är kostsamt, svårt att genomföra och svårt att motivera ur ett
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ekonomiskt perspektiv då nyttan med nya byggrätter väger upp en rivning, vilket
redogörs i den antikvariska konsekvensanalysen för Blåklinten som kommunen
låtit ta fram (Antikvarisk konsekvensanalys - Sweco, 2016-09-26). Det handlar
också om helheten, att utformningen för kvarter 1 kan lösas på ett bättre sätt, då
hänsyn inte måste tas till befintlig byggnad.
En kompletterande antikvarisk utredning av AIX har visat på unika
kulturhistoriska värden för de äldre stationshusen, framförallt då de är två stycken
uppförda i olika tid. Stationshusen ligger på SLs mark och i samband med
ombyggnaden av spåren och stationen i Roslags-Näsby har de sedan tidigt i
processen bedömts lämpligast att rivas. Det är sedan tidigare överenskommet
med SL.
Gamla kommunhuset ges skydd mot rivning och exteriör förändring i den
föreslagna detaljplanen. Gula villan ges en varsamhetsbestämmelse med
innebörden att skydda dess sekelskiftesexteriör vid underhåll och ändring. I övrigt
sparas gamla Elverket som kommer att byggas om till studentlägenheter.
Elverket ges dock inget skydd i detaljplanen.
Trafik, gång-, cykel- och biltrafik
Yttrandena gäller farlig trafiksituation på Raka vägen och önskemål om åtgärder
nu när antalet bilar beräknas bli fler i området. Korsningen Raka
vägen/Smedjevägen har beskrivits som en trafikfarlig situation. Den skylt
kommunen satt upp mot genomfartsförbud är inte en tillräcklig åtgärd. Den
trafikanalys som är framtagen utgår från det tidigare föreslagna antalet
lägenheter om 800 st. Korrekt underlag för korrekt utredning efterfrågas i
yttranden. Även trafiken längs Centralvägen förutsätts öka markant, där dagens
läge redan anses ansträngt. Närboende har uppmärksammat att trafiken ökat i
samband med utbyggnaden av Täby centrum och av erfarenhet från
utbyggnaden av Täby centrum förmodar de att byggtrafiken även kan bli ett
problem under utbyggnadsperioden i Roslags-Näsby. Andra utsatta platser ur
trafikflödessynpunkt är trafikplats Roslags-Näsby, Centralvägen och
Enhagsvägen. En medborgare ställer frågan hur trafikflödet på gamla
Norrtäljevägen kommer att påverkas. Flera medborgare ifrågasätter hur
resonemanget gått kring att placera infartsparkeringen på östra sidan om
järnvägen. Med en utbyggnad av 600, 800 och nu 1400 bostäder frågar sig
medborgarna hur det stora antal nya boende ska få plats tillsammans med alla
som ska handla i butikerna. Trafiken i området kommer att påverkas av detta.
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Cykeltrafiken på Stationsvägen borde förses med åtgärd såsom gupp eller
liknande. Frågan ställs om hur behov kring cykelstråk i området har utretts. Hur
har man tänkt för framtida cykeltrafik längs järnvägen där ett stort antal cyklister
passerar i dagsläget? Har förväntad ökning av cykeltrafik tagits med i beräkning
och dimensionering av nya cykelvägar i området? Förslag om olika material och
färg på cykelbanorna för att öka trafiksäkerheten för cyklisterna. En medborgare
föreslår en separat cykelväg intill Roslagsbanan, för att skydda cyklisterna.
De närboende anser att utbyggnad av järnvägen och gångbro är bra. Några
medborgare förvånas av texten i planbeskrivningen om att det i framtiden kan bli
aktuellt med tvärjärnvägsförbindelse längs med Enhagsvägen.
Catherine Andersson, Ebba Zeno, Johan Zeno, Kenneth Brygt, Ann-Louise
Brygt, Bo Gillgren, Berit Brintler, Ulrika Cedermark, Magnus Johansson, Björn
Lundberg, Ymke de Jong, Bo Steilert, Björn Westlund, Ulf Lagerkrantz, Eva
Herbert, Rolf Andersson, Mabel Andersson, Lukas Grimfors, Anna Savostina,
Åsa Lövblom, Stefan Lövblom, Anna Strömberg, Petter Strömberg, Stefan
Björklund, Thomas Helin
Kommentar: Västra Roslags-Näsby har planerats med goda förutsättningar för
gång och cykel samt att åka kollektivt. På den västra sidan om Roslagsbanan
kommer ett regionalt cykelstråk att byggas och på den östra sidan om
Roslagsbanan planeras det för ett snabbcykelstråk, båda dessa är separerade
från biltrafik. Längs med den nya huvudgatans östra sida planeras ett
dubbelriktat cykelstråk, som ansluter till omkringliggande cykelnät. Cykelstråken
har setts över så att kopplingarna till omgivande cykelstråk och stationen är god.
Gång- och cykeltrafiken är i övrigt tänkt att integreras i det samlade gatunätet för
att skapa ett blandtrafikrum. Utformning av cykelstråken har utgått från
kommunens standard. Vid stationen planeras cykelparkeringar på både den östra
och västra sidan om järnvägen. Täby kommun tar med sig synpunkten på
färgade cykelbanor i kommunen. Täby kommun bedömer emellertid inte att det är
aktuellt att införa åtgärden i enskilda detaljplaner utan bör istället utredas på en
kommunövergripande nivå.
Trafikläget på Raka vägen har bedömts varit påverkat av flöden till den tillfälliga
infartsparkeringen intill kommunhuset, då många trafikanter söderifrån tagit Raka
vägen som genväg. Situationen bedöms ändras då infartsparkeringen förflyttas
norrut i samband med rivningen av kommunhuset sommaren 2017. På sikt
kommer infartsparkeringen placeras på östra sidan om spåret, om problemen på
Raka vägen kvarstår då är det upp till kommunen att åtgärda det.
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Stationsvägen föreslås som en lokalgata i detaljplanen. Gatan ska utformas så
att biltrafiken håller låga hastigheter. Några hastighetsdämpande åtgärder är inte
planerade då Täby kommun inte sett behov av det. Om det i framtiden skulle bli
problem med hastigheterna på Stationsvägen åligger det kommunen att göra en
utredning för att studera vilka åtgärder som bör införas på gatan.
I projektet har trafikanalyser gjorts för att studera vilken utformning framtida
vägnät behöver ha. När analysen gjordes var det aktuellt med trafikmätningar
från 2011 och trafiken har sedan räknats upp till prognosår 2030. Det är således
för ett framtida scenario år 2030 som analyserna bygger på och i dessa tas
hänsyn till årliga uppräkningar av trafiken samt den trafik som genereras av
andra utbyggnadsprojekt i kommunen såsom utbyggnaden av Arninge och Täby
centrum.
I den tidiga analysen identifierades att det fanns risk för framkomlighetsproblem i
cirkulationsplatsen med Centralvägen/Enhagsvägen år 2030. Av denna
anledning gjordes sedan en mer detaljerad analys för området Västra RoslagsNäsby. Förutsättningarna för denna analys uppgick till nära 1000 bostäder till
skillnad mot nu planerade 1400 bostäder. I analysen fanns emellertid även 200
infartsparkeringar med, vilket i analysen angavs ha stor påverkan på de
kölängder som uppstod i korsningen under maxtimmen i analysen. Sedan
analyserna gjordes har all infartsparkering istället förlagts på den östra sidan om
järnvägen och inga infartsparkeringar är längre planerade på den västra sidan.
Trafiken bedöms dock öka något i hela området gentemot vad som redovisas i
trafikanalysen, eftersom antalet bostäder ökar.
Att infartsparkeringen försvinner men antalet bostäder ökar förväntas resultera i
något mer trafik in mot området än ut från området under maxtimmen. Det kan
innebära något längre kölängder in mot cirkulationsplatsen i framförallt den västra
och den norra anslutningen. Bedömningen är dock att cirkulationsplatsen har
kapacitet att klara trafikökningen och därmed har Täby kommun inte sett något
behov av en uppdaterad analys. Kommunen har i projekteringen av gatunätet
också tagit höjd för ett extra körfält för högersvängande fordon in mot
cirkulationsplatsen från den nya huvudgatan, där risken för köbildning är störst i
trafikanalysen. Sedan trafikanalyserna genomfördes har också en bilpool och
andra så kallade Mobility-Managementåtgärder införts i planområdet, vilka syftar
till att minska bilinnehavet och styra resandet till och från bostäderna mot mer
hållbara alternativ än bil.
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För närvarande pågår ett arbete där kommunen studerar omledningar av trafiken
för allmänheten under byggtiden. Utredningen omfattar alla transportslag och tar
även hänsyn till närliggande byggnadsarbeten i anslutning till området. En viktig
målgrupp i utredningen är barn, som på ett säkert sätt ska kunna ta sig igenom
området under byggtiden. En byggtrafiksamordnare har anställts och i nästa
skede ska även en plan upprättas för hur byggtrafik till och från området ska
lösas.
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm län, RUFS 2010, pekar ut att
Stockholms län behöver utvecklas till en flerkärnig region. Planen pekar ut att det
finns behov av en tvärförbindelse med kollektivtrafik mellan Täby centrumArninge och Kista-Sollentuna-Häggvik för att Stockholm ska kunna växa till en
flerkärnig region. Inom arbetet med fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna,
som planeras gå ut på samråd sommaren 2017, har en utredning tagits fram som
visar att stomtrafik, busstrafik eller spårtrafik, får plats längs Enhagsvägen och
vidare längs Centralvägen. Tvärförbindelsen är en regional fråga som berör flera
kommuner och sträckning och målpunkter är inte utrett ännu. Förslaget i den
fördjupade översiktsplanen är att reservera plats längs Enhagsvägen för
kollektivtrafik som kan komma i framtiden.
Parkering/infartsparkering
Att ändra läget för infartsparkeringen förutspås påverka trafikföringen på östra
sidan om järnvägen. Hur är det tänkt att parkeringen ska ordnas kring etablering
av ny livsmedelsbutik? Parkeringsbehovet bör ta höjd för alla som avser
dagsparkera för att ta tåg och buss. Parkering ska finnas så att det tillgodoser
samtliga bostäder och näringsidkare. Medborgare ifrågasätter argumentationen
att underlätta för boende att gå och cykla inom området. Utrymme för att parkera
intill förskolan måste tillgodoses. Den nya infartsparkeringen bör färdigställas
innan bygget av bostadsområdet påbörjas.
Stefan Björklund, Kenneth Brygt, Ann-Louise Brygt, Bo Gillgren, Berit Brintler,
Ulrika Cedermark, Magnus Johansson, Björn Lundberg, Ymke de Jong, Bo
Steilert, Björn Westlund, Ulf Lagerkrantz, Eva Herbert, Rolf Andersson, Mabel
Andersson, Lukas Grimfors, Anna Savostina, Jan Ernberg
Kommentar: Samtliga infartsparkeringar föreslås flyttas till östra sidan om
Roslagsbanan. Totalt ska cirka 300 parkeringsplatser tillskapas, varav cirka 100
som markparkering och 200 på parkeringsdäck om max 2 våningar. Det är
Trafikförvaltningen som ansvarar för att bygga infartsparkeringarna och Täby
kommun kommer sedan att förvalta dem. Markparkeringen planeras att stå klar
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under 2017. Tid för parkeringsdäckets färdigställande är ännu inte fastställd.
Täby kommun håller på att utreda tillfälliga infartsparkeringar vid Pentavägen norr
om Centralvägen under byggtiden tills dess att parkeringsdäcket står klart.
Detaljplanen följer den parkeringsnorm som är politiskt antagen i Täby kommuns
Parkeringsstrategi. Boende och verksamheter planerar ha parkering i garage och
besöksparkeringar planeras utmed gatorna. Ett arbete pågår inom kommunen för
att utreda reglering av infartsparkeringar och allmänna parkeringar utmed gatorna
för att minska risken för att dessa missbrukas. Parkeringsplatser för lokaler och
butiker kommer att finnas längs med gatorna som kantstensparkering. Strukturen
bygger på en integrerad parkering som sprids i området.
Området Västra Roslags-Näsby planeras med goda förutsättningar för att gå och
cykla samt åka kollektivt. Detta är en förutsättning för ett hållbart samhälle och en
hållbar stadsutveckling. Kommunen har tagit fram en övergripande trafikmodell
för 2030 och den visar på att behovet av ett förändrat beteendemönster är av stor
vikt för att klara det framtida transportbehovet. Av denna anledning är det viktigt
att planera nya områden med goda förutsättningar för ett hållbart resande. I
området Västra Roslags-Näsby har planeringen emellertid även utgått ifrån
biltrafiken, där vägnätet utformats för att klara framtida trafikflöden. Vid förskolan
planeras korttidsparkeringar utanför lokalerna så att föräldrar som anländer med
bil har möjlighet att följa sina barn in.
Buller
I ett gemensamt yttrande från boende norr om området framförs synpunkter om
att bullerutredningen inte omfattar/tar någon hänsyn till befintliga bostäder utanför
planområdet. Förslaget innehåller inte heller några anmärkningar eller noteringar
till åtgärder för det ökade bullret. Oro att bullret kommer att drabba de boende på
norra sidan av Enhagsvägen med anledning av de nya, höga fasaderna mot
Enhagsvägen. Boende på Burschstigen önskar också åtgärder för att hindra det
kommande byggbullret för befintliga villaägare. Förslag från villaägare att
anordna ljudabsorberande/gröna fasader längs Enhagsvägen för att minska
omgivningspåverkan.
Ola Sjölander, Marika Sjölander, Kenneth Brygt, Ann-Louise Brygt
Bo Gillgren, Berit Brintler, Ulrika Cedermark, Magnus Johansson, Björn
Lundberg, Ymke de Jong, Bo Steilert, Björn Westlund, Ulf Lagerkrantz, Eva
Herbert, Rolf Andersson, Mabel Andersson, Lukas Grimfors, Anna Savostina
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Kommentar: Höjden och utformningen på fasad och fasadmaterial kan ha
betydelse för hur ljudvågor studsar på fasaden och påverkar dess omgivning i
form av bullerregn. Inför antagandet har kompletterade bullerberäkningar utförts i
syfte att ta reda på om fasaderna inom planområdet längs med Enhagsvägen
kommer att påverka ljudmiljön negativt för fastigheterna norr om planområdet.
Den kompletterade bullerutredningen redogör att detaljplanens påverkan på
omkringliggande bostäder generad av trafik till och från det nya området inte har
någon betydelse för bullervärdena för de befintliga bostäderna norr om
planområdet.
Delar av fasaderna längs med Enhagsvägen behöver uppföras brandsäkert, då
de trots sitt säkerhetsavstånd ligger inom riskområde från transportled av farligt
gods, det är svårt att förena med gröna fasader.
Dagvatten/grundvattennivå/underjordiska garage
I yttranden ifrågasätts funktionen med gröna tak gällande infiltration, då stor del
av området kommer att underbyggas med underjordiska garage sker knappt
något naturligt omhändertagande av dagvattnet. Detta förutspås påverka
grundläggning, betongstommar och grundvattennivån. Eftersom den naturliga
infiltrationen blir minimal kommer dräneringen behöva kopplas på dagvattennätet,
det har inte utretts. Eventuell översvämning av Roslagsbanan beskrivs som
kritiskt. Med anledning av att grundvattennivån ligger högt i området behövs en
fördjupad studie för att säkerställa utbyggnaden av byggnader och lokaler.
Stefan Björklund
Kommentar: Planområdet är beläget inom grundvattenförekomsten TäbyDanderyd. Förekomsten avser berggrundvatten och är nödvattentäkt. Kommunen
har ett antal bergborrade brunnar för beredskapsförsörjning, men inga brunnar är
belägna i detaljplaneområdets närhet. Vattenförekomsten täcker större delen av
tätortsområdena i Täby samt en del av Danderyds kommun. Planområdet utgör
en mycket blygsam del av vattenförekomstens totala yta. Planområdets yta är ca
9 ha jämfört med vattenförekomstens yta på ca 27 km². Områden med berg,
morän samt tunnare lerjordar är viktiga för grundvattenbildningen. Stora delar av
planområdet som potentiellt skulle kunna bidra till grundvattenbildning är redan
hårdgjord och dagvatten leds bort utan lokal infiltration och omhändertagande
idag.
För att bevaka möjligheten till naturlig infiltration inom området sparas där så är
möjligt områden som gynnar grundvattenbildningen det vill säga områden med
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framförallt morän, eller tunnare lager av postglacial lera som till exempel inom
parkområdet. Denna del ska även kunna ta emot större vattenflöden och verka
som en multifunktionell yta vid eventuellt höga vattenflöden. Även berg i dagen
kommer att exponeras inom områdets centrala delar.
Den grundvattenbildning som sker inom planområdet får ändå anses vara av
mindre betydelse för berggrundvattnet och den aktuella grundvattenförekomsten,
då ytan för grundvattenbildning är väldigt liten i förhållande till
vattenförekomstens yta och infiltrationsområden. Dock kan lokala och tillfälliga
grundvattensänkningar orsaka sättningar och skador, varför det är krav på att
upprätta ett kontrollprogram för detta innan byggstart. Varje exploatör ansvarar
för att säkerställa omkringliggande områdens säkerhet vad avser sättningar och
vibrationer. Ett antal grundvattenrör finns installerade inom planområdet där
grundvattnets naturliga fluktuationer har registrerats under en längre tid.
Sol- skugga/insyn
Utförd solstudie är vilseledande då hushöjderna som använts i solstudien är lägre
än vad som blir möjligt att uppföra enligt den utställda plankartan. För att redovisa
inverkan av den nya bebyggelsen bör maximala höjder enligt plankartan
användas. Inverkan av befintliga träd används som argument, vilket känns
tveksamt då flertalet av dessa träd är lövträd vilket gör att inverkan från dem
under den mörkare årstiden då solen står lågt är högst begränsad eftersom de då
är avlövade. I sol- och skuggstudien hänvisas till den nyare plan- och bygglagen,
det stämmer inte med övriga planhandlingar. Medborgarna ifrågasätter att
föreslagen bebyggelse inte sänks utan istället höjts efter deras yttrande under
samrådet. De närboende ifrågasätter att den ”lilla” skuggning som blir ska vara
acceptabel. Solen kommer inte nå fastigheterna längs med Burschstigen över
huvud taget under två månader varje år. Boende norr om Enhagsvägen upplever
bostadsbebyggelsen som påträngande och anser att höjden gör att de kommer
känna sig instängda. Insyn till trädgården blir en effekt av höga hus intill
Enhagsvägen. Både insyn och skuggning ger sämre lägeseffekter för de boende
på Burschstigen. Sänk höjden till 4-6 våningar för att släppa fram solen till de
boende norr om Enhagsvägen.
Kenneth Brygt, Ann-Louise Brygt, Bo Gillgren, Berit Brintler, Ulrika Cedermark,
Magnus Johansson, Björn Lundberg, Ymke de Jong, Bo Steilert, Björn Westlund,
Ulf Lagerkrantz, Eva Herbert, Rolf Andersson, Mabel Andersson, Lukas Grimfors,
Anna Savostina, Åsa Lövblom, Stefan Lövblom, Ola Sjölander, Marika Sjölander.
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Kommentar: Sol- och skuggstudien utgår från den mest realistiska utbyggnaden,
eftersom den grundar sig på exploatörernas egna förslag. Att detaljplanen är
flexibel gällande våningshöjderna, 5-8 innebär inte att planen kan byggas ut med
åtta våningar för hela det avgränsade området. Byggrätten är begränsad efter det
förslag exploatören har lämnat in. Skulle istället höjderna jämnas ut innebär det
att andra delar måste göras lägre. I sol- och skuggstudien nämns Plan- och
bygglagen 2010:900, vilket är en senare lagstiftning än den som detaljplanen är
uppförd inom. Gällande solljus har det inte skett någon förändring med ny Planoch bygglag varför det inte har någon innehållsmässig påverkan.
Att utveckla Roslags-Näsby med tätare bebyggelse innebär viss påverkan på
närområdet. Det visuella intrycket av miljön kommer att ändras av ny
stadsbebyggelse. För boende intill området kan det innebära nya skuggor, insyn
och förändrade ljud. Täby kommun har en uttalad vision om att bygga tätt i
kollektivtrafiknära miljöer och Västra Roslags-Näsby är ett led i det. För de
boende på Burschstigen har avståndet till de nya byggnaderna bedömts så pass
långt att förändringen i insyn och skuggning anses acceptabel. Att satsa på
närområdet, genom att tillföra ny service och nya målpunkter i närmiljön har
generellt sett bevisats främst ha positiva effekter på fastigheternas värden. Stor
utveckling pågår inom Täbys mest centrala delar. Enligt den fördjupade
översiktsplan som nu tas fram för stadskärnan kommer fler områden påverkas,
exempelvis i samband med den kommande planläggningen för Pentavägen.
Ambitionen är att med ny bebyggelse utveckla området mellan Roslags-Näsby
och Täby Centrum.
MKB
En medborgare anser att förändringarna till 1400 bostäder, en betydande ökning
av biltrafik, förflyttning av infartsparkeringen till östra sidan spåret, avsaknad av
grundvattenstudier och stor del hårdgjord yta bör medföra betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning borde tas fram inom
projektet för detaljplanen.
Stefan Björklund
Kommentar: Detaljplanen berör inga riksintressen och bedöms inte medföra
betydande risker för människors hälsa eller för miljön. Stadsbyggnadsnämndens
bedömning är att den nya detaljplanen inte kommer att medföra någon
betydande miljöpåverkan i lagens mening. Separat miljökonsekvensbeskrivning
kommer därmed inte att upprättas för detaljplanen. Länsstyrelsen har meddelat
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att de delar kommunens ställningstagande i frågan om att planen inte medför
betydande miljöpåverkan.
Förslaget i enlighet med uppdraget
Några medborgare ifrågasätter de förändringar som skett under processens
gång, huruvida uppdraget för detaljplanen har förändrats. Detta gäller både
ställningstaganden för planens framtagande och dess utformning, samt politiska
beslut. Framförallt vad gäller antalet bostäder inom området och vilka byggnader
som ska bevaras/rivas. Bland annat nämns att framtiden för byggnaden på
fastigheten Blåklinten 1 ändrats vid ett flertal tillfällen. Synpunkter har också
lämnats att förslaget kraftigt avviker från översiktsplanen gällande
säkerhetsavstånd mellan bebyggelse och farligt godsled.
Kurt Stridh, Stefan Björklund, Kenneth Brygt, Ann-Louise Brygt,
Bo Gillgren, Berit Brintler, Ulrika Cedermark, Magnus Johansson, Björn
Lundberg, Ymke de Jong, Bo Steilert, Björn Westlund, Ulf Lagerkrantz, Eva
Herbert, Rolf Andersson, Mabel Andersson, Lukas Grimfors, Anna Savostina,
Håkan Wallin
Kommentar: En detaljplaneprocess är en prövning för att utreda hur marken bäst
kan användas inom ett område. Vanligtvis sker förändringar och omtag under
processen fram till utställningen. Efter utställningen görs endast mindre och
redaktionella ändringar till antagandet. Detaljplaneprocessen för Västra RoslagsNäsby har pågått sedan 2009 och flera förändringar har skett sedan dess.
Uppdraget är detsamma även om frågor tillkommit, fallit bort samt att
ställningstaganden ändrats längs vägen. Antalet bostäder har förändrats under
processens gång men har förankrats politiskt inför utskick i respektive skede.
I det planuppdrag som gavs av Stadsbyggnadsutskottet 2009-09-07 dnr 82/200920 framgår att Västra Roslags-Näsby avser området söder om Centralvägen
mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen. Huvuddelen av området ägs idag
av Täby kommun. I verksamhetsplanen 2009/2010 ingår Roslags-Näsby i
bostadsplaneringen med ca 600 lägenheter i flerbostadshus. I beslutet som
kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden, att
upprätta förslag till detaljplan för Västra Roslags-Näsby avseende bostads- och
kontorsbebyggelse, står följande:
Västra Roslags-Näsby ska utvecklas till en hållbar stadsdel med fokus på
ekologiskt byggande och omsorgsfull gestaltning vad gäller arkitektur och
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offentliga miljöer. Nyskapande och särskiljande arkitektur ska vara
utmärkande för området i enlighet med verksamhetsplan 2009/2010.
Området ska inrymma blandad bebyggelse med både bostäder och
verksamheter. Stadsmässighet ska eftersträvas vid utformningen av
området. Delar av befintlig bebyggelse sparas för att ge området karaktär.
Inom ramen för planarbetet kommer att utredas på vilket sätt och i vilken
omfattning detta kan ske.
Enhagsvägen/Centralvägen är utpekad som sekundär transportled för farligt
gods, med anledning av transporter med drivmedel till intilliggande
bensinmackar. I översiktsplanen framgår att 25 meter ska lämnas bebyggelsefritt
intill gator med transporter av farligt gods och att bostadsbebyggelse ska finnas
på ett avstånd av 75 meter från vägkant. I översiktsplanen framgår dock även att
avsteg kan göras från riskavståndet om fördjupade riskutredningar görs för
aktuellt läge. Kommunen har därför låtit ta fram riskutredningar för att möjliggöra
bebyggelse närmre än 25 meter från Enhagsvägen/Centralvägen. Av framtagna
utredningar framgår att detta är möjligt i aktuellt läge under förutsättning att ett
antal riskreducerande åtgärder genomförs. Placeringen av bostäderna har utretts
med hänsyn till riskfrågan.
Utemiljö/träd
Om byggplanen blir godkänd så kapas sannolikt också alla vackra träd i området,
det är inte mycket kvar av allén. Träden har en betydande del i områdets
kulturhistoriska värde. Träd är en viktig lunga för människan. Att planera för
utemiljön på taken känns inte naturligt, barn måste kunna springa och leka på
marken. Karaktären handlar om de äldre byggnaderna, buskarna och pilträden.
Var särskilt rädd om de runda pilträden. Nyplantering av större träd bör ingå vid
exploateringen. På grund av stor andel hårdgjord yta och underjordiska garage
kommer den naturliga infiltrationen ske med klena växter med ringa rottillväxt, hur
ska dagvattnet tas omhand? Även de gröna taken behöver avvattnas. Förslag
om att ha gröna bullerdämpande gröna väggar på fasaderna mot Enhagsvägen.
Cathrine Andersson, Christina Thorsell, Stefan Björklund, Åsa Lövblom, Stefan
Lövblom, Bo Gillgren
Kommentar: Flertalet äldre träd av bra kvalitet kommer att bevaras i området.
Vissa av träden i området som är av bevarandevärde kommer inte kunna sparas
av olika anledningar. Bland annat på grund av exploateringsgraden, höjdsättning
av allmän platsmark och kvartersmark, ledningar i gata och andra funktioner.
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Exploatörerna och kommunen är bundna att tillämpa de krav som framgår av
hållbarhetsprogrammet. Hållbarhetsprogrammets mål för utemiljön är att den ska
vara klimatanpassad, mångfunktionell, öka den biologiska mångfalden samt vara
social och vacker. Grönytefaktorn är en bilaga till hållbarhetsprogrammet och
används för att styra utformningen av utemiljön mot bland annat gröna gårdar,
klimatanpassning och biologisk mångfald. För att uppnå detta krävs en medveten
utformning av både allmän platsmark och kvartersmark. I grönytefaktorn
premieras utformning/gestaltning med grönska som fyller flera funktioner och
som tar hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och lokala ekosystem. Alla
exploatörer ska i möjligast mån uppnå grönytefaktorn vilket förhoppningsvis leder
till ett område med många gröna gårdar med bland annat träd.
Kommunen följer för allmän plats ett gestaltningsprogram som tar hänsyn till
hållbarhetsprogrammets mål om utemiljön. Där det är möjligt kommer träd att
sparas och den nuvarande kommunhusparken kommer att bli en allmän
stadsdelspark där många av de gröna värdena sparas och förstärks. På torgen
och de flesta gator planeras det för nya träd och planteringar för att skapa en
stadsdel med mycket grönska.
I den nya stadsdelen kommer kommunhusparken att bevaras och rustas upp
med en ny lekplats. Flertalet parker och lekplatser finns inom gångavstånd från
Västra Roslags-Näsby såsom Enhagsparken och Mosstorpsparken. Inom i stort
sett alla kvarter kommer det att finnas gårdar för lek och rekreation. Då området
kommer bebyggas med hög täthet innebär det att flera funktioner måste samsas
på de gemensamma ytorna och taken ses som en resurs i utemiljön och som ett
komplement till gården i markplan.
Det är möjligt att välja olika sätt att uppnå grönytefaktorn och balansräkningen.
Grönytefaktorn ska vara balanserad mellan olika funktioner: klimatanpassning,
sociala värden och biologisk mångfald. Inom grönytefaktorn finns det delfaktorer
och tilläggsfaktorer som motsvarar dessa funktioner. Syftet med
tilläggsfaktorerna inom sociala/rekreativa upplevelser är att i första hand
tillgodose behov av vistelseytor för lek, aktivitet och vila. Exploatörerna ska i
möjligast mån uppnå de olika funktionerna där grönytefaktorn ska innehålla minst
50 % av de sociala faktorerna.
Delar av fasaderna längs med Enhagsvägen behöver uppföras brandsäkert, då
de trots sitt säkerhetsavstånd ligger inom riskområde från transportled av farligt
gods, det är svårt att förena med gröna fasader.
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Även behovet av växtbeklädnad för bullerdämpningen av studsande ljud mot en
slät fasad har visat sig i den kompletterande bullerutredningen vara av mindre
betydelse då spridningen endast uppgår till en höjning av 0,5 dB (A).
Kommunen och exploatörerna i området ska även följa ett hållbarhetsprogram
där social hållbarhet är ett fokusområde. Här finns flera projektmål som bland
annat beskriver miljöer för lek och samvaro samt gemensamma uteplatser.
Sociala värden täcks in av hållbarhetsprogrammet och bilagan grönytefaktor. Det
är svårt att uppnå grönytefaktorn och dess balansräkning utan en gård med
grönska och sociala värden.
Kommunal service, skola äldreomsorg
En medborgare ställer frågan om service, skola och äldreomsorg. Finns utrymme
för det i det nya området.
Anki Bruce
Kommentar: Inom området möjliggörs en större förskola, trygghets- och
vårdbostäder och en byggrätt för skola, som främst planeras för äldre elever.
Möjlighet till vård finns inom byggrätten intill stationen. I övrigt finns vård i Täby
centrum.
Butiker och service
I yttranden framgår att de närboende inte vill se fler aktörer som Rodamco utan
hellre ett mer småskaligt stadsliv med mindre butiker, kaféer och restauranger i
Roslags-Näsby. Flera medborgare ser fram emot nya butiker, restauranger och
verksamheter i området.
Ymke de Jong, Björn Lundgren, Elisabet Alm, Björn Almqvist
Kommentar: Detaljplanen är formulerad med krav att exploatörerna ska bygga
butiker i bottenplan runt torget och längs huvudgatorna. I övrigt kan
verksamhetslokaler anordnas men det är inget krav. I gamla kommunhuset
kommer en offentlig lokal att finnas. Exakt vilken typ av verksamhet som inryms
kan inte kommunen påverka. Att uppnå småskalighet bland byggare och utförare
har varit ett av flera syften med att fördela marken till fler aktörer.
Samfällighetsföreningen Annelund
Annelunds Samfällighetsförening i Enebyberg, har tagit del av
utställningshandlingarna samt besökt öppet hus med drop in vid båda tillfällena.
Föreningen har synpunkter på den ca 40 m långa radhuslänga på 7 radhus, som
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ska byggas inom område 2C. Den kommer att gränsa med husens långsida, 11,6
m, i NNO-lig till SSV-lig riktning mot vår samfällighets tomt, Annelund 14.
Föreningen motsätter sig radhusens planerade höjd 2-3 våningar, dvs 11 m,
enligt planarkitektens information, och vi anser att 2 våningar är en maximal höjd.
Kommentar: Att nya radhus i 2-3 våningar möter befintliga radhus är en
anpassning till befintligt område. De nya byggnaderna kommer ligga på ett
avstånd av ca 20 meter från de befintliga fastigheternas gräns, varför påverkan
på befintliga bostäder bedöms som liten.

REMISSINSTANSER
Barn- och grundskolenämnden
Förslag till detaljplan för fastigheten del av Roslags-Näsby 28:7 mfl, Västra
Roslags-Näsby har upprättats och godkänts för utställning av
Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-18 § 140. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för ca 1400 bostäder i en ny hållbar stadsdel med ny struktur och
blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra ytor för handel,
vård, kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett
torg samt att bibehålla del av befintlig bebyggelse och grönska.
Utbyggnaden av området kommer att ge upphov till behov av förskolor och
skolor. Det har i tidigare samråd bedömts funnits ett behov av en förskola i Västra
Roslags-Näsby för ca 110 barn. Behovet av grundskoleplatser har bedömts
kunna inrymmas i befintliga grundskolor i närområdet med viss om- och
tillbyggnad.
Efter samråd har antalet bostäder ökats och utbyggnadstakten ändrats. Behovet
av förskoleplatser är därför större. Med den mängd bostäder och utbyggnadstakt
som nu planeras bedöms det finnas behov av ytterligare en förskola om 110 barn
i närområdet. Fler bostäder och ändrad utbyggnadstakt innebär även ett större
behov av grundskoleplatser än tidigare bedömning. Behovet kan tillgodoses på
olika sätt som till exempel genom etablering av nya flexibla skolor/förskolor eller
om- och tillbyggnader i befintliga grundskolor i närområdet (för de lägre
årskurserna efterfrågas skolplatser nära hemmet).
Nybyggnationsområden är förknippade med betydande osäkerheter som
exempelvis tidpunkt för färdigställande, omfattning och inflyttningsmönster. Det
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krävs därför en kontinuerlig dialog mellan utbildningsverksamheten och
samhällsutvecklingskontoret kring dessa behov där även krav och önskemål
angående funktioner och ytor säkerställs. Lokalisering av förskolor/skolor måste
göras utifrån ett barnperspektiv med beaktande av trafik, buller och en god och
hållbar inom- och utomhusmiljö.
Kommentar: Antalet bostäder har ökat efter att utredningen av behov av skola
genomfördes. Området är planerat för en förskola med 6 avdelningar enligt vad
som tidigare bedömdes som det aktuella behovet. Inom byggrätten för kontor intill
stationen möjliggörs skola som användning i en större byggnad, användningen
syftar främst till skola för äldre år eller som gymnasieskola. Kommunen har ett
behov att för ett större närområde se över möjliga platser för nya förskolor och
grundskolor. En övergripande utredning görs strategiskt inom det pågående
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för centrala Täby.
Under utbyggnadstiden kommer allmänheten ledas till anvisade tillfälliga gångoch cykelstråk inom utbyggnationsområdet. De tillfälliga gång- och cykelvägarna
kommer vara separerade från fordonstrafik och ansluta till befintliga gång- och
cykelvägar utanför detaljplaneområdet. Gång- och cykelvägarna ska vara
skyltade, trygga och belysta. Smedjevägen i anslutning till planerad förskola är
enkelriktad för att minimera trafikflödet förbi avlämningsplatsen till förskolan.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förslag till detaljplan för fastigheten del av Roslags-Näsby 28:7 m.fl., Västra
Roslags-Näsby har upprättats och godkänts för utställning av
Stadsbyggnadsnämnden 2016-10-18 § 140. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för ca 1400 bostäder i en ny hållbar stadsdel med ny struktur och
blandade funktioner. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för handel, vård,
kontor, skola, förskola, infartsparkering för cykel, en stadsdelspark och ett torg
samt att bibehålla del av befintlig bebyggelse och grönska.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är positiv till att detaljplanen möjliggör
för skolverksamhet i byggrätten intill stationen där den tilltänkta tomten lämpar sig
för elever i de högre årskurserna i grundskolan samt för gymnasieskola- och
vuxenutbildningsverksamhet.
Kommentar: Då den aktuella fastigheten saknar grönyta är den främst tänkt som
skolverksamhet för äldre elever, som gymnasieskola eller vuxenutbildning.
Skolverksamheten intill stationen föreslås att kombineras med kontor och handel
i samma byggnad.
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Fastighetsavdelningen (fd Kommunfastigheter)
Fastighetsavdelningen, tidigare Kommunfastigheter, har gått igenom detaljplan
med tillhörande dokument och har följande synpunkter:
Övergripande kommentarer till planen.
Förskola och skola.
Det finns en förskola för 120 barn med i detaljplanen. Förslaget har utökats från
att omfatta 900 bostäder till nu 1400 bostäder, varav ca 30 radhus och ca 25
gårdsradhus. Fastighetsavdelningen ifrågasätter att behovet av förskoleplatser
kommer att täckas av endast en förskola. Vi föreslår att möjliggöra för ytterligare
förskolor i området. På samma sätt ställer vi oss frågande till att behovet av
skolplatser, grundskola, för inflyttande barn. På sid 39 i planbeskrivningen står
om omkringliggande skolor. Texten om skolorna behöver uppdateras, då den inte
är aktuell längre. Nytorps friskola är nedlagd och skolbyggnaden är riven.
Ellagårdsskolan har årskurserna F-åk 6, Näsbydalsskolan har åk 6-9, och
Ytterbyskolan F-åk 5. Ingen av skolorna har kapacitet att ta emot mer än enstaka
barn utan tillbyggnad. Vid ett överslag utifrån antal nya bostäder i området ser vi
ett behov för ca 500 barn som behöver förskoleplats/grundskoleplats.
Fastighetsavdelningen förslår att möjliggöra för ytterligare grundskolor i eller i
närheten av området.
Fastighetsavdelningen kan inte se hur man tänkt bereda säkra skolvägar från
Västra Roslags-Näsby till Ellagårdsskolan, Näsbydalsskolan och Ytterbyskolan.
Delar av området kommer vara inflyttat samtidigt som andra delar byggs.
Trafiksituationen på Enhagsvägen/Centralvägen samt i och kring området i stort.
Trafikanalysen har utgått från flödena 2011 vilket fastighetsavdelningen
ifrågasätter, då Enebybergsvägen 2011 inte var ombyggd med vägbulor och
trafikljus. Trafiken på Enhagsvägen är antagligen redan högre pga. åtgärderna
förbi Enebytorg. Vid en summering av trafikflödena genom rondellen
Enhagsvägen/Centralvägen får vi det inte att stämma. Trafikbelastningen på
Centralvägen ut mot E18 torde vara högre, då man summerar flödena in i
rondellen från övriga vägar. Trafikanalysen baseras på 900 nya bostäder inte
1400 bostäder.
Fastighetsavdelningen har också funderingar på hur trafiken ska fungera under
utbyggnadstiden, speciellt då trafikplats Roslags-Näsby byggs om under del av
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tidsperiod för exploateringen. Transporter till och från byggområdet kommer
också belasta trafiken i och kring området avsevärt.
Man tittar på förtätningen av Ellagård/Ellapark och Skarpäng. Vi ser inte att detta
finns med i den framtida beräkningen av trafik och förskola/grundskolekapacitet.
Dagvatten
Dagvattenhanteringen är också ett område som vi undrar hur det kommer att
fungera. Området har stora höjdskillnader med lågpunkter ner mot tågstationen
och mot VW. Man lägger stora krav på exploatörerna att lösa det inom respektive
fastigheter. Om exploatörerna inte lyckas skapa det omhändertagande som tänkt,
ser vi inte något om ytterligare åtgärder som kommunen kan vidta.
Utryckningsfordons framkomlighet i området
Räddningstjänst måste kunna köra på gårdsbjälklagen i alla kvarter. Det innebär
att gårdsbjälklagen måste dimensioneras för att klara dessa fordon. I och med
krav enligt hållbarhetsprogrammet avseende grönytefaktorn och krav på
dagvattenfördröjning kommer gårdarna att planteras till stor del, vilket kan hindra
framkomligheten för räddningstjänsten och övriga blåljusfordon. Man får också
bebygga stora delar av gårdarna med skärmtak, uthus och carport, som då kan
hindra blåljusfordons framkomlighet.
Genomförandet
Som husbyggare undrar vi över logistiken under utbyggnadstiden.
Genomförandetiden är satt till 10 år, och flera kvarter har gemensamma garage
som gör att stora byggnationer kommer ske samtidigt. Det är ont om plats i
området, ”tredje man” rör sig mycket genom och kring området, bland annat till
och från stationen. Även många barn har sin skolväg genom området. Vi
efterfrågar en genomförandeplan för byggnationen med en konsekvensanalys
och en riskanalys av påverkan i intilliggande områden, då både i Täby och
Danderyd. Det komplicerade genomförandet kan påverka intäkterna för
kommunen. (Den genomförandebeskrivning som finns framtagen, Dnr
SBN158/2010-20 beskriver endast själva detaljplanens genomförande).
Detaljerade synpunkter
Den enda byggnad som Kommunfastigheter har inom Västra Roslags-Näsby är
Gula villan, Gamla Norrtäljevägen 101. I den bedrivs en social dagverksamhet.
Vi förordar att ”g” tas bort från den mark som är enda infartsmöjligheten till både
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Gula villan och transformatorstationen. Marken runt den byggrätt som finns där
Gula villan ligger, förordar vi att den ändras från ”Byggnad får inte uppföras” till
”Marken får endast bebyggas med uthus, skärmtak och carport”.
Kommentar: Texten i planbeskrivningen om aktuella skolor i närområdet har
reviderats till antagandet. Projektet har påtalat ökningen av antalet bostäder för
kommunfastigheter som inte har önskat ytterligare möjliggörande för
förskola(skola) inom detaljplan. Inom planen planeras för en förskola för ca 120
barn. Kommunen ser över frågan mer övergripande för södra Täby inom arbetet
med den fördjupade översiktsplanen för stadskärnan.
Kommunen ställer inga krav på att gårdsbjälklagen skall vara dimensionerade för
utryckningsfordon. Respektive exploatör har redovisat hur de löser utrymning från
sina bostäder. Radhusen som ligger inne på gårdarna kommer att nås via en väg
som är dimensionerad för det. Resterande hus är placerade så att de nås från
gata och behöver därmed inte nås via gård.
I projektet har trafikanalyser gjorts för att studera vilken utformning framtida
vägnät behöver ha. När analysen gjordes var det aktuellt med trafikmätningar
från 2011 och trafiken har sedan räknats upp till prognosår 2030. Det är således
för ett framtida scenario år 2030 som analyserna bygger på och i dessa tas
hänsyn till årliga uppräkningar av trafiken samt den trafik som genereras av
andra utbyggnadsprojekt i kommunen såsom utbyggnaden av Arninge och Täby
C. I den tidiga analysen identifierades att det fanns risk för framkomlighetsproblem i cirkulationsplatsen med Centralvägen/Enhagsvägen år 2030. Av denna
anledning gjordes sedan en mer detaljerad analys för området Västra RoslagsNäsby. Förutsättningarna för denna analys uppgick till nära 1000 bostäder till
skillnad mot nu planerade 1400 bostäder. I analysen fanns emellertid även 200
infartsparkeringar med, vilket i analysen angavs ha stor påverkan på de
kölängder som uppstod i korsningen under maxtimmen i analysen. Sedan
analyserna gjordes har all infartsparkering istället förlagts på den östra sidan om
järnvägen och inga infartsparkeringar är längre planerade på den västra sidan.
Cirkulationsplatsen har även utformats med ett extra körfält för högersvängande
fordon ut från området för att minska risken för köbildning under maxtimmen år
2030. Av dessa två anledningar har Täby kommun bedömt att det inte föreligger
behov av en ny trafikanalys.
Områdets dagvattenanläggning dimensioneras enligt gällande praxis med
klimattillägg om 25 %. Då området har en instängd karaktär har bebyggelsen
anpassats utifrån lokala lågpunkter. Regnvolymer fördröjs av skelettjordar, i
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parkytan och i dike. För att vidare skapa en så robust dagvattenhantering som
möjligt inom området ställs även krav på områdets olika exploatörer att fördröja
dagvatten inom kvartersmark. På så vis utökas områdets förmåga att
omhänderta ännu större regn. Enligt dagvattenstrategin ska fördröjningsåtgärder
dimensioneras för att kunna fördröja 10 mm nederbörd. En kompletterande
dagvattenutredning har tagits fram till antagandet vilken bl a studerat flöden inom
detaljplanen. Det bedöms som redovisade lösningar på kvartersmark och allmän
platsmark med god marginal har förutsättningar att skapa de erforderliga
fördröjningsvolymer som krävs. Resultatet är giltigt om bebyggelsen utförs enligt
detaljplanens illustrationsplan och all avrinning samlas i en punkt per kvarter där
fördröjning sker innan avledning till kommunens ledning.
För närvarande pågår ett arbete där kommunen genom en konsult studerar
omledningar av trafiken för allmänheten under byggtiden. Utredningen omfattar
alla transportslag och tar hänsyn till närliggande byggnadsarbeten i anslutning till
området.
Under utbyggnationstiden kommer tredjeman ledas till anvisade tillfälliga gångoch cykelstråk inom utbyggnationsområdet. De tillfälliga gång- och cykelvägarna
kommer vara separerade från fordonstrafik och ansluta till befintliga gång- och
cykelvägar utanför detaljplaneområdet. Gång- och cykelvägarna ska vara
skyltade, trygga och belysta.
Byggverksamheten kommer under flera år att vara intensiv i området kring Västra
Roslags-Näsby. Den trafiksituation som idag råder i området kommer att bli
besvärlig och tät, och förbli sådan under flera år framåt. En logistiksamordnare
för transporter av byggmaterial kommer att knytas till projektet och samtliga
aktörer inom projektet skall samarbeta med denna, bland annat vad gäller så
kallade slot-tider för in- och uttransport av material i området. Det ska minska
påverkan på trafiken i det anslutande vägnätet och inom detaljplaneområdet.
Gemensamhetsanläggningen intill gula villan har också som syfte att fungera
som infart för de boende i radhusen vid huvudgatan. Infarten måste vara
begränsad med prickmark för att garantera att den förblir obebyggd. Delar av
området för gemensamhetsanläggningen är också utpekat u-område, dvs det
säkerställer allmänna ledningar under mark.
Käppalaförbundet
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Roslags-Näsby 28:7 m,fl. har tagits fram
av kommunen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 1400 nya bostäder,
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handel, vård, kontor, skola, förskola, parkering mm. Käppalaförbundet har givits
tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående ärende.
Käppalaförbundet noterar förbundets tidigare yttrande gällande Käppalatunneln
och dess skyddsområde har beaktats. Förbundet förutsätter att verksamheten
kommer ske på sådant sätt att bergtunnelns funktion och integritet inte riskeras.
Avfallskvarnar
Käppalaförbundet vill förtydliga att förbundets rekommendationer är att man
endast tillåter avfallskvarnar i mindre omfattning. Kommunen får själva ansvara
för att omfattningen inte blir större än vad som kunde accepteras i BOAutredningen, dvs 5 %. Utredningen finns att läsa i sin helhet på förbundets
hemsida, www.kappala.se
Länshållningsvatten
Planbeskrivningen innehåller ingen beskrivning av hur länshållningen som kan
uppkomma i samband med bland annat schaktning och sprängning ska
omhändertas. Käppalaförbundet har riktlinjer för hur länshållningsvatten bör
hanteras och inget länshållningsvatten bör avledas till Käppalaverket utan
Käppalaförbundets skriftliga medgivande. Riktlinjerna finns på förbundets
hemsida. Käppalaförbundet noterar att förorenad mark förekommer inom
området vilket kan medföra att avledning anses olämplig.
Läkemedelsrester
Käppalaförbundet arbetar aktivt med att förbättra kvalitén på inkommande
avloppsspillvatten vilket är ett krav för att upprätthålla Käppalaverkets Revaqcertifiering. Till det kommunala spillvattennätet ska endast spillvatten av
hushållsliknande karaktär avledas. Vid vårdboenden kan dock förhöjda halter av
läkemedel förekomma i spillvattnet. Därmed bör försiktighetsåtgärder för att
undvika utsläpp av läkemedel till spillvattnet från exempelvis vårdboenden
tillämpas.
Förbundet har i övrigt inga synpunkter.
Kommentar: Anslutningsgraden för avfallskvarnar kommer inte att överstiga 5%,
kommunen är medveten om vad BOA-utredningen antogs kunna acceptera.
Planområdet Västra Roslags-Näsby är det enda området inom Täby kommun
som kommer erbjuda möjligheten att ansluta köksavfallskvarn till ledningsnätet.
Kommunen är införstådd med Käppalaförbundets angivna anslutningsgrad som
inte kommer att överskridas inom planområdet. Länshållningsvatten vid
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byggnation inom området ska ske utifrån Käppalaförbundets riktlinjer. Avledning
och reningsbehov fastställs. Vid risk för förorening av länshållningsvatten på
grund av t.ex. markföroreningar skall försiktighetsåtgärder vidtas.
Enligt ABVA och Käppalas riktlinjer omhändertas endast spillvatten av
hushållskaraktär. Spillvatten av avvikande sammansättning ställer krav på
åtgärder. Eventuella åtgärder hanteras i samband med tekniskt samråd där
Käppala blir en samrådande part.
Länsstyrelsen
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden, att det på nuvarande
underlag inte går att avgöra om planförslaget kommer att kunna medverka till att
beslutade miljökvalitetsnormer för vatten följs. Länsstyrelsen bedömer även att
planförslaget är bristfälligt gällande riskavstånd. I underlaget säkerställs inte ett
tillräckligt skydd mot olycka med brandfarlig vätska för bebyggelsen längsmed
Enhagsvägen/Centralvägen, som är rekommenderade leder för transport av
farligt gods.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta
upp planen för prövning enligt 12 kap. 1 § ÄPBL. Planen kan då komma att
upphävas enligt 12 kap. 3 § ÄPBL.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Enligt 2 kap. 2 § ÄPBL ska vid planläggning miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap.
miljöbalken följas. Bestämmelsen innebär att planering och planläggning ska
göras på ett sådant sätt att möjligheterna att uppfylla normerna underlättas.
Myndigheter och kommuner ansvarar således för att miljökvalitetsnormer följs
och att de inom sina ansvarsområden ska vidta de åtgärder som behövs enligt
fastställt åtgärdsprogram, jfr 5 kap. 3 och 8 §§ miljöbalken. Enligt nu gällande
åtgärdsprogram ska detta bl.a. ske genom att kommuner utvecklar planläggning
och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds.
EU-domstolen har i en dom som meddelades den 1 juli 2015, mål C461/13
(Weserdomen), gällande hur miljökvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten
ska tolkas och tillämpas i tillståndsärenden, funnit att medlemsstaterna inte får ge
tillstånd till en verksamhet som medför att vattenstatus sänks (försämras) eller
äventyrar att en miljökvalitetsnorm kan följas. Med försämring avses en sänkning
av status av någon ingående kvalitetsfaktor även om inte den övergripande
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statusen sänks. Om statusen redan är i den sämsta klassen får ingen ytterligare
försämring ske.
Länsstyrelsen bedömer att avgörandet har bäring på planärenden. En slutsats av
domen är att det numera ställs betydligt större krav på underlag och
miljökonsekvensbeskrivningar, för att kunna bedöma om genomförandet av
planen riskerar att leda till en försämring av status eller äventyrar uppnåendet av
miljökvalitetsnormer i vattenförekomster.
För att kunna göra en bedömning av om den nu aktuella planen kommer att
kunna medverka till att beslutade miljökvalitetsnormer för vatten kan följas
behöver planhandlingarna kompletteras med ett underlag som visar att detta är
möjligt.
Dagvattenutredningar har tagits fram av WSP 2011 och Ramböll 2013. Den
fördjupade dagvattenutredningen framtagen av Ramböll för en bra diskussion
kring miljökvalitetsnormer och krav på rening av dagvatten, men saknar en
beskrivning av planens effekter på relevanta kvalitetsfaktorer i de berörda
vattenförekomsterna.
Planbeskrivningen behöver kompletteras med en redogörelse för huruvida rening
behövs för dagvattnet efter de lokala åtgärder som föreslås. Frågan om vilka
sådana åtgärder som är nödvändiga samt vilka åtgärder som kommunen avser
vidta är avgörande för att kunna bedöma om planen kommer att kunna medverka
till att beslutade miljökvalitetsnormer för vatten kan följas.
I planbeskrivningen behöver också redovisas hur planförslaget påverkar
miljökvalitetsnormerna för grundvattnet (Täby-Danderyd SE659439-162852)
samt hur dessa normer ska följas.
Sammanfattningsvis behöver planhandlingarna kompletteras med ett underlag
som visar att den aktuella detaljplanen kan medverka till att beslutade
miljökvalitetsnormer för vatten kan följas. Länsstyrelsen bedömer på nuvarande
underlag att planförslaget kan tas upp för prövning utifrån miljökvalitetsnormer för
vatten.
Hälsa och säkerhet - risk
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte ger ett tillräckligt skydd mot olycka
med brandfarlig vätska för bebyggelsen längsmed Enhagsvägen/Centralvägen,
som är rekommenderade leder för transport av farligt gods.
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Plankartan möjliggör att bostäder får uppföras fram till ett avstånd om 15–20
meter från Centralvägen/Enhagsvägen. En reglering saknas i plankartan som
säkerställer ett skydd för bebyggelsen mot avåkning längs
Centralvägen/Enhagsvägen. Det saknas även åtgärder som ska syfta till att
begränsa ett utsläpp av brandfarlig vätska till vägområdet, vilket skulle kunna
kombineras med avåkningsskyddet. Detta är åtgärder som tas upp i
riskutredningen (Västra Roslags-Näsby, Kompletterande riskutredning, Tyréns,
2016-01-20) och som anges som förutsättningar för bedömningen av planens
riskbild.
Sedan samrådsskedet har plankartan justerats och bebyggelsen delvis flyttats
längre bort från Centralvägen/Enhagsvägen, vilket är positivt ur ett riskperspektiv.
Förutom avståndet reglerar plankartan genom planbestämmelse b2
skyddsåtgärder mot värmestrålning vid olycka med brandfarlig vätska.
Planbestämmelsen gäller dock enbart för en mycket liten del av bebyggelsen.
Bakgrunden till detta är att riskutredningen kommit fram till att skydd mot
värmestrålning endast behövs för bebyggelse på avstånd kortare än 16,5 meter
från Centralvägen/Enhagsvägen. Vad Länsstyrelsen vet, är det med beräkningar
av värmestrålning från pölbrand fullt möjligt att komma fram till ett avstånd som är
på en detaljerad nivå. I denna slags beräkning ingår dock alltid uppskattning av
olika parametrar, t.ex. flamhöjd, pölens utbredning och flamtemperatur, som
påverkar slutresultatet. Uppskattningar som är förknippade med osäkerheter och
som innebär att resultatet kan variera till både det värre och det bättre.
Länsstyrelsen invänder därför mot att slutsatser dras utifrån riskutredningen som
innebär stora skillnader i skyddsåtgärder för olika delar av bebyggelsen mot
Centralvägen/Enhagsvägen. Länsstyrelsen ifrågasätter även att kommunen
själva gjort den bedömningen. Det går inte att säga att risknivån skiljer sig åt så
markant att det skulle vara rimligt med den uppdelning som nu gjorts. Kommunen
behöver därför ta ställning till lämpliga skyddsåtgärder som gäller enhetligt för
hela fasaden mot Enhagsvägen/Centralvägen utifrån en helhetsbedömning av
riskbilden och justera plankartan och planhandlingar efter detta.
Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kommunen behöver säkerställa att
planförslaget blir lämpligt med hänsyn till riskavstånd och bedömer på nuvarande
underlag att planförslaget kan tas upp för prövning utifrån hänsyn till risk.
Övriga synpunkter/frågor av betydelse för planens genomförbarhet
I förslaget framstår det som att Länsstyrelsens synpunkter orsakar att
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flerbostadshuset på Blåklinten 1 behöver rivas. Länsstyrelsen har under
utställningsskedet haft en dialog med kommunen gällande formuleringen.
Kommunen har instämt i att detta ger en felaktig bild.
De stycken som Länsstyrelsen syftar på gäller:
- planbeskrivningen, första delen i rivning av byggnader s 41, samt sista
stycket under riskutredning s 51
- samrådsredogörelsen; de stycken som återger samma text som finns
under rivning av byggnader i planbeskrivningen
- antikvarisk konsekvensanalys, Sweco s 3, 19 och 21
Mellan samrådet och utställningen har Länsstyrelsen och kommunen haft
Underhandskontakter gällande riskavstånd. Länsstyrelsen har under tiden bl.a.
angivit att det inom kvarter 1 är önskvärt att bebyggelsen kan dras tillbaka
ytterligare några meter i den nordöstra delen, d.v.s. Bäck och Forss hus. Helst till
20 m, MEN, om det inte går så ska kommunen motivera varför det inte går.
Exempelvis att Blåklinten är viktig att bevara ur flera hänseenden och att det
därför inte går att flytta. Länsstyrelsens synpunkter finns nu även med i
riskanalysen som tagits fram av Tyréns.
Länsstyrelsen vill även i sammanhanget föra fram att vi var positiva till att de
byggnader som ansågs ha ett kulturhistoriskt värde i planområdet avsågs att
bevaras i samrådsskedet och ställde oss frågande till varför Blåklinten inte
omfattades av rivningsförbud.
I handläggningen av ärendet har deltagit planchef Tatjana Joksimović,
beslutande och planhandläggare Lisa Palmér, föredragande.
Kommentar:
MKN Vatten
En kompletterande dagvattenutredning (WSP 2017-04-05) har tagits fram till
antagandet för att tydligare beskriva detaljplanens påverkan på
miljökvalitetsnormer för vatten, både vad gäller påverkan på grundvattnet och
behov av rening av dagvattnet. Utredningen visar att detaljplanen inte bedöms
äventyra uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för ytvattenrecipienten eller
grundvattenförekomsten. Planbeskrivningen har bl a kompletteras med en
bedömning av planens effekter på relevanta kvalitetsfaktorer i berörda
vattenförekomster.
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Risk
Ett kompletterande riskutlåtande avseende pölbränder har tagits fram till
antagandet (Tyréns, 2017-03-24) i syfte att tydliggöra vilka åtgärder som krävs
för att bebyggelsen närmast Enhagsvägen/Centralvägen ska kunna anses
lämplig. Kraven på brandsäker fasad säkerställs med två olika planbestämmelser
i plankartan vilka beror på avståndet mellan bebyggelse och vägkant på farligt
godsleden. För att de i detaljplanen ställda fasadkraven ska vara tillräckliga
förutsätts att ett avåkningsskydd placeras i vägkanten av
Enhagsvägen/Centralvägen. Avåkningsskyddet syftar till att säkerställa
godtagbart avstånd mellan planerad bebyggelse och en eventuell olycka på
Enhagsvägen/Centralvägen med avåkande fordon och spill av brandfarlig vätska.
Detaljplanen har därför inför antagandet kompletterats med en planbestämmelse
om att avåkningsskydd längs Enhagsvägen/Centralvägen ska finnas i vägkanten.
Kommunen har inför antagandet av detaljplanen stämt av föreslagna åtgärder
med länsstyrelsen.
Övrigt
Som Länsstyrelsen anger har kommunen haft en dialog med Länsstyrelsen om
formuleringen i motiveringen till rivningen av Blåklinten 1. Formuleringen i
planbeskrivningen har reviderats till antagandeskedet för att göra skälen om
rivning tydligare. Kommunen har noterat Länsstyrelsens synpunkter på rivning av
kulturhistoriskt intressanta byggnader inom området.
Polismyndigheten
Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta
tidiga skede av planering. Polisen önskar också att det i den slutgiltiga
planbeskrivningen av området bör få finnas med ett stycke som upptar det
brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en egen
rubrik av typen ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott”.
Bakgrund
Att begå brott underlättas av:
- Enkel och direkt tillgänglighet till objektet
- Säkra och varierade flyktvägar
- Ostörd arbetsmiljö där man varken syns eller hörs
- Obefolkad eller överbefolkade platser
- Anonymitet och diffust ansvar för miljön
- Dåligt underhållen miljö
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Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna
upp fyra olika inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet:
- Öka upptäcktsrisken
- Försvåra genomförandet av brott
- Minska utbytet av brott
- Försvåra bortförklaringar
Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna – öka
upptäcktsrisken och försvåra genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk
försvårar också genomförandet av brott.
Informell kontroll
Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. Människor känner sig
tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. Det känns bra att jag från min
bostad kan se ut genom fönstren på det som händer utanför. Det känns också
bra för den som finns ute att veta att man kan bli sedd av dem som är inne – om
något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell kontroll.
Brottsförebyggande tänkande
Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, dvs arbetsplatser och bostäder i
samma område. Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell
social kontroll. Gärningsmännen vill inte bli sedda. En blandad bebyggelse med
informell kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt ökar.
Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig
eller begå brott på insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att
fastigheterna inte utformas med prång utan insyn, att garagen placeras så att en
gärningsman kan observeras vid garaget (och bostaden) av den boende eller
dess grannar, att parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man
kan se mellan parkerade bilar. Då det byggs nytt är det också bra om det redan
från början installeras ett ordentligt skalskydd. Med skalskydd menar vi från
fabriken monterade låsbara terrass- och fönsterhandtag samt dörrlås med
hakregel. Dörrar bör vara försänkta i huslivet så att en negativ brytvinkel uppstår.
Det är också viktigt att området får överblickbarhet och får rätt belysning. Den
informella kontrollen stärks genom visuella samband och siktlinjer mellan
rörelsestråk och byggnader och omvänt. Eftersträva därför att platser och stråk
ska vara ändamålsenligt belysta, utan att blända, för att undvika känslan av
utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande personer
kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas från den omgivande
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bebyggelsen. Belysningen utomhus behöver inte vara stark och energikrävande.
Även de ytor vid sidan av rörelsestråken bör belysas så att gående kan
överblicka område de rör sig genom och så att de inte enbart själv blir belysta
”måltavlor”.
Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att
ingripa om de känner en personlig tillhörighet till och ansvar för det egna
området. Vid planering av området är det därför en fördel att försöka dela in
området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom portaler,
häckar och dylikt. De boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin
miljö och därmed signalera sin hemvist. Känslan av att vara på privat mark kan få
en gärningsman att avstå från att begå brott.
Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och
gående synliga intill varandra i parallella stråk för att stärka den informella
bevakningen. Minimera gångvägarnas antal och längd. Lokalisera dessa till
angränsande stadsdelar för att höja närvaron av människor. Förbindelse mellan
kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse.
En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken.
Polisen, i lokalpolisområde Täby, ställer sig självklart till ert förfogande om
kommunen önskar få ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och
brottsförebyggande åtgärder. Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även
ha en brottsförebyggande dialog med utsedd byggherre. Polisen i Täby har ett
nära samarbete med Trygg i Täby. Bo Hammerin är deras samordnare. Vi ser
gärna att vi tillsammans kan bidra till ett brottsförebyggande tänkande i även
denna detaljplan.
Kommentar: I planbeskrivningen finns ett avsnitt med brottsförebyggande
åtgärder. Mycket av det som står beskrivet i yttrandet ovan handlar om
stadsmässig planering. En tät bebyggd miljö där bostäder finns intill varandra och
där gatan kan övervakas av boende, liksom där bostäderna kan övervakas från
gatan. Ett gatunät med alternativa vägar och god genomsilning ökar tryggheten i
området. Det finns en ambition om att befolka området dygnet runt för att öka
upptäcktsrisken. Skolverksamhet, studentbostäder blandas med bostäder i
bostadsrätter och hyresrätter. Området kommer också att befolkas med
resenärer till och från stationen som inte bor i området vilket bidrar till ”att synas
och att vara sedd”. Kommunen ansvarar för en lämplig belysning inom allmän
plats och att den bidrar till att göra rörelsestråken trygga. Tydlighet mellan den
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privata bostadsgården och det offentliga torget eller parken har eftersträvats i
planeringen.
Socialnämnden
Förslag till detaljplan för fastigheten del av Roslags-Näsby 28:7 m.fl., Västra
Roslags Näsby har upprättats och godkänts för utställning av
Stadsbyggnadskontoret 2016-10-18 § 140. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för ca 1400 bostäder i en ny hållbar stadsdel med en ny struktur och
blandade funktioner.
Socialnämnden vill peka på ett behov av grupp- och servicebostäder enligt LSS
som verksamheter ser. Behovet består av två gruppbostäder om 6 lägenheter
med gemensamhetsutrymmen och personalutrymme samt en enhet för
servicebostäder om 14 lägenheter med ett gemensamhetsutrymme och
personalutrymme. Det behövs en fortsatt dialog med verksamheten kring dessa
behov där även krav och önskemål angående funktioner och ytor säkerställs.
För Socialnämndens del är utbudet av funktionella bostäder av betydelse, Inom
verksamheterna individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning finns ett
behov av träningslägenheter, som dock ska vara en kortsiktig lösning.
Målsättningen med träningslägenheter är att den enskilde, när boendet fungerat
en tid, ska kunna flytta vidare till mer permanent boende i någon form. För att
denna boendekedja ska kunna fungera förutsätts att det finns tillgång till olika
bostäder.
För personer med funktionsnedsättning är det viktigt att tillgängliggöra området
och fastigheterna. Socialnämnden välkomnar därför att det i planeringen slås fast
att ”Då platsen föreslås bebyggas med bl.a. förskola och trygghetsboende är det
extra viktigt att både bostäderna, utemiljön och entréer utformas så att området
kan användas av personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. I övrigt
ska den föreslagna bebyggelsen och kvartersmarken inom detaljplanen ges en
god tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.”
Socialnämnden tillstyrker förslag till detaljplan för fastigheten del av RoslagsNäsby 28:7 m.fl., Västra Roslags Näsby med beaktande av ovanstående
synpunkter.
Kommentar: Inom planen har kommunen option på att köpa ett antal lägenheter.
Några av dessa kan exempelvis användas som gruppbostäder. Detta får
diskuteras närmare med Socialnämnden. Inom aktuell plan har ingen specifik
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plats pekats ut för LSS-bostäder. Kommunen följer de krav och riktlinjer som
finns i möjligaste mån gällande tillgänglighet på allmän plats. För kvartersmark är
det upp till exploatörerna att säkerställa att fastigheterna och gårdarna på
kvartersmak följer de krav som finns gällande tillgänglighet, vilket kontrolleras i
bygglovskedet.
Storstockholms brandförsvar
Hantering av olycksrisker.
SSBF förutsätter att de riskreducerande åtgärder som finns angivna i
nedanstående handlingar genomförs.
Dessa handlingar är:
”Västra Roslags –Näsby, Kompletterande riskutredning. Tyréns. 2016-01-20”,
”Riskhänsyn- Västra Roslags Näsby, mur mot Roslagsbanan. Tyréns, 2015-0713”,
”Samrådsredogörelse. Täby kommun. 2016-09-28”
”Planbeskrivning, Detaljplan för Västra Roslags -Näsby, del av Roslags-Näsby
28:7, m.fl., Roslags-Näsby”
SSBF har inte kännedom om några andra riskkällor med sådan påverkan på
planområdet att de behöver utredas vidare i planarbetet.
Möjligheter till räddningsinsatser
Möjlighet till räddningsinsatser ska uppmärksammas i det fortsatta planarbetet.
Om räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning för nödutrymning krävs
uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon och för räddningstjänstens
bärbara stegutrustning. Utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon
kan genomföras till och med 23 meter ovan mark. Motsvarande höjdmått för
bärbara stegar är 11 meter ovan mark. Detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till
vid enkelsidiga lägenheter. Stolpar, luftledningar, träd, växtlighet på fasad och
liknande får inte förhindra eller försvåra möjligheten att manövrera
höjdfordon/maskinstege vid räddningsinsats och för människor att utrymma från
fönster eller balkong. Problem kan uppstå längre fram då träd och annan
växtlighet ökar i storlek.
Då nödutrymning sker med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar får
avstånd mellan uppställningsplats för brandfordon och uppställningsplats för
bärbar stege inte vara längre än 50 meter. Vägledningsdokument ”VL2014-09
Utrymning med hjälp av räddningstjänstens utrustning”, bifogas. Som alternativ
till nödutrymning enligt ovan kan byggnad förses med två trapphus eller med
loftgång och två trapphus. För byggnader högre än 8 våningar är det nödvändigt
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att utföra trapphus som Tr2-trapphus. För byggnader högre än 16 våningar ska
trapphus utföras som Tr1-trapphus.
För högre byggnader tillkommer vissa krav:
Trapphus ska förses med stigarledningar för byggnader med byggnadshöjd över
24 meter. För byggnader med byggnadshöjd över 40 meter bör stigarledningar
dessutom vara trycksatta. I byggnader som har fler än 10 våningsplan ska minst
en räddningshiss finnas. Vägledningsdokument ”VL2014-08 Höga byggnader”
bifogas. Tillgång till brandvatten ska säkerställas med konventionellt
brandpostsystem enligt VAV P76 och P83. Detta innebär bland annat ett
maximalt avstånd mellan brandposter på 150 meter. Det maximala avståndet
mellan brandfordon och närmaste brandpost får högst vara 75 meter.
Vägledningsdokument ”VL2014-12 Brandvattenförsörjning” bifogas.
Kommentar: Respektive exploatör har ritat sina bostäder med utgångspunkt i
gällande riktlinjer för brandskydd. Det gäller både hur trapphusen är utformade
och att plats finns att stanna med räddningsfordon intill byggnaden. Flera av
byggnaderna är ritade med Tr 2 trapphus för att undvika körning av brandbil på
insidan av bostadsgårdarna. Planområdets vattenförsörjning, placerad i allmän
platsmark är dimensionerad för brandvattenförsörjning enligt gällande
branschnormer. Brandposter i den allmänna anläggningen är föreslagna utifrån
brandförsvarets riktlinjer.
Trafikförvaltningen SLL
Trafikförvaltningen är positiv till den förtätning som planen medger i detta
kollektivtrafiknära läge inom den regionala kärnan Täby centrum/Arninge.
Buller
Trafikförvaltningen har under perioden mellan samråd och granskning informerat
kommunen att justeringar av störningsskyddet i plankartan behöver göras.
Störningsskyddet är formulerat med en övertext till ett antal punkter avseende
buller och vibrationer: "Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella
bullerskydd ska utformas så att". Denna utformning innebär att störningsskyddet
avseende vibrationer inte blir korrekt då bullerskydd inte ger effekt på vibrationer.
Avseende vibrationer är skrivningen sedan "vibrationer från trafiken inte
överstiger 0,3 mm/s". Denna skrivning är olämplig då den inte överensstämmer
med programmet för Roslagsbanans utbyggnads riktvärden. För att
överensstämma med den utbyggnad av Roslagsbanan som har planerats i
samarbete mellan trafikförvaltningen och Täby kommun ska skrivningen ändras
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till "Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd vibrationsnivå i
bostadsrum ej överskrider 0,4 mm/s vid tågpassage."
I samrådet informerade trafikförvaltningen om en likriktarstation strax sydost om
stationen. Bullerriktvärden för industribuller ska innehållas i bostäder avseende
buller från likriktarstationen. Trafikförvaltningen kan inte se att denna synpunkt
har behandlats sedan samrådet. Det måste framgå av planbeskrivningen att
denna likriktarstation finns och att den ska hanteras med gällande föreskrifter för
industribuller. Planen ska även kompletteras med en bullerutredning avseende
industribuller från likriktarstationen.
Framkomlighet
Busstrafiken föreslås trafikera föreslagen huvudgata samt torggata och runda
kvarteret vid stationen. Trafikförvaltningen kan konstatera att de sektioner som
presenteras för de båda typerna av gatorna redovisar tillräcklig bredd för
busstrafik. I plankartan framstår torggatan mellan centrumhuset och parken dock
som smal. Trafikförvaltningen önskar lyfta betydelsen av tillräcklig bredd för
framkomligheten och att svängradien är tillräcklig vid att komma runt kvarteret på
ett smidigt sätt. Utformningen ska följa trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss.
I centrumbyggnaden vid stationen planeras för handel i bottenvåningen, vilket
riskerar att medföra tillfällig angöring utmed gatan som kan försämra
framkomligheten för busstrafiken. Trafikförvaltningen utgår från att ingen
angöring kommer att vara tillåten på torggatan. Enligt planbeskrivningen är en
inbyggd lastangöring planerad för leveranser till centrumbyggnaden.
Trafikförvaltningen är positiv till att lasting och lossningen sker inom kvarteret
och inte på gatan.
Byggnation
Planområdet angränsar till Roslagsbanan. Alla arbeten som är
vibrationsalstrande såsom sprängning eller pålning skall samordnas med TF i
god tid innan de utförs. Detta gäller även spår och elsäkerhet. Alla
bygghandlingar inom 10 meter från banvall ska granskas av trafikförvaltningen
och eventuellt kan avtal behöva tecknas avseende arbetena. För att säkerställa
att säkerhetsföreskrifterna följs ska samråd ske via bygga@sl.se.
Fastigheten Roslags-Näsby 2:1
SL AB äger fastigheten Roslags-Näsby 2:1 vilken planeras för bostadsändamål
och allmän plats. En avsiktsförklaring har tecknats mellan trafikförvaltningen och
Täby kommun avseende denna och infartsparkeringar på östra sidan av
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Roslagsbanan. Under rubriken genomförandeavtal står att avsiktsförklaringen
ska ersättas med ett genomförandeavtal innan 2016-11-31. Datumet är enligt
avsiktsförklaringen 2016-12-31. Trafikförvaltningen förutsätter att
planbestämmelserna inom den kvartersmark som ska avstyckas och försäljas
från Roslags Näsby 2:1 har tagits fram i samarbete med Mecon Bygg AB, då
marken försålts genom ett villkorat köpekontrakt.
Kommentar: Bestämmelsen om störningsskydd gällande vibrationer har
justerats till enligt trafikförvaltningens förslag i yttrandet. Bullerutredningen har
kompletterats med underlag från den intilliggande likriktarstationen. Utredningen
anger att störningen från likriktarstationen befinner sig inom värden för zon A,
enligt Boverkets riktlinjer för industribuller och att bostadsbebyggelse därför kan
accepteras utan bullerskydd.
Gatan som framstår som smal är enkelriktad och har en bredd om 5,0 meter.
Svängradier runt kontorshuset är kontrollerad med hjälp av körspår med
boggiebuss som dimensionerande fordon. Torggatan är dubbelriktad och
eventuell avlastning till lokalerna bedöms kunna ske inom utrymmet för
kantstensparkeringen varför passage för buss inte ska vara något problem. Inom
projektet har riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten för mark- och
bergschaktningsarbeten upprättats för utbyggnation av de kommunala
anläggningarna. Respektive byggherre upprättar riskanalys för
vibrationsalstrande arbeten inom dennes fastighet. Täby kommun kommer att
skicka alla bygghandlingar inom 10 meter från banvall för granskning till
trafikförvaltningen via bygga@sl.se.
Arbetet med detaljplanen för området som trafikförvaltningen säljer till Mecon
bygg har tagits fram i samarbetet med exploatören och deras arkitekter.
Trafikverket
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och ser att prognos 2030 använts i
trafikanalysen för planen. Trafikverket vill upplysa om att för kommande planer
bör prognos 2040 användas vid framtagande av buller- och trafikutredningar mm.
Kommentar: Kommunen har noterat synpunkten från trafikverket.
Bullerutredningen utgår fortsatt från prognos 2030.
Ellevio
Åtgärder i Ellevio AB:s befintliga anläggningar utförs efter beställning till Ellevio
AB samt bekostas av byggherren.
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Ellevio AB har befintligt 11 kV och 0,4 kV elnät inom detaljplanen som kommer
behöva rivas eller flyttas om planen genomförs. Ellevio AB förutsätter att
ledningar för distribution av el med stöd av planen kan förläggas i väg, gata och
naturmark. Distributionsledningar för el förutsätts också ges utrymme inom uområde i kvartersmark.
Kontakta oss i god tid för ledningssamordning. Nya nätstationer kommer
etableras i de fyra E-områdena. Det är viktigt att tekniska funktioner för
nätstationerna tillgodoses, se bilaga.
Kommentar: Ledningssamordning pågår inom projektet, både i arbetet med
projekteringen och inför utbyggnaden. Ledningar som förläggs inom kvartersmark
har reglerats med u-område.
Eon
E.ON Värme i Stockholm har inget att erinra mot detta och undersöker gärna
möjligheterna att ansluta området till fjärrvärmenätet som ägs av TMAB.
Vattenfall
Vattenfall har i samrådsskedet redogjort för elanläggningar inom detaljplanen och
denna information gäller alltjämt.
Fortum värme
Fortum värme kan sannolikt erbjuda fjärrvärme, vidare utredning krävs.
Försvarsmakten
Ingen erinran
Norrvatten
Ingen erinran
Stockholms handelskammare
Ingen erinran
Svenska kraftnät
ingen erinran
Vattenfall eldistribution
ingen erinran
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FÖRENINGAR
Täby hembygdsförening
Täby hembygdsförening har efter granskning av föreslagen detaljplan följande
synpunkter; Västra Roslags-Näsby kommer med föreslagen detaljplan att förtätas
kraftigt och helt ändra karaktär. Kulturarvet från 1950-talet kommer i stort att
utraderas, liksom de ännu äldre stationshusen vid Roslagsbanan.
Hembygdsföreningen finner det anmärkningsvärt att de antikvariska utredningar
som utförts av AIX arkitekter AB på uppdrag av kommunen inte har beaktats mer
seriöst. AIX har rekommenderat införandet av skyddsbestämmelser för Gula
villan, Gamla kommunalhuset, byggnaden på Blåklinten 1 och stationshusen.
Trots bevarandevärden som framhålls i de antikvariska utredningarna föreslås att
byggnaden på Blåklinten 1 och stationshusen skall rivas! På plankartan syns
ingen q-märkning av Gamla kommunhuset, trots att det står i planbeskrivningen,
s 19, föreslås bevaras och få skyddsbestämmelser avseende exteriören. Även
elverket föreslås bevaras. Gula villan med sina bevarandevärden nämns inte alls
i det sammanhanget. På illustrationsplanen är den markerad som ”befintlig
bebyggelse”, men oroande är att den i en bild på sid 8 i
Genomförandebeskrivningen har en färgbeteckning som anger: ”Byggnad kan
komma att rivas (Kommunen)”. Det senare bör utgå!
Den höga planerade bebyggelsen i kv. Blåklinten med 5-8 våningar utmed
järnvägen, får negativ påverkan för vår hembygdsgård Ytterbystugan (RoslagsNäsby 3:2) med detaljplanebestämmelse Q. Bebyggelsen i kv Blåklinten borde
inte vara högre än nuvarande 2-3 våningar enligt vår mening.
Detaljplanen måste enligt vår uppfattning justeras och kompletteras med qbestämmelser för Gula Villan, Gamla Kommunalhuset, Stationshuset och
byggnaden Blåklinten.
Vår hembygd är vårt kulturarv och måste behandlas med respekt! Utan hänsyn
kommer vi inte förstå vilka vi är och vilka vi blir!
Kommentar: För svar på frågan om exploateringsgrad och hushöjder se
resonemanget om exploateringsgrad ovan. Gamla kommunhuset har getts
bestämmelse q vilket innebär att byggnaden inte får rivas eller flyttas. Byggnaden
får inte till sin exteriör förändras så att dess karaktärsdrag förvanskas och dess
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kulturhistoriska värden minskar. Byggnadens arkitektoniska uttryck; befintliga
tegelfasader, takform, entrépartier samt fasaddetaljer ska bevaras. Byggnaden
ska ha tak i rött tegel och fasadmaterial i rött tegel, likt befintligt.
Frågan om rivningar av byggnader har utretts under hela processen och
utgången för framförallt bostadshuset på fastigheten Blåklinten 1 har ändrats
under processens gång. Ett flertal utredningar har tagits fram och avvägningar
har gjorts utifrån dessa. Stationshusen har under samrådsförslaget varit
föreslagna att rivnas då deras placering intill spåret är svår att förena med det
nya förslaget och en säker boendemiljö. Blåklinten föreslås rivas för att det
skapar bäst helhetslösning för området.
Enligt den antikvariska utredningen föreslås inte skyddsbestämmelser utan
varsamhetsbestämmelser för Gula villan, det är skillnad vilken tyngd de ger i ett
bygglovskede. Skyddsbestämmelser är motiverat för gamla kommunhuset därför
har den reglerats med q. Gula villan finns kvar i det framtida förslaget, och har
inför antagandet av detaljplanen givits en varsamhetsbestämmelse (k1) för att
skydda byggandens exteriör. Bestämmelsen utgår från värderingen i den
antikvariska utredningen, (Antikvarisk utredning – bebyggelse i Västra RoslagsNäsby, AIX 2012-08-10). Illustrationen i genomförandebeskrivningen som Täby
hembygdsförening hänvisar till har reviderats inför antagandet, och där framgår
nu att Gula villan ska bevaras.
Kommunen har bedömt att byggnaderna intill järnvägen kan uppföras högre än
nuvarande byggnad. Den föreslagna byggnaden utför ett bullerskydd för
bostäderna på gården och resterande byggnader i kvarter 1. Föreslaget antal
våningar är 3 till 8 mot spåret.
Täby föreningsråd
Täby Föreningsråd företräder kultur, fritid och friskvård. Vi anser därför att det är
viktigt att behålla Täby så grönt som möjligt för att skapa bästa möjliga
förutsättningar för en rik fritid och därmed friskare kommuninvånare.
Vi har tidigare yttrat oss gällande detaljplanen i brev daterade 2014-02-03 samt
2016-01-26.
I senaste detaljplanen är det följande tre frågor vi vill erinra oss om.
Förskolans friyta ute är alldeles för liten och ger inte en acceptabel nivå och
kvalité för förskolebarnens fysiska utveckling. Barnen kan och får inte spontant ta
sig till närliggande grönområden. Vårt förslag är att ta bort husen samt vägen i
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kvarteret väster om skolkvarteret och göra detta till skolgård. Det går även att i
skolkvarteret ta bort trottoarerna på Smedjevägens norra sida samt gata och
trottoarer väster om skolan och istället göra detta till skolgård. Som förslaget
ligger nu upptar skolgården endast en del av ytan enligt Boverkets
riktlinjer.
De gamla träden utefter Centralvägen utgör en del av den gamla allén till Näsby
slott och är ett kulturarv som måste bevaras och tillfredsställa friskvårdskravet om
tillgång till stora träd som avstressningsyta/park för boende i området och därmed
även tillfredsställa kravet om tillgång till stora träd som ni själva beskriver i
detaljplanen enligt nedan; ”I enlighet med Täbys grönplan ”Halva Täby grönt” är
också den befintliga grönskan en stor tillgång för att skapa attraktivitet. Befintliga
träd och grönska kan tillsammans med tillkommande ge stadsdelen rekreativa
och kulturhistoriska värden. Äldre träd är viktiga både ur ett estetiskt, biologiskt
och kulturhistoriskt perspektiv. I Västra Roslags-Näsby finns ett antal större träd,
framförallt i nuvarande stadsdelspark men också i den nordöstra delen av
planområdet. Dessa träd ska i största möjliga mån bevaras. Träd har en rad
ekologiska funktioner. Ju äldre träden är, desto större betydelse har de i regel
som livsmiljö för olika insekter, svampar, lavar, fåglar m.fl. I synnerhet ädellövträd
är viktiga för att bevara och stärka grönstrukturen genom Täby. Särskilt ek och
skogslind som förekommer naturligt i Täby är betydelsefulla. Träd av rejäl storlek
ger en tilläggsfaktor för planteringsytor såväl på mark som på tillräckligt djupa
bjälklag.” Därför föreslår vi att huset eller del av huset där träden nu står i
nordöstra hörnet, ej byggs.
Grönyteberäkningen torde även delas upp på beväxt yta samt grönyta i markplan
tillgänglig för boende samt även speciellt som lekyta för barn.
Kommentar: Allén längs med Smedjevägen och kommunhusparken kommer att
bevaras och är i detaljplan markerade med planbestämmelsen ”träd ska
bevaras”. Flertalet av träden i parken kommer även att sparas i och med
upprustningen av parken men det kommer inte regleras med en
planbestämmelse.
Gällande bollpilarna utefter Centralvägen som utgör en del av allén till Näsby slott
så har utgångspunkten varit att spara så många av träden som möjligt. Det finns
dock flera faktorer som spelar in och som gör att det inte är möjligt att spara alla
träd. Dels är placeringen av byggnaderna i kvarteret avgörande för vilka träd som
kan sparas, dels påverkas utrymmet för träden av infarten till kvarteret och
vändplanen, även ledningarna i gatan påverkar möjligheten att spara träden.
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I samband med utbyggnaden av området föreslås höjdsättning av kvarterets gård
och gata ändras vilket gör det svårt att spara träd som växer i dagens
höjdsättning. Målsättningen är att kunna spara ett eller två träd från allén. Dessa
kommer att ligga på kvartersmark. Träden har inte getts någon planbestämmelse
om att de ska sparas i detaljplan, det kommer istället regleras i
marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören. Träden omfattas idag
av biotopskydd. Kommunen har ansökt om dispens från biotopskyddet för att få
ta ner de påverkade träden i allén.
Hållbarhetsprogrammet med grönytefaktorn som bilaga samt
gestaltningsprogrammet för området är ett verktyg som används för området med
syftet att genom grönska och vatten arbeta mot en grönskande och
klimatanpassad utomhusmiljö. Detta genom att bevara grönska där det är möjligt
men också genom att tillskapa nya gröna ytor på kvartersmark och allmän
platsmark.
Grönytefaktorn kommer inte att delas upp på beväxt yta och yta i markplan
tillgänglig för boende samt speciellt som lekyta för barn. Inom i stort sett alla
kvarter kommer det att finnas gårdar för lek och rekreation. Kommunen har ingen
riktlinje för förskolors friyta i dagsläget, därför görs individuella bedömningar.
Förskolan har närhet till den planerade stadsdelsparken och kan förutom gården
utnyttja taket i sin verksamhet.
Täby naturskyddsförening
TNF har tidigare lämnat in ett yttrande i detta ärende daterat 2014-02-01, vilket
bifogas detta yttrande som en bilaga.
Hållbarhet och klimatsmarta lösningar
TNF ser fram mot att följa uppbyggnaden av ett område med fokus på ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet i kombination med klimatsmarta lösningar.
Rivning av de gamla byggnaderna
TNF utgår ifrån att man genomför rivning på ett så skonsamt sätt som möjligt för
miljön samt återvinner byggavfallet.
Byggarbetsplats under lång tid
Området kommer att vara en byggarbetsplats under många år 2017-2024, dvs
minst 8 år vilket kräver omsorgsfull planering med hänsyn till bland annat buller
då människor ska bo och vistas i området under denna tid. Det krävs även en
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god planering avseende alla transporter av byggmateriel till och från området för
att minska utsläpp och buller.
Tillgänglighet
Området måste planeras med hänsyn till tillgänglighet så att även personer med
funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram samt ha åtkomst till kollektivtrafik.
Avfallshantering
Att installera ett sopsug-system skulle minimera andelen tung trafik i området och
därmed minska utsläppen och risken för olyckor. Tyvärr inträffar det varje år att
människor skadas och förolyckas vid avfallshämtning. Det kan även minska
andelen skadedjur, till exempel råttor.
Hantering av dagvatten och snö
Samhället står idag på grund av kommande klimatförändringar inför stora
utmaningar när det gäller hantering av nederbörd både i form av vatten samt snö.
SMHI räknar med att nederbörden kommer att öka med 10-30 procent under de
närmsta hundra åren. Täby kommun kommer framöver ha fler hårdgjorda ytor
som måste snöröjas och färre antal platser att tippa snön på inom kommunen.
Snö och dagvatten innehåller stora mängder föroreningar och kommunen måste
planera för hur dessa ska tas omhand.
Hus byggda av trä
Byggsektorn står idag för omkring 40 procent av de globala koldioxidutsläppen
och av de material som används är det icke förnyelsebara som dominerar såsom
stål och betong. TNF föreslår därför att man i Roslags-Näsby bygger flera hus av
trä vilket ger en miljömässig vinst. Även produktionstiden minskar då det går
betydligt fortare att bygga hus av trä.
Att ta hänsyn till för att få en effektiv energihushållning
Nedan följer några förslag som med fördel kan kombineras.
- För att uppnå de energikrav som finns idag och som kommer efter 2020,
behöver den tillförda energin återanvändas och spillvärmen tas tillvara.
- Man kan utvinna värme ur tex frånluftsventilation och spillvatten/avlopp.
Det finns idag mycket bra teknik för återvinning.
- Man kan med fördel utvinna värme från mark och luft för att värma
bostäderna och komplettera detta med att använda fjärrvärme till att
värma tappvarmvattnet.
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Solceller, behöver inte bara placeras på taket utan kan även ingå i
fasaderna. Det är just nu många företag som tar fram effektiva
fasadmaterial med inbyggda solceller.
- Solfångare, kan också vara ett effektivt komplement för
varmvattenproduktion.
Både solceller och solfångare kan kombineras med ’gröna tak’. Det är inte
optimalt att placera ’gröna tak’ i allt för soliga lägen då de kan drabbas av
uttorkning. Dessa lägen kan då användas för montering av solceller/solfångare
istället.
Gröna tak
Gröna tak är ett bra förslag men man måste tänka på att det ställer större krav på
husens takkonstruktioner avseende lutning och förväntad viktbelastning samt att
de inte bör skottas vintertid och därmed då blir tyngre. De bör inte placeras i
alltför skuggiga eller soliga lägen. Man ska även komma ihåg att det är en grön
yta som kräver skötsel precis som en grön yta i markplan. Att sätta gröna tak på
byggnader som förvaltas av en förvaltningsorganisation med kunskaper är bra.
När de gäller hus som ska förvaltas av en bostadsrättsförening som ska ta över
skötseln så kräver detta att föreningarna delges den kunskap som behövs för att
förvalta dessa tak.
Gröna väggar tillika bullerplank och belysning, tips!
I Stockholm, längs Lidingövägen, vid Östermalms idrottsplats finns bullerplank
som även fungerar som ”gröna” väggar, samt belysning under kvällstid. Något
liknande kan eventuellt fungera i Roslags-Näsby till exempel mot Roslagsbanan.
TNF anser att hållbarhetsarbetet i projektet är positivt.
Kommentar: Den rivningsentreprenör som har upphandlats för att riva
kommunhuset samt ett antal mindre byggnader i området arbetar aktivt med
återanvändning och återvinning. Uppföljning under entreprenaden kommer att
ske.
I utbyggnationsskedet ska arbetsmetoder och utrustning som begränsar störande
buller till angränsande områden användas. Naturvårdsverkets allmänna råd om
buller från byggplatser (NFS 2004:15) ska följas. Trafik inom respektive
arbetsområde ska uppfylla krav och riktvärden som gäller för byggbuller.
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En logistiksamordnare för transporter av byggmaterial kommer att knytas till
projektet och samtliga aktörer inom projektet skall samarbeta med denna, bland
annat vad gäller så kallade slot-tider för in- och uttransport av material i området.
Det ska minska omgivningspåverkan inom projektet, närområdet och i anslutande
vägnät.
Kommunen följer i möjligaste mån de krav och riktlinjer som finns gällande
tillgänglighet på allmän plats. För närvarande pågår ett arbete där kommunen
studerar omledningar av trafiken för allmänheten under byggtiden. Utredningen
omfattar alla transportslag och tar även hänsyn till närliggande byggnadsarbeten
i anslutning till området. En viktig målgrupp i utredningen är barn, som på ett
säkert sätt ska kunna ta sig igenom området under byggtiden. I nästa skede ska
även en plan upprättas för hur byggtrafik till och från området ska lösas
Då visst tillskott av biologiskt material är bra för hanteringen i avloppssystemet
och detta är den enda plats i Täby där avfallskvarn skulle kunna fungera utan att
belasta VA-nätet för mycket har kommunen valt att göra ett avsteg från ABVA för
att testa hur avfallskvarnar kommer att fungera i kommunens VA-nät. Andra
aspekter är att det blir lätt att göra rätt för de boende när det kommer till
insamling av matavfall. Installation av ett sopsugssystem är ingenting som
kommunen har tittat närmare på för planområdet. Alla byggherrar har arbetat
noggrant med sina avfallsutrymmen och kommit fram till lösningar som är bra
både för den som lämnar och den som hämtar avfall.
Dagvatten från allmän platsmark omhändertas lokalt i vegetationsytor inom
planområdet. Då snö från allmän platsmark betraktas som farligt avfall, forslas
detta bort till speciella snöupplag där föreoreningshalter följs upp. Täbys
snöupplag ligger utanför planområdet.
Inga krav på trästomme har ställts på byggherrarna. I senaste markanvisningen,
för de två kvarteren innehållande förskola, vård- och trygghetsbostäder, ställdes
däremot krav på träfasad. Branschen ligger tyvärr efter inom området, varför
kommunen inte vågade ställa detta som ett krav i rädsla av att få in för få
exploatörer som kan leva upp till kvalitets- och leverenskrav, när ett så stort
område ska byggas ut samtidigt.
Angående energihushållning finns förslag att bland annat ta vara på spillvärme
från livsmedelsbutik för uppvärmning av studentbostäder. Solceller planeras på
tak och även i kombination med gröna tak. Kombinationen av gröna tak och
solceller är fördelaktig för livslängden på solcellerna då gröna taken hjälper till att
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sänka temperaturen. Då det är krav på miljöcertifiering i enlighet med kraven för
Miljöbyggnad silver, arbetar flera av byggherrarna med högre ställda energikrav
än vad BBR kräver idag.
Gröna tak ställer högre krav på exempelvis takkonstruktion. Inom grönytefaktorn
finns delfaktorer och tilläggsfaktorer. Det är möjligt att välja olika sätt att uppnå
grönytefaktorn och balansräkningen där gröna tak inte är ett måste för de
exploatörer som väljer andra sätt att uppnå grönytefaktorn. Kommunen ställer sig
dock positiv till gröna tak och i och med en tät bebyggelsestruktur kan gröna tak
krävas inom vissa kvarter för att uppnå grönytefaktorn.
Det är ett krav från kommunen att den som arbetar med utomhusmiljön och
grönytefaktorn är landskapsarkitekt. Granskning och uppföljning av
grönytefaktorn hanteras av kommunens hållbarhetssamordnare,
landskapsarkitekt och biolog. Detta för att säkerställa att det blir så bra lösningar
som möjligt.
I samband med slutbesiktningen ska en skötselplan tas fram med en tydlig
redovisning av hur man på sikt ämnar säkerställa de lösningar som föreslås.
Skötselplanen ska sedan överlämnas till fastighetsägaren. På så sätt får
föreningen den informationen och underlagen som behövs. Kommunen kommer
även att följa upp och utvärdera grönytefaktorn i enlighet med
Hållbarhetsprogrammet, 5 år efter inflyttning.

ÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE
Inför antagandet görs följande ändringar i planen:
Plankartan
- Detaljplanens bestämmelse om vibrationer har justerats.
- Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse (skydd) om att
avåkningsskydd längs Enhagsvägen/Centralvägen ska anläggas i syfte
att förhindra avåkande fordon och att brandfarlig vätska rinner in på
fastigheterna.
- Planbestämmelsen (b2) om brandskydd i fasad och fönster längs
Enhagsvägen/Centralvägen har reviderats och omfattar nu två separata
bestämmelser, vilka beror på avståndet mellan byggrätt och väg. (b2) och
(b3).
- Varsamhetsbestämmelse (k1) för Gula villan har lagts till plankartan
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Justering av bestämmelse g som avser gemensamhetsanläggning,
ytterligare en version av g har lagts till plankartan som avser mark som är
obebyggd.
Bestämmelsen om marklov för fällning av en del träd har omformulerats.
C - centrum har lagts till ett kvarter i planens västra del i syfte att
möjliggöra för lokaler i bottenvåningen.
Planbestämmelsen om maximalt djup vid sprängning, borrning,
schaktning och pålning i närheten av Käppalatunneln har reviderats till
+ 9,96 meter över nollplanet.
Bestämmelse om att transformatorstationernas tak ska vara
vegetationsbeklädda tak har tagits bort.
Ett u-område har lagts till för kvartersmarken för studentbostäderna intill
stationen.

Planbeskrivningen och utredningar
- Bullerutredningen har kompletterats med uppgifter för omgivande
bostäder samt närliggande likriktarstation.
- Planbeskrivningen har kompletterats med information kring detaljplanens
bullerpåverkan på omgivande bostäder samt intilliggande likriktarstation.
- Dagvattenutredningen har kompletterats med information om
detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, både vad gäller
påverkan på grundvattnet och behov av rening av dagvattnet.
- Planbeskrivningen har kompletterats och förtydligats i delarna MKN
vatten, grundvatten och dagvattenhantering med information från den
kompletterade dagvattenutredningen.
- Riskutredningen har kompletterats med ett riskutlåtande i syfte att
ytterligare belysa vilka skyddsåtgärder som krävs för fasaderna längs
Enhagsvägen/Centralvägen.
- Planbeskrivningen har reviderats i avsnittet om risker kopplade till
transportled för farligt gods.
- Planbeskrivningen har justerats med ett förtydligande om de byggnader
som planeras att rivas.
- Planbeskrivningen uppdateras med text om att Gula villan ges
varsamhetsplanbestämmelse (k1).
- Skrivningen gällande befintliga skolor i närområdet har justerats efter
synpunkter från fastighetsavdelningen.
- Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivning om
markförereningar samt en karta med info om sanering.
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Genomförandebeskrivningen
- Fastighetsbildning, allmän plats, har kompletterats med förtydligande om
att överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende
allmän plats inom fastigheten Roslags-Näsby 2:1 är en del av ett
genomförandeavtal med SL ej en avsiktsförklaring.
- Servitut, ledningsrätt, nyttjanderätter och gemensamhetsanläggningar har
kompletterats med att Ellevios rätt att anlägga, bibehålla och förnya
tekniska anläggningar inom område betecknat ”E” även kan säkerställas
med arrende. Avsnittet har även kompletterats med förtydligande att
kommunen kommer att äga fjärrvärmenätet efter att Eon byggt ut det
samt att avtalsservitut eller ledningsrätt ska upprättas för kommunens
dagvattentunnel. Avsnittet om Käppalatunneln har kompletterats med
information om larm- och gränsvärden för vibrationsalstrande arbeten.
- Avtalsfrågor, ramavtal/marköverlåtelseavtal har förtydligats att avtalen
också reglerar marköverlåtelsen och tillträdes- och färdigställandetider.
- Tider för tecknande av genomförandeavtal med SL har tagits bort.

Utöver detta har ändringar av redaktionell karaktär genomförts i
planhandlingarna.
Ändringarna är inte av sådan omfattning att de nödvändiggör en ny utställning.

Maria Björk
planarkitekt

