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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad till dubbelspår på
Roslagsbanan mellan Täby kyrkby och Kragstalund station, att möjliggöra säkra
passager över och under järnvägen samt att anpassa väg- och cykelväg till nya
trafiklösningar. Detaljplanen ersätter delar av gällande stads- och
byggnadsplaner men berör även områden som i dag inte är planlagda. Planen
syftar också till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Detta
sker i de fall detaljplanen, i och med utbyggnaden av spårområdet, strider mot
dessa. Berörda fastigheter ges en lika stor byggrätt som i tidigare gällande
planer.
Stora delar av Roslagsbanan är i dag enkelspårig vilket innebär begränsningar i
kapaciteten. Tidtabellen är oregelbunden och tågmöten vid stationer tar mycket
tid och för med sig att trafiken blir känslig för störningar. Trafikförvaltningen
Stockholms läns landsting (SLL) genomför nu ett arbete med att bygga ut
Roslagsbanan för att skapa förutsättningar för förbättrad trafikering i form av
jämna tidtabeller och ökat trafikutbud samt uppnå en bättre tillgänglighet för
resenärerna.
Då järnvägen byggs ut planeras för bullerdämpande åtgärder inom planområdet.
Utbyggnaden medför även att befintliga plankorsningar stängs eller byggs om för
att ersättas av nya, säkrare planskilda korsningar.
En utbyggnad till dubbelspår innebär att järnvägsområdet behöver breddas för att
rymma ytterligare ett spår, öster om befintligt spår. Detta sker huvudsakligen
inom befintlig järnvägsfastighet (SLLs mark). I viss utsträckning berörs även
annan mark; främst kommunägd mark, men även privata fastigheter för
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anläggandet av slänter, bullerskärmar och planskildheter för gång- och cykeltrafik
med mera.

Bild 1. Planprocessen för detaljplan och järnvägsplan enligt lagen om byggande av
järnväg (överst) och plan- och bygglagen (nederst).

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Roslagsbanan är av riksintresse för järnväg 3 kap 8§ MB vilket innebär att den
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av anläggningen. Inom området finns inga riksintressen enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken (MB) som bedöms påverkas negativt av genomförandet av planen.
Risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB bedöms inte
uppkomma.
Detaljplanen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap. MB då vare sig
riksintressen eller miljökvalitetsnormer bedöms påverkas negativt.

PLANPROCESS
Kommunen och Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SLL) planerar
tillsammans en ombyggnad av Roslagsbanan inom Täby kommun. Planeringen
drivs som två parallella planeringsprocesser där Trafikförvaltningen SLL tar fram
järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg (LBJ1995:1649) och
kommunen tar fram detaljplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Kommunens detaljplan omfattar järnvägsplanens utbredning, samt nya
vägdragningar i anslutning till Roslagsbanan.
Detaljplanen omfattar också ett antal fastigheter i sin helhet, belägna utmed
Roslagsbanans spårområde som berörs av intrång från järnvägsplanen. Detta
sker i de fall fastigheterna omfattas av gällande
fastighetsindelningsbestämmelser. Fastighetsindelningsbestämmelserna reglerar
fastigheternas storlek och form, och då utbyggnaden av järnvägsområdet medför
intrång på dessa fastigheter kommer fastighetsindelningsbestämmelserna att
upphävas, eftersom de annars skulle komma att strida mot den nya detaljplanen.
Berörda fastigheter ges samma byggrätt som i tidigare gällande detaljplaner.
Fastigheter som berörs av intrång från järnvägsplanen men inte omfattas av
gällande fastighetsindelningsbestämmelser har delvis tagits med i den nya
detaljplanen.
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Järnvägsplanen beskriver i detalj hur utbyggnaden ska utföras samt direkta och
indirekta effekter och konsekvenser, exempelvis tillfälliga markintrång i samband
med spårarbetet. Med järnvägsplanen som underlag löses frågor om hur marken
ska göras tillgänglig och hur eventuella intrång ska regleras. Detaljplanen
reglerar användningen av mark- och vattenområden i kommunen.
LBJ föreskriver att byggande av järnväg inom detaljplanelagda områden inte får
strida mot gällande detaljplaner. Åtgärderna för ombyggnaden av Roslagsbanan
är inte helt förenliga med de detaljplaner som finns för området, varför en
utbyggnad kräver att en ny detaljplan upprättas för sträckan.
Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.
Trafikförvaltningen SLL har, vid ett flertal tillfällen sedan 2011, kontinuerligt
kommunicerat information om den nya järnvägsplanen för delsträckans
ombyggnad. Samråd för järnvägsplanen genomfördes i mars 2012.
Mer detaljerad information om planprocessen finns på kommunens hemsida,
www.taby.se.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet stäcker sig från Prästgårdsvägen, vid Täby kyrkby station, och
norrut till kommungränsen mot Vallentuna. Projektet innebär att ett nytt spår
anläggs öster om befintligt spår.

Bild 2. Detaljplanens avgränsning markerad med röd streckad linje.

Areal
Den aktuella sträckan är cirka 2,1 km lång. Planområdet omfattar cirka 7,2
hektar.

Markägoförhållanden
Inom planområdet finns både mark som ägs av Täby kommun, privatägd mark
och mark som ägs av Stockholms läns landsting (SLL). Utbyggnaden av
järnvägen sker till största del inom befintlig järnvägsfastighet, Trafikförvaltningen
SLL:s mark. Järnvägsfastigheten behöver dock i viss utsträckning breddas och
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gör då intrång på kommunala och privata fastigheter. Berörda fastigheter
redovisas på sid 26 till 30. Under detaljplanens och järnvägsplanens framtagande
har olika utredningar genomförts som ligger till grund för planering och utformning
av järnvägsutbyggnaden. Strävan är att i största möjliga mån minimera
markintrånget som järnvägsutbyggnaden medför.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
Det nya Täby – Översiktsplan 2010–2030 (Gällande, aktualitetsprövad)
I kommunens översiktsplan, som vann laga kraft 2012, anges bland annat att
Täby kommun ska verka för en förbättrad kollektivtrafikförsörjning då detta är en
viktig förutsättning för kommunens och nordostsektorns tillväxt. För att kunna
hantera tillväxten och samtidigt klara regionens miljömål behöver antalet
spårbundna kollektivtrafikresor öka. Detta innebär bl.a. att kapaciteten på
Roslagsbanan behöver ökas genom att bygga ut till dubbelspår. Målet är att en
ny spårbunden kollektivtrafiklösning ska vara i drift till år 2030.
Täby kommuns miljöprogram
Miljöprogrammet som antogs 2016, lyfter fram följande fem målområden:
begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, biologisk mångfald och
god bebyggd miljö. Miljöprogrammet har sin grund i de nationella miljömålen och
bygger vidare på Täbys Miljöplan. Följande mål är särskilt relevanta för denna
detaljplan:
 De klimatpåverkande utsläppen är 25 % lägre per invånare än 2009
 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen ska ha god vattenstatus
senast år 2027
 Möjligheterna att uppleva och nyttja grön- och naturmiljöer i kommunen
ska förbättras både för invånare och för besökare.
 Antal boende som är störda av trafikbuller ska minska.
Halva Täby grönt – Grönplan
Täby kommuns planeringsvision är att bevara halva Täby grönt. Grönplanen är
kommunens underlag i översikts- och detaljplaneringen som presenterar
bevarande- och utvecklingsförslag för grönområden i Täby. Grönplanen antogs i
stadsbyggnadsnämnden 2007 och baseras på tre grundutredningar: rekreativa
värden, kulturhistoriska värden och biologisk mångfald.
Detaljplanen är i linje med grönplanens intentioner då det inom planområdet inte
finns något område utpekat som grönkil eller rekreationsområde.
Dagvattenstrategi
Dagvattenstrategin som antogs i oktober 2016 syftar till att skapa en god
grundnivå för dagvattenhanteringen i kommunen. Strategin består av tio
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bestämmelser indelade i sex avsnitt. Följande bestämmelser är särskilt relevanta
för denna detaljplan:




Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och
aktivitetsytor.
Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar

Detaljplanen föreslår åtgärder för en förbättrad dagvattenhantering genom ett
antal nya påkopplingar till det kommunala dagvattenätet och är i linje med
dagvattenstrategins bestämmelser.
Täby cykelplan
Täby cykelplan är kommunens första cykelplan som antogs i juni 2014. Planen
har som mål att cyklandet i kommunen ska öka och att det ska bli säkrare att
cykla i kommunen. Den viktigaste åtgärden för att nå denna målsättning är att
skapa en väl fungerande och anpassad cykelinfrastruktur; en infrastruktur som
består av ett väl sammanhängande cykelvägnät.
Tre huvudcykelstråk passerar området för detaljplanen och extra åtgärder har
tagits för att skapa så bra framkomlighet för dessa som möjligt. Från
huvudstråket på Jarlabankes väg nås ett regionalt cykelstråk som följer
Vikingavägen. I samband med utbyggnaden till dubbelspår byggs också dessa
cykelstråk om så att de följer cykelplanen.
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Bild 3. Utsnitt av Täby kommuns cykelkarta. Lila färg står för regionalt cykelstråk, rött för
huvudstråk och blått för lokal cykelväg. Källa: Täby kommun

Gällande detaljplaner
Planområdet för Roslagsbanan omfattas av stadsplan, byggnadsplan och
detaljplaner. Dessutom påverkar planområdet delar av fastigheter som omfattas
av gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Inom området finns också ett
område som ännu ej är planlagt. Följande planer berörs av denna detaljplan:

8(31)
PLANBESKRIVNING
2017-05-16
Rev. 2017-05-31

Dnr SBN 2014/112-20

Bild 4. Orienteringskarta med berörda stadsplaner och detaljplaner. Röd linje markerar
nytt planområde

S126
Stadsplanen, upprättad 1973 angränsar i söder till Täby kyrkby station och i norr
mot Jarlabankes väg. Planen anger främst blandad bostadsbebyggelse. I och
med upprättandet av den nya detaljplanen för Roslagsbanans breddning
påverkas planen på några olika ställen. I planens östra delar, vid
Miklagårdsvägen görs i planen några mindre intrång på privata fastigheter för att
göra plats för det nya spåret samt för slänt och stödmur. Jarlabankes väg sänks i
korsningen Roslagsbanan och dras via en tunnel under spåren. I och med
sänkningen av gatan måste även ledningar längs Jarlabankes väg läggas om. Ny
ledningsdragning kommer att ske längs huvudgatan på kvartersmark. Längs
ledningstråk planläggs mark som u-område. Särskilda avtal kommer tas fram för
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berörda fastigheter. Mer ingående information om berörda fastigheter finns på s.
26-30.
S172
Stadsplan som antogs 1979 då f.d. industrimark planerades för bostadsändamål.
Del av marken inom planen är parkmark och gränsar mot spåret. Inom detta
område finns en gång- och cykelväg. Delar av denna flyttas till den nya
detaljplanen för Roslagsbanan.
S106
Planen som antogs 1972 tillåter i första hand blandad bostadsbebyggelse. I och
med utbyggnaden till dubbelspår tas den del som är närmast spåret på
Blendagränd i anspråk för att möjliggöra underhåll av järnvägen.
S153
Planen upprättades 1976 och sträcker sig längs Jarlabankes väg väster om
spårområdet. Planen tillåter bostadsändamål och de tomter som vetter mot
Jarlabankes väg är prickmarkerade. Till följd av planerna på en planskild korsning
där Jarlabankes väg korsar Roslagsbanan kommer vägen, inklusive gång och
cykelväg, dras under järnvägen i tunnel. På flera av tomterna som gränsar till
Jarlabankes väg behöver därför nya stödmurar byggas. För att göra detta möjligt
placeras under byggtiden stag i marken som efter byggtiden lämnas kvar.
S142
Stadsplan för Byle gård, upprättad 1975 som sträcker sig längs med östra sidan
av Roslagsbanan, med Jarlabankes väg i söder och Byleskolan i norr. Området
närmast spåret i väster är planlagt som parkmark. Delar av denna tas i anspråk i
och med utbyggnaden till dubbelspår samt dragningen av en ny gång- och
cykelväg längs spåret som ansluter till Hembergavägen. Området norr om
Jarlabankes väg påverkas då vägen också här sänks. Detta påverkar
fastigheterna som gränsar till vägen då det planläggs för u-område som möjliggör
åtkomst till ledningar. Speciella avtal kommer tas fram för berörda fastigheter.
Mer ingående information om berörda fastigheter finns på s. 26-30.
S136
Stadsplan för Margretelund som antogs 1976 sträcker sig från Jarlabankes väg i
söder till slutet av Adolf Lemons väg i norr. I och med den nya detaljplanen
förlängs Holmes väg för att fortsätta öster ut i form av en grusväg som via trappa
leder till en planerad cykeltunnel under spårområdet.
S233
Stadsplan för östra Byle. Området sträcker sig från Unnevägen till Vasavägen
öster om Roslagsbanan. Planen upprättades 1987 och tillåter främst blandad
bostadsbebyggelse. I planens sydvästra del stängs korsningen mellan spåret och
Hembergavägen och en del av Hembergavägen tas i anspråk för
järnvägsändamål och möjlighet till underhåll av spåret. Delar av fem fastigheter
som gränsar till befintligt spårområde tas i anspråk och ett permanent intrång
sker i och med anläggandet av ny slänt. Dessa fastigheter omfattas i sin helhet
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av den nya planen, då det i området finns befintliga
fastighetsindelningsbestämmelser som behöver upphävas för att möjliggöra en
breddning av spårområdet. I norr, där Hembergavägen, Vasavägen och
Valhallavägen möts, byggs en ny planskild korsning för gång- och cykeltrafik och
möjligheten att med bil korsa spåret i detta läge försvinner. Dessa åtgärder
påverkar också detaljplanen D 233 som beskrivs nedan.
D233
Detaljplanen vann laga kraft 2007 och är belägen i nordöstra delen av Täby
kyrkby och gränsar mot Vallentuna. Området var, när detaljplanen gjordes, det
största förnyelseområdet i kommunen. Planen syftar till att ge möjligheter till
utbyggnad av ett attraktivt bostadsområde. Likt stadsplanen för östra Byle
kommer marken närmast spåret att påverkas då dagens korsning byggs om till
en planskild korsning och möjligheten att korsa spåret med bil försvinner. På
östra sidan om spåret byggs en ramp åt söder och mot norr en trappa. Runt
rampen anläggs slänter och marken planläggs som parkmark.
S130
Stadsplan fastställd 1975, som gränsar till spårområdet i öster och i norr mot
Vallentuna kommun. Området utgörs till största del av fristående hus.
Ombyggnaden till planskild korsning påverkar intilliggande tomt på västra sidan
om spåret där en cykelramp planeras. I anslutning till ramp anläggs slänter och
stödmurar. En privattomt omfattas i sin helhet av den nya planen eftersom det i
området finns gällande fastighetsindelningsbestämmelser som i och med ny
detaljplan upphävs.

Miljökonsekvensbeskrivning
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Någon
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats för detaljplanen. Se
vidare under rubriken Bedömning av miljöpåverkan, på sid 22 till 23. För
järnvägsplaner är MKB obligatoriskt och Trafikförvaltningen SLL har upprättat en
MKB för den aktuella järnvägssträckan. MKB-rapporten har varit underlag för
redovisningen av miljöaspekterna i denna planbeskrivning.

Kommunala beslut i övrigt
Täby kommun och Trafikförvaltningen SLL skrev den 24 oktober 2011 under en
avsiktsförklaring för samtliga sträckor som berörs av utbyggnaden av dubbelspår
i etapp 2 Roslagsbanan. Avsiktsförklaringen ligger till grund för arbetet och syftar
till att parterna ska ha en gemensam syn på utbyggnaden.

Pågående och kommande planering i området
Inga pågående eller kommande planer finns.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Järnväg och bebyggelseområden
Befintlig järnväg och bebyggelse
Roslagsbanans gren mellan Stockholm och Kårsta öppnade år 1885 och
bebyggelsen har till stor del formats som stationssamhällen utmed
Roslagsbanan, vilket innebär att många fastigheter ligger nära den befintliga
banan. Bebyggelsen mellan Täby kyrkby och kommungränsen mot Vallentuna
består nästan uteslutande av bostadsbebyggelse i varierande former. Närmast
stationen vid Täby kyrkby finns dock både grundskola, förskola samt
centrumbebyggelse. Befintlig spåranläggning mellan Täby kyrkby och
kommungränsen mot Vallentuna omfattar enkelspår förutom vid Täby kyrkby
station där det redan i dag finns dubbelspår. Maxhastigheten på sträckan är 80
km/h. I nuläget finns inga planskilda korsningar men i och med den nya
detaljplanen planeras tre planskilda korsningar; vid Jarlabankes väg, en mindre
gång- och cykeltunnel norr om Adolf Lemons väg och en gång- och cykeltunnel
vid Lokevägen.

Bild 5 (t.v.): plankorsning och typisk bebyggelse vid Jarlabankes väg. Bild 6 (t.h.): Täby
Kyrkby station. Fotograf: Emilia Hallin

Föreslagen järnvägsutbyggnad
Det tillkommande spåret förläggs öster om befintligt spår. På vissa ställen
justeras befintligt spår med 0,3 meter för att dra ihop spåravståndet. På några
ställen höjs spåret också i profil, som mest 1,4 meter vid Jarlabankes väg.
I och med utbyggnaden kommer turtätheten att öka, vilket leder till åtgärder för att
i möjligaste mån byta ut nuvarande plankorsningar mot planskilda korsningar. En
passage inom planområdet kommer att stängas, vilket medför att gång- och
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cykelvägar måste dras om. Mer ingående information om vilka korsningar som
stängs respektive byggs om finns på s. 14-15.
Tillgänglighet
Utbyggnaden till dubbelspår möjliggör en stabil och tät tågtrafik, vilket innebär
kortare restider och en mer tillgänglig kollektivtrafik. Trafikförvaltningen SLL har i
sina tekniska riktlinjer för den nya anläggningen bl.a. angett att största möjliga
tillgänglighet ska eftersträvas vid utformning av anslutande vägar och gång- och
cykelvägar. Alla nya passager görs tillgängliga med ramper eller hissar där vägen
går under spåret.
Säkerhet
Roslagsbanans utbyggnad innebär högre turtäthet och högre hastigheter. I och
med detta syftar detaljplanen till att möjliggöra förbättrad trafiksäkerhet och
passager över Roslagsbanan planeras att byggas om. Med undantag för en
chikanpassage i anslutning till Täby kyrkby station planeras för planskilda
korsningar som ersätter nuvarande passager.
Byggnadskultur och gestaltning
För Roslagsbanans utbyggnad har Trafikförvaltningen SLL tagit fram ett
gestaltningsprogram för sträckan Täby Kyrby till kommungränsen mot Vallentuna.
Programmet beskriver riktlinjerna för gestaltningen av exempelvis stationer,
bullerskyddsskärmar, staket och planskilda korsningar. Målet är att tågresenären
ska uppleva en sammanhållen utformning av helhetsmiljön längs med
Roslagsbanan och att upplevelsen av barriäreffekterna som
dubbelspårsutbyggnaden medför ska minskas. Utformningen vid varje station
föreslås bli mer platsspecifik och få en karaktär som kopplas till omgivningen.
Mellan stationerna ska utformningen anpassas till karaktären i området. Täby
kommun har tagit fram ett gestaltningsprogram som behandlar vissa platser eller
objekt längs Roslagsbanans sträckning.
Den aktuella järnvägssträckan sträcker sig till största delen genom småskalig
villa- och radhusbebyggelse i Täby kyrkby. Bebyggelsen har växt upp kring
järnvägen, som i dag upplevs som en integrerad del av samhället. Generella
konsekvenser av dubbelspårsutbyggnaden är att järnvägens visuella
barriärverkan kommer att stärkas och delvis bryta av visuella kopplingar över
spårområdet i jämförelse med nuläget. Främst på grund av tillkommande
bullerskyddsåtgärder på stora delar av sträckan.
Längs med järnvägsområdet inom planen föreslås att bullerstörningar skall
åtgärdas med tre typer av bullerskyddsskärmar. Vilken höjd och typ av
bullerskärm beror på höjdförhållanden samt beräknade och uppmätta
bullernivåer. Val och utformning har anpassats för att ge en god bullerdämpning.
De typer som föreslås är: mittskärm och/eller konventionella låga och höga
skärmar. Längs med större delen av sträckan föreslås de spårnära skärmarna.
Det är endast på en kortare sträcka från passagen vid Lokes väg till
kommungränsen mot Vallentuna som de höga skärmarna föreslås. De låga

13(31)
PLANBESKRIVNING
2017-05-16
Rev. 2017-05-31

Dnr SBN 2014/112-20

spårnära skärmarna är 0,7 meter höga över rälsens överkant. Där de låga
skärmarna används byggs också mittskärmar som är 1,2 meter över
rälsöverkant. De konventionella höga skärmarna blir 2-3,5 meter höga. På ställen
där högsta bullernivåerna uppmäts kommer det även att kompletteras med andra
bullerdämpande åtgärder som fönster och ventilationsåtgärder samt i vissa fall
lokala skärmar.
För bullerplankens lägen och höjder längs med spåret inom planområdet, se
illustrationsplanerna.

Bild 7 och 8. Exempel på spårnära skärmar i betong (t.v.) och bullerskyddsskärm i trä
målad med en grön slamfärg vid Enebyberg (t.h.) Foto: SLL. Källa: SLL
Gestaltningsprogram Roslagsbanan

Anläggandet av bullerskydd inryms inom mark med användningen
järnvägsändamål på plankartan.
På de platser där spårnära låga bullerskyddsskärmar kan användas i stället för
höga bullerskyddsskärmar blir påverkan på stads- och landskapsbilden mindre.
Trafikförvaltningen SLL är ytterst ansvarig för bullerskydd och åtgärder kommer
att anpassas efter lokala förhållanden.

Natur
I samband med upprättandet av järnvägsplan har en miljökonsekvensbeskrivning
tagits fram av Trafikförvaltningen SLL (2016-02-02), vilken ligger till grund för
slutsatserna i följande avsnitt.
Mark och vegetation
Dubbelspårsutbyggnaden kommer till största delen att ske inom befintlig
järnvägsmark och inga skyddade naturområden finns inom utredningsområdet.
Markbeskaffenhet och geotekniska förhållanden
Det förekommer inga grundvattenförekomster som är av intresse som
dricksvattenresurs inom planområdet. Det finns heller inga vattendrag som
passerar spåret. Det planeras för några mindre permanenta och några tillfälliga
grundvattensänkningar, i samband med utbyggnaden till dubbelspår. De
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permanenta bedöms bli lokala och mycket små och de tillfälliga bedöms inte
innebära någon risk för omgivningen eller omkringliggande konstruktioner.
Där avsänkningar kan påverka omgivningen planeras tätande åtgärder för att
minimera påverkan och skydda omkringliggande konstruktioner.
De sammantagna miljökonsekvenserna med avseende på grundvatten och
geologi bedöms bli små.
Förorenad mark
I samband med anläggningsarbeten i och intill spårområdet kommer massor att
schaktas bort och om möjligt återanvändas inom projektet. En miljöteknisk
markundersökning har genomförts för att kontrollera om massorna är förorenade.
Jordprover från sammanlagt sju punkter har analyserats med avseende på de
föroreningar som är mest typiska för järnvägsområden. Några förhöjda
föroreningshalter kunde inte upptäckas vid denna undersökning.
Enligt länsstyrelsen i Stockholm finns det två potentiellt förorenade fastigheter
inom planområdet; en kemtvätt och en mekanisk verkstad. Inga undersökningar
av eventuella föroreningar i mark, vatten eller byggnader har gjorts på dessa
fastigheter. Banvallens östra sida, längs med fastigheterna Lokstallet 1-5, bör
därför behandlas som potentiellt förorenad. En miljöteknisk markundersökning
behöver utföras innan markarbeten påbörjas. Planens konsekvenser med
avseende på markföroreningar bedöms vara mycket liten.
Vattenområden
Inga sjöar eller större vattendrag finns i direkt anslutning till detaljplaneområdet.
Dagvattenavrinningen längs med aktuell sträcka är i dagsläget bristfällig, vilket
innebär att dagvatten från järnvägen och från korsande vägar ibland hamnar
inom fastighetsmark. Utbyggnadsalternativet innebär åtgärder för en förbättrad
dagvattenhantering genom ett antal nya påkopplingar till det kommunala
dagvattenätet. De provtagningar av mark som har gjorts i banvallen har inte visat
på några föroreningar som kan spridas med dagvattnet. Risken för spridning av
bekämpningsmedel bedöms som liten.
Luft
Järnvägstrafiken svarar för mindre än en procent av transportsektorns samlade
utsläpp till luft, men kan lokalt leda till höga halter av partiklar i främst tunnlar och
på stationer. Utbyggnaden leder till förbättrade förutsättningar för transporter på
järnväg, vilket leder till totalt sett mindre utsläpp till luft och sammantaget positiva
konsekvenser med avseende på luftmiljön.

Gator och trafik
Gatunät och korsningar
Inom planområdet finns det i dag sex plankorsningar mellan väg och järnväg.
Två av dessa planeras i och med utbyggnaden till dubbelspår att byggas om till
planskilda korsningar, en planeras att stängas och en ny tunnel för gång- och
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cykeltrafik möjliggörs. Planerna för passager över/under järnvägen inom
planområdet följer nedan:


Passager vid Täby kyrkby station, norr och söder om plattformen
byggs i form av chikanpassager, dvs. en plankorsning med
sidoförskjutning för dämpade hastigheter.



Korsningen vid Jarlabankes väg blir planskild då en tunnel byggs
under järnvägen. Järnvägen höjs som mest 1,4 m från dagens läge
och Jarlabankes väg sänks 4,2 m som mest. Jarlabankes väg
kompletteras med en gång och cykelbana på den norra sidan. Vidare
föreslås att den gång- och cykelväg som löper längs Roslagsbanans
östra sida får fortsätta längs med järnvägen i samma nivå som spåret.
Därmed blir korsningen med Jarlabankes väg planskild även för gångoch cykeltrafikanter.



En ny tunnel för gång- och cykeltrafik anläggs under Roslagsbanan
mellan Adolf Lemons väg och Snöbärsgränd. Gång- och cykelvägen
görs tillgänglig genom att befintlig parkväg väster om spåret byggs om
med sluttning ner mot den planerade tunnelpassagen för att sedan
ansluta till Hembergavägen och gång- och cykelstråket öster om
järnvägen. I planen föreslås också en grusväg som via trappa
förbinder Holmes väg med den föreslagna tunneln.



Gång och cykelpassagen mellan Adolf Lemons väg och
Hembergavägen kommer att stängas.



Den befintliga korsningen Roslagsbanan/Vasavägen–Lokevägen
stängs för biltrafik och istället byggs en tunnel för gång- och
cykeltrafik. På den västra sidan byggs en hiss och en sluttande
passage för cykeltrafik.



Befintlig plankorsning för gång- och cykelväg vid Bylevägen stängs.
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Bild 9. Karta med befintliga, nya och ombyggda plankorsningar. Källa: Järnvägsplan Täby
kyrkby – Kragstalund, SLL.

Gång- och cykelvägar
Längs med spårsträckan finns ett cykelstråk som i Täbys cykelplan tas upp som
huvudcykelstråk. Gång- och cykelväg vid Täby kyrkby station flyttas närmare
Skolhagsvägen för att ge plats åt det nya spåret. Vid stationen anläggs nya
platser för cykelparkering på båda sidor om spåret.
Vid Jarlabankes väg planeras flera förändringar för gång- och cykelvägarna.
Gång- och cykelvägen längs spåret leds på bro över den nedsänkta Jarlabankes
väg. En ny gång- och cykelväg anläggs längs med Jarlabankes väg och följer
med under järnvägsbron.
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Bild 10. Illustration: Plan av den nya situationen vid Jarlabankes väg. Källa: Järnvägsplan
Täby kyrkby–Kragstalund, SLL.

Bild 11,12,13. Illustration: Längd och tvärsektion vid Jarlabankes väg. Källa:
Järnvägsplan Täby kyrkby–Kragstalund, SLL.
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Bild 14. Illustration: Förslag på gestaltning av tunnel under Jarlabankes väg. Källa:Sweco
Architects.

Befintlig gång- och cykelväg väster om spåret, norr om Jarlabankes väg, stängs.
Gång och cykeltrafiken norrifrån leds i stället via Adolf Lemons väg under spåret
via en ombyggd gång- och cykelväg som sluttar ner mot den planerade tunneln
som ansluter till Hembergavägen/Snöbärsgränd.

Bild 15. Illustration: Ny situationsplan vid Adolf Lemons väg–Snöbärsgränd. Källa:
Järnvägsplan Täby kyrkby–Kragstalund, SLL.
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Bild 16. Illustration: ny tvärsektion vid Adolf Lemonsväg–Snöbärsgränd. Källa:
Järnvägsplan Täby kyrkby–Kragstalund, SLL.

Den befintliga korsningen Roslagsbanan/Vasavägen–Lokevägen stängs för
biltrafik och istället byggs en tunnel för gång- och cykeltrafik. På den västra sidan
byggs hiss och ramp för gång- och cykeltrafik. På den östra sidan anläggs en
gång- och cykelväg som ansluter till Hembergavägen i söder och en trappa i norr
som ansluter till Gävsjövägen.
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Bild 17. Illustration: Förslag till ny lösning vid Lokevägen. Källa: Järnvägsplan Täby
kyrkby–Kragstalund,SLL.

Fornlämningar och kulturmiljö
Förutom Roslagsbanan finns inom utredningsområdet inga särskilt skyddsvärda
områden i form av riksintressen. Aktuell sträcka går huvudsakligen genom ett
redan bebyggt villaområde. Inga kända fornlämningar påverkas av den planerade
dubbelspårsutbyggnaden. Miljökonsekvenserna bedöms bli obefintliga.

Tillgänglighet
Ombyggnaden av plankorsningen vid Lokevägen till gång- och cykeltunnel
skapar en ramp vars lutning påverkar tillgängligheten för rörelsehindrade och
cyklister. Befintliga tomtinfarter begränsar rampens utsträckning, vilket resulterar i
en kortare och brantare ramp som kompletteras med en hiss för att säkerställa
tillgängligheten.
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Stängningen av gång- och cykelpassagen vid Adolf Lemons väg/Hembergavägen bedöms vara av mindre betydelse då den ersätts av gång- och
cykeltunneln vid Adolf Lemons väg/Snöbärsgränd. Konsekvenserna med
avseende på rekreation bedöms vid planens genomförande bli måttligt negativa
på grund av att det blir något svårare att ta sig till andra sidan av järnvägen.
Planskilda korsningar möjliggör i stället för säkrare passager över spårområdet,
vilket är prioriterat vid planens genomförande.

Störningar
Buller
Boende och verksamheter längs med större delen av järnvägsplanområdet
exponeras i dag för höga ljudnivåer från tågtrafiken på Roslagsbanan samt från
vägtrafiken på Jarlabankes väg. Enligt den prognos som använts för att räkna
fram den framtida bullersituationen förväntas järnvägstrafiken öka.
Järnvägstrafiken förväntas dock öka mer i utbyggnadsalternativet då kapaciteten
förstärks.
Det är inte känt vilken typ av tåg som kommer att trafikera Roslagsbanan efter år
2017. Experter på tågteknik och buller gör bedömningen att de tåg som i
framtiden kommer att trafikera Roslagsbanan i högre hastighet inte kommer att
orsaka högre ljudnivåer än nuvarande långsammare tåg. Krav vid upphandling
kommer att ställas på nya fordon så att dessa inte bullrar mer i 120 km/h än vad
dagens fordon gör vid 80 km/h, vilket ger den maximala ljudnivån idag.
Låga bullerskärmar kommer att byggas längs med nästan hela sträckan då
målsättningen har varit att undvika siktbarriärer i så stor utsträckning som möjligt
genom Täby kyrkby. Endast från passagen vid Lokevägen till kommungräns
föreslås höga skärmar eftersom det här ej finns möjlighet att använda
mittskärmar.
För husfasader föreslås kompletterande åtgärder i form av fasadåtgärder, som
fönster eller ventilationsåtgärder. Uteplatser där föreslagen bullerskyddsskärm
inte ger tillräckligt god dämpning förses med lokala skärmar för att ljudnivån ska
underskrida gällande riktvärden. Skärm vid spår kan antingen vara en
konventionell skärm, ”bullerplank”, eller en låg, spårnära skärm. En så kallad
spårnära skärm placeras mycket nära spåret och får därmed en god ljudreduktion
trots en begränsad skärmhöjd. Skärmhöjden kan dock inte ökas vid behov varför
det finns en begränsning i hur stor ljudnivåsänkning som går att åstadkomma.
Konsekvenserna med hänsyn till buller med föreslagna åtgärder bedöms i
förhållande till nuläget vara positiva, eftersom bullerskyddsåtgärder kommer att
vidtas. Bullerskyddsåtgärder kan dock vidtas även utan planens genomförande.
Utbyggnadsalternativet och kapacitetsförstärkningen som den möjliggör leder till
mer frekventa tågrörelser, vilket ger fler bullerhändelser. Konsekvenserna av
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utbyggnadsalternativet vid planens genomförande bedöms därför bli negativa
och små.
Detaljplanen innehåller inga bestämmelser med högsta tillåtna bullernivåer.
Åtgärder för bullerskydd i form av skärmar fastställs i järnvägsplanen. För exakta
placeringar av skärmar se tillhörande illustrationsplan.
Vibrationer
Inga uppgifter finns som tyder på att nuvarande tågtrafik orsakar oacceptabla
störningar. Delar av den nya bansträckningen och bitvis även befintligt spår
kommer att innebära en grundläggningsförstärkning på sträckor där banan
passerar torvområden och lösa sedimentområden.

Teknisk försörjning
Ledningar
Järnvägsutbyggnaden medför inget ökat behov av teknisk försörjning men
innebär att befintliga ledningar för vatten, spillvatten, dagvatten, el, tele och
bredband påverkas. Nya ledningar dras i möjligaste mån inom allmän plats. Där
det inte är möjligt och där ledningar behöver korsa banvallen läggs de inom
järnvägsmark och privat mark.
Vatten och avlopp
Korsande och längsgående VA-ledningar i anslutning till spårområdet tillhör
huvudsakligen Täby kommun och Trafikförvaltningen SLL. Detaljplanen medger
ledningsomläggning.
Dagvatten
Hantering av dagvatten styrs av Täby kommuns dagvattenstrategi samt av
gällande regler i ”Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning”. Merparten av sträckan går på bank
och därför behöver diken anläggas som kompletteras med dränering i botten för
avledning av dagvatten. I norra delen av sträckan, mot kommungräns går banan i
skärning.
El
Korsande el-, tele, och optokablar tillhör Fortum, Skanova, Svensk Infrastruktur,
Stokab och Vattenfall. Viss omläggning av dessa kommer att ske.

Bedömning av miljöpåverkan
Buller från tågtrafiken är Roslagsbanans mest betydande miljöaspekt. Andra
aspekter är järnvägens barriäreffekt och risken att äldre slipers medfört
markföroreningar. Utbyggnaden till dubbelspår kommer att medföra fler tåg men
eftersom utbyggnaden också omfattar bullerskydd kommer ljudnivåerna från
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tågen att bli väsentligt lägre i den omgivande bebyggelsen jämfört med i dag.
Barriäreffekten ökar till viss del eftersom flera möjligheter att korsa banan stängs.
De nya gång- och cykelpassager som anläggs kommer dock att bli betydligt
säkrare och minska risken att oskyddade trafikanter skadas.
När förorenad mark påträffas kommer de massorna att tas om hand vilket
minskar risken för föroreningsspridning. Utbyggnaden av kollektivtrafiken
underlättar för fler att åka tåg och därmed kan bilresandet minska. Utbyggnadens
samlade miljöpåverkan bedöms som övervägande positiv.
Trafikförvaltningen SLL redovisar järnvägsplanens miljökonsekvenser i sin MKB.
Detaljplanen omfattar enbart den planändring som behövs för järnvägsplanen.
Därför är bedömningen att för den nu aktuella detaljplanen behövs ingen
miljökonsekvensbeskrivning. Detaljplanen i sig bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan i lagens mening.
Planens konsekvenser för miljö blir under byggskedet negativa och små till
måttliga. Byggskedet, som kommer att pågå i cirka två år, medför störningar som
tidvis kan vara påtagliga. Bullrande verksamheter och vägavstängningar antas
vara de aspekter som påverkar närboende mest. Den tyngst vägande
miljöaspekten under byggskedet bedöms vara störningar relaterade till påverkan
på trafiken, som kommer att innebära måttliga till stora konsekvenser jämfört med
nuläget.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Detaljplanen upprättas med normalt förfarande. Planen har varit ute på samråd
maj – juni 2016 och ställts ut för granskning 2017-02-28 till och med 2017-03-28.
Detaljplanen bedöms kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet
2017.

Genomförandetid
Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år från det datum beslut om
antagande vunnit laga kraft. Områden som har bestämmelsen a1 får en kortare
genomförande tid på 5 år.

Ansvarsfördelning
Trafikförvaltningen SLL, ansvarar för genomförandet av utbyggnaden och
åtgärder kring dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan och därmed för att
lösa in mark för järnvägsanläggningen i nödvändig omfattning. Täby kommun
ansvarar för att lösa in mark där intrång orsakas av kommunala anläggningar.
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Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark samt vatten- och avloppsledningar
inom planområdet.

Avtal
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikförvaltningen SLL, Täby kommun
och Täby Fastighets AB vilken ligger till grund för arbetet med systemhandling,
järnvägsplan och detaljplan och syftar till att parterna ska ha en gemensam syn
på utbyggnaden av dubbelspår för samtliga sträckor i etapp 2. De kostnader som
uppstår för planläggning regleras genom plankostnadsavtal.
Ett genomförandeavtal har tecknats mellan Trafikförvaltningen SLL, Täby
kommun och Täby Fastighets AB. Avtalet ersätter avsiktsförklaringen i den delen
som gäller berörd järnvägssträcka. Genomförandeavtalet reglerar utbyggnaden
av Roslagsbanan, ingående kommunaltekniska anläggningar samt ansvars- och
kostnadsfördelning mellan parterna. Ett markavtal ska tecknas mellan
Trafikförvaltningen SLL, Täby kommun och Täby Fastighets AB. Markavtalet
reglerar fastighetsrättsliga frågor som fastighetsreglering, tillfälligt nyttjande av
mark och säkerställande av rättigheter mellan parterna.
Trafikförvaltningen SLL skall även teckna avtal med berörda privata
fastighetsägare i form av nyttjanderättsavtal för tillfälligt intrång och
överenskommelse om fastighetsreglering i de fall det rör sig om ett permanent
intrång. Täby kommun ska teckna avtal med berörda fastighetsägare där mark
behöver lösas in för kommunala anläggningar.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Fastighetsbildning
Detaljplanen föranleder flertalet fastighetsförändringar. En sådan förändring av
en fastighets markinnehav eller en upplåtelse av en rättighet i en fastighet kallas
fastighetsbildning och kan genomföras efter det att beslut om antagande av
detaljplanen har vunnit laga kraft. Ansökan om fastighetsbildning ställs skriftligen
till Lantmäterimyndigheten.

Ledningsrätt, servitut
För att möjliggöra passager för allmän körtrafik och gång-, cykel- och mopedtrafik
längs tågsträckan, x- och z-områden i detaljplanen, kan servitut bildas. Detta
regleras i genomförandeavtal och markavtal mellan Trafikförvaltningen SLL och
kommunen.
Inom u-områden på kvartersmark kan Täby kommun och andra ledningshavare
trygga sina ledningar med ledningsrätt eller servitut. Säkerställande av rättigheter
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för kommunens vatten- och avloppsledningar och fjärrvärmeledningar i
järnvägsmarken regleras i genomförandeavtal och markavtal mellan
Trafikförvaltningen SLL och kommunen.

Markförvärv
Fastigheter och delar av fastigheter samt samfälligheter och delar av
samfälligheter som berörs av detaljplan redovisas i efterföljande tabell. Berörda
markområden som lagts ut som allmän plats löses in av kommunen, berörda
markområden som lagts ut som järnvägsändamål löses in av Trafikförvaltningen
SLL. Lagfaren ägare till järnvägsfastigheten Roslags-Näsby 2:1 m.fl. fastigheter
inom planområdet är AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) som agerar under
Trafikförvaltningen SLL.
För att kunna genomföra detaljplanen behöver kommunen respektive
Trafikförvaltningen SLL lösa in den mark som behövs för kommunala
anläggningar respektive järnvägen. Målsättningen är att förhandla med de
berörda fastighetsägarna och teckna avtal som reglerar markåtkomst, rättigheter
och eventuella åtgärder. I de fall överenskommelse inte kan träffas om marken,
kan frågan prövas hos lantmäterimyndigheten om tvångsvis inlösen av mark eller
upplåtelse av mark med stöd av detaljplanen.

Markintrång
Den nya detaljplanen innefattar fastigheter och delar av fastigheter som berörs av
markintrång. Fastigheter har tagits med i sin helhet i de fall de omfattas av
gällande fastighetsindelningsbestämmelser och i annat fall har del av fastighet
tagits med. Markintrånget föranleds av att marken skall vara tillgänglig för
underjordiska ledningar och stag. Stagen används under byggskedet som stöd
för exempelvis uppförande av stödmurar. Stagen lämnas kvar i marken och kan
vid eventuell framtida byggnation tas bort. Av tabellen nedan framgår påverkan
på berörda fastigheter mer i detalj.
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Berörda fastigheter
De fastigheter som berörs av intrång som föranleds av detaljplanen redovisas i
tabell nedan.
FastighetsPermanenta Förändring av mark
beteckning
markanspråk
(ca m2)
Hallonet 11
40 m2
Fastigheterna omfattas av stadsplan S233 och har
Hallonet 15
60 m2
användningen bostadsändamål. Fastigheten omfattas
2
Hallonet 16
80 m
också av gällande fastighetsindelningsbestämmelser
Hallonet 17
50 m2
med aktnummer 0160-012F som i och med ny
2
Hallonet 27
35 m
detaljplan upphävs. Del av fastigheterna löses in av
SLL för breddning av spårområde och får användningen
järnvägsändamål.
2
Krikonet 1
52 m
Fastigheterna omfattas av stadsplan S153 och har
2
Krikonet 2
110 m
användningen Bostadsändamål. Fastigheterna
påverkas av nya ledningsdragningar för vatten- och
avlopp inom u-område. Del av fastigheterna behöver
lösas in av kommunen för gång- och cykelväg samt
gata och får användningen huvudgata respektive
lokalgata. Fastigheterna påverkas även temporärt av
järnvägens utbyggnad, se konsekvenser för
fastigheterna i järnvägsplanen.
2
Körsbäret 12
140 m
Fastigheterna omfattas av stadsplan S153 och har
2
Körsbäret 100
150 m
användningen bostadsändamål. Del av fastigheterna
Körsbäret 101
10 m2
behöver lösas in av kommunen för gång- och cykelväg
samt gata och får användningen huvudgata respektive
lokalgata. Körsbäret 100 påverkas även temporärt av
järnvägens utbyggnad, se konsekvenser för
fastigheterna i järnvägsplanen.
Miklagård 108
Fastigheten omfattas av detaljplan S126 och har
användningen bostadsändamål. Del av fastigheten
påverkas av nya ledningsdragningar för vatten- och
avlopp och får bestämmelsen u-område. Fastigheten
påverkas även tillfälligt av järnvägens utbyggnad, se
järnvägsplanen. Inga permanenta markanspråk.
2
Miklagård 109
30 m
Fastigheten omfattas av detaljplan S126 och har
användningen bostadsändamål. Del av fastigheten med
användningen bostadsändamål övergår till
järnvägsändamål. Del av fastigheten med
användningen bostadsändamål som påverkas av nya
ledningsdragningar för vatten- och avlopp får
bestämmelsen u-område. Fastigheten påverkas även
tillfälligt av järnvägens utbyggnad, se järnvägsplanen.
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Miklagård 110
Miklagård 111
Miklagård 112
Miklagård 113
Miklagård 114
Miklagård 115
Miklagård 116

10 m2
10 m2
10 m2
10 m2
10 m2
10 m2
40 m2

Miklagård 133

150 m2

Miklagård 143

15 m2

Persikan 9

270 m2

Roslags Näsby
2:1
Semaforen 6
Semaforen 8
Semaforen 9

Slånbäret 7
Slånbäret 8
Slånbäret 9

15 m2
30 m2
80 m2
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Fastigheterna Miklagård 110-115 omfattas av stadsplan
S126 och har användningen bostadsändamål. Del av
fastigheterna övergår till järnvägsändamål.

Fastigheten omfattas av stadsplan S126 och har
användningen bostadsändamål. Del av fastigheterna
övergår till järnvägsändamål och en del av fastigheten
får bestämmelsen u-område. Fastigheten påverkas av
järnvägens utbyggnad, se järnvägsplanen.
Fastigheten omfattas av stadsplan S126 och har
användningen bostadsändamål. Del av fastigheten
övergår till järnvägsändamål.
Fastigheten omfattas av stadsplan S126 och har
användningen bostadsändamål. Del av fastigheten
övergår till järnvägsändamål. Fastigheten omfattas
också av gällande fastighetsindelningsbestämmelser
med aktnummer 0160-F008 som i och med ny
detaljplan upphävs.
Fastigheten omfattas av stadsplan S130 och har
användningen bostadsändamål. Fastigheten omfattas
också av gällande fastighetsindelningsbestämmelser
med aktnummer 0160-0124/1977 som i och med ny
detaljplan upphävs. Del av fastigheten behöver lösas in
av kommunen för GCM-väg.
Delar av fastigheten omfattas av stadsplanerna S172
och S126. Till största del omfattas fastigheten inte av
befintlig detaljplan.
Fastigheterna omfattas av stadsplan S142 och har
användningen bostadsändamål. Fastigheterna
påverkas av nya ledningsdragningar för vatten- och
avlopp och får bestämmelsen u-område. Fastigheterna
påverkas temporärt av järnvägens utbyggnad, se
konsekvenser för fastigheterna i järnvägsplanen. Inga
permanenta markanspråk.
Fastigheterna omfattas av stadsplan S142 och har
användningen bostadsändamål. Fastigheterna
påverkas av nya ledningsdragningar för vatten- och
avlopp och får bestämmelsen u-område. Del av
fastigheterna behöver lösas in av kommunen för allmän
gång- och cykelväg och får användningen huvudgata.
Fastigheterna påverkas även temporärt av järnvägens
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Slånbäret 10

35 m2

Täby kyrkby 7:7

430 m2

Täby kyrkby 7:8

2 970 m2

Täby kyrkby 7:9
Täby kyrkby 7:10
Täby kyrkby 7:11
Täby kyrkby 7:12
Täby kyrkby 7:14
Täby kyrkby 7:18
Täby kyrkby 7:17

850 m2
280 m2
310 m2
230 m2
320 m2
400 m2
70 m2

Täby kyrkby 7:22
Täby kyrkby 7:23
Täby kyrkby 7:24
Täby kyrkby 17:1

350 m2
330 m2
300 m2
50 m2

Täby kyrkby 24:1

1 350 m2

Täby kyrkby 27:1

2 550 m2

Täby kyrkby S:8

90 m2

Täby kyrkby S:9

60 m2

Täby kyrkby S:65

830 m2
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utbyggnad, se konsekvenser för fastigheterna i
järnvägsplanen.
Fastigheten omfattas av stadsplan S142 och har
användningen bostadsändamål. Del av fastigheten
behöver lösas in av kommunen för allmän gång- och
cykelväg och får användningen huvudgata.
Fastigheten omfattas inte av befintlig detaljplan. Marken
får användningen järnvägsändamål och huvudgata.
Fastigheten omfattas inte av befintlig detaljplan. Marken
får användningen järnvägsändamål, huvudgata och
GCM-väg.
Fastigheterna omfattas inte av befintlig detaljplan.
Marken får användningen järnvägsändamål och GCMväg.

Fastigheten omfattas inte av befintlig detaljplan. Marken
får användningen GCM-väg.
Fastigheterna omfattas inte av befintlig detaljplan.
Marken får användningen lokalgata.
Fastigheterna omfattas av stadsplan S233 och har
användningen bostadsändamål. Del av fastigheten
behöver lösas in av kommunen för GCM-väg.
Fastigheten omfattas också av gällande
fastighetsindelningsbestämmelser med aktnummer
0160-012F som i och med ny detaljplan upphävs.
Fastigheten omfattas av stadsplanerna S153 och S136
och har användningen gata och park. Del av fastigheten
övergår till huvudgata, park och GMC-väg.
Delar av fastigheten omfattas av stadsplanerna S106
och S142 och har användningen gata respektive park.
Del av fastigheten övergår till huvudgata, GCM-väg och
järnvägsändamål.
Samfällighet på mark som inte omfattas av befintlig
detaljplan. Marken får användningen järnvägsändamål
samt park.
Del av samfällighet på mark som inte omfattas av
befintlig detaljplan. Marken får användningen park.
Samfällighet på mark som delvis omfattas av stadsplan
S153 med användningen gata. Marken får
användningen huvudgata.
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Täby kyrkby S:66

660 m2

Täby kyrkby S:67

350 m2

Täby kyrkby S:72
Täby kyrkby S:75

1 m2
1 110 m2

Täby kyrkby S:83

190 m2

Täby kyrkby S:87

60 m2

Täby kyrkby S:91

870 m2

Täby kyrkby S:92

70 m2

Täby kyrkby S:95

470 m2

Täby kyrkby S:96

40 m2

Täby kyrkby S:100

500 m2

Täby kyrkby S:101

10 m2

Täby kyrkby S:102

30 m2

Täby kyrkby S:124

40 m2

Täby kyrkby S:128

1 020 m2
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Samfällighet på mark som inte omfattas av befintlig
detaljplan. Marken får användningen park,
järnvägsändamål och huvudgata.
Del av samfällighet på mark som omfattas av stadsplan
S153 med användningen gata. Marken får
användningen lokalgata och huvudgata.
Samfälligheter på mark som omfattas av stadsplan
S142 med användningen väg. Del av fastigheterna
löses in av kommunen och får användningen
huvudgata.
Del av samfällighet på mark som omfattas av stadsplan
S153 med användningen gata. Marken får
användningen huvudgata respektive lokalgata.
Samfällighet på mark som inte omfattas av befintlig
detaljplan. Marken får användningen lokalgata.
Samfällighet på mark som inte omfattas av befintlig
detaljplan. Marken får användningen järnvägsändamål
och lokalgata.
Samfällighet på mark som delvis omfattas av stadsplan
S113 med användningen park. Marken får
användningen lokalgata.
Del av samfällighet på mark som omfattas av stadsplan
S153 med användningen gata. Marken får
användningen huvudgata.
Samfällighet på mark som delvis omfattas av stadsplan
S126 med användningen park. Del av fastigheten löses
in av kommunen och får användningen GCM-väg.
Samfällighet på mark som omfattas av stadsplan S106
med användningen väg. Marken får användningen
järnvägsändamål samt GCM-väg.
Samfällighet på mark som omfattas av stadsplan S106
med användningen park. Marken får användningen
GCM-väg.
Samfällighet på mark som delvis omfattas av stadsplan
S106 med användningen park. Marken får
användningen järnvägsändamål samt GCM-väg.
Samfällighet på mark som omfattas av stadsplan S142
med användningen park. Marken får användningen
GCM-väg.
Samfällighet på mark som inte omfattas av befintlig
detaljplan. Marken får användningen GCM-väg, park
och järnvägsändamål.
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Täby kyrkby S:129

40 m2

Täby kyrkby S:176

180 m2

Täby kyrkby S:204

320 m2

Täby kyrkby S:205

130 m2

Täby kyrkby S:208

90 m2
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Samfällighet på mark som omfattas av stadsplan S142
med användningen park. Marken får användningen
GCM-väg.
Samfällighet på mark som omfattas av stadsplan S233
med användningen gata. Marken får användningen
lokalgata.
Samfällighet på mark som omfattas av detaljplan S233
och detaljplan D233 med användningen gata. Marken
får användningen park.
Samfällighet på mark som omfattas av stadsplan S233
och detaljplan D233 med användningen lokalgata/gata.
Marken får användningen park.
Del av samfällighet på mark som inte omfattas av
befintlig detaljplan. Marken får användningen
järnvägsändamål och park.

Observera att ett antal av fastigheterna, som står omnämnda ovan, samt
ytterligare fastigheter inom detaljplanen och även i nära anslutning till
detaljplanen berörs av intrång i järnvägsplanen Roslagsbanan Täby kyrkby–
Kragstalund som tas fram av Stockholms läns landsting. Se järnvägsplanen för
information.

EKONOMISKA FRÅGOR
Plan- och genomförandeekonomi
Ett genomförandeavtal tecknades mellan Trafikförvaltningen SLL, Täby kommun
och Täby fastighets AB år 2015. Genomförandeavtalet reglerar utbyggnaden och
samordnar och fördelar ansvaret mellan parterna för de anläggningar som ska
utföras kopplat till järnvägsutbyggnaden respektive kommunens allmänna plats
såsom gator, gång- och cykelvägar.
Trafikförvaltningen SLL och Täby kommun kommer att söka lantmäteriförrättning
för att lösa in den mark och de servitut som behövs permanent för järnvägen och
kommunala anläggningar. Trafikförvaltningen SLL och Täby kommun avser att i
första hand träffa frivilliga överenskommelser om markförvärv. Till grund för
överenskommelserna kommer mark och anläggningar att värderas. Värderingen
utgår ifrån reglerna i expropriationslagen. De frivilliga överenskommelserna ligger
till grund för lantmäterimyndighetens beslut om marköverföringar och
servitutsupplåtelser.
I de fall en frivillig överenskommelse inte kan träffas med en fastighetsägare eller
rättighetshavare kan Trafikförvaltningen SLL eller Täby kommun få frågan prövad
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vid lantmäterimyndigheten om tvångsvis inlösen av mark eller upplåtelse av
servitut. Vid detta förfarande värderar lantmäterimyndigheten de intrång som sker
i samband med marköverföringen och upplåtelse av servitut. Lantmäterimyndighetens värdering utgår ifrån reglerna i expropriationslagen och ligger till
grund för bestämmande av ersättningen. Lantmäterimyndigheten har vidare
möjlighet att besluta om ersättning för byggskador.
De kostnader som uppstår för planläggning regleras genom plankostnadsavtal.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Tekniska utredningar för buller, miljöteknisk markundersökning, riskanalys och
miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i samband med järnvägsplanen Täby
kyrkby–Kragstalund. Miljöteknisk undersökning bör ske innan markarbeten
påbörjas vid banvallen längs med fastigheterna Lokstallet 1-5, som bör
behandlas som potentiellt förorenade.

Ledningar
De ledningar som behöver flyttas eller läggas om på grund av järnvägens
utbyggnad ändras enligt gällande järnvägsplan för sträckan. I samband med
omläggningar bör befintliga avtal och ledningsrätter ses över med respektive
ledningsägare.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planen är framtagen av Samhällsutvecklingskontorets planenhet genom Christine
Forsberg och Jussi Haavisto. Plankonsulter har varit Sara Vinterhav, Örjan
Lindbeck, Anna Nilsson, Minna Jersenius och Lisa Andersson, Sweco Architects.
Karttekniker för detaljplanen är Helene Sundelin. Frågor rörande genomförande
har formulerats i samråd med Jenny Bertram på Täby kommun och Theréze
Myhrén på Sweco AB.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Jussi Haavisto
Planarkitekt

Jenny Bertram
Exploateringsingenjör

