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SAMMANFATTNING
Planförslaget
Täby kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för Täby idrottsplats och
intilliggande golfbana som bekräftar och reglerar pågående idrottsverksamhet.
Planen möjliggör en utveckling av idrottsplatsen så att fler funktioner och
anpassning till elitfotboll kan rymmas på platsen. I förslaget ingår också en ny
tillfartsväg söderifrån och en större parkering, samt ett mindre område med nya
bostäder på nuvarande parkering norr om idrottsplatsen. Planförslaget syftar
även till att bevara de värden som ligger till grund för områdets riksintresse för
kulturmiljövården. Två huvudförslag (A och B) av utformning av idrottsplatsen
ligger till grund för detaljplanen. Planförslaget har bedömts medföra risk för
betydande miljöpåverkan på kulturmiljön varför en miljöbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning arbetats fram (detta dokument).

Miljökonsekvenser
Kulturmiljö och landskapsbild
Planområdet ligger i ett jordbrukslandskap med tydliga spår tillbaka till forntiden. I
området återfinns flera fornlämningar och bebyggelse med stora kulturhistoriska
värden. Området är delvis av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresseanspråket medför att kulturmiljön ska skyddas från påtaglig skada, och
kulturmiljöns läsbarhet får inte försvåras avsevärt. Landskapsbildens värden är
knutna till kulturlandskapet och de öppna utblickarna.
Den nya tillfartsvägen medför att prästgårdsmarkens karaktär som odlingslandskap blir otydligare. Den torpliknande klubbstugan vid prästgårdsvägen kan
komma att rivas vilket medför negativ påverkan på det sammantagna
kulturlandskapet. Utvecklingen av idrottsplatsen ger negativ påverkan genom att
siktlinjer riskeras att brytas och att nya byggnader och läktare dominerar området
och förändra dess karaktär. Utformningen och placeringen av byggnader, läktare
etc. har stor betydelse för hur stor påverkan från IP blir. Samtidigt syftar
detaljplanen till att skydda den riksintressanta miljön vilket medför ett indirekt
skydd, och genom att reglera golfbanan hindras igenväxning samt att byggnader
och större markåtgärder görs. Sammantaget, och med nuvarande kunskap
bedöms detaljplanen medföra liten till måttlig negativ konsekvens för den
riksintressanta kulturmiljön och landskapsbilden.
Naturmiljö
En utbyggnad av idrottsområdet enligt vad detaljplanen medger innebär att
mindre områden av barr- och blandskog, en trädridå och en hage kommer tas i
anspråk. Nya ledningar i områdets västra del kan också orsaka intrång i
skogsbryn. Den nya väganslutningen gör ett begränsat intrång i betesmarker. Två
stora sälgar med vissa biologiska värden riskerar att behöva avverkas. Inga av de
påverkade områdena hyser några höga naturvärdena varför de sammantagna
konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små negativa.
Ytvatten
Den nya markanvändningen kommer att resultera i ökade dagvattenmängder och
ökade föroreningsmängder. Om inga åtgärder vidtas bedöms små negativa
konsekvenser uppstå i recipienten Vallentunasjön. Sjön har idag
otillfredsställande ekologisk status och är kraftigt övergödd och planen kan då
försämra möjligheten att följa miljökvalitetsnormen. Med föreslagen hantering av
dagvatten som redovisas i dagvattenutredning och planbeskrivning, och delvis är
reglerad på plankartan, kan rening ske som ger något minskade fosforutsläpp
jämfört med dagsläget. Dock ökar den totala mängden kvicksilver. Halterna
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beräknas emellertid minska för de ämnen som påverkar vattenförekomstens
statusbedömning (fosfor och kvicksilver). Statusbedömningen baseras på
föroreningshalter, varför detaljplanen därmed inte bedöms försvåra att
miljökvalitetsnormen följs. I ett sådant fall kan små positiva konsekvenser uppstå.
All dagvattenhantering har inte gått att reglera på plankarta varför åtgärderna inte
är helt säkerställda. Vid detaljprojekteringen blir höjdsättningen av marken
mycket viktig för att undvika problem med översvämning vid kraftiga skyfall.
Bullerstörningar
I en framtida utveckling av IP förväntas publiken vid större matcher kunna bli
cirka 4000 personer, vilket är dubbelt så mycket som idag. Den vanliga
”vardagsträningen” bedöms ge upphov till ungefär samma ljudnivåer som idag till
omgivande bebyggelse och ljudet består främst av rop och skrik från spelare och
tränare. I nuläget finns bostäder mycket nära belägna IP och riktvärden1 för
utomhusnivåer överskrids redan idag. Vid en utbyggd IP beräknas inomhusnivåer
i befintliga bostäder dock att klaras vid den normala verksamheten och matcher
med mindre publik. Tillfällena med högst ljudnivåer kommer att uppstå vid
matcher med mycket publik där ljudet också är av en annan karaktär. Antal
matcher som väntas dra en stor publik (fullsatt) väntas ske vid ett fåtal tillfällen
per år. Dessa tillfällen kan dock upplevas störande, liksom det kan göra med den
kontinuerligt pågående träningen. Genom att planen ger möjlighet till uppförande
av bullerskärmar bedöms störningarna, om sådana åtgärder utförs, kunna
begränsas något. De nya bostäderna är lokaliserade mycket nära IP. Med krav
på en ljuddämpad sida kan riktvärden innehållas i nästan alla fall.
Med en utformning enligt alternativ A, där matcharenan är belägen närmast
bebyggelsen, bedöms planen kunna ge måttligt negativa konsekvenser. Med en
utformning enligt alternativ B, där matchplanen är belägen längre söderut,
bedöms små negativa konsekvenser uppkomma. Trafikbullret kan minska till viss
del i bostadsområdet vilket är positivt men i gengäld uppstår visst buller intill den
nya infartsvägen. Bullernivåerna bedöms emellertid inte bli särskilt höga och
antas bli under 40 dB(A) i närliggande skogsområde där planer på en framtida
park finns. Inga bostäder finns utmed den nya infartsvägen.
Ljusstörningar
Vilken belysning som väljs för en framtida utbyggnad av IP är avgörande för hur
störande ljuset kan bli. Med en anläggning enligt de belysningskrav som
Fotbollsförbundet kräver för tv-matcher riskerar området att belysas betydligt
starkare än idag vid dessa tillfällen. För alternativ A riskerar detta att ge kraftigt
spill-ljus långt in i villaområdet. Alternativ B bedöms ge betydligt mindre
störningar för närboende under matchtillfällen. Huvuddelen av tiden kommer
belysningen dock vara svagare men riskerar ändå att kunna vara störande,
främst för de närmast belägna och nya planerade bostäderna. Redan idag har
viss närboende klagat på den nyligen utbytta belysningen. Sammantaget bedöms
måttliga till stora negativa störningar kunna uppstå till följd av detaljplanen med
avseende på ljusstörningar. Genom att välja en bra belysningslösning med flera
och låga stolpar och ändamålsenliga armaturer kan de negativa konsekvenserna
minska.
Nollalternativet
Nollalternativet innebär att området kvarstår ungefär som idag. Antingen ersätts
golfbanan, vars tidsbegränsade bygglov ha gått ut, med betesmarker eller så
regleras den i egen plan. Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet inte ge
några betydande ytterligare negativa, eller positiva konsekvenser jämfört med
idag utan dagens eventuella påverkan på respektive miljöaspekt kvarstår.

1

Riktvärden för externt industribuller. Se avsnitt om buller i MKB för mer utförlig beskrivning.
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1

INLEDNING

1.1

Bakgrund

Täby idrottsplats (IP) ligger i södra delarna av Täby kyrkby. Nuvarande parkering
ligger vid IP:s norra ände och tillfart med bil görs genom villagatorna. Parkeringen
räcker inte till och framförallt vid större evenemang medför trafiken störningar för
boende och en säkerhetsrisk med avseende på exempelvis utrymningsvägar.
Täbys fotbollslag IK Frej har nyligen gått upp i superettan vilket gör att högre krav
ställs på arenan från Svenska fotbollsförbundet. Täby kommunfastigheter som
driver anläggningen, genomför nu, inom ramen för gällande och tillfälligt bygglov,
kapacitetsförbättringar av idrottsplatsen. Hemmamatcherna med IK Frej drar en
publik på mellan 1000-2000 åskådare vilket ökar behovet av en bättre tillfartsväg
för trafiken.
Den golfbana som ligger söder om IP har funnits sedan 1991 och hade ett
tidsbegränsat bygglov som löpte ut 2011. Kommunen avser därför att pröva
golfbanan genom att omfatta den i den nya detaljplanen.
Täby kommun gör en satsning på idrotts- och friluftsliv i den norra delen av
kommunen och som ett led i detta ingår en utveckling av Täby idrottsplats. En ny
kommunal friluftsplan är under framtagande och planer finns på att anordna en
stadspark i närområdet. Målsättningen är att skapa ett sammanhållet idrotts- och
friluftsområde för att klara olika behov från föreningsliv och skola samt ge
möjlighet till fria aktiviteter, motionsidrott, rekreation och service. Dessutom ska
tillfredsställande och säkra trafiklösningar ordnas.
Den nya detaljplanen omfattar förutom själva idrottsplatsen med möjlighet till
framtida utveckling av den, även golfbanan. I planen ingår en ny vägförbindelse
söderifrån, utökade parkeringsmöjligheter och ett mindre område för nya
bostäder på dagens befintliga parkering strax norr om IP.

1.2

Planområdet idag

Planområdet ligger i södra delarna av Täby kyrkby, som är Täby kommuns äldsta
villasamhälle. Täby IP, även kallad Vikingavallen, anlades 1956. Här finns idag
tre fotbollsplaner, innebandyhall, tennisbanor, en 80-meters löparbana och en
hoppgrop. I anslutning till idrottsplatsen finns ett flertal motionsspår, ett elljusspår
och en spårcentral. Tillfart till IP görs norrifrån genom villaområdet. Idrottsplatsen
används både dagtid, kvällstid och under helger av en mängd barn och
ungdomar. Söder om idrottsplatsen ligger en 9-håls golfbana som drivs av
Jarlabankens golfklubb. I anslutning till golfbanan finns ett mindre klubbhus vars
ursprung utgörs av en mindre byggnad tillhörande prästgården. Öster om
planområdet finns ytterligare en golfbana, Skogberga, som har 12 hål. Mellan
idrottsområdet och golfbanan går en smal grusväg som utgör en del av
Fornstigen, en kulturstig i området som även utgör en ridstig.
Planområdet avgränsas i söder av Prästgårdsvägen. På vägens södra sida ligger
Täby prästgård, vars huvudbyggnad uppfördes 1885. I de gamla
ekonomibyggnaderna finns idag ett företag som utför trädgårds- och
markanläggningar samt ett häststall. Till stallet hör flera hästhagar som sträcker
sig utmed planområdets västra sida, och även inom planområdet.
Planområdet ligger i en dalgång som löper ut från Vallentunasjön. Landskapet är
öppet och har tidigare varit ett jordbrukslandskap som brukats sedan förhistorisk
tid. Området är mycket fornlämningsrikt och utgör ett riksintresse för
kulturmiljövården, Täby Prästgårdsmark.
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Figur 1.1 Översikt av planområdet idag.
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1.3

Planprocessen

1.3.1

Hittillsvarande planering

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad,
miljö och näringsliv beslutade 2011-12-12 att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
en detaljplan med syfte att möjliggöra ny tillfart
och parkeringsplats till Täby IP samt nya tomter
vid Hövdingavägen i Täby kyrkby. Tillfarten med
ny väg till Täby IP hade studerats i en separat
utredning. Därefter har fortsatta utredningar från
kommunfastigheter i området pekat på
ytterligare åtgärder som borde prövas i ny plan.
Flera faktorer har tillkommit, bland annat
säkerhetsfrågor runt idrottsplatsen samt behov
av planprövning av golfbanan. 2014-12-15
beslutade kommunstyrelsens utskott för
stadsbyggnad och miljö att ge
stadsbyggnadsnämnden ett förnyat uppdrag att
upprätta detaljplan för Täby IP.
1.3.2

Behov av miljöbedömning
För att kunna avgöra om en detaljplan
ska miljöbedömas eller inte måste en
behovsbedömning först göras. I
behovsbedömningen bedöms om
planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan genom att använda
kriterier i förordning (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar. Är
kriterierna uppfyllda och planen antas
medföra betydande miljöpåverkan
ska en miljöbedömning göras enligt
bestämmelserna i 6 kap. 11-18, 20§§
miljöbalken.
Berörda myndigheter och kommuner
ska alltid ges tillfälle att yttra sig över
såväl behovsbedömningen som
miljökonsekvensbeskrivningens
avgränsning.

Behov av miljöbedömning

Planområdet ligger inom ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Den
planerade tillfartsvägen kan negativt komma att påverka ett agrart och
ålderdomligt landskap då en ny väg kan bilda en ny struktur och barriär.
Upplevelsen av historiska och förhistoriska lämningar, strukturer och samband
kan påverkas också påverkas negativt. Byggande inne i idrottsområdet kan
indirekt påverka landskapsbilden genom exempelvis ny bebyggelse och
belysningsanordningar. Även bekräftandet av golfbanan bedöms kunna påverka
riksintresset Täby prästgårdsmark. En behovsbedömning av projektet gjordes
därför i april 2015 vilken visade att planförslaget kan medföra betydande
miljöpåverkan på kulturmiljön och landskapsbilden.
Detta innebär att en miljöbedömning enligt miljöbalkens 6:e kapitel ska göras och
att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Länsstyrelsen delar
kommunens uppfattning om betydande miljöpåverkan2.
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör en bilaga till planbeskrivningen.
1.3.3

Plansamråd, granskning och antagande

Föreliggande planförslag kommer tillsammans med denna miljökonsekvensbeskrivning att gå ut på granskning. Under granskningstiden finns möjlighet att
lämna skriftliga synpunkter på planen till kommunen. Efter granskningen
revideras vid behov planförslaget och MKB:n. Detaljplanen antas sedan av
kommunfullmäktige och när den vunnit laga kraft kan själva
genomförandeprocessen med detaljprojektering, upphandling och
anläggningsarbeten påbörjas.
Detaljplanen var, tillsammans med miljökonsekvensbeskrivningen, ute på samråd
under perioden 24 april till 30 maj 2016. Ett öppet hus för allmänheten hölls på
Täby kommunhus den 18 maj 2016. Under samrådstiden fanns möjlighet för
allmänheten att inkomma med synpunkter på handlingarna. Planförslag med
MKB remitterades till berörda myndigheter, sakägare och andra berörda parter.
2

Samråd om behovsbedömning av detaljplan för Täby IP, Täby kommun. Länsstyrelsen
diarienummer 4021-14741-2015
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En samrådsredogörelse har upprättats där inkomna synpunkter på detaljplanen
och MKB:n redovisas. Kontakt med Länsstyrelsen har hållits i frågor rörande
buller och fornlämningar sedan samrådet.
Efter samrådet har planen och MKB reviderats och ändrats i vissa delar.
Kompletterande utredningar har gjorts för buller och vissa underlag, som
dagvattenutredningen, har uppdaterats. De främsta ändringarna som gjorts i
detaljplanen efter samrådet och som har betydelse för MKB:n är följande:










Byggrätten för klubbstugan har flyttats från det sydöstra hörnet av planen
till ett läge intill nuvarande klubbstuga. Dessutom har en bestämmelse
om dess utförande införts för att få den att passa in i kulturhistoriska
miljön.
På plankartan har områden för dagvattenhantering pekats ut.
En bestämmelse om att bullerskärmar får uppföras på idrottsplatsen
område har införts.
En bestämmelse om att källare inte får anordnas vid nya bostäder har
införts.
Byggrätterna inom idrottsplatsen har ändrats och kompletterats.
Ett område med användningsbestämmelsen Natur, har införts för, och
runt, del av fornlämning Täby 12:7 i syfte att skydda den.
Användningsbestämmelsen för området med nya bostäder på befintlig
parkering har ändrats från att specificera radhus, till att endast ange
bostäder.
Plangränsens anslutning mot Prästgårdsvägen har justerats något norrut
för att en ny gång- och cykelväg ska rymmas utmed vägen (utanför
detaljplanen).

1.4

Andra planer och program

1.4.1

Regional utvecklingsplan för Stockholms län

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2010) finns
planeringsmål för hela regionen. RUFS bör användas som ett strategiskt
instrument i planeringsfrågor, för att förena hållbar utveckling med en fortsatt
tillväxt.
På plankartan för år 2030 (Figur 1.2) redovisas regionala avvägningar på olika
intressens markanspråk. Planområdet ligger inom ett område som är klassat som
grön kil. Täby kyrkby är klassat som regional stadsbygd med utvecklingspotential.
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Figur 1.2 Utdrag ur plankarta för RUFS 2010. Orange är Regionalstadskärna med
utvecklingspotential; Gul är Övrig regional stadsbygd; Ljusgrön är grön kil och mörkgrön
Grön värdekärna. Planområdets läge är utmärkt med en blå ring.

1.4.2

Översiktsplan

Kommunens översiktsplan är från 2009 och redovisar en tänkt utveckling i
kommunen fram till 2030. Översiktsplanen aktualitetsförklarades i juni 2014.
Översiktsplanen utgår ifrån Täbys vision, som syftar till att utveckla Täby till en
stark del av stockholmsregionen.
I översiktsplanen finns Täby IP utpekat som befintlig idrottsanläggning. Den
övriga marken som ingår i planområdet är utpekat som större park- och
naturområde. Golfbanan är inte särskilt utpekad som golfanläggning, till skillnad
från andra golfbanor i kommunen. Området söder om IP är på grönstrukturplanen
däremot utpekat som grönyta med högra rekreativa värden. Skogsområdet väster
om golfbanan är identifierat som utvecklingsområde för park och natur samt
önskvärda gångstråk (se Figur 1.3).
1.4.3

Pågående planarbete och berörda detaljplaner

I kommunen pågår flera större utvecklingsprojekt, bland annat vid Arninge och
Täby park (gamla Täby Galopp). I detaljplanens närhet är ett program för Täby
kyrkby tänkt att påbörjas under 2017. Programmet ska behandla utvecklingen av
ett lokalt stadsdelscentrum och kommer sannolikt även omfatta omgivande
markområden till detaljplanen, inklusive skogsmarken väster om området. Enligt
kommunens parkpolicy föreslås skogsområdet utredas för stadspark.
Området för detaljplanen är idag inte detaljplanelagt, förutom den befintliga
parkeringen och intilliggande gata som tillhör detaljplan S113, Skolhagen K6B.
Längs Prästgårdsvägen planerar kommunen för en ny gång- och cykelbana som
ska anläggas på vägens norra sida och därmed angränsar direkt till planområdet.
Byggnation planeras under 2018.
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Figur 1.3 Grönstrukturplan hämtad från Översiktsplan Täby kommun. Läge för detaljplan
visas med röd markering.
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1.5

Riksintressen och skydd

Delar av planområdet, framförallt golfbanan, omfattas av ett område utpekat som
riksintresse för kulturmiljövården, Täby Prästgårdmark [AB 73], se Figur 1.4 och
faktarutan nedan. Värdena kopplade till riksintresset utgörs i första hand av
fornlämningsmiljön med bland annat stensträngar och gravar.
Täby prästgårdsmark [AB 73] (Täby sn)
Motivering: Fornlämningsmiljö som visar en bebyggelse etablerad under äldre
järnåldern och dess fortsatta utveckling under yngre järnåldern fram till
nutid. Uttryck för riksintresset: Stensträngssystem, husgrundsterrasser, fossila
åkrar och gravar från bronsåldern eller äldre järnåldern i beteshagen sydost om
prästgården. Yngre järnåldersgravfält vid Skogsberga och prästgården. Det
omväxlande odlingslandskapet med låglänta åkrar och kuperade beteshagar.
I området ingår även: Täby prästgård och prästgårdsskola, det tidigare
kaplansbostället och Skogsberga gård samt några fd torp.

Området söder om Prästgårdsvägen, utanför planområdet, är skyddat som
Natura 2000-område och riksintresse för naturvården enligt miljöbalken. Området
utgörs av en naturbetesmark med lång kontinuitet och hyser många arter knutna
till hävdade marker. I november 2016 bildades ett nytt statligt naturreservat (Täby
Prästgård) också för området.

Figur 1.4 Riksintressen i området. Rött streckat är riksintresse för kulturmiljövården, grönt
för Naturvård och Natura 2000. Naturreservatet Täby Prästgårds gräns är ungefärligt
utritad i med svart linje.

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av riksintressen för
friluftslivet. Länsstyrelsen föreslår fyra nya områden i länet, vara en är Rösjön-
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Vallentunasjön- Rönninge by. Förslagen har lämnats över till Naturvårdsverket
och Havs- och vattenmyndigheten för vidare behandling. Det föreslagna området
visas i Figur 1.5. Där framgår att golfbanan i aktuellt planområde (gul markering i
bilden) delvis ligger inom föreslaget riksintresseområde. I den första
beslutsomgången har detta område inte inkluderats, men kommunens tolkning är
att det finns med bland de områden som man fortsätter arbeta med.

Figur 1.5 Förslag till nytt område för riksintresse för friluftslivet visas med röd gräns.
Schematisk redovisning av aktuellt planområde visas i gult.
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2

PLANFÖRSLAGET

2.1

Planens syfte

Planförslagets syfte är att bekräfta och reglera pågående idrottsverksamheter,
Täby IP och en golfanläggning samt att möjliggöra en ny tillfartsväg från
Prästgårdsvägen upp till Täby IP. I planförslaget ingår också nya bostäder.
Planförslaget syftar även till att bevara de värden som ligger till grund för
områdets riksintresse för kulturmiljövården.

2.2

Planens innehåll

Planförslaget innebär att Täby idrottsplats planläggs för idrottsändamål och nya
byggrätter ges för idrottshallar, läktare, tekniska anläggningar m m. Byggrätterna
för de större byggnaderna är samlade till idrottsområdets nordöstra del med en
total yta på cirka 6600 kvm. Maximal nockhöjd på byggnaderna anges till +34,5
meter, vilket innebär cirka 15 meter höga byggnader eftersom marknivån är på
+20. Inom idrottsplatsens område finns frihet att disponera ytorna på många olika
sätt, se vidare avsnitt 3.3. Skogsslänten som ligger öster om IP är angiven som
prickmark vilket innebär att byggnader ej får uppföras. Ett mindre område på
idrottsområdets sydöstra del anges som Natur för att skydda den fornlämning
(Täby 12:1) som delvis är belägen där. Ett utdrag ur plankartan ses i Figur 2.1.
I planförslaget ingår en ny tillfartsväg och gång- och cykelväg från Prästgårdsvägen upp till idrottsplatsen med användningsbestämmelse gata. Mellan körfält
och GC-bana föreslås en skiljeremsa. Inom idrottsplatsens södra område
planeras för en ny parkering för cirka 210-260 bilar. På idrottsplatsens befintliga
parkering föreslås ett mindre område för nya bostäder av högst två våningar, och
öster om den regleras en GC-bana fram till idrottsplatsen. Bostäderna får ej
förses med källare för att undvika problem med översvämning. Förslag på hur
bostäder kan utformas syns i Figur 2.2.
Den befintliga golfbanan söder om idrottsplatsen ges planstöd med användningsbeteckningen idrottsändamål och förses med byggrätt för föreningslokal i direkt
närhet till dagens klubbstuga. Denna byggnad förses med en bestämmelse om
husets utformning för att anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön. På
golfbanan får i övrigt marken inte bebyggas (prickmark), den ska hållas öppen
och inte tillåtas växa igen. Marklov krävs för alla typer av åtgärder på marken.
Några ytor inom idrottsplatsens område anges för dagvattenhantering.
Bullerskärmar får sättas upp inom området och för de nya bostäderna anges att
en ljuddämpad sida ska anordnas.
Så kallat u-område för nya ledningar reserveras vid fotbollsplanens västra kant.
För befintliga ledningar finns ett u-område tvärs genom idrottsplatsen samt i
anslutning till planerade bostäder.

14 (73)

Figur 2.1Utdrag ur plankarta. Se plankarta och planbeskrivning för bestämmelser angivna
på kartan.
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Figur 2.2 Skiss över planerad bebyggelse inom Täby Kyrkby 27:1, norr om idrottsplatsen.
Till vänster radhusbebyggelse, till höger flerbostadshus. Skiss daterad 2017-01-18.

2.3

Verksamheten

Täby IP är tänkt att fungera året runt och vara öppen för allmänheten. Flera olika
funktioner ska kunna rymmas på platsen, och det är möjligt att både addera och
dra ifrån funktioner. Utöver fotbollsplaner, varav en som uppfyller Svenska
fotbollsförbundets arenakrav på fotboll, kan idrottsplatsen rymma exempelvis en
ny stor inomhushall för exempelvis innebandy, en mindre friidrottsanläggning,
ytor för spontanlek och restaurangverksamhet. Ny spårcentral3 och möjlighet till
konstfrusen bandybana på en av fotbollsplanerna är också möjliga att genomföra.
Under 3.3 Alternativa utformningar finns beskrivet hur byggnader och funktioner
föreslås placeras.
Idrottsplatsen förväntas framöver, liksom idag, ha en stor betydelse för
ungdomsträningen och IK Frej växer. Den utbyggda idrottsplatsen förväntas
attrahera motionärer och sportutövare från ett större upptagningsområde än idag.
Besökare förväntas komma inte bara från närmaste området utan även från bl.a.
Gribbylund och exploateringsområdet i Arninge.
På golfbanan förutsätts golfverksamheten fortsätta. Eftersom den nya vägen
löper utmed golfbanan kan skydd, till exempel skyddsnät, behöva sättas upp för
att skydda människor och bilar från felslagna golfbollar. Golfbanans disposition
och några av hålen kan behöva läggas om till följd av den nya vägen och den
gång- och cykelväg som kommunen planerar utmed Prästgårdsvägen.

3

Utgångspunkt för motionsspår med exempelvis spårkartor.
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Figur 2.3 Exempel på utformning av idrottsplatsen sett söderifrån, utformningsalternativ A.
Ny tillfartsväg syns till vänster. Källa 3P Arkitekter.

3

ALTERNATIV

3.1

Nollalternativ

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika
utveckling om planen inte genomförs; det så kallade nollalternativet.
Nollalternativet nedan beskrivs för det horisontår som valts i miljöbedömningen,
år 2030.
Nollalternativet innebär att ingen ny väganslutning anordnas till idrottsplatsen.
Disponeringen av ytor och fotbollsplaner på området för idrottsplatsen väntas se
ut som idag, inklusive de uppgraderingar som nyligen skett på platsen. Det kan
också förväntas att en viss uppfräschning av delar av området kan ha skett.
Tennisbanorna som idag finns på södra delen av idrottsplatsen har flyttats och
sannolikt ersatts av någon annan idrottsrelaterad funktion. Inte heller några större
förändringar gällande parkeringsplatser förväntas ha skett. Ett program för Täby
kyrkby med omgivning ska tas fram de kommande åren. Det är därför svårt att
avgöra om några större förändringar i omgivningen som påverkar
detaljplaneområdet kan ha skett fram till 2030.
För golfbanan finns två sannolika alternativ. Eftersom golfbanans tidsbegränsade
bygglov ha löpt ut och inte kan förlängas kan golfbanan kvarstå om den fastställs
i en egen detaljplan, vilket är den ena alternativet. Det andra är att golfbanan
upphör. I detta fall är det rimligt att anta att marken används som betesmark,
bland annat av den hästverksamhet som redan idag använder angränsade
marker som hagar.
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3.2

Alternativa lokaliseringar

För själva idrottsplatsen finns ingen annan lokalisering utredd eftersom området
redan idag är en befintlig anläggning.
I en tidigare utredning från 2011 har alternativa sträckningar för väganslutningen
studerats. Två möjliga dragningar föreslogs, varav den ena (alternativ B) utgör
grunden för vägen som ingår i föreliggande detaljplan. Det andra alternativet
(alternativ A) anslöt till Prästgårdsvägen längre västerut för att sedan gå genom
skogen, i en delvis redan befintlig vägsträckning, och sen ansluta till IP, se Figur
3.1. Den befintliga vägen är mycket liten och skulle behöva breddas och
förlängas. Alternativet genom skogen innebar sämre siktförhållanden vid utfarten
och påverkan på flera fornlämningar, bland annat ett gravfält. Vägen skulle skapa
en barriär i skogen och passerar strax intill en öppen yta som tidigare använts
som festplats. Nu när kommunen har för avsikt att utreda delar av skogsområdet
för utveckling till stadspark är en sådan vägdragning inte optimal. Kommunen har
därför sammantaget bedömt att alternativ A var ett sämre alternativ och därmed
inte arbetat vidare med förslaget.

Figur 3.1Alternativ lokalisering av väganslutningen enligt tidigare utredning. Notera att
kartan är vriden så att norr inte är uppåt.

3.3

Alternativa utformningar

Idrottsplatsens nya utformning har tidigare skissats i en idéstudie4. Därefter har
3P arkitekter ritat vidare på flera olika skissförslag vilka mynnat ut i två
huvudförslag och är de som ligger till grund för planförslaget. Det är också primärt
dessa två huvudförslag som legat till grund för bedömningarna i denna MKB.
Förslagen innehåller ungefär samma funktioner men de är disponerade på olika
sätt. I båda fall är infartsvägen från söder med anslutande parkeringen belägen i
sydväst. Cykelparkeringar kommer att anordnas på flera platser inom området.
Båda utformningar föreslår också en ny spår- och motionscentral på områdets
östra sida som ansluter till en öppen vistelseyta i mitten av området genom en
slags ramp. En entré i söder anordnas för besökare med bil, men kan även
användas av fotgängare och cyklister. I den norra änden anordnas två entréer
som främst är avsedd för besökare till fots och cykel. Ny motionshall placeras i
direkt anslutning om befintlig hall, antingen i norr eller söder.

4

Täby kommun, Archus, Grontmij, Arkitektgruppen GKAK, 2014. Idéstudie- Planeringsunderlag till
försörjningsplan för anläggningar, bostäder och lokaler.
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Alternativ A – matchplan i befintligt läge
I detta utformningsalternativ är den stora matchplanen kvar i dagens läge, med
möjlighet att placera huvudläktaren på någon av planens långsidor. En
”arenaskärm” föreslås utmed västra långsidan för att rama in fotbollsplanen. En
11-manna fotbollsplan är lokaliserad i områdets sydöstra del, vilken också skulle
kunna användas vintertid för isbana och vinterstadion. Ytor för spontanindrott och
mindre isplan finns norr om befintlig innebandyhall, men skulle också kunna
användas som alternativt läge för ny motionshall. En näridrottsplats läggs mellan
parkeringen och 11-mannaplanen. Grusytor, främst avsedda för parkering, läggs
sydväst om matchplanen där det också görs plats för en ny elstation. Förslaget är
illustrerat i Figur 3.2 och ses i en 3D-vy i Figur 2.3. Observera att det kan finnas
vissa skillnader mot gällande förslag eftersom 3D-vyn togs fram inför samrådet.
Alternativ B – matchplanen i sydligt läge
Nuvarande huvudplan blir 11-manna plan som är uppvärmd och spelbar vintertid.
Näridrottsplats för friidrott placeras öster om denna, norr om innebandyhallen.
Den stora matchplanen förläggs i öst-västlig riktning med huvudläktaren på
planens norra långsida. Väster om 11-manna finns plats grusplaner, som främst
kan nyttjas som parkering, samt elstation. Förslaget är illustrerat i Figur 3.3.

Figur 3.2 Utformningsalternativ A med matchplanen i befintligt läge. Källa 3P arkitekter.
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Figur 3.3 Utformningsalternativ B med matchplanen i söder. Källa 3P arkitekter.

Nya anslutningsvägen
För den nya vägens sista/första sträcka vid anslutning till Prästgårdsvägen har
olika lösningar under planarbetet diskuterats men ej utretts i detalj eftersom man
var osäker på om den föreslagna vägsträckningen skulle påverka en förmodad
fornlämning intill Prästgårdsvägen. Efter det att en arkeologisk utredning
konstaterat att så inte är fallet (se avsnittet om kulturmiljö) har vägsträckningen
som presenterats i samrådet behållits.
I Figur 3.4 redovisas de två alternativa sträckningar som tidigare diskuterats men
som med anledning av ovanstående inte blivit aktuella att utreda vidare. En möjlig
lösning var att förlägga väganslutningen öster om golfklubbens klubbstuga. Detta
skulle innebära ett större intrång på golfbanan där ett eller flera hål skulle behöva
läggas om. Ett ytterligare alternativ som diskuterats är att förlägga
korsningspunkten där klubbstugan står idag. Intrånget på själva golfbanan skulle
bli lite mindre än med ett läge längre österut men klubbstugan skulle behöva rivas
och eller /flyttas. Golfbanans parkering skulle behöva ses över i båda lösningar.
Eftersom området är så rikt på fornlämningar går det inte att utesluta att det kan
förekomma fornlämningar vid läget för nuvarande klubbstuga och parkering.
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Figur 3.4 Principiella alternativa möjliga lösningar för vägens anslutning till
Prästgårdsvägen som visas som streckade linjer. I planförslaget föreslagen vägdragning
visas längs med svart heldragen linje. Röd linje är ungefärlig plangräns och gröna linjer ej
registrerade fornlämningar. Den förmodade fornlämning som ligger väster om klubbstugan
har efter arkeologisk utredning konstaterats inte vara en fornlämning.
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4

MILJÖBEDÖMNINGEN

4.1

Syfte och genomförande

Syftet med att genomföra en miljöbedömning är ”att integrera miljöaspekter i
planen så att en hållbar utveckling främjas” (miljöbalken 6 kap. 11 §, andra
stycket). Miljöbedömningen ska fungera som stöd för, och ge underlag till, arbetet
med att hitta en lämplig utformning av planen. Den ska vara pådrivande för ökad
miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbetet väga miljökonsekvenser
mot andra viktiga faktorer.
En miljöbedömning är ett förfarande som består av ett antal processteg som
bland annat omfattar behovsbedömning, avgränsning och samråd. Inom ramen
för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas, vilket
är detta dokument.

4.2

Avgränsning

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de uppgifter som är rimliga med
hänsyn till:





Bedömningsmetoder och aktuell kunskap
Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad
Allmänhetens intresse
Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra
planer och program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller
åtgärder.

Innan en kommun bestämmer omfattningen av, och detaljeringsgraden för en
miljökonsekvensbeskrivning ska kommunen samråda med den eller de
kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap. 13 § miljöbalken). Ett
samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen i november 2015. Inga andra kommuner
berörs av planen och något samråd har därför inte hållits med annan kommun.
4.2.1

Avgränsning i tid

Den tidsmässiga avgränsningen för miljökonsekvensbeskrivningen sträcker sig till
år 2030. Beroende på hur genomförandet av planen görs och i vilken takt och
ordning som väganslutningen respektive utbyggnaden av idrottsplatsen sker kan
konsekvenser uppkomma tidigare.
4.2.2

Geografisk avgränsning

Miljökonsekvensbeskrivningens rumsliga avgränsning utgörs i vissa avseenden
av detaljplanegränsen. För andra miljöaspekter identifieras och bedöms dock
planens påverkan med andra geografiska perspektiv. Konsekvenser från
detaljplanen kan uppstå även utanför själva detaljplaneområdet, inom ett så kallat
influensområdet. För påverkan på vatten har planen betydelse för recipienter
utanför planområdet, likaså påverkar buller och andra störningar från själva
planområdet bebyggelse utanför plangränserna. Det geografiska område som
påverkas varierar således beroende på vilken aspekt som studeras.
4.2.3

Avgränsning i sak

En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande
miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, befolkning,
människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar,
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landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes
förhållandet mellan dessa miljöaspekter”.

I den behovsbedömning5 som tagits fram och på det avgränsningssamråd som
hållits med Länsstyrelsen6 har bedömts att detaljplanen innebär risk för
betydande miljöpåverkan på kulturmiljön och landskapsbilden. Därutöver ha ett
antal andra aspekter bedömts vara viktiga att belysa varför MKB:n totalt sett
avgränsats till att behandla följande aspekter.





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

Ett antal miljöaspekter påverkas mindre av detaljplanens genomförande och
behandlas inte vidare i MKB:n, utan beskrivs kortfattat nedan.
Rekreation och friluftsliv
Täby kyrkby har god tillgång till större natur- och rekreationsområden. Området är
välförsett med stråk, spår och leder för frilufts- och motionsändamål. Ridvägar
nås från området. Fornstigen är en upplevelsestig runt Täby Prästgårdsmark. En
sträcka av den går precis söder om IP och denna är viktig för att binda ihop
naturområdena öster och väster om planområdet. Den ansluter till andra stigar i
området och på denna sträcka används den bland annat som ridstig och utgör
även en del av Roslagsleden.
Detaljplanen ökar möjligheterna till idrott och evenemang på både motionär- och
elitnivå inom Täby IP. För intilliggande skog- och hagmarksområde planeras i
kommande program för Täby kyrkby en stadspark med målsättning för andra
typer av aktiviteter och spontanidrott. Här kan finnas vissa möjligheter till
samnyttjande av exempelvis parkering, lekplats, toaletter etc. Spårcentralens
läge flyttas enligt de två utformningsförslagen. En backe/ramp som ansluter från
idrottsområdets centrala vistelseyta upp till spåren blir brant och tar stort
utrymme. Från villaområdet och parkeringen kan andra vägar att nå spåret, till
exempel Fornstigen, vara genare och flackare och kan behöva studeras vidare.
Det rörliga friluftslivet har delvis andra behov än idrottens. Friluftsliv handlar om
vistelse i naturen för motion, rekreation och naturupplevelse. Den nya GCkopplingen söderut är ett led i att förbättra framkomlighet och tillgängligheten för
fotgängare och cyklister och den kan därmed förbättra rekreationsmöjligheterna.
Det är dock viktigt att korsningen med Fornstigen blir rätvinklig så att stigen
behåller sin karaktär av enkel gångstig. Den bör inte breddas eller användas som
körväg.
Den södra delen av golfbanan ingår i nytt föreslaget, men ej beslutat, område för
riksintresse för friluftslivet (se ovan). Föreslagen detaljplan bedöms inte stå i
kontrast till detta intresse.
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för luft (MKN) är bindande nationella föreskrifter som har
utarbetats i anslutning till miljöbalken. Vid planering och planläggning ska
kommuner och myndigheter ta hänsyn till normerna och planläggning får inte
medverka till att normerna överskrids. Vägtrafiken är den största källan till flera av
föroreningarna som omfattas av MKN. Beräkningar från 20107 visar att halter av
5

Bedömning av behov av miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Täby IP inom kommundelen
Täby kyrkby i Täby kommun. 2015-04-30.DNR SBN 2012/4-20
6
Avgränsningssamråd, miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan Täby IP. 2015-11-23
7
Östra Sveriges luftvårdsförbund. Beräkningar för 2010 redovisade på kartor på hemsida
http://slb.nu/lvf/
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PM10 och kvävedioxider, som är de föroreningar där normerna är svårast att
klara, ligger långt under normvärdena i och omkring planområdet. En utbyggnad
av idrottsplatsen förväntas bidra till mer biltrafik, men trafikflödena kommer inte bli
så stora att normerna riskerar att överskridas. Den nya tillfartsvägen är belägen i
en öppen miljö utanför tät bebyggelse där luftgenomströmningen är god. Även
om inte normerna överskrids i villakvarteren idag kommer ändå omledningen av
trafiken till den nya tillfarten att bidra till att utsläppen av luftföroreningar i den
bebyggda miljön där människor vistas att minska, vilket är positivt.
Klimatpåverkan
En utbyggd idrottsanläggning kommer att locka fler besökare och biltrafiken till
området kommer troligtvis att öka jämfört med idag. Huruvida detta är en
omledning av trafik som i annat fall skulle åkt till en annan idrottsanläggning har
inte analyserats. En eventuell total ökning av biltrafiken ger i sin tur en ökning av
växthusgaser vilket bidrar till klimatpåverkan. Täby IP ligger emellertid nära
Roslagsbanans hållplats ”Täby kyrkby” (cirka 500 meter promenad), vilket gör att
det finns goda möjligheter för mer långväga besökare att åka kollektivt. Det är
därför viktigt att gångstråk från stationen till IP blir trygga och gena och tydligt
skyltade så att det kollektiva resandet underlättas. Med den nya gång- och
cykelkopplingen söderut, i samband med planerad gång- och cykelväg utmed
Prästgårdsvägen, blir det förbättrade möjligheter att ta sig till fots eller till cykel till
idrottsplatsen.
De resurser som åtgår till både driften av anläggningen, t.ex. uppvärmning av
matchplaner, och under byggskedet orsakar klimatutsläpp. Klimatpåverkan är
visserligen en viktig aspekt att belysa, men utsläppen av växthusgaser behandlas
inte vidare i denna MKB eftersom detaljplanens betydelse för trafikökning i stort
är begränsad. Det är en fråga som snarare bör behandlas på en mer heltäckande
kommunal planeringsnivå.
Hushållning med naturresurser
Den nya sportanläggningen kommer att ta viss ny mark i anspråk. Delar av
marken används som hästhagar medan annan mark utgörs av skogsmark för
friluftsändamål. Stora delar av planområdet är dock redan ianspråktagen av
dagens idrottsanläggning och en utbyggnad görs i anslutning till redan befintlig
anläggning och infrastruktur vilket gör att resurser kan samutnyttjas. Inga
vattenområden tas i anspråk, men driften av sportanläggningen kräver
vattenresurser. Konstgräsplaner behöver bevattnas flera gånger per elitmatch.
Idag finns en uppsamlingstank för använt vatten. Kommunfastigheter har en
ambition att installera ett system med reningsfilter för att kunna recirkulera vatten
och inte behöva använda nytt ”dricksvatten” vid varje bevattningstillfälle, men om
detta kommer ske är fortfarande oklart. Sådana lösningar bör förespråkas för att
begränsa färskvattenförbrukningen. Golfbanan är redan befintlig och kräver inga
nya resurser för att anläggas. Till följd av topografin kommer stora massor
behöva sprängas och schaktas för att bygga ut idrottsområdets södra del.
Ytterligare naturresurser kommer också att åtgå för uppförande av byggnader,
läktare och den nya väganslutningen. Om det är möjligt bör massor samutnyttjas
inom området.
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4.3

Metodik

För att beskriva planförslagets miljökonsekvenser används ofta begreppen
påverkan, effekt och konsekvens. I vanligt tal är dessa ord delvis synonymer till
varandra men i MKB-sammanhang kan det vara viktigt att särskilja begreppen:




Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden
som planens genomförande medför.
Effekt är den förändring i miljön som påverkan medför, som till exempel
förlust av värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar.
Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss
företeelse, till exempel klimatet, människors hälsa eller biologisk mångfald.

Det grundläggande syftet med en miljöbedömning är att ”miljöanpassa”
detaljplanens innehåll. En del av miljöanpassningen resulterar i åtgärder som
fastställs som planbestämmelser. Konsekvensbedömningen görs med beaktande
av de åtgärder som fastställs som planbestämmelser eftersom de är bindande.
Utöver det innehåller miljökonsekvensbeskrivningen åtgärdsförslag som
redovisas under rubriken Förslag på åtgärder. Det är förslag på ytterligare
miljöanpassningar eller åtgärder att överväga inför den efterföljande
projekteringen eller under driften av anläggningen. Även försiktighetsmått för
byggskedet föreslås i vissa fall.
Konsekvenserna av planen beskrivs utifrån idag kända fakta. Om inget annat
anges används nuläget som grund för de bedömningar som görs i
miljökonsekvensbeskrivningen. Jämförelse med nollalternativen görs där det är
relevant.
Miljökonsekvensbeskrivningen har utarbetats av en fristående konsultgrupp och,
om inget annat anges, är det konsultgruppen som står för de värderingar och
bedömningar som görs i dokumentet.
4.3.1

Värdering av konsekvenser

För att beskriva konsekvenserna används en gradering: stor, måttlig eller liten
konsekvens som framgår principiellt i Tabell 4.1. Miljöintressets värde kan vara
olika stort, vilket får betydelse för hur konsekvensen graderas. Vid bedömning av
konsekvenser vägs ingreppets omfattning och det berörda objektets värde in. Ett
stort ingrepp i ett område med lågt skyddsvärde kan sålunda bedömas som liten
påverkan. Ett litet ingrepp i ett värdefullt objekt/område kan med samma
resonemang innebära stor påverkan. Denna princip framgår i Figur 4.1.
Bedömningsskalan gör att varje steg får ett stort omfång och att mindre skillnader
inte alltid framgår. Konskevensbedömningarna ska därför alltid läsas tillsammans
med de mer beskrivande texterna som innehåller motiven till bedömningarna.
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Tabell 4.1 Värderingsskala
Värdering
Bedömning för värdering
Stor negativ konsekvens
Röd
Måttlig negativ konsekvens
Orange
Liten negativ konsekvens
Gul

Värdet försvinner, påverkar många, stor konflikt med
aktuellt intresse, (till exempel höga värden med stor
känslighet och kraftig påverkan)
Värdet minskar, skador uppstår, nya grupper människor
drabbas, konflikt med intresse.
Värdet påverkas negativt, ej obetydligt men behöver
inte innebära skada

Oförändrat i förhållande till nuläget
Värde ändras inte eller i mindre och obetydlig grad
Grå
Liten positiv konsekvens
Värdet förstärks något
Ljusgrön
Måttlig positiv konsekvens
Mellangrön

Värdet förstärks genom att tidigare skador åtgärdas,
Miljöupprustning.

Stor positiv konsekvens
Nya värden tillförs genom planen.
Mörkgrön

Figur 4.1Illustration av storlek på konskevens i relation till grad av negativ påverkan eller
ingreppets omfattning/störning. Källa: SLL MKB för Spårväg Syd, okt 2015.

4.3.2

Bedömningsgrunder

För att beskriva och värdera de förändringar som planen medför för olika
miljökvaliteter används olika juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål,
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riktlinjer och regelverk. Det finns dels ett antal bedömningsgrunder som används
mer generellt, dels mer specifika bedömningsgrunder, till exempel riktvärden för
buller eller områden och objekt med särskild juridisk skyddsstatus. De
sakspecifika bedömningsgrunderna redovisas i respektive avsnitt i redovisningen
av projektets miljöpåverkan (i kapitel 5). För några miljöaspekter finns även en
mer specificerad skala i likhet med tabell 4.1.
Följande företeelser utgör en mer generell grund för gjorda värderingar



De nationella miljökvalitetsmålen (se även kap 4.5)
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap. miljöbalken).

4.4

Osäkerheter i underlag och bedömning

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns
dels genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden och dels finns det
osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet och kunskapsläge.
Osäkerheter ligger exempelvis i att de underlag och källor som använts för
miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och
beräkningar kan exempelvis vara missvisande på grund av felaktiga antaganden,
felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och brister i bakomliggande
modeller.
I detta skede av detaljplaneprocessen är det oklart hur den exakta utformningen
av idrottsanläggningen kommer att vara och de två alternativa utformningar som
visas är exempel på hur ytorna kan disponeras. Bara delar av utbyggnaden kan
ske och det slutgiltiga utfallet kan skilja sig från hur förslagen nu presenteras.
Därför ligger i alla bedömningar ett mått av osäkerhet eftersom detaljplanen
medger fler möjligheter än vad som redovisas i de två förslagen.
I denna miljöbedömning kan särskilt nämnas osäkerheter som är kopplade till
bedömning av störningar från idrottsplatsen i form av ljus och buller. Även
beräkningar av dagvattenföroreningar är behäftade med osäkerheter kopplade till
antaganden om exempelvis reningsgraden för olika ämnen.

4.5

Miljömål

4.5.1

De nationella miljökvalitetsmålen

Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där landets stora miljöproblem är
lösta. För att uppnå detta så kallade generationsmål har 16 miljökvalitetsmål
antagits. Målen beskriver den miljömässiga dimensionen av politiken för en
hållbar utveckling och anger det tillstånd i miljön som det samlade miljöarbetet
ska leda till senast år 2025 (år 2050 för klimatmålet).
Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms följande vara relevanta för denna
miljöbedömning:





God bebyggd miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Ett rikt växt- och djurliv

I kapitel 6 redovisas bedömning av hur planerna bidrar till att uppnå eller
motverka berörda miljökvalitetsmål. Där redovisas också riksdagens definition av
respektive mål.
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4.5.2

Täby kommuns miljömål

Kommun har utifrån de nationella miljökvalitetsmålen (se ovan) i sitt nyligen
antagna ”Miljöprogram för Täby kommun 2016-2020” lyft fram fem prioriterade
inriktningsmål:






Begränsad klimatpåverkan
God vattenmiljö
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö
Giftfri miljö

För varje inriktningsmål finns delmål samt åtgärder och aktiviteter som
kommunen ansvarar för. Ett urval av delmål som bedömts som relevanta listats i
kapitel 6 där planens bidrag till måluppfyllelse utvärderas.
Miljöprogrammet har uppdaterats efter det att samrådet av detaljplanen
genomfördes.
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5

PLANFÖRSLAGETS
MILJÖPÅVERKAN

5.1

Påverkan på miljön

5.1.1

Kulturmiljö och landskapsbild

Planområdet ligger i ett jordbrukslandskap med spår tillbaka till forntiden. Inom
utredningsområdet återfinns fornlämningar och bebyggelse med stora kulturhistoriska värden. Området är delvis riksintresse för kulturmiljövården.
Riksintresseanspråket medför att kulturmiljön ska skyddas från påtaglig skada,
och kulturmiljöns läsbarhet får inte försvåras avsevärt. Landskapsbildens värden
är knutna till kulturlandskapet och de öppna utblickarna.
Sammantaget bedöms samtliga åtgärder som detaljplanen omfattar medföra liten
till måttlig negativ konsekvens för den riksintressanta kulturmiljön. Konsekvensen
för landskapsbilden bedöms bli liten till måttligt negativt, beroende på hur
idrottsplatsen utformas. Att golfbanan regleras att hållas öppen är positivt för
landskapets kulturhistoriska och kulturella värden.
Nuläge och förutsättningar
Området kring Täby IP och Täby prästgård är mycket fornlämningsrikt och är
utpekat som ett av två riksintressen för kulturmiljövården i Täby kommun.
Det aktuella utredningsområdet utgörs främst av ett odlingslandskap där åker
omvandlats till golfbana samt befintlig idrottsplatts, etablerad under 1950-talet.
Fornlämningarna i anslutning till planområdet utgörs av gravfält, stensträngar,
fossila åkrar och förhistoriska boplatser. Miljön är en sammansatt fornlämningsmiljö där de forntida strukturerna, så som gränser för åkermark och odlingsmark,
fortfarande kan utläsas i landskapet. Det komplexa stensträngssystemet är rester
av hägnader kring odlingsmarken. Byggnadsbeståndet i närområdet har tydliga
kopplingar till fornlämningslandskapet. Prästgården ska ha etablerats av den
uppländske stormannen Jarlabankes ättlingar och har därför lång kontinuitet. Intill
prästgården ligger den boplats som fanns på platsen innan prästgården kom till.
Inom planområdet återfinns endast en byggnad med koppling till det äldre
jordbrukslandskapet. Detta är den torpliknande byggnaden vid Prästgårdsvägen,
som idag är klubbstuga till Jarlabankes golfklubb (Figur 5.3). Byggnaden har
sannolikt uppförts i samband med 1800-talets jordbruksexpansion och har
genomgått flertalet ändringar och tillbyggnader. Stugans kulturhistoriska värde är
inte till fullo utrett, det kan konstateras att stugan delvis är förvanskad, men att
grund och stomme sannolikt härrör från 1800-talet. Stugan kan eventuellt
betraktas som ett sekundärt uttryck för riksintresset och kan motsvara särskilt
värdefull i plan- och bygglagens mening.
Området har varit föremål för flera arkeologiska utredningar och analyser. I
anslutning till planområdet finns registrerade fornlämningar och efter vidare
undersökning har fler lämningar identifierats. Det rör sig bland annat om en
stensträngar. I planområdets östra del, mot i skogen finns ett gravfält (Täby 12:1)
som delvis ligger innanför plangränsen (Figur 5.1Fel! Hittar inte referenskälla.).
Det historiska landskapsbruket och de historiska strukturerna och sambanden har
legat till grund för dagens markanvändning och befintlig bebyggelse.
Utbredningen av historisk åker sammanfaller delvis med golfbanans gränser och
befintlig idrottsplats ligger inom vad som på 1600-talskartan redovisas som en av
prästgårdens hagmarker
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Området är riksintresse för kulturmiljövården eftersom det påvisar en bebyggelse
etablerad under äldre järnåldern och dess fortsatta utveckling under yngre
järnåldern fram till nutid. Riksintressets värden är inte kopplade till en viss epok
utan värdet ligger i tidsdjupet och de sammansatta spåren av
bebyggelseutvecklingen i landskapet. Riksintresset är benämnt Täby
Prästgårdmark [AB 73] och omfattar även områden söder om Prästgårdsvägen,
se Figur 5.1 och även Figur 1.4.
Uttrycket för den riksintressanta miljön utgörs av:
Stensträngssystem, husgrundsterrasser, fossila åkrar och gravar från
bronsåldern eller äldre järnåldern i beteshagen sydost om prästgården. Yngre
järnåldersgravfält vid Skogsberga och prästgården. Det omväxlande
odlingslandskapet med låglänta åkrar och kuperade beteshagar.
I området ingår även: Täby prästgård och prästgårdsskola, det tidigare
kaplansbostället och Skogsberga gård samt några före detta torp

Figur 5.1 Planområdet markerat i blått. Fornlämningar redovisade med rött och övriga
kulturhistoriska lämningar markerat med orange. Objekt 5, 9 och Täby 256:2 och Täby
256:1 har mätts in under den arkeologiska utredning som gjordes i maj 2016. Den
streckade rosa linjen visar den norra avgränsningen för riksintresseområdet.
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Figur 5.2 Stensträng i norra delen av golfbanan

Figur 5.3 Den röda stugan vid prästgårdsvägen som idag fungerar som klubbhus till
golfklubben. Stugan utgör en del av kulturlandskapets spår från 1800-talet.

Landskapsbild
Landskapsbilden är den visuella upplevelsen av ett landskap och är effekten av
samverkan mellan olika landskapselement som exempelvis terrängformer, olika
naturtyper, vägar, bebyggelse och olika linjeelement som alléer. Landskapsbilden
och landskapets olika karaktärer är tätt sammanknutna med kulturhistoriska
värden och präglat av hur människan brukat och format marken genom åren.
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Platsen för Täby IP utgör en flik av ett större landskapsrum som öppnar sig mot
söder och omges av högre liggande mark i övriga väderstreck. I öster och väster
utgörs gränsen mot området av vegetation. Mot söder ges från idrottsplatsen fina
utblickar över det gamla odlingslandskapet (nuvarande golfbana) och bortom det,
vidsträckta betesmarker. De största värdena vad gäller landskapsbilden i
anslutning till planområdet är utblickarna och variationen i skala och innehåll.
Rekreationsupplevelsen är intimt knuten till landskapsbilden.
Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Den värdefulla kulturmiljön inom planområdet är utpekad som riksintresse för
kulturmiljövården och utgör hela södra delen av planområdet, utanför den
befintliga idrottsplatsen. De redovisade uttrycken för riksintresset i
riksintresseanspråket utgör grunden för riksintressets läsbarhet. Om något av
uttrycken försvinner, försvagas eller kraftigt skadas, kan kulturmiljöns läsbarhet
försvåras. Enligt miljöbalken ska riksintressena skyddas från påtaglig skada. I
bedömningen av vad som är påtaglig skada utgår man från kulturmiljöns
läsbarhet. Om en åtgärd permanent eller tillfälligt medför att riksintressets
sammanhang eller karaktär skadas på sådant vis att det inte längre går att
uppleva och utläsa historien får inte åtgärden vidtas.
Påverkan på kulturmiljön och landskapets kulturhistoriska värden redovisas först
enligt en geografisk indelning av planområdet. Landskapsbilden behandlas också
under en egen underrubrik, men värdena är tätt sammanknutna. För att gradera
bedömningen av detaljplanens påverkan på kulturmiljön och landskapsbilden
används en fyrgradig skala. Beroende på förändringens omfattning och
kulturmiljöns och landskapets värden bedöms detaljplanens påverkan.


Stora konsekvenser uppstår när värdet försvinner, miljöns läsbarhet
försvåras avsevärt och dess karaktär och sammanhang förvanskas.



Måttlig negativ konsekvens uppstår när värdet minskar, miljöns läsbarhet försvåras, dess
karaktär blir otydligare och sammanhang bryts.



Liten negativ konsekvens uppstår när värdet påverkas negativt, miljöns läsbarhet blir
något försämrad, dess karaktär förändrads lite och sammanhang blir otydligare.



Oförändrat i förhållande till nuläget är när värdet inte ändras eller i mindre och obetydlig
grad. Miljöns läsbarhet, karaktär och dess sammanhang ändras obetydligt.

Utförda utredningarna och osäkerheter
Inför plan- och MKB-arbetet togs en kulturmiljöutredning fram. I detta redovisas
och fördjupas uttrycken för riksintresset samt historiska samband och funktioner
som är viktiga för områdets och kulturmiljöns läsbarhet. I kulturmiljöutredningen
redovisas en rad riktlinjer, främst för den delen av planområdet som utgör
riksintresse för kulturmiljövården.
En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har genomförts på uppdrag av
länsstyrelsen och inom ramen för projektet. I utredningen identifierades inga
tidigare okända fornlämningar inom planområdet, dock registrerades en tidigare
icke registrerade fornlämningar (objekt 5) och en ny övrig kulturhistorisk lämning
(objekt 9) i områdets närhet, se karta. Länsstyrelsen angav i sin bedömning av
utredningen att den redan registrerade fornlämningen Täby 12:1, i östra delen av
planområdet, ska ha ett skyddsavstånd där inga maråtgärder få ske för att hindra
lämningen skadas.
Stensträngen RAÄ Täby 256:1 avgränsades mot utredningsområdet och dess
egentliga läge fastställdes. Den eventuella fortsättningen av samma stensträng,
RAÄ Täby 256:2, lokaliserades, mättes in och dess antikvariska bedömning som
övrig kulturhistorisk lämning kvarstår.

32 (73)

Området är generellt, sedan tidigare, välinventerat och flertalet arkeologiska
rapporter finns publicerade, ändå kvarstår en viss osäkerhet, d.v.s. nyfynd av
lämningar kan göras i närområdet
Materialet som ligger till grund för bedömningarna medför viss osäkerhet. Den
föreslagna detaljplanen medför visst utrymme för variation i utformning, detta
främst gällande idrottsplatsens utformning. I bedömningen har föreslagna
placeringar, kallade alternativ A och alternativ B bedömts, potentiellt andra
förslag som detaljplanens byggrätt medger har inte bedömts. Osäkerhet
föreligger även då utformning och höjder på läktare, tekniktorn, skärmar och
andra byggnader kan påverka upplevelsen av kulturmiljön och landskapet i olika
grad. Även vegetation och landskapsmodelleringar inom idrottsplatsen kan vara
avgörande för åtgärdernas påverkan på upplevelsen av kulturmiljön, kulturmiljöns
estetiska värden och landskapsbilden.
I planläggningen av befintlig golfbana föreligger viss osäkerhet i detaljutformningen och anordningar kopplade till golfverksamheten. Förändringar som
inte kan eller bör regleras i plan blir svåra att bedöma konsekvensen av. Den
kumulativa påverkan av en golfverksamhet blir därför svårbedömd. Exempel på
sådan anordning är skyddsnät inom området, som kan medföra mycket stor
negativ påverkan och skador på den riksintressanta kulturmiljön. Förväntade
effekter av skyddsnät är brutna visuella samband och barriärverkan, särskilt längs
Prästgårdsvägen.
Även avseende klubbstugan, finns osäkerheter i om den kommer att rivas genom
förslagen åtgärd. Stugans kulturhistoriska värde utgör också en osäkerhet i
bedömningen då det till fullo inte är utrett.
Nollalternativets miljökonsekvenser
I nollalternativet sker ingen utveckling av idrottsplatsen varvid påverkan på
kulturmiljön och landskapsbilden blir oförändrad. Om golfbanan planläggs
förväntas torde konsekvensen för kulturmiljön och landskapet bli oförändrad. Vid
ett nollalternativ där golfbanan avvecklas och istället brukas som betesmark torde
påverkan vara positiv, då landskapet får en tydligare jordbrukskaraktär. Om
golfbanan avvecklas och marken växer igen bedöms konsekvensen för
kulturmiljön och landskapet som måttlig till stort negativ, då miljön blir betydligt
svårare att avläsa och de för landskapsbildens viktiga utblickar förvinner.
Detaljplanens miljökonsekvenser
Utökning av idrottsplatsen
Detaljplanen medför att idrottsplatsen byggs ut och topografin delvis ändras och
slätas ut samt att en nuvarande beteshage ianspråktages för idrottsverksamheten. Delar av den nya idrottsplatsen uppförs inom det avgränsade
området för riksintresset. Landskapets läsbarhet blir något försämrad när mark av
jordbrukskaraktär hårdgörs och ianspråktas för en anläggning. Vid bedömningen
om ianspråktagandet av den befintliga hagmarken förutsätts att den även efter
genomförandet av planförslaget inte kommer att skäras av visuellt från
prästgårdsmarken8. Höga planteringar och plank, till exempel en arenaskärm
utmed södra långsidan på matcharenan i alternativ B, kan därför medföra en
ytterligare negativ påverkan. Det kan inte uteslutas att det finns fornlämningar på
den befintliga hagmarken, vilket ska klargöras under vårens arkeologiska
undersökningar. Fornlämningen Täby 12:1 och dess närmsta omgivning, ligger
på planlagd naturmark och bedöms inte påverkas. På plankartan finns också en

8

Med prästgårdsmarken avses hela området som ingår i riksintresset.
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upplysning om att samråd ska ske med Länsstyrelsen innan åtgärder eller
ingrepp görs i fornlämningens närområde.


Utökningen av idrottsplatsen bedöms medföra liten negativ konsekvens på
den riksintressanta miljön.

Idrottsplatsens utformning
Utbyggnaden av idrottsplatsen medför även nya byggnader, läktare och
tekniktorn, staket eller plank. Dessa kan medföra negativ konsekvens för
kulturmiljön om de dominerar landskapet och ändra områdets karaktär. Påverkan
på den riksintressanta kulturmiljön är helt avhängd placering och utformning. I
alternativ A, är den tilltänkta läktaren placerad likt dagens läktare. Planförslagets
påverkan på kulturmiljön bedöms då främst vara från strålkastare som framför allt
under matchtillfällen kommer att ge en större ljusspridning till omgivningen än
idag. I alternativ B vänds läktare och tekniktorn i en öst-västlig riktning vilket
medför att siktlinjer riskerar att brytas. Ljusspridningen i den riksintressanta
kulturmiljön blir mer påtaglig än i alternativ A. För att minimera den negativa
konsekvensen för kulturmiljön bör den öppna prästgårdsmarken även
fortsättningsvis kunna upplevas som ett sammanhållet landskapsrum. Påverkan
på kulturmiljön är därav avhängd läktarens höjd och utformning.


Idrottsplatsens utformning i alternativ A bedöms som oförändrat i
förhållande till nuläget för den riksintressanta miljön



Idrottsplatsens utformning i alternativ B medför liten till måttlig negativ
konsekvens för den riksintressanta miljön

Tillfartsvägen och klubbstugan
Tillfartsvägen, från Prästgårdsvägen till idrottsplatsen är placerad i den historiska
åkergränsen, varvid påverkan på det öppna landskapet minimeras. Längs med
vägen kommer sannolikt belysning uppföras. Vägen medför att
prästgårdsmarkens karaktär som odlingslandskap blir otydligare. Ingen
fornlämning ligger inom vägområdet, men lämningen Täby 256:1 ligger i direkt
angränsning till planerad väg. Om inte försiktighetsåtgärder vidtas under
byggskedet riskerar den att skadas. Fornlämningen utgör en del av riksintresses
uttryck.
Intill nuvarande klubbstuga anges en ny byggrätt för ny föreningslokal. Beroende
på utformning av den nya gång- och cykelvägens korsning med tillfartsvägen till
IP kan den befintliga stugan kanske inte stå kvar i sitt nuvarande läge.
Klubbstugan kan betraktas som ett uttryck för den senare utvecklingen av
prästgårdsmarkerna och med sitt kulturhistoriska värde bör den inte förvanskas
ytterligare eller rivas. Rivning kan motiveras ifall ett annat allmänt intresse
bedöms som högre än det kulturhistoriska värdet.
I planbeskrivningen beskrivs att stugan har ett kulturhistoriskt värde och hur den
lämpligen ska hanteras vid exploatering av området. Stugan ska i första hand
bevaras, i andra hand flyttas och i tredje hand ersättas med en ny som har en
liknande volymverkan i landskapet. Planbestämmelsen medger en större volym
men reglerar utformningen av volymen för att ansluta till det kulturhistoriskt
värdefulla landskapet.


Tillfartsvägen i föreslagen sträckning samt eventuell rivning av
klubbstugan bedöms medföra liten-måttlig negativ konsekvens för den
riksintressanta miljön.
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Planläggning av golfbanan
Planen syftar delvis till att skydda den riksintressanta miljön vilket medför ett
indirekt skydd då det framkommer att kulturvärdena på platsen är angelägna och
prioriterade i den kommunala planeringen. I detaljplanen redovisas registrerade
och konstaterade fornlämningar samt övriga registrerade lämningar. En
upplysningstext om fornlämningar skrivs in, vilket minskar risken för ouppsåtlig
skada. Planbestämmelserna för golfbanan omfattar utökad lovplikt för
markåtgärder vilket ökar kommunens möjlighet att reglera även mindre
markarbeten som kan komma att påverka kulturmiljön. Att säkerställa
markanvändningen till golfbanan och att i planbeskrivningen specificera att
växtlighet och större markåtgärder är olämpliga bidrar till att hålla den
riksintressanta miljön öppen. Att bruka marken som golfbana medför en minskad
risk för att landskapet växer igen. Dock kan golfverksamheten medföra att
anordningar kan behöva uppföras. Anordningarnas påverkan på kulturmiljön är
avhängd dess placering, omfattning och utformning. Några sådana anordningar
redovisas inte i detaljplanen men kan antas vara en kumulativ effekt av
markanvändningen som golfbana.


Planläggning av golfbanan medför oförändrad till liten positiv konsekvens
för den riksintressanta miljön.

Sammantagen bedömning för kulturmiljön:
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen medföra liten till måttlig
negativ konsekvens för den riksintressanta miljön.

Landskapsbilden
Den nya utformningen av idrottsplatsen består till stor del av öppna ytor vilket
därmed behåller den öppna karaktären i området. Större delen av bebyggelsen
på IP placeras utmed dalgångens östra sida, vilket minimerar intrånget. I
alternativ A är den södra planen förlagd i dalgångens riktning och utblickar
behålls. I alternativ B är planen med omgivande läktare och teknikbyggnader
placerade i riktning tvärs dalgången med färre utblickar och negativa
konsekvenser för landskapsbilden som följd.
Hur byggnaderna på IP utformas får betydelse för hur stor påverkan de får på
landskapsbilden. Utformningen i gränsen upp mot skogsslänten är viktigt. Blir
området bakom byggnaderna mycket smalt kan det upplevas som en baksida.
För att minimera denna upplevelse kan byggnaderna uppföras som souterräng
mot slänten i gränsen mot skogen för att frigöra så stor öppen yta som möjligt,
eller friliggande med distans till slänten.
Planerad bostadsbebyggelse är inte gestaltad men planbeskrivningen anger att
den i sin utformning bör anpassas till övrig bebyggelse i Täby kyrkby.
Bullerskärmar på idrottsplatsen kan bli nödvändiga att sätta upp. Plank/skärm
kommer dock att påverka upplevelsen av öppenhet och i viss mån hindra
läsbarheten av dalgångens fortsättning fram till småhusbebyggelsen.
Liksom för de kulturhistoriska värdena är det positivt att bestämmelserna i
detaljplanen säkerställer att golfbanan kommer hållas öppen och ge fortsatt
möjlighet till utblickar och siktlinjer. Den nya vägen blir ett nytt element i
landskapet och dess påverkan på landskapsbilden blir beroende av slänters
utformning och hur väl den följer och anpassas till terrängen.
Sammantaget bedöms ett genomförande av detaljplanen både ge vissa positiva
konsekvenser, men också små till måttliga negativa konsekvenser på
landskapsbilden beroende av hur detaljutformning av IP blir.
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Förslag på åtgärder


I fortsatt arbete med planen och detaljprojektering bör de riktlinjer som
tagits fram i kulturmiljöutredningen följas.



Vid nyplantering och skötsel av växtlighet inom hela den öppna
prästgårdsmarken bör val av vegetation hållas låg för att värna utblickar.
Ny vegetation ska vara naturlig för landskapstypen och strikta/raka
planteringar av exempelvis träd och buskar bör undvikas tvärs
dalgången. Vid detaljutformning av parkeringsplatser och
väganläggningar ska hårdgjorda ytor undvikas i möjlig mån. Gräs och
grusytor ansluter bättre till miljöns karaktär och minskar den negativa
påverkan.



Noggrann placering av nya anordningar som exempelvis golfskydd,
teknikskåp och parkeringsplatser bör göras så att de inte får en
framträdande visuell påverkan.



Placering, höjd och utformningen av skärmar/plank i framförallt
Idrottsplatsens norra del bör anpassas till såväl ny som befintlig
bebyggelse.



En grön zon bör behållas mellan idrottsplatsen och Fornstigen. Därmed
bibehålls stigens karaktär, upplevelsen av natur och omhändertagande
av dagvatten från IP möjliggörs



Bullerskärmar och stängsel kan påverka upplevelsen av öppenhet och
natur. Höjd, placering, genomsiktlighet, material, färg etc är viktigt att
beakta.



Under byggskedet bör fornlämningar i närheten av byggarbetsplatsen,
byggvägar och etableringsområden stängslas in och tydligt markeras för
att minimera risker för att lämningar körs sönder. Byggvägar och
etableringsområdens lokalisering bör stämmas av med arkeologisk
kompetens för att säkerställa att kulturhistoriska värden inte skadas.



Klubbstugan bör inte rivas utan bevaras på ursprunglig plats eller flyttas
om nödvändigt. Om stugans tekniska skick inte tillåter bevarande eller
flytt kan den ersättas med en till kulturlandskapet anpassad volym.

5.1.2

Naturmiljö

En utbyggnad av idrottsområdet enligt vad detaljplanen medger innebär att
mindre områden av barr- och blandskog, en trädridå och en hage kommer tas i
anspråk. Den nya väganslutningen gör mindre intrång i betesmarker. Två stora
sälgar med vissa biologiska värden riskerar att behöva avverkas. Inga av de
påverkade områdena hyser några höga naturvärdena varför de sammantagna
konsekvenserna för naturmiljön bedöms som små negativa. De två alternativa
utformningsförslagen bedöms ge likvärdiga konsekvenser för naturmiljövärdena.
Nuläge och förutsättningar
Planområdet ligger beläget inom en av Stockholms gröna kilar, Angarn-kilen,
vilka är sammanhängande grönområden i Storstockholm som sträcker sig från
landsbygden in mot Stockholms mer centrala delar. Kilarna är viktiga för såväl
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rekreation och friluftsliv, som för den biologiska mångfalden. Angarnkilen sträcker
sig från nordöstra delarna av länet och utgör i Täby kommun de gröna områdena
mellan Täby kyrkby, Ensta och Löttingelund. Området som angränsar till
planområdet i söder, på andra sidan Prästgårdsvägen, är ett kärnområde i kilen
bestående av betesmarker som innehar höga naturvärden. Detta område utgör
både riksintresse för naturmiljön, är ett Natura-2000-område och har nyligen
inrättats som ett statligt naturreservat.
Själva planområdet utgörs främst av befintlig idrottsplats och golfbana men består
också av beteshagar för hästarna vid intilliggande stall. På östra och västra sidan
är planområdet omgivet av barrskog. Inom planområdet finns sedan tidigare inga
särskilda naturvärden utpekade i befintliga inventeringar och inga arter finns
inrapporterade till Artportalen.
Inom ramen för planarbetet har en naturinventering9 utförts i området där delar av
planområdet, men även delar av angränsade områden, har besökts i fält. Även
befintligt material från olika databaser och GIS-material har gåtts igenom.
Inventeringen visar att det finns viss ängsflora inom de beteshagar som ligger
precis väster om planområdet. De högre liggande partierna har lite rikare flora
och därmed något högre naturvärden. Strax utanför planområdet, i hagen sydväst
om tennisbanorna finns en spärrgrening tall, det vill säga en tall med en bred
krona. Här växer också liljekonvalj som är fridlyst.
Inom planområdet, söder om idrottsplatsen finns en trädridå med sälg, lönn,
hägg, asp och pil. I den västra delen av ridån växer två stora sälgar, båda med en
diameter på ca 70-80 cm. Här fanns även en torraka av sälg med flera tickor och
bohål. En torraka är ett dött träd som förblivit stående och kan utgöra exempelvis
boplats för olika djur och insekter. Brynen mellan skogen och idrottsplatsen
respektive golfbanan mot öster består främst av blandskog med tall, björk, gran
och tall. Flera fina tallar återfinns i de nordligaste delarna. I de södra delarna finns
spår av hackspett.
De högsta naturvärdena är kopplade till de större träden: sälgarna och tallarna.
Inga rödlistade arter hittas inom själva planområdet. Ask, som är starkt hotad
enligt rödlistan 2015, finns i området väster om vägen som går från stallet, dvs
utanför planområdet. Skogsridån konstateras i inventeringen i viss mån kunna ha
en funktion som spridningskorridor. Golfbanan har inte undersökts i fält men
bedöms inte hysa några särskilda naturvärden eftersom den i princip bara består
av gräsmatta. Sammanfattningsvis kan konstateras att planområdet som helhet
inte hyser några särskilt höga naturvärden.

9

WSP, 2015-09-30. PM Naturinventering Täby IP
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Figur 5.4 Naturmiljövärden i området. Gröna ytor är främst skog och gula ytor betesmark.
Naturområden som tas i anspråk vid utveckling av idrottsplatsen är inringade med streckad
linje. Plangränsen visas med röd linje och den nya vägens gräns österut är utmarkerad
med svart heldragen linje.

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
För de negativa konsekvenserna som kan uppstå används följande skala som
utgångspunkt. Se även tabell 4.1 under 4.3.1.


Stora konsekvenser uppstår när värdekärnan i områden med höga
dokumenterade naturvärden, såsom värdefulla skogsområden eller områden
med hög biodiversitet eller som hyser sårbara/hotade arter, förstörs eller
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försvinner. Planen leder till fragmentering av naturmiljön som starkt påverkar
organismers rörelsemönster och spridningsförmåga.


Måttliga konsekvenser uppstår när delar av områden med höga
naturvärden förstörs eller påverkas negativt på annat sätt.



Små konsekvenser uppstår när planen till största del påverkar
naturområden utan högre naturvärden eller när påverkan på ekosystem eller
biologisk mångfald är obetydlig.

Därutöver bedöms positiva konsekvenser kunna uppstå om befintliga
naturvärden stärks eller skapas genom planen.

Figur 5.5 Trädridån mellan nuvarande idrottsplats och golfbanan, sett söderifrån.

Figur 5.6 På den vänstra bilden syns de två stora sälgarna och på den högra bilden en
torraka av sälg med bohål.
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Nollalternativets miljökonsekvenser
I nollalternativet sker ingen utveckling av idrottsplatsen varför de naturvärden
som finns idag bedöms kvarstå. Värdena i hagmarkerna som är kopplade till att
markerna hävdas förutsätter att betet fortgår. Om golfbanan blir kvar genom egen
detaljplan bedöms inga större förändringar av själva golfbanan eller dess
närområde ske som har betydelse för naturmiljön eller den biologiska
mångfalden. Jämfört med nuläget blir förhållande likvärdiga.
Om golfbanan upphör och ersätts av betesmark bedöms inga negativa
konsekvenser uppstå. Inga höga naturvärden bedöms kunna skapas inom den
tidshorisont som bedömningen avser (2030). Genom naturvårdsinsatser kan det
emellertid på sikt finnas möjlighet att utveckla området för att hysa ängsknutna
arter. Eftersom golfbanan ligger intill en värdefull betesmark, den söder om
Prästgårdsvägen, finns det potential för en större sammanhängande helhet.
Om golfbanan istället skulle växa igen bedöms inga naturvärden skapas förrän på
mycket lång sikt och den närmast överblickbara tiden bedöms värdena istället
minska. Sammanfattningsvis bedöms nollalternativet som likvärdigt med nuläget
men skulle på sikt kunna ge både positiva eller negativa konsekvenser för
naturmiljön beroende på hur marken sköts.
Detaljplanens miljökonsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen med utveckling av en fullskalig
idrottsanläggning medför att naturmark tas i anspråk och försvinner permanent. I
idrottsområdets sydöstra kant kommer en remsa av skogen behöva avverkas,
uppskattningsvis cirka 15-25 meter brett, liksom skogsridån som löper söder om
nuvarande planer. En ny fotbollsplan i detta läge gör att området behöver jämnas
ut och till följd av topografin innebär det att slänter behöver anläggas. En mindre
hörna av skogen i idrottsområdets östra del avsätts i detaljplanen som naturmark
för att skydda den fornlämning som finns där. Detta gör också att skogen här
bevaras. Hagen söder om dagens IP kommer tas i anspråk. Möjligen kan mindre
delar av hagen lämnas orörda, men detaljplanen ger möjlighet till att utnyttja hela
ytan för idrottsändamål, och dess nuvarande användning för bete kan inte fortgå.
Skogen öster om planen innehar inga höga naturvärden varför intrånget bedöms
medföra små negativa konsekvenser och inte ge någon avgörande negativ
påverkan på den biologiska mångfalden. I och med att skogsridån försvinner
kommer dess eventuella funktion som spridningskorridor att uppföra. Denna
funktion bedöms emellertid inte vara särskilt betydande idag till följd av all
aktivitet i området och dess smala bredd. De stora sälgarna i trädridån kommer
sannolikt behöva tas ner, men kan vara möjliga att bevara beroende på hur
planerad parkering utformas i detalj. Som utformningsförslagen ser ut idag finns
möjlighet att spara åtminstone en av dem. Sälgar är viktiga för sin tidigbommande
egenskap och är därmed viktiga för pollinering, varför man bör eftersträva att
behålla dem.
Vid idrottsplatsens västra kant innebär planen vissa mindre intrång i
beteshagarna, samt att träden i direkt anslutning till nuvarande tennisbanor
sannolikt tas ner. I samband med eventuella framtida ledningsdragningar i det
nya U-området utmed denna kant att medföra intrång skogskanten. Både den
spärrgreniga tallen området med liljekonvaljer ligger utanför planområdet och
bedöms inte påverkas.
Den nya väganslutningen innebär intrång i gränsen mellan golfbanan och
beteshagarna. Ur naturmiljösynpunkt bedöms detta ianspråktagande inte ge
någon betydande konsekvens eftersom större delen av hagarna, och i synnerhet
de högre liggande partierna med en rikare flora, bevaras.
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Natura 2000-området Täby Prästgårdsmark bedöms inte påverkas negativt av
planen eftersom detaljplanen inte innebär några intrång i området eller annan
indirekt påverkan. Huvuddelen av exploateringen inom detaljplaneområdet sker
långt bort från Natura2000-området. Detaljplanens markanvändning eller
verksamheter som bedrivs bedöms inte innebära att bete kan försvåras innan
Natura2000-området, vilket är en viktig förutsättning för att bevara
naturvärdena.10 Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller innebära att
mer regionala spridningssambandet inom Angarnkilen försvåras.
Sammantaget bedöms planförslaget ge små negativa konsekvenser på
naturmiljön eftersom ianspråktagna naturmarker är relativt små och inte innehar
några höga naturvärden. De två alternativa utformningarna av idrottsplatsen
bedöms inte innebära några större skillnader med tanke på konsekvenserna för
naturmiljön.
Förslag på åtgärder


Vid detaljprojekteringen av parkeringsytan bör eftersträvas att bevara de två
stora sälgarna. Om de inte kan bevaras bör de avverkade träden placeras i
närområdet, företrädesvis lövskogsmiljö, för att utgöra livsmiljö för
exempelvis insekter.



Torrakan som behöver tas bort inom området kan läggas på andra lämpliga
platser i närområdet för att fungera som livsmiljö för exempelvis insekter. Val
av sådan plats behöver göras i samråd med kommunens miljöenhet, det
gäller även ovanstående punkt.



Vägslänten upp mot hagen för den nya väganslutningen kan sås med
fröblandning av torrängsflora eller dylikt för att skapa en enhet med
betesmarksfloran. Skötseln behöver då anpassas så att vägkanten inte slås
under blomningstiden utan först efter att fröer har bildats.



Under byggskedet bör åtgärder vidtas för att inte ge skador på naturmiljön.
Detta kan exempelvis vara skydd för träden inom och precis intill
planområdet och den ängsflora som finns på betesmarkerna. Etableringar
inom hagmarkerna väster om vägen bör undvikas.

För en annan detaljplan ”Ängsvägen” som Täby kommun arbetat med i Natura 2000-områdets
närhet, behövdes tillstånd enligt 7 kap 28a§ miljöbalken. Detta eftersom det fanns risk att bedrivande
av bete inom Natura-området skulle försvåras av planerad bostadsbebyggelse till följd av
hästallergener.
10
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5.1.3

Ytvatten

Den nya markanvändningen kommer att resultera i ökade dagvattenmängder och
ökade föroreningsmängder. Om inga åtgärder vidtas bedöms små negativa
konsekvenser uppstå i recipienten Vallentunasjön. Sjön har idag
otillfredsställande ekologisk status och är kraftigt övergödd och planen kan då
försämra möjligheten att följa miljökvalitetsnormen. Med föreslagen hantering av
dagvatten som redovisas i dagvattenutredning och planbeskrivning, och delvis är
reglerad på plankartan, kan rening ske som ger något minskade fosforutsläpp
jämfört med dagsläget. Dock ökar den totala mängden kvicksilver. Halterna
beräknas emellertid minska för de ämnen som påverkar vattenförekomstens
statusbedömningar (fosfor och kvicksilver). Statusbedömningen baseras på
föroreningshalter, varför detaljplanen därmed inte bedöms försvåra att
miljökvalitetsnormen följs. I ett sådant fall kan små positiva konsekvenser uppstå.
All dagvattenhantering har inte gått att reglera på plankarta varför åtgärderna inte
är helt säkerställda. Vid detaljprojekteringen blir höjdsättningen av marken
mycket viktig för att undvika problem med översvämning vid kraftiga skyfall.
Nuläge och förutsättningar
En dagvattenutredning har tagits fram som underlag till detaljplanen, vilken
information och bedömningar i detta avsnitt i huvudsak bygger på.
Dagvatten från Täby IP avleds idag via befintligt dagvattensystem till
Vallentunasjön, som är en definierad vattenförekomst. I Täby kyrkby finns ett
utbyggt dagvattensystem, medan golfbanan ligger utanför det kommunala
verksamhetsområdet för VA. Inga särskilda åtgärder för fördröjning och rening av
dagvatten förekommer i nuläget inom planområdet.
Vallentunasjön ligger högt upp i Oxundaåns sjösystem som mynnar i Skarven, en
fjärd i Mälaren. Nedströms Skarven ligger Görväln där råvattenintaget för
dricksvattenproduktion för elva kommuner i norra storstockholmsområdet är
beläget.
Inom Oxundaåns avrinningsområde är övergödning ett generellt problem och
Vallentunasjön är en av de värst drabbade sjöarna inom avrinningsområdet.
Status för flera övergödningsindikatorer ligger inom intervallet måttlig till dålig.
Tillförseln av fosfor är särskilt problematisk. Dagvatten bidrar efter jordbruket med
den största fosforbelastningen sett över ett större avrinningsområde som tillhör
Skarven.
Täby kommun deltar i Oxunda Vattensamverkan som är ett kommungemensamt
vattenvårdsarbete. För Vallentunasjön finns ett samordnat åtgärdsarbete
tillsammans med Vallentuna kommun. Exempelvis pågår restaureringsåtgärder i
form av utfiskning av vitfisk, försök med rening av slamhaltigt bottenvatten och
översyn av främst dagvattentillflöden. Under senare år har ett dussintal
dagvattenreningsåtgärder genomförts eller planeras att genomföras inom
Vallentunasjöns avrinningsområde, enbart inom Täby kommun. Förutom att bidra
till en minskad näringsbelastning kommer även belastningen av många andra
ämnen att reduceras.
Miljökvalitetsnormer
För Vallentunasjön är den senast fastställda statusklassningen från 2009, men
det finns senare klassningar som är angivna som arbetsmaterial i VISS11.
Miljökvalitetsnormerna för sjön är nyligen beslutade (december 2016) . I Tabell
4.1Tabell 5.1 nedan framgår den senaste klassade statusen och norm för
Vallentunasjön.

11

VISS- Vatteninformation i Sverige.
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Tabell 5.1 Statusklassningar och miljökvalitetsnormer för Vallentunasjön.
Status

Ekologisk
status

Klassificering
Otillfredsställande
status

Kvalitetskrav
(miljökvalitetsnorm)
God status 2027

God status med vissa
undantag:
Kemisk status

Uppnår ej
god status

Undantag: bromerad
difenyleter, kvicksilver
och
kvicksilverföreningar.

Kemisk status
utan överallt
överskridande
ämnen

God

God status

MILJÖKVALITETSNORMER
EU:s ramdirektiv för vatten syftar till att
säkra en god vattenkvalitet på yt- och
grundvattnet och främja ett långsiktigt
och hållbart utnyttjande av
vattenresurserna. Sjöar, vattendrag, kustoch grundvatten som är tillräckligt stora
omfattas av vattendirektivet och kallas då
formellt för vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett
styrinstrument inom vattenförvaltningen
och för alla vattenförekomster har
miljökvalitetsnormer fastställts.
Normerna uttrycker den kvalitet en
vattenförekomst ska ha vid en viss
tidpunkt. För ytvatten omfattar normerna
kemisk och ekologisk status och graderas
i en femgradig skala: hög, god, måttlig,

Kommentar
God ekologisk status kan inte
uppnås till 2021 på grund av
administrativa begränsningar.
Tekniskt omöjligt att uppnå
normen.
Halten av bromerad difenyleter
samt kvicksilver och
kvicksilverföreningar överstiger
halten för god status i stort sett
samtliga svenska
vattenförekomster

Utslagsgivande för den sammanvägda
bedömningen av sjöns ekologiska status
är Otillfredsställande status för
Växtplankton - näringsämnespåverkan.
Allmänna förhållanden (sammanvägd
status för växtplankton, ljusförhållanden
och försurning) har Måttlig status. Fyra
biologiska kvalitetsfaktorer har bedömts
i denna sjö. Status för flera
övergödningsindikatorer ligger inom
intervallet måttlig till dålig. Detta gäller
främst totalfosfor, men inte heller med
avseende på till exempel växtplankton
eller ljusförhållanden uppnås god status.

För att uppnå god ekologisk status har
Vattenmyndigheten bedömt att
nuvarande fosforbelastning till
Vallentunasjön behöver minskas med ca
otillfredsställande och dålig. Kemisk
52 %, vilket motsvarar 751 kg/år.
ytvattenstatus har två klasser: god eller
Kemisk status exklusive kvicksilver
uppnår ej god. Statusen bygger på ett
bedöms till God status. Detta då minst
antal kvalitetsfaktorer.
ett av de ingående kemiska ämnena har
bedömts som God status och inget av
ämnena har bedömts som Uppnår ej god status.
Den kemiska statusen för Vallentunasjön är klassad till ”uppnår ej god”. Detta
gäller i stort sett för samtliga svenska vattenförekomster på grund av höga halter
av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE). Belastningen av dessa
ämnen sker i stor utsträckning via atmosfärisk deposition och är svåra att
begränsa. Utan dessa ”överallt överskridande ämnen” blir klassificeringen ” god
kemisk status”.
En ny detaljplan får inte medverka till att arbetet att uppnå fastställda
miljökvalitetsnormer för vatten försvåras. En detaljplan får heller inte strida mot
det s.k. icke-försämringskravet.
Under sommaren 2015 meddelade EU-domstolen dom i ett mål (Bremer
/Weserdomen) som har inneburit en skärpning av praxis när det gäller icke-
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försämringskravet för tillämpningen av miljökonsekvensnormerna för vatten.
Detta innebär bland annat att inte bara statusen eller potentialen inte får
försämras, utan även att de kvalitetsfaktorer som ligger till grund för
klassificeringen av statusen/potentialen inte får försämras till en lägre klass. Är
statusen dålig får ingen försämring alls ske.
Höjdförhållanden och översvämning
Planområdet i dag är flackt och ligger i en dalgång i nordsydlig riktning med
höjdryggar på vardera sida. Enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering
framkommer att det finns två lågpunkter inom området, dels intill dagens
parkering på idrottsplatsens norra del, dels en i området mellan dagens
fotbollsplan och Fornstigen.
Markavvattningsföretag
Golfbanan, idrottsplatsen och delar av bebyggelsen norr om idrottsplatsen berörs
av Täby prästgårds torrläggningsföretag som inrättades 1935 för att skapa
förbättrade förutsättningar för jordbruk.
Med tiden har funktionen i den norra (nedströms) delen av torrläggningsföretaget
kommit att upprätthållas genom kommunens allmänna dagvattensystem. De
uppströms delarna berör därmed enbart en fastighetsägare; Stockholms stift.
Kommunen och stiftet tecknade år 2000 ett avtal om att torrläggningsföretaget
ska upphöra, och att Täby kommun ansvarar för funktionen norr om golfbanan.
Markavattningsföretaget är dock inte formellt avslutat i och med att
domstolsbeslut saknas.
Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Utgångspunkterna för bedömningen av effekt och konsekvens är
miljökvalitetsnormerna (se ovan) och möjligheten att följa dem. Därutöver har
Täby kommun flera olika mål och riktlinjer i sin dagvattenpolicy och nyligen
antagna dagvattenstrategi samt allmänna bestämmelser för vatten och avlopp.
Bland annat innebär dessa att dagvatten ska tas omhand inom kvartersmark, att
oljeavskiljning ska finnas och att hälften av kvartersmarken ska bestå av
genomsläppliga material. Vidare anges att dagvatten ska uppfylla förslagen till
riktvärden för föroreningshalter i dagvattenutsläpp som det Regionala
dagvattennätverket i Stockholms län tog fram i februari 2009. Dessa har varit
utgångspunkten för utformningen av detaljplanens dagvattenhantering.
Även den generella värderingsskalan i tabell 4.1 på sidan 26 ligger till grund för
bedömningen.
Nollalternativets miljökonsekvenser
Eftersom den huvudsakliga markanvändningen kommer vara som idag kan
mängden dagvatten förväntas vara i princip oförändrad. Även mängden
föroreningar som släpps ut till Vallentunasjön kan antas vara ungefär som idag.
Skillnaderna som kan uppstå är om golfbanan på sikt omvandlas till betesmark.
Detta kan göra att näringsämnen, till följd av gödsel, kan öka. Detta gäller i första
hand kväve, medan fosfor sannolikt minskar något. Driften av en golfbana medför
emellertid också tillförsel av gödningsämnen på gräsmattorna. Konsekvenserna
för vattenmiljön sammantaget bedöms bli oförändrade jämfört med idag.
Detaljplanens miljökonsekvenser
Ett genomförande av detaljplanen medför att de hårdgjorda ytorna inom
planområdet ökar och därmed även dagvattenmängderna. Ökningen av såväl
hårdgjorda ytor som av flödena är i storleksordningen 35 % jämfört med
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dagsläget. Till följd av de ökade dagvattenmängderna kommer även
föroreningsmängderna att öka. I princip är ökningen proportionell, men då de
trafikerade ytorna och parkeringsytorna ökar kraftigt kommer ökningen av
mängden tungmetaller att bli avsevärt större om inte åtgärder vidtas.
Beräkningar visar att utan någon form av åtgärder ökar flera av tungmetallerna
med mellan cirka 30 till 120 %, medan kväve och fosfor ökar med 10-40%. Detta
skulle ge negativa konsekvenser för recipienten Vallentunasjön genom ökad
belastning av både tungmetaller och näringsämnen och därmed försämrad
vattenkvalitet.
Då marken är platt och idag har några instängda lågpunkter riskerar vissa
områden få problem med översvämning om marken inte höjdsätts noggrant.
Detta beräknas framförallt gälla vid de nya bostäderna, den befintliga
teknikbyggnad som nyligen byggts i det norra området och den norra entrén till
IP. Även inom IP-området kan problem med översvämning ske om inte vattnet
tillåts rinna söderut till den naturliga lågpunkten mot Fornstigen.

Föreslagen dagvattenhantering och detaljplanens bestämmelser
Förslag på hantering, fördröjning och rening av dagvatten inom
detaljplaneområdet är följande (Figur 5.7):


Den nya tillfartsvägen avvattnas genom ett dagvattendike mellan
bilvägen och gång- och cykelbanan som ansluter till befintlig
huvudledning för dagvatten. Om det utformas som ett stenkrossfyllt dike
och är klätt med gräs kommer en viss rening av vattnet ske. Diket har
också en flödesfördröjande funktion.



Parkeringsytorna föreslås delvis att beläggas med genomsläpplig
grusarmeringssten, vilket reducerar flöden och begränsar transport av
föroreningar. För ytligt avrinnande dagvatten föreslås så kallade
regnträdgårdar som integreras eller anläggs i direkt anslutning till
parkeringsytorna. Utmed Fornstigens norra sida planeras ett
vegetationsstråk som kan utformas som en svacka dit vatten från
parkeringen kan avledas.



Övriga ytor inom idrottsplatsen ska i första hand avledas ytligt till
vegetationsklädda ytor, regnsträdgårdar, växtbäddar för rening och
fördröjning, innan avledning sker till dagvattennätet. Sådana ytor fungerar
också som oljeavskiljning om de utformas rätt. Där öppna lösningar inte
är möjliga kan slutna fördröjningsmagasin eller stenkistor utföras som
komplement.



I områdets nordöstra del föreslås en översvämningsyta som tillfälligt kan
magasinera större nederbördsmängder från hårdgjorda ytor och
idrottsbyggnadernas tak. Eftersom området används som
bergvärmeanläggning (många bergvärmebrunnar finns borrade i marken
här) måste ytan anpassas för att skydda brunnstopparna.



Konstgräsplanerna bevattnas mellan matcherna och Täby
kommunfastigheters målsättning är att samla upp det använda vattnet i
särskilda magasin vattnet för återanvändning. Magasinen kan inte
tillgodoräknas som fördröjning för övrigt dagvatten och kompletterande
fördröjning behövs därför, förslagsvis i form av underjordiska
makadamfyllda magasin.
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Av den föreslagna hanteringen har bestämmelsen ”n3 – marken ska vara
tillgänglig för dagvattenhantering” införts på plankartan på följande platser:




Ett stråk utmed fornstigen och väster om parkeringen
En avlång yta på kortsidan av den norra fotbollsplanen
En yta på IP:s nordöstra område som är föreslagen som fördröjning vid
stora regnmängder.

Eftersom det föreligger risk för översvämning regleras även under
byggnadsteknik för de nya bostäderna:


m1 –källare får ej anordnas.

Höjdsättningen av marken är inte reglerad på plankartan.

Figur 5.7 Principer för dagvattenutredning. Källa: Dagvattenutredning Täby IP, 170205.

Dagens huvudledning för dagvatten går under huvudplanen vilket inte är lämpligt
om ledningen behöver repareras eller bytas ut. Lägen för nya dagvattenledningar
markeras på plankartan med u-område och förläggs på fotbollsplanens västra
sida. Dagvattensystemets nivåskillnader är mycket små och självfallsledningar
kan förväntas kräva en ökad drift- och skötselinsats för att fungera på avsett vis.
Principer för föreslagna lösningar visas i Figur 5.7.
Med ovan angivna lösningar kan sammantaget fördröjningsvolymer på 700m3
uppnås inom idrotts- och parkeringsområdet och cirka 50 m3 längs vägen. Detta
är mer än tillräckligt för att skapa fördröjning av dagvattnet, även inkluderat
framtida ökad nederbördsintensitet till följd av ett förändrat klimat. Dock är det
viktigt att höjdsättningen görs noggrant för att den ytliga avrinningen ska fungera
ändamålsenligt.
Föroreningar
Beräkningarna för reningen av dagvattnet genom föreslagna lösningar visar att
föroreningsmängderna kan minskas jämfört med idag för flera av föroreningarna.
Fosfor, som är den generellt sett viktigaste orsaken till övergödningsproblematiken i Vallentunasjön kan minskas något (cirka 5 %), och bly, koppar,
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zink, kadmium, krom samt suspenderande ämnen och olja reduceras i
storleksordningen 10-30 % av dagens mängder. För kväve, nickel och kvicksilver
visar beräkningarna dock på en ökning av den totala mängden på mellan 10-20
%.
Beräkningar har också gjorts för halterna av föroreningar i vattnet som visar en
minskning med mellan 10-45 % jämfört med nuläget. Detta beror dels på
reningen men också på det ökade dagvattenflödet som ger en utspädning. Alla
halter understiger riktvärdena för dagvattenutsläpp från Regionala
dagvattennätverket.
De två alternativa utformningarna ger vissa skillnader där alternativ B generellt
sett medför något lägre utsläpp än alternativ A. Eftersom beräkningarna är
behäftade med många antaganden och osäkerheter gällande exempelvis
reningseffekter, men även i hur stor utsträckning föreslagna åtgärder införs,
bedöms skillnaderna vara så små att båda utformningsalternativen ger ungefär
samma effekter.
Mikroplaster
Vilken typ av gräs som används på fotbollsplanerna är inte reglerat på plankartan
men redan idag används konstgräs, vilket det också förväntas göras i framtiden.
För att ge konstgrässtråna stadga fylls mellanrummen upp med granulat
bestående av små sand-, plast- eller gummikulor. Med tiden sker ett svinn av
granulat genom spel, vid snöröjning, vattenavrinning och slitage varför nytt
granulat måste tillföras. Dessa utgör en potentiell källa till mikroplaster i
vattenmiljön, ett miljöproblem som uppmärksammats alltmer på sistone.
Mikroplatserna tas upp av vattenlevande organismer och kan binda till sig
organiska miljögifter. Kunskapen om mikroplatser och deras källor är begränsad.
Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att kartlägga dessa källor för att
reducera utsläppen. Resultaten12 hittills visar att efter plaster från väg- och
däckslitage (cirka 13 500 ton/ år) utgör granulat från konstgräsplaner den näst
största källan med cirka 2300-3900 ton per år. Hur mycket som hamnar i vattnet
är dock oklart. Beroende på innehållet av granulatet kan det också finnas vissa
risker för att människor exponeras för farliga ämnen, men kunskapen på området
är ännu mycket bristfällig13.
Genom användande av konstgräs föreligger en viss risk att detaljplanen därmed
bidrar till att mikroplatser sprids i miljön.
Tester har visat att relativt enkla filterkonstruktioner ger en effektiv avskiljning av
partiklar större än 20 ug, varför sådana bör användas på området.

Sammanfattning
Detaljplanen reglerar ett antal ytor som ska nyttjas för dagvattenhantering, vilket
därmed säkrar en viss del av den rening och fördröjning som krävs för att
belastningen på Vallentunasjön inte ska öka. Enbart dessa åtgärder bedöms
dock inte vara helt tillräckliga så om de andra föreslagna åtgärderna inte
genomförs, eller bara delvis genomförs, riskeras små negativa konsekvenser
uppstå i recipienten Vallentunasjön till följd av planen eftersom mängden
föroreningar, däribland fosfor, ökar. Detta skulle också innebära att möjligheten
att följa miljökvalitetsnormerna försämras.
Om åtgärder enligt ovan genomförs beräknas de flesta föroreningar minska
jämfört med dagsläget. Planen bedöms då medföra att små positiva
konsekvenser uppstår i Vallenunasjön. Övergödning, med fosfor som
tillväxtbegränsade ämne, utgör Vallentunasjöns främsta problem och något
12

IVL, Swedish Environmental Research Institute 2016, Swedish sources and pathways for
microplastics to the marine environment- A review of existing data.
13
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2016/giftfria-och-resurseffektiva-kretslopp/Litteraturstudie-omdackmaterial-i-konstgrasplaner/

47 (73)

mindre fosfor beräknas nå Vallentunasjön än idag. Genomförda beräkningar visar
att det är realistiskt att halterna minskar för de ämnen som påverkar
vattenförekomstens statusbedömning (fosfor och kvicksilver). Statusbedömningen baseras på föroreningshalter, varför detaljplanen därmed inte
bedöms försvåra att miljökvalitetsnormen följs. Mängdmässigt ökar dock
belastningen av kvicksilver, men beräkningarna är konservativt gjorda och med
föreslagna åtgärder bedöms ökningen bli mindre än den redovisade. Föreslagna
åtgärder gör också att erforderlig fördröjning uppnås.
Förslag på åtgärder
De principer för dagvattenhantering som föreslås i dagvattenutredning (och
beskrivits ovan) bedöms vara tillräckliga. Det som är viktigt är att säkerställa att
åtgärderna genomförs. Att reglera dagvattenåtgärder med planbestämmelser är
svårt rent lagtekniskt varför inte allt som föreslagits i dagvattenutredningen har
gått att reglera på plankartan. En möjlighet är att reglera åtgärderna i
genomförandeavtal, men eftersom kommunen i detta fall själva är markägare
kommer ett sådant avtal inte att upprättas. Det är därmed viktigt att kommunen
aktivt jobbar vidare med frågorna i kommande skeden, detaljprojektering och
även driften. Höjdsättningen av området behöver göras noggrant för att undvika
översvämningar. Utöver de redan beskriva principerna föreslås också följande:


Filterinsatser bör installeras i dagvattenbrunnar som avleder dagvatten
från bollplanerna innan vattnet leds vidare till huvudledningen. Detta bör
också installeras på de ställen där snöupplag anordnas eftersom granulat
riskerar att spridas via snöröjning.



Den nya teknikbyggnaden är riskutsatt för översvämning och åtgärd för
att skydda den bör vidtas, exempelvis en invallad eller förhöjd entré eller
utrustning och rutiner som möjliggör temporära skyddsinsatser (mobila
barriärer).
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5.2

Människors hälsa och välbefinnande

5.2.1

Buller

Den vanliga ”vardagsträningen” kommer ge upphov till ungefär samma ljudnivåer
som idag till omgivande bebyggelse. Eftersom de befintliga bostäderna är så nära
belägna kommer riktvärden för utomhusnivåer överskridas, liksom redan idag. De
nya bostäderna klarar riktvärden både för vardagsträning och matcher med en
genomsnittligt stor publik genom att krav på en ljuddämpad sida finns i
detaljplanen. De mest störande tillfällena med högst ljudnivåer kommer att uppstå
vid matcher med mycket publik. Sådana tillfällen är dock få och antas uppkomma
vid ett fåtal tillfällen per år. Med en utformning enligt alternativ A bedöms detta
kunna ge måttliga negativa konsekvenser medan en utformning enligt alternativ B
bedöms ge små negativa konsekvenser. Trafikbuller kan minska till viss del i
bostadsområdet vilket är positivt men i gengäld uppstår buller intill den nya
infarten. Dock finns inga bostäder utmed den nya tillfarten. Bullernivåerna
bedöms emellertid inte bli särskilt höga och antas bli under 40 dB(A) i
närliggande skogsområde.
Nuläge, förutsättningar och underlag
En översiktlig bullerutredning över nuvarande förhållanden har genomförts14,
samt en översiktlig analys av de två olika utformningarna av idrottsplatsen15. Efter
samrådet har en fördjupad utredning med beräkningar för dagens situation och
olika tränings- och matchförhållanden gjorts16 (se ruta nedan). Då genomfördes
också mätningar från en match i superettan (juli 2016) för att inhämta källdata
och referensvärden. Dessa utredningar ligger till grund för beskrivningar och
Utförda bullerberäkningar för idrottsplatsen
Bullerberäkningarna för ekvivalentnivåer har utförts för flera olika scenarion. Beräkningarna har gjorts för
utformningsalternativ A eftersom detta, med sin närhet till bostäderna, kan bli mest störande och
därmed dimensionerande i fråga om åtgärdsbehov:
Nuläget



vid vanlig träning utan publik och
vid match med ”normal” publik

Planförslaget




vid vanlig träning
vid match med ”normal” publik samt
vid match med fullsatt arena

För flera fall har även beräkningarna utförts med olika placeringar av bullerskärmar för att se vilken
bullerdämpande effekt som kan uppnås.
Med ”normal” publik menas den genomsnittliga publik som idag besöker en match vid superettan, cirka
1000 personer, vilka har fördelats med en större publik på den östra sidan (hemma-läktaren) och en
mindre på den västra läktaren (borta-läktaren). Vid fullsatt arena är båda läktarna fulla och har en
uppskattad publik på cirka 4000 personer.
Beräkningarna har utgått från vuxna spelare / äldre barn på den norra planen och samtidigt pågående
barn/ungdomsträningar på den södra planen. Detta kan därmed sägas utgöra ett ”värsta fall” med
avseende på spelaktivitet.

14

WSP, 2015. Täby IP Ljudbeskrivning nuläge.
WSP, 2015. Täby IP Ljudutredning, underlag inför ny detaljplan.
16
WSP, 2016, Ljudutredning Täby Idrottsplats, beräkning av ljudnivåer.
15
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bedömningar i detta avsnitt. Utdrag ur ett urval av bullerkartorna presenteras
nedan, för en fullständig redovisning hänvisas till bullerutredningen som finns
med bland detaljplanens underlagshandlingar.
Man kan dela in buller från idrottsverksamhet i flera olika störningsmoment.





Ljud från träningar i form av rop m.m. från tränare och spelare
Publikbuller vid matcher med hejarklackar och rop m.m.
Högtalarutrop vid evenemang (matcher)
Trafikbuller till- och från träningar och matcher

Gemensamt för alla störningsmomenten är
att styrkan i ljudet varierar mycket över tid
beroende på situationen. De tre första
momenten innefattar alla talade budskap i
någon form, detta gäller särskilt
högtalarutropen men också publikbuller och
träningsbuller. Oönskat ljud i form av talade
budskap upplevs som extra störande
eftersom man omedvetet fixeras vid ljudet för
att försöka tyda budskapet.
Erfarenheten från andra idrottsplatser visar
att störningar för boende uppkommer framför
allt vid höga ljudnivåer i samband med
match- och cupspel, men även vid träningar
och spontanspel på sena tider. Avståndet
mellan störda bostäder och bollplaner är i
dessa fall normalt under 50 meter. Risken för
störningar, dvs. att boende anser sig störda,
beror på vilka ljudnivåer man utsätts för och
den inställning till ljudet man har.

BULLER
Buller kan definieras som oönskat ljud
och vad som upplevs som buller är
således individuellt. Trafiken utgör i
regel den största källan till
bullerstörningar.
Decibel: Ljud mäts i enheten decibel,
dB. För att efterlikna människans
upplevelse av buller görs en så kallas
A-vägning och enheten anges dB(A).
Ekvivalenta nivåer: Medelljudnivå
under en viss tid, ofta ett dygn, eller
under en fotbollsmatch.
Maxnivåer: Den maximala ljudnivån
som uppkommer under en angiven
tidsperiod.

Strax norr om Täby IP ligger villabebyggelse (Figur 5.8). Från dagens matchplan
är avståndet till den närmsta villatomten som minst endast 40 meter och 60 meter
till närmaste fasad. Inom 100 meter från planen ligger ett tiotal villor.

Figur 5.8 Idrottsplatsen med dagens utformning och befintlig bebyggelse norr om den. Gult
område markerar dagens parkeringsplats där byggrätter för bostäder föreslås i
detaljplanen.
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Under säsong bedrivs idag träning i regel kl. 08.00-22.00 på samtliga planer alla
veckans dagar. Träningen sker i regel främst mellan kl 17-20 när ungdomarna
tränar och upp till 200 personer kan röra sig på IP samtidigt, i bytena mellan
träningstiderna. Vidare genomförs 15 matcher i superettan per säsong.
Matcherna drar en publik på 1000-2000 personer. Publikrekordet för 2015 år
säsong var precis över 2000 åskådare. Förutom matcher i superettan genomförs
andra matcher serier som U21, U19 och U17 och St:Erikscupen. Dessa matcher
drar dock mycket liten publik och är enligt IK Frej närmast att jämföra med
pojkmatcher i St: Erikscupen. De stora evenemangen är således matcherna i
superettan.
Den läktare som finns på matchplanens östra sida är nyligen uppförd med ett
tidsbegränsat bygglov och har plats för ungefär 1000 åskådare. Mitt emot, längs
planens västra sida finns en mindre läktare.
Till kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet har endast ett klagomål vad gäller
bullerstörningar från idrottsplatsen kommit in till kommunen (2011). Under
samrådet framkom att vissa i närområdet upplever ljudnivåerna som störande,
andra påtalade att de inte var besvärade trots att de bodde nära intill. Det är
viktigt att påpeka att detta inte ger en heltäckande bild av hur boende i området
idag upplever ljudet från idrottsplatsen.

Dagens bullernivåer från idrottsplatsen
Genomförda beräkningar visar att en vanlig träning idag ger upphov till
ekvivalentnivåer på mellan 45-49 dBA vid de närmast belägna bostäderna (se
Figur 5.9). Maximala nivåer har inte beräknats men uppskattningar från tidigare
studier gör gällande att de blir högre och kan uppgå till upp emot cirka 60 dBA.
Med en ordinär ljudreduktion på yttervägg skulle detta ge ekvivalenta
inomhusnivåer på 20-25 dBA och maximala nivåer på cirka 35 dBA. Vid den
dagliga användningen av idrottsplatsen bedöms riktvärden inomhus idag därmed
innehållas, medan riktvärden utomhus kan överskridas på kvällar och helger vid
de närmsta husen.
Vid matchtillfällen som exempelvis superettan blir ekvivalentnivåerna, till följd av
publiken, högre och har beräknats till cirka 48 -55 dBA, vilket därmed överskrider
riktvärden med 3-8 dBA beroende på tidpunkt och veckodag. Inomhus bör
värdena dock klaras.
Ljudnivåerna minskar ju längre bort från planen man kommer, och därmed i regel
även störningarna. Det är närmaste husen som får högst nivåer och över
riktvärden rör det sig om cirka 5 hus.
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Figur 5.9 Beräkning av ekvivalenta ljudnivåer, 2 meter över mark, vid en träningssituation i
nuläget. Utdrag ur bullerkarta.

Figur 5.10 Beräkning av ekvivalenta ljudivåer, 2 meter över mark, vid en match med
normalpublik i nuläget. Utdrag ur bullerkarta.
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Trafikbuller
Idag kommer all biltrafik till idrottsplatsen genom villabebyggelsen, vilket
framförallt i samband med större matcher skapar en besvärlig trafiksituation. På
Blendavägen, som är en av villagatorna som används, är trafikflödet idag cirka
1000 fordon per dygn. Hastighetsbegränsningen i området är 30 km/h. Hur stor
andel av trafiken som utgörs av besökare till Idrottsplatsen är oklart. Visst buller
från trafiken uppstår för intilliggande bebyggelse. Inga projektspecifika
beräkningar har gjorts men en uppskattning visar att buller vid bostadsfasader
bör ligga under riktvärden för trafikbuller. Vid större evenemang är det sannolikt
trafiksäkerheten som upplevs som mest ansträngande för boende.
Utgångspunkter, bedömningsgrunder och riktvärden
Det finns inga speciella riktvärden för buller från idrottsplatser, utöver
motorsportbanor17 och skjutbanor18, vilka inte är relevanta för föreliggande
idrottsverksamhet. Mer relevant kan vara riktvärden för externt industribuller från
Naturvårdsverket19 som ska vara vägledande vid tillsynsärenden. Även Boverket
har en vägledning för industribuller som gäller för planläggning av nya bostäder 20.
I Boverkets vägledning anges olika zoner som kan användas vid planläggning (A
och B) där B innebär att högre nivåer kan accepteras om det finns en ljuddämpad
sida av bostaden.
För inomhusvärden kan Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller
inomhus21 och Boverkets byggregler BBR användas.
Ett antal förändringar har gjorts i plan- och bygglagen samt miljöbalken med
avseende på omgivningsbuller och bostadsplanering. Det nya systemet innebär
att olägenhetsbedömning av buller sker redan i planläggningsskedet och
bullerberäkningar för bostäder blir normerande och bindande gentemot
tillsynsmyndigheten. De ändrade bestämmelserna och den nya hanteringen av
olägenhetsbedömning i förhållande till omgivningsbuller ska gälla planärenden
som påbörjats efter 2 januari 2015. Planuppdraget för Täby IP gavs i december
2014 men själva planarbetet påbörjades först i januari 2015. Omgivningsbuller är
i bestämmelserna dock specificerat till ”buller från flygplatser, industriell
verksamhet, spårtrafik och vägar”, och således inte buller från idrottsplatser.
Sammanfattningsvis är det svårt att fastställa vilka riktvärden som ska gälla.
Länsstyrelsen har sitt samrådsyttrande över planen efterfrågat att kommunen
själva måste avgöra vilka riktvärden som kommunens ska utgå från i detta
ärende. Mot bakgrund av nämnda vägledningar och de nya bestämmelserna om
omgivningsbuller har kommunen kommit fram till att utgångspunkten för
bedömning av buller från idrottsplatsen ska vara Boverkets vägledning.
För de nya bostäderna som planläggs precis norr om IP tillämpas zon B. För
befintliga bostäder används istället zon A. Zon A är samma värden som i
Naturvårdsverkets vägledning, undantaget ekvivalentnivåerna nattetid. Eftersom
idrottsplatsen inte ska användas efter kl. 22.00 är dessa inte relevanta. Även
maxinivåer är angivna endast mellan kl. 22.00 och 06.00 och tillämpas således
inte. Maxnivåer är också svåra att beräkna och uppskatta. I Tabell 5.2 och Tabell
5.3 nedan redovisas riktvärdena.
Det är dock viktigt att påpeka att ingen av vägledningarna är anpassade för buller
från idrottsanläggningar eftersom det saknas tillräckligt kunskapsunderlag om

17

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor NFS 2004:16.
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor NFS 2005:15
Naturvårdsverket, 2015. Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller” Rapport 6538, april
2015
20
Boverket, 2015. Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder – en vägledning. Rapport 2015:21.
21
FoHMFS 2014:13
18
19
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lämpliga nivåer för att undvika störning från sådan verksamhet22. De brukar dock
användas i brist på andra relevanta riktvärden23. Riktvärdena är således inte
strikta nivåer utan utgör i denna MKB en utgångspunkt för bedömning av bullrets
påverkan på omgivningen.

Tabell 5.2 Utdrag från riktvärden från Naturvårdsverkets vägledning av industribuller och
Boverkets vägledning för industribuller vid planläggning av bostäder. Frifältsvärden.
Maximalnivå
*, (dBA)

Ekvivalent ljudnivå (dBA)
Dag,
Utrymme
Naturvårdsverkets vägledning:
Bostäder vid fasad, uteplatser och
andra vistelseytor i bostadens
närhet.

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

Natt,

Natt,

kl 0618

kl 22-06

kl 22-06

50

45

40

55

50

45

45

55

60

55

50

55

Boverkets vägledning för ny
bebyggelse:
Zon A
Bostadsbyggnader bör kunna
accepteras upp till angivna nivåer.
Zon B
Bostäder bör kunna accepteras
förutsatt att tillgång till ljuddämpad
sida** finns och att byggnaderna
bulleranpassas.

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

Tabell 5.3 Riktvärden för inomhusnivåer enligt Boverkets byggregler(BBR) och
folkhälsomyndighetens allmänna råd.
Ekvivalent
ljudnivå (dBA)

Maximalivå,
(dBA)

Boverkets byggregler:
I utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro

30

45

I utrymme för matplats och matlagning
eller i utrymme för personlig hygien

35

-

30*

45

Riktvärde/utrymme

Folkhälsomyndighetens riktvärden
I utrymme för sömn, vila eller daglig
samvaro

* Ljud med hörbara tonkomponenter eller musikanläggningar 25 dB(A).

Trots att beräkningar gjorts innehåller bedömningarna av buller ett visst mått av
osäkerhet eftersom såväl ljudstyrkans intensitet vid träningar kan variera mycket
beroende på spelare (barn, vuxna, män, kvinnor) och att publikantal vid
matchtillfällen är svåra att förutsäga.

22

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-industrier/Fragor-ochsvar-om-den-nya-vagledningen-om-industribuller-/ (Besökt 2017-02-08)
23
Vägledningarna från Boverket och Naturvårdsverket anger att de inte är framtagen för
idrottsutövning. Under avgränsningssamrådet ansåg Länsstyrelsen att de ändå ska tillämpas i brist på
andra relevanta riktvärden.
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Nollalternativets miljökonsekvenser
Om planförslaget inte genomförs bedöms situationen avseende buller bli ungefär
som idag. Ljud från träningar kan vara störande och riktvärden överskridas
utomhus. Om superettans matcher, eller motsvarande, fortsätter att spelas med
en jämförbar publiknivå riskeras vid dessa tillfällen att boende störs och att
riktvärden överstigs.
Detaljplanens miljökonsekvenser
Trafikbuller
Gemensamt för båda alternativa utformningar är att en del av den nya trafiken till
och från IP kommer att förflyttas till den nya infartsvägen söderifrån. Detta ger
lägre bullernivåer från biltrafiken inne i bostadsområdet, vilket ger positiva
konsekvenser för boende i form av mindre bullerstörning. Förutom störningarna
från biltrafiken kan störningar i form av rop, skratt och skrik m.m. komma att
minska då aktiva och publik i större utsträckning kommer att röra sig i områdets
södra delar. Dock är det sannolikt att besökare, såväl publik som motionärer
under den dagliga användningen, som kommer med kollektivtrafiken
(Roslagsbanan) eller från närområdet kommer att använda entrén i områdets
norra del. En viss trafiktillströmning norrifrån kan också fortfarande väntas då
föräldrar ofta kör sina yngre barn till träningarna och någon form av vändplan vid
Hövdingavägens slut kommer finnas. Vid matchtillfällen är det dock troligt att
huvuddelen av trafiken kommer gå via den nya infarten.
Trafikbuller kommer istället alstras på den nya tillfartsvägen och tillföra buller i
omgivningen som utnyttjas för rekreation och golfspelande. Skogsområdet väster
om vägen planeras att utvecklas till parkmiljö. En prognos av biltrafikflöden på
den nya vägen saknas och är svår att uppskatta, men antalet personer som
besöker anläggningen kommer att öka jämfört med idag. Störst tillströmning
antas det bli vid välbesökta matcher. Hastigheten på vägen blir troligen 30 km/h.
Om ett trafikflöde på 1000 fordon per dygn antas, visar en översiktlig beräkning
att de ekvivalenta bullernivåerna från trafiken blir cirka 40 dB(A) och lägre i
skogen väster om vägen. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska trafikbuller i
rekreationsområde i tätort vara under 55 dB(A) och under 40 dB(A)i områden där
tystnad är en särskild kvalitet. Det bör understrykas att detta är en osäker uppgift
eftersom trafikflödet är en grov uppskattning.

Buller från idrottsplatsen
I båda utformningsalternativen ligger fotbollsplanen närmast bebyggelsen kvar i
befintligt läge. Under vanlig ”vardagsträning” kommer träningar pågå där liksom
idag, möjligen i än större utsträckning och även längre in på vinterhalvåret. Detta
innebär ljud i form av skrik och rop från tränare och spelare samt studsning av
bollar. Fler övriga motionärer kan också förväntas röra sig totalt sett inom
området idag, men det är just fotbollsträningarna som kan förväntas ge upphov till
mest ljud. Även om ljudnivåerna inte alltid behöver vara höga, kan det uppfattas
störande att det ständigt, i princip varje dag och varje helg, alstras ljud från
idrottsplatsen. Om ljudet uppfattas störande är dock mycket individuellt och för
vissa behöver ljuden från spelandet inte vara något negativt.
Den andra fotbollsplanen (södra läget) ligger i båda förslagen så långt bort från
bebyggelsen att vanlig vardagsträning inte bedöms utgöra en störning för de
boende. Den befintliga innebandyhallen och de föreslagna tillbyggnaderna utgör
också ett visst bullerskydd.
Det är vid de större matcherna som utformningsalternativ A och B innebär en
reell skillnad. Vid alternativ A är matchplanen kvar i befintligt läge och
huvudläktare kan placeras på bägge långsidor om planen. Vid matcher blir ljudet
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inte bara högre utan också av en annan karaktär, till exempel sorl, jubel och
hejaramsor, till skillnad från träningar eller St:Erikscupmatcher där enstaka rop
och skrik dominerar. Även fler människor kommer röra sig på området.
I alternativ B placeras den stora matchplanen längre bort från bebyggelsen med
huvudläktaren riktad söderut. Utformas läktaren med en tät vägg bakom kommer
den också delvis fungera som en bullerskärm för publik på de andra plansidorna.
Bullernivåerna vid bostäderna vid en match har inte beräknats, men avståndet är
cirka 200 meter till de närmsta villorna och de nya bostäderna vilket gör att risken
för störningar är betydligt mindre än i alternativ A.
Liksom idag, beräknas riktvärden för utomhusnivåer på helger och kvällar för de
närmaste befintliga bostäderna överskridas vid en vanlig träningssituation (Figur
5.11). Inomhusnivåer bedöms innehållas. Detta gäller båda utformningsalternativ
(A och B) eftersom träning på denna plan antas ske här i båda fall. Vid
matchtillfällen, motsvarande superettan i alternativ A, blir nivåerna jämförbara
med idag (48-55 dBA) och överskrider riktvärdena utomhus. Stora fullsatta
matcher ger enligt beräkningarna upphov till ekvivalentnivåer på 52-58 decibel,
vilket därmed är upp emot 13 dB(A) över Boverkets riktvärden för zon A (Figur
5.12).

Figur 5.11 Beräknade ekvivalenta bullernivåer, 2 meter över mark, normal träning. Utan
skärmningar. Utdrag ur bullerkarta. Ungefärligt läge för ny bostadsbebyggelse norr om
fotbollsplanen.

De planerade nya bostäderna på dagens parkering ligger illustrerat i planförslaget
närmare planen än dagens villor (cirka 50 meter från fotbollsplanen) och vid
vanlig träning beräknas de få cirka 47 dBA vid fasad, vilket är strax över riktvärdet
för zon A. Genom att placera bostadshusen i vinkel med gård och uteplats mot
baksidan fungerar husen i sig som en bullerskärm för uteplatser och rum belägna
mot detta håll. Detta i sig är inte optimalt då uteplatser/gårdsmiljön kan hamna i
norrläge. På så sätt erhålls en ljuddämpad sida och Boverkets riktvärden för Zon
B kan därmed tillämpas. Enligt beräkningarna klaras därmed riktvärdena både vid
vanlig träning och vid matcher med ”normal” publik. Vid stora matcher (Figur
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5.12) ligger beräknade fasadvärden på 55 dBA, vilket motsvarar riktvärdet för
kväll/helg då de stora matcherna förväntas gå av stapeln.
Det drifthus och omklädningsrum är nyligen uppförda verkar bulleravskärmande
för ljuden från den norra fotbollsplanen, men eftersom det finns ett utrymme
mellan dem ”läcker” bullret däremellan och det blir inte ett heltäckande skydd.
Planlösningarna för bostäderna behöver utföras så att sovrum och vardagsrum
placeras riktade bort från idrottsplatsen och fasaderna måste projekteras så att
tillräcklig ljuddämpning uppnås. Det bör dock påpekas att husens placering och
utformning idag inte är bestämd och på plankartan anges hela dagens
parkeringsyta som kvartersmark för bostäder.
Beräkningar med olika bullerskärmar vid den norra fotbollsplanens norra halva
har utförts. Skärmarna har en viss, men relativt begränsad effekt på
bullernivåerna och kan sänka dem i storleksordningen några decibel vid de
närmsta fasaderna (se ett exempel vid fullsatt match i Figur 5.13). Även lokala
skärmar vid de närmast belägna husen på Hövdingavägen och Friggavägen har
beräknats men har liten effekt då de behöver ta hänsyn till in- och utfarter. Det är
också tveksamt om detta är något som boende önskar ha sin tomtgräns.

Figur 5.12 Beräknade ekvivalenta bullernivåer, 2 meter över mark, vid fullsatt arena. Utan
skärmningar (utöver ett plank som en fastighetsägare själv har satt upp runt sin tomt –
grön linje). Utdrag ur bullerkarta.
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Figur 5.13 Beräknade ekvivalenta bullernivåer, 2 meter över mark, vid fullsatt arena. Med
skärmar (gröna linjer) på norra sidan samt en tät baksida på västra läktaren. Utdrag ur
bullerkarta.

Detaljplanens bestämmelser om buller
Efter genomförda bullerutredningar har bestämmelser rörande buller införts på
plankartan:



Bullerskärmar får anordnas inom hela idrottsplatsens område
Ljuddämpad sida ska anordnas för de nya bostäderna

Bedömning
Sammanfattningsvis kan konstateras att de nya bostäderna inom planområdet
kan innehålla Boverkets riktvärden för zon B i de allra flesta fall eftersom en
ljuddämpad sida ska anordnas. För de närmsta befintliga bostäderna kommer
bullernivåerna vid vardagsträning och mellanstora matcher att bli ungefär
jämförbara med idag, men överskrida riktvärdena från Naturvårdsverket,
framförallt vid matcherna. Inomhusnivåer kommer dock att klaras vid den normala
verksamheten och matcher med mindre publik.
De stora matcherna, med fullsatt arena, ger upphov till de högsta bullernivåerna
och vid en utformning likt alternativ A beräknas riktvärden för zon A överskridas
med cirka 7-13 decibel för befintliga bostäder, medan de nya bostäderna
beräknas ligga runt riktvärdet för zon B. De ”mellanstora” matcherna,
motsvarande superettan, bedöms ske vid ett begränsat antal tillfällen, cirka 15
gånger per år. De tillfällen där arenan är fullsatt bedöms kunna uppstå vid ett fåtal
tillfällen per år. Dessutom är matcherna begränsade till ett par timmar. Dessa
tillfällen kan dock upplevas störande, liksom det kan göra med den kontinuerligt
pågående träningen.
Genom att planen ger möjlighet till uppförande av bullerskärmar bedöms
störningarna, om sådana åtgärder utförs, kunna begränsas något. Det är dock
viktigt att detaljprojektering av eventuella skärmar görs med god gestaltning och
anpassas till omgivningen. Skärmarna behöver också placeras med hänsyn till de
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ledningspaket som finns i marken och så att in- och utfarter till idrottsplatsen
fungerar ändamålsenligt. Detta är ännu inte studerat i detalj.
Ur störningssynpunkt, vid framförallt större evenemang, är det mest fördelaktigt
att huvudarenan placeras längre bort från bebyggelsen som i
utformningsalternativ B.
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget utformat enligt alternativ A medföra
måttliga negativa konsekvenser avseende buller i samband med stora matcher.
Utformat enligt förslag B bedöms konsekvenserna bli små. Vid vanlig
vardagsträning bedöms situationen bli ungefär som idag. För de nya husen gör
en ljuddämpad sida av bostäderna att riktvärden kan innehållas i nästan alla fall.
Den nya tillfartsvägen söderifrån gör att buller från vägtrafiken kan minska i viss
mån inne i bostadsområdet.
Förslag på åtgärder
Fysiska åtgärder


Om bullerskärmas ska sättas upp, så som detaljplanen medger, behöver
de inför detaljprojektering få en lämplig placering och utformning utifrån
inte bara bullerdämpning utan också visuellt så att de passar in i
omgivningen och inte ger otrygga platser inne på området.
Ledningsomdragningar kan bli nödvändiga. Om skärmar sätts nära
planen är det viktigt att ett bollstaket sätts upp framför så att man inte kan
sparka boll mot själva skärmen.



Läktare bör utformas med en hel vägg bakom för att hindra ljud att
spridas åt det hållet. Vid alternativ A är detta framförallt aktuellt för läktare
vid den västra sidan om fotbollsplanen. I alternativ B kan en sådan
utformning fungera som en effektiv skärm om läktaren placeras på
planens norra planhalva.



För de nya bostäderna behöver planlösningarna utföras så att sovrum
och vardagsrum placeras riktade bort från idrottsplatsen och fasaderna
måste projekteras så att tillräcklig ljuddämpning uppnås.



Högtalare bör riktas bort från bebyggelsen.

Åtgärder för verksamheten





24

Användning av högtalare bör vara restriktiv, i linje med fotbollsförbundets
direktiv.
Information till tränare, aktiva och besökare om behovet av att ta hänsyn
till närboende. Erfarenheten visar dock att det kan vara svårt att uppnå
någon bra effekt av sådana åtgärder.24
Begränsning av öppettider för idrottsplatsen innebär minskad
störningsrisk. Detta får dock negativ inverkan på klubbarnas och
allmänhetens träningsmöjligheter.
Tydlig information i god tid till närboende om när större matcher ska gå
av stapeln kan minska irritation och störning och ge möjlighet för
planering.

Information från Länsstyrelsen under avgränsningssamråd för MKB.
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5.2.2

Ljus

Vilken belysning som väljs för en framtida utbyggnad av IP är avgörande för hur
störande ljuset kan bli. Med en anläggning enligt de belysningskrav som
Fotbollsförbundet kräver för tv-matcher riskerar området att belysas betydligt
starkare än idag vid dessa tillfällen. För alternativ A riskerar detta att ge kraftigt
spill-ljus långt in i villaområdet. Alternativ B bedöms ge betydligt mindre
störningar för närboende under matchtillfällen. Huvuddelen av tiden kommer
belysningen dock vara svagare men riskerar ändå att kunna vara störande,
främst för de närmast belägna och nya planerade bostäderna. Sammantaget
bedöms måttliga till stora negativa störningar kunna uppstå till följd av
detaljplanen med avseende på ljusstörningar. Genom att välja en bra
belysningslösning med flera och låga stolpar och ändamålsenliga armaturer kan
de negativa konsekvenserna minska.
Underlag och osäkerheter
En ljusstudie har tagits fram som underlag till detaljplan och MKB 25. I studien har
spill-ljuset för den tidigare, dagens och framtida matchplansbelysning beräknats.
Spill-ljuset är det ljus som träffar markytan utanför det område som avses att
lysas upp. Beräkningen har inte tagit hänsyn till topografi eller byggnader.
Himmelsljushet eller ”skyglow”, bländningseffekter har inte analyserats, liksom
färgåtergivning och ljusfärg. Efter klagomål från boende intill IP har Täby
kommunfastigheter under hösten 2016 låtit mäta ljus vid fasad på två till
idrottsplatsen närliggande fastigheter.
Den starka belysningen för en framtida matchplan är schematiskt uppbyggd för
att ge en uppfattning om ljusets spridning. Exakt hur en framtida belysningsanläggning kan komma att utformas är idag osäkert. Exempelvis kan både
stolparnas höjd, antal och armaturtyp skilja sig från nu gjorda antaganden, varför
denna beräkning endast kan ses som ett exempel.
Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Belysningsstyrka (E) mäts i enheten lux (lx). Det finns idag inga fastställda krav
på ljusförorening eller belysning av annans fastighet. I ljusstudien har
Trafikverkets regler om vägar och gator utformning (VGU) för belysningsstyrka
varit utgångspunkt för belysningsvärden. I VGU anges att parkeringsplatser och
gång- och cykelvägar ska belysas med 10 lux.
Med det som referens kan spill-ljus i samma härad anses vara acceptabelt på
kommunala gator och parkeringar men ej på privat fastighet.
På privat enskild fastighet anges i ljusstudien att Eh 5 lux inte bör överstigas i
tomtgräns (från arenabelysningen) eller Eh 2 lux ”inne på tomten”. Angivna
belysningsstyrkor mäts på marknivå.
Nuläge och förutsättningar
Seendet är ett komplext system där människan har förmågan att se i mycket
stora ljusskillnader. Vi kan se bra både i starkt och svagt ljus men inte i hela
ljusspannet samtidigt. Blir kontrastskillnaderna för stora mellan ljust och mörkt
uppstår bländning. Olika ljuskällor har olika spektralfördelning och bär därför
information på olika sätt. Två olika ljuskällor med samma ljusmängd kan upplevas
olika ljusa. Likaså påverkar ytans storlek, en stor lysande yta upplevs ofta mindre
bländande än en mindre med samma intensitet. Omgivningen påverkar också,

25

WSP, 2016-01-21. Spillljusanalys Täby IP.
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vilket gör att om omgivningen är ljus upplevs en stark lampa inte lika bländande
som om det är mörkt runtomkring.
Störningsmoment från en eller flera ljuskällor kan sammanfattas som:




Den infallande mängden ljus på en yta
Den upplevda ljusheten från en armatur (bländning)
Den upplevda himmelsljusheten, så kallad ”Sky glow”

Infallande mängden ljus på en yta

Den upplevda ljusheten

Upplevda himmelsljusheten

Idag är idrottsplatsen upplyst och runt fotbollsplanen närmast bebyggelsen står 6
stycken 23 meter höga belysningsmaster. Farm till mars 2016 har en anläggning
funnits som kunde bedrivas i två lägen som ger olika ljusstyrka, 200 och 400 lux.
Belysningen var gulaktig. I mars 2016, strax innan samrådet för detaljplanen
genomfördes, byttes armaturerna ut till en ljusstarkare för att uppfylla krav från
fotbollsförbundet. Den nya belysningsanläggningen kan drivas i tre steg; 200, 400
och 800 lux. Armaturerna är monterade på samma master och samma höjd som
idag. 800 lux är tanken att används endast vid superettans matcher medan de
andra lägre stegen ska används vid träning. Ljuset från de nya armaturerna ger
ett vitt, klart krispigare ljus än den tidigare.
Under samrådet, och till kommunfastigheter, har det kommit in klagomål från
några närboende på att det nya ljuset är störande och ger ett bländade sken in i
husen. Under injusteringsfasen var belysningen satt på ett starkare läge än
nödvändigt och belysningen har också vart påslagen trots att ingen träning pågått
på idrottsplatsen. Enligt kommunfastigheter kommer ett antal reglersystem
installeras i och med ett nytt teknikhus som håller på att färdigställas som gör att
den starkaste belysningen bara går att använda under stormatcher samt att man
stänger av ljuset när aktiviteter inte pågår. Ljusstyrkan ska, enligt uppgift från
leverantören, avta lite med tiden.
I Figur 5.14 och Figur 5.15 visas beräknat spill-ljus den nya belysning i 400
respektive 800 lux. Beräkningarna visar att de närmast befintliga tomterna får
under 2 lux på tomterna vid 400 lux. Vid 800 lux beräknas spill-ljus i intervallet 2-5
lux nå stora delen av tomten samt ännu två tomter, vilket därmed överskrider det
som kan antas godtagbart. Detta ska dock endast ske under de stora matcherna.
De mätningar26 som kommunfastigheter utfört visar att de närliggande tomterna
får mellan cirka 1,5-3,5 lux, vilket ligger ungefär i linje med beräkningarna.

26

Enligt uppgift i mal från Pierre Fristedt 2017-01-26. Det är dock oklart vilket belysningsstyrka som
var påslagen vid mättillfällena.
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Figur 5.14 Beräknad belysningsstyrka Eh på marknivå, utbredning horisontellt, för den helt
nymonterade anläggningen, här redovisad med 400 lux. Befintliga bostadstomter med
spill-ljus utmärkt med pil.

Figur 5.15 Beräknad belysningsstyrka Eh på marknivå, utbredning horisontellt, för den
helt nymonterade anläggningen, här redovisad med 800 lux. Befintliga bostadstomter med
spill-ljus utmärkt med pil

Nollalternativets miljökonsekvenser
Vid horisontåret 2030 antas nu sittande belysning vara kvar och samma läge som
beskrivs under nuläge kvarstår. Eftersom vissa boende redan idag upplever det
”nya” ljuset som störande bedöms små negativa konsekvenser i form av störning
i boendet kvarstå, särskilt så de starkare belysningslägena används. Reglering av
användningen och eventuella injusteringar av anläggningen, även byte av vissa
armaturer kan komma att behövas. Detta gäller även för nuläget.
Detaljplanens miljökonsekvenser
Den nya belysningen kommer sannolikt att bli kvar på den norra planen om
alternativ B genomförs. Huruvida den kan kvarstå även vid en utveckling enligt
alternativ A är oklart. Spill-ljusspridningen från detta fall ses i Figur 5.14 och Figur
5.15.
Om dagens belysning kvarstår riskerar, enligt beräkningarna, delar av de nya
bostäderna på dagens parkering att få spill-ljus på 2-5 lux redan vid 400 lux. Vid
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800 lux blir ljuset där ännu starkare, upp mellan 5-10 lux på de närmast belägna
husen, dvs. detsamma som idag.
Fotbollsförbundets arenakrav är 1200 lux för vertikal medelbelysningsstyrka.
Beräkning har genomförts för en sådan anläggning med fyra stycken 36 meter
höga stolpar placerade i fotbollsplanens hörn, enligt de förslag som är ritat av 3P
arkitekter
1200 lux är betydligt starkare ljus och riskerar att orsaka spill-ljus långt in i
villaområdet vid alternativ A (Figur 5.16). Ett 20-tal hus ligger enligt utförd
beräkning på nivåer över 2 lux på tomten, varav de närmaste, i synnerhet
planerade nya bostäder kan få upp emot 20-50 lux. Noteras bör att beräkningen
inte tar hänsyn till exempelvis byggnader, vegetation och topografi varför
ljusspridningen troligtvis inte blir så omfattande som bilderna gör gällande.
Skuggor som bildas bakom avskärmande objekt kan dock också vara störande.

Figur 5.16 Belysningsstyrka Eh på marknivå, utbredning horisontellt, anläggning med 1200 lux, 36 meters höga
belysningsstolpar i hörnen på matchplanen. Den vänstra bilden visar alternativ A och högra alternativ B

Vid alternativ B beräknas villabebyggelsen inte drabbas av spill-ljus från
matcharenan, men det kommer fortfarande finnas någon form av belysning på
den norra fotbollsplanen. Golfbanan och skogsområdena nås av stora mängder
spill-ljus.
Denna höga belysningsstyrka kommer sannolikt bara att användas vid tv-sända
matcher varför belysningen huvuddelen av tiden körs på en lägre effekt och
därmed ger betydligt mindre spridning av ljuset. En del av matcherna kommer
troligtvis att spelas under dagsljus då stark belysning inte blir lika störande som
på kvällen.
Andra störningar, utöver det beräknade infallande spill-ljuset på tomten, är att
himlen över idrottsplatsen kommer att lysas upp. Särskilt vid matcher riskerar det
att lysa upp himlen ovan området på långt håll (himmelsuppljusning). Ett annat
störningsmoment som kan vara mycket besvärligt är bländning av själva
armaturerna. I detta läge är det svårt att bedöma i hur stor grad detta kan
förekomma, men det kan inte uteslutas att det kan uppstå vid närliggande
bebyggelse. Redan idag, med den nya belysningen, har boende klagat. Ju högre
och färre stolpar, desto större blir risken för bländning eftersom ljusets vinkel blir
flackare. Därför är fyra-punktslösningar (en stolpe per hörn) sämre ur ett
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störningsperspektiv än flerpunktsbelysning med exempelvis flera stolpar utmed
långsidorna. Högre stolpar ses också från längre håll och ger en större
himmelsuppljusning. Med en utbyggd idrottsanläggning är det troligt att planerna
kommer vara belysta mer vintertid än vad de är idag, vilket kan uppfattas
störande.
Det finns ofta möjlighet att rikta in armaturer på ett sätt som gör dem mindre
bländande. Dock kan ljuset på planen och ljusets likformighet där påverkas
negativt.
Sammanfattningsvis bedöms ett genomförande av detaljplanen kunna ge måttligt
till stora negativa konsekvenser avseende ljusstörningar. Alternativ B bedöms ge
mindre negativa konsekvenser för boendemiljöer än alternativ A.
Förslag på åtgärder







5.2.3

Byte av befintliga armaturer till asymmetriska, helt avbländande varianter,
som minskar bländningsstörningar.
Genom att använda mekanisk avskärmning på armaturer kan bländning
minimeras.
Vid ett eventuellt framtida byte av belysningen bör en lösning väljas som
ger minimalt spill-ljus till omgivningen. Flerpunktslösningar, dvs flera
belysningskällor utspridda runt planen, är bättre än fyra höga hörnmaster.
Låga belysningsmaster bör också eftersträvas för att minimera bländning
och spill-ljus.
Master och belysningsarmaturer bör placeras på ett sådant sätt att
betraktaren ser en så liten del som möjligt av armaturens lysande yta.
Tiden för anläggningens drifthållning bör kontrolleras och vid behov
begränsas. Exempelvis kan manuellt tillslag eller rörelsedetektorer
användas för spontanspel. Full belysning ska endast kunna aktiveras
under matchspel.
Övriga relevanta hälsoaspekter

Förutsättningar och nuläge

Prästgårdsstallet är beläget utanför planområdet, strax norr om Prästgårdsvägen.
Stallet har 22 stallplatser27. Hästhagar finns idag väster om och inom
planområdet. Hagarna sträcker sig upp vid sidan om Täby idrottsplats. I
dagsläget är det minsta avståndet mellan nuvarande bebyggelse (tomtgräns) och
hästhage är 100 meter (Figur 5.17).
Inga klagomål på befintlig hästverksamhet har kommit in till kommunens miljöoch hälsoskyddskontor.
Utgångspunkter och bedömningsgrunder
I Sverige är 5-10 % av befolkningen allergisk mot hästar. Boverket har tidigare
rekommenderat ett minsta skyddsavstånd mellan ridanläggningar och bostäder
på 500 meter. I Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning
framgår att allergener sprids främst inom de närmaste 50- 100 metrarna från en
hästanläggning. Här framhålls också att vid en planeringssituation bör de faktiska
förhållandena i närområdet vara styrande vid bedömning av vad som är ett
lämpligt avstånd. I flera fall har avstånd på 20 meter från hästar till bostäder
bedömts varit ett tillräckligt avstånd, om åtgärder för t.ex. gödselhantering
27

http://www.prastgardsstallet.se/ Besökt 2015-12-18
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vidtagits och området har en lantlig karaktär28. Folkhälsomyndigheten
rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter men betonar också att
avstånden kan både kortas och förlängas beroende på platsspecifika
förhållanden och vindriktning29. För en detaljplan ”Ängsvägen” som Täby
kommun tidigare arbetat med i Natura 2000-områdets närhet, på södra sidan om
Prästgårdsvägen beslutade Länsstyrelsen att 50 meter var ett tillräckligt
skyddsavstånd mellan kvartersmark för bostadsbebyggelse och betesfålla.

Nya
bostäder

Hage
Hagar

Hage
Hagar

Golfbana
Stall

Figur 5.17 Stall och hästhagar i detaljplanens närområde

Nollalternativets miljökonsekvenser
Ingen större förändring i förhållande till nuläget förväntas uppstå förutsatt att
hagarna inte utvidgas eller användningen markant förändras. Om bete även
skulle ske på området för dagens golfbana innebär det sannolikt fler djur totalt
sett i området, vilket ger potential för spridning av fler allergener. Betet skulle ske
på ett större område än idag men avståndet till befintlig bebyggelse är långt (cirka
300 meter) och de nuvarande hagarna belägna runt idrottsplatsen ligger närmare
än golfbanan.
Detaljplanens miljökonsekvenser
De nya bostadshusens placering ligger som närmast cirka 110-120 meter från
den mest nordligt placerade beteshagen. Det är således lite längre bort än
befintlig bebyggelse. Mellan husen och hagen ligger dels idrottsplatsen, men
också skog på en höjd. Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig, vilket gör
28

Tyréns, 2011. MKB Ängsvägen, planerade bostäders påverkan på Natura 2000-område.
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/tillsynmiljobalken/tillsynsvagledning-hasthallning/ Besökt 2016-01-26
29
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att de nya bostäderna inte ligger i vindens riktning. Själva stallbyggnaderna är
belägna längre bort, på cirka 350 meters avstånd. Denna del av Täby kyrkby
ligger i ett område som angränsar till ett område och landskap med lantlig
karaktär vilket också är en aspekt att väga in vid bedömningen.
Med utgångspunkt från dessa förhållanden bedöms inte hästverksamheten
innebära några negativa konsekvenser för de nya bostäderna. Avståndet från
hagarna bör vara tillräckligt långt.
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5.3

Sammanfattande bedömning

Nedan redovisas en översikt av konsekvensvärderingen för respektive
miljöaspekt genom en illustrerad värdeskala. Detaljplaneförslaget medger olika
utformningar och bedömningarna av konsekvensernas storlek är beroende av hur
den slutgiltiga anläggningen utformas och vilka av de föreslagna
skademinskande åtgärderna som genomförs. Därmed innehåller bedömningen
osäkerheter och värderingen spänner för nästan alla aspekter över flera steg på
”konsekvens-skalan”.
För en utförligare beskrivning av effekter och konsekvenser hänvisas till
respektive sak-kapitel.

I figuren framgår inte hur alternativ A respektive B har värderats för de olika
miljöaspekterna. Sammanfattningsvis kan konstateras att en utformning enligt
alternativ A, där matcharenan behålls i befintligt läge, ger minst negativa
konsekvenser för kulturmiljön och landskapsbilden. Gällande störningar till
omgivningen, i första hand till de boende, är det däremot en utformning enligt
alternativ B som ger minst negativa konsekvenser.
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6

MÅLUPPFYLLELSE

I detta kapitel ges en kort redogörelse för hur detaljplanens genomförande bidrar
eller motverkar olika miljömål. Pilarna betyder att detaljplanen:

bidrar till att

uppfylla målet,
varken bidrar eller motverkar till att uppfylla målet,
motverkar att uppfylla målet. För flera av målen finns inte en entydighet utan
planen kan både bidra och motverka.

6.1

Nationella miljökvalitetsmål

Mål och riksdagens definition

Nollalter
nativ

Planför
slag

Motivering (planförslaget)
Den nya väganslutningen gör att
trafikbelastningen i villaområdet kan minska,
särskilt under matchtillfällen. Vägen riskerar att
skada fornlämning under byggskedet och IP
samt eventuell rivning av klubbstugan ger
negativa konsekvenser för den riksintressanta
kulturmiljön. Idrottsplatsen och befästandet av
golfbanan ger möjlighet för ökad idrottande och
viss rekreation för närområdet och andra delar
av kommunen. Samtidigt riskerar en utveckling
av området att medföra störningar i närliggande
bebyggelse i form av ljus och ljud, i synnerhet
vid stora evenemang. De nya bostäderna kan
bulleranpassas men störningar kan inte
uteslutas.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas”

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och
vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald
eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.

Utan åtgärder beräknas mängderna fosfor som
tillförs den idag övergödda recipienten
Vallentunasjön öka. Genom planbestämmelser
om dagvattenhantering och övriga föreslagna
åtgärder för rening av dagvatten kan mängderna
fosfor minskas i viss mån. Eftersom alla
åtgärderna inte kan regleras i detaljplanen är
viktigt att det säkerställs att åtgärderna
genomförs.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.

Utan åtgärder beräknas föroreningsmängder till
recipienten Vallentunasjön öka. Genom
föreslagna åtgärder för rening och fördröjning av
dagvatten som slutligen når Vallentunasjön kan
de totala mängderna för flera av föroreningar
från området minskas jämfört med idag. Några
ämnen riskerar att öka till recipienten i viss mån.
Halterna är dock lägre än idag. Åtgärderna
regleras inte helt och hållet i detaljplanen varför
det är viktigt att kommunen aktivt arbetar vidare
med frågorna.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska
värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och
välfärd

Ett utökande av idrottsplatsen gör att mindre,
varav en grönkorridor, tas i anspråk och
förvinner för gott. Även två stora sälgar riskerar
att förvinna. Eftersom områdena saknar höga
naturvärden bedöms de negativa
konsekvenserna för naturmiljön och den
biologiska mångfalden bli begränsade.
Människor kommer även fortsatt ha tillgång till
omkringliggande naturmiljön och genom ökad
tillgänglighet kan fler människor nå dit.
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6.2

Lokala miljömål, Täby kommun

Mål och för planen relevanta
åtgärdsområden
Begränsad klimatpåverkan

Nollaltern
ativ

Planförs
lag

Motivering till planförslaget
I vilken omfattning klimatutsläpp
genereras av planförslaget är inte utrett.
Ett genomförande av planen kommer
under byggskedet orsaka vissa
klimatutsläpp, anläggningen kommer
också förbruka energi för exempelvis
uppvärmning och belysning. Det finns
också risk att biltrafiken kan öka. IP
ligger dock lokaliserad nära Roslagsbanan och tillsammans med att ny GCkoppling anordnas söderifrån finns goda
möjligheter att ta sig kollektivt eller till
fots/cykel till platsen.

- De klimatpåverkande utsläppen är 25%
lägre per invånare än 2009.

God vattenmiljö
- Inom nya detaljplaner ska dagvatten med
reningsbehov omhändertas så att
vattenkvaliteten i recipienten inte försämras.

Ett flertal olika fördröjning- och
reningsåtgärder föreslås för områdets
dagvatten. Vissa ytor är avsatta för
dagvattenhantering på plankartan. Med
dessa åtgärder kan föroreningsbelastningen till recipienten
Vallentunasjön minska för flertalet
ämnen. Dock beräknas ändå några
ämnen att öka. Eftersom halterna i
vattnet minskar och statusklassningen
bygger på halter bedöms, med åtgärder,
ett genomförande av planen bedöms
inte motverka att MKN kan följas.
Dagvattenåtgärderna regleras dock inte
till fullo i detaljplanen varför det är viktigt
att det i kommande skeden säkerställs
att åtgärderna genomförs. Om det inte
genomförs riskerar nämligen
belastningen av näringsämnen och
metaller att öka.

- Samtliga sjöar och vattendrag kommunen
ska ha god vattenstatus senast 2027.

Biologisk mångfald

Utvecklingen av IP behöver ses i ett
sammanhang med övrig kommande
utveckling av Täby kyrkby där det finns
planer på en ny stadspark. Om dessa
funktioner samordnas på ett bra sätt
bedöms sambanden för grönstrukturen
kunna förbättras. I föreliggande plan är
det av särskild vikt att Fornstigen finns
kvar och behåller sin funktion. Genom
att planlägga golfbanan och i planens
syfte lyfta kulturmiljövärdena säkras att
landskapet hålls öppet. Samtidigt ger en
utbyggd anläggning och en ny väg
genom riksintresseområdet intrång som
försvagar förståelsen av landskapet.
Golfklubbens klubbstuga som har ett
kulturhistoriskt värde kan komma att
rivas. Mindre naturområden tas i
anspråk, både skogsmark och mindre
delar av anslutande hagar.

Minst halva Täbys totala markareal ska vara
grönyta.
Möjligheterna att uppleva och nyttja grönoch naturmiljöer i kommunen ska förbättras
för både invånare och besökare.
Grönkilssambanden ska bevaras och
utvecklas.
Det öppna landskapet ska bevaras.
Täbys ängs- och hagmarker hanteras så att
natur- och kulturvärden bevaras.
Kulturhistoriska värden såsom alléer,
fornminnen, åkerholmar ska vårdas.

God bebyggd miljö
- Nybyggnad planeras så att det finns
tillgång till parker och natur på högst 250
meter från bostaden, förskolan, skolan och
arbetsplatsen.

Planen medför att möjligheten till
idrottsutövning och motion utökas både
lokalt och för mer långväga besökare.
Tillgång på grönområden kommer
fortsatt vara god för Täby Kyrkby och för
de nya bostäderna, men det är viktigt att
Fornstigen behåller sin sammanlänkade
funktion. Störningar från trafikbuller i
villaområdet bedöms kunna minska till
viss del, men å andra sidan riskerar en
utbyggd anläggning att kunna medföra
bullerstörningar från spelande och

- Antal boende som är störda av trafikbuller
ska minska.
FORTS..
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Barnperspektivet ska beaktas i all planering
av nybyggnad.

publik, framförallt under stora matcher
på arenan. Planen medger att
bullerskydd får uppföras. Likaså kan
störningar från ljus bli påtagliga.
Någon särskilt uttalad planering utifrån
barns perspektiv har inte skett, men en
utveckling av idrottsområdet bedöms
gynna barns möjlighet till idrott och
rörelse. Nya gång- och cykelkopplingar
underlättar för barn att själva ta sig till
träningar, och förbättrar förutsättningen i
stort att cykla till IP. Detaljutformningen
särskilt vid den norra entrén måste dock
detaljstuderas så att det inte uppstår
trafikfarliga situationer för barn.

- Antal cyklister ska fördubblas från år 20142024.
- Stadsplanering ska ske så att privata och
offentliga rum utformas utifrån ett
hållbarhetsperspektiv.

För delmålet Giftfri miljö finns för detaljplanen inga relevanta mål eller
åtgärdsförslag. Även om detaljplanen inte reglerar materialanvändning kan det
dock konstateras att användning av potentiellt miljö- och hälsoskadliga
beståndsdelar i konstgräsplaner inte ligger i linje med kommunens ambition att
minska exponering av kemikalier.
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7

UPPFÖLJNING OCH FORTSATT
ARBETE

Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla ”en redogörelse
för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”.
Sådan uppföljning föreslås delvis kunna skötas inom ramen för kommunens
ordinarie tillsynsarbete (av Södra Roslagens miljö- och hälsoskydd- SRMH). Täby
kommunfastigheter som äger och sköter själva idrottsanläggningen bör också
kunna medverka i och driva vissa frågor. Vidare behöver kommunens i sin
fortsatta handläggning av bygglovsärenden för planen och upphandling av
detaljprojektering ställa krav så att ambitionerna i detaljplanen och sådana
åtgärder som ej kan regleras på plankartan verkligen utförs. Föreslagen ansvarig
anges inom parantes.
Följande bevakningsområden bedöms vara av främsta intresse vad gäller den
miljöpåverkan som beskrivits i MKB:n


Uppföljning av hur belysningen inom området stör de boende. Om
klagomål kvarstår bör kommunfastigheter justera anläggningen så att
ljusstörningar minskas. (Kommunfastigheter)



Uppföljning av om buller från normal träning och matcher blir störande för
omkringboende. Bullerskärmar inom främst den norra delen av området
bör då övervägas, vilket detaljplanen tillåter. Om störningar blir
omfattande bör ljudmätningar utföras inomhus och är nivåer över
riktvärden bör boende erbjudas exempelvis fönsteråtgärder.
(Kommunfastigheter)



Vid detaljprojektering och byggande av parkeringen bör det eftersträvas
att bevara de stora sälgarna. (Kommunfastigheter, Gata och drift)



För att uppnå avsedd renings- och fördröjningseffekt är det av största vikt
att de förslag till principer för dagvattenhantering utförs och att de tas
hänsyn till i den fortsatta projekteringen. Även höjdssättningen av mark
och bebyggelse inom planområdet måste med stor hänsyn till
möjligheterna att avleda dagvatten. Krav behöver ställas i upphandling av
projektering och anläggningarna bör kontrolleras efter det att byggnation
har utförts. (Kommunfastigheter / VA-enheten)



Kontroller och skötsel av filterbrunnar så att granulat från
konstgräsplanerna hindras från att spridas i vattnet bör utföras.
(Kommunfastigheter / VA-enheten)

Det är också nödvändigt att i den fortsatta arbetsprocessen klargöra om
markavvattningsföretaget ska upphävas eller om ansvarsförhållandena ska
regleras på annat sätt. Ett beslut kan arbetas fram parallellt med den fortsatta
detaljplaneprocessen.
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