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Figur 1. Orienteringskarta över Täby kommun med planområdet markerat med röd prick.
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PLANENS SYFTE OCH SAMMANFATTNING
Syfte
Detaljplanen syftar till att säkerställa allmänhetens fortsatta tillgång till
byggnadsminnet Näsby slott. Hela planområdet är idag privatägt och planlagt för
militärt ändamål. I och med detaljplanens genomförande övergår strandområdet,
fältet och gatumarken i kommunal ägo. Detaljplanen medger nybyggnation av
bostäder utmed Djursholmsvägen samt norr och söder om slottets barockpark.
All ny bebyggelse ska anknyta till slottets arkitektur och följa ett upprättat
Gestaltnings- och kvalitetsprogram. Vid äppelträdgården medges ett vård- och
omsorgsboende och ett trädgårdscafé. Pågående verksamhet i slottet och i de
byggnader som bevaras kan bibehållas och utvecklas. Detaljplanen syftar till att
skydda värdefull kulturmiljö och landskapsbild.
Sammanfattning
Planområdet är beläget vid Näsbyviken och omfattar Näsby slott med
omgivningar. Slottet, som är från slutet av 1600-talet, brandhärjades 1897 men
återuppbyggdes och stod klart 1902. Mellan 1941 och 1987 bedrev Kungliga
Sjökrigsskolan utbildning inom planområdet. Dagens ägare, Niam, inkom 2011
med en ansökan om planbesked. Kommunen tog 2013 fram en förstudie som
pekade ut viktiga kultur- och naturvärden samt visade på tre alternativ för
utveckling av området: lite, mellan och stor (small, medium och large).
Aktuell detaljplan motsvarar en exploatering i enlighet med alternativ lite.
Området bedöms totalt kunna innehålla cirka 210 bostäder i norra delen och
ungefär 120 seniorlägenheter på platsen för dagens kaserner i södra delen.
Utöver detta medges ett vård- och omsorgsboende för 54 boende. Genom en
utveckling av bostäder skapas ekonomiska förutsättningar för en upprustning
samt kontinuerlig vård av byggnadsminnet.
Näsby slotts huvudbyggnad, barockpark, park mot Näsbyviken, stall, alléer och
grindstolpar är skyddade som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen, KML. Alla
förändringar som påverkar byggnadsminnet måste anmälas till och godkännas av
Länsstyrelsen. I detaljplanen finns skyddsbestämmelser för fem utpekade och
kulturhistoriskt intressanta byggnader som idag inte skyddas genom KML men
som är viktiga för den historiska läsbarheten av området. Dessa byggnader är
slottets södra flygel, Slottshallen, grindvaktarstugan, trädgårdsmästarbostaden
och mässbyggnaden.
Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs inom kvartersmark som annars
hade berörts då det generella strandskyddet om 100 meter automatiskt inträder
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vid upprättande en ny detaljplan. Kommunen ska vara huvudman för gator och
ansvara för vatten- och avloppsledningar inom planområdet.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med utökat planförfarande enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan
2015). I tolkningen för planbestämmelser ska allmänna råd, BFS 2014:5-DPB 1
tillämpas (från den 2 jan 2015).

Figur 2. Aktuellt skede är antagande.

BAKGRUND OCH SAMRÅD
Fastighetsägaren Niam Fond VI Näsbypark 57:1, 3, 4 AB inkom 2011 med en
ansökan om planbesked för att utveckla Näsbyslottsområde för boende,
verksamheter och allmän plats. En förstudie togs fram och Kommunstyrelsens
utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv beslutade att
stadsbyggnadskontoret skulle påbörja en planprocess med planprogram som
första fas (2013-12-16§ 83). Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och
miljö upphävde dock 2015-06-08 tidigare beslut och gav istället
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta detaljplaneläggning utan
planprogram. Fasen med planprogram ersattes av en tidig dialog med berörda för
att få in allmänhetens och närboendes synpunkter över hur de önskar att
planområdet ska utvecklas. Dialogmöten och webb-enkäter genomfördes under
fjärde kvartalet, 2015. Under framtagandet av planen har ett flertal olika
utredningar upprättats inklusive en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB.
Sammantaget utgör förstudien, dialogen samt utredningarna underlag för
detaljplanen.
Samråd
Plansamråd genomfördes mellan 2016-11-22 och 2017-01-10. Under samrådet
inkom 54 yttranden från 75 privatpersoner, 13 yttranden från myndigheter, fem
yttranden från organisationer, tre yttranden från bostadsrättsföreningar samt ett
yttrande från en näringsidkare. Till ett av yttrandena, som berörde Slottshallens
parkering, bifogades ett upprop med totalt 188 namnunderskrifter.
En vanligt återkommande synpunkt var att planområdets kultur- och naturmiljö
riskerade att skadas och att föreslagen bebyggelse inte tillräckligt tog hänsyn till
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slottsområdets unika miljö. Bebyggelsen ansågs vara för hög och dominerande
och slottet och dess miljö upplevdes få en underordnad roll. Synpunkter
framfördes även kring de föreslagna husplaceringarna längs Djursholmsvägen
och att de skulle skymma sikten mellan vägen och vattnet. Planens redovisade
påverkan på trafik och parkeringsfrågor, inom och utom planområdet, upplevdes
som bristfällig. I synnerhet parkeringen som planerades för Slottshallen ansågs
underdimensionerad. Synpunkter framfördes att det skulle bli svårt att röra sig
genom bebyggelsen, främst i den nordöstra delen. Länsstyrelsen eftersökte
bland annat bättre underlag avseende miljökvalitetsnormer för vatten och risk för
föroreningar. Vidare efterfrågades ett tydliggörande kring strandskyddets
upphävande samt planens hanterande av risk för skred samt påverkan på djurliv.
Efter samrådet har detaljplanen ändrats i flera avseenden för att tillgodose
synpunkterna. För samtlig ny bebyggelse har ett flertal bestämmelser kring
gestaltning lagts till som styr mot en arkitektur som samspelar med slottet i högre
grad än i samrådsförslaget.
Kvarters- och vägstrukturen öster om Slottshallen, Norra parken, har ändrats till
att nu omfatta två rektangulära kvarter kring ett brett kombinerat park- och
gatustråk. Det skapar ett tydligt offentligt rum som tydliggör promenadstråket
mellan Centralparken och Näsbyviken. Vid Norra parkens mitt, i nord-sydlig
riktning, placeras ytterligare ett gångstråk. Antalet byggnader i Norra parken har
minskats från 24 till 20, varav fyra är parhus. Höjden på samtliga hus, förutom
parhusen, har sänkts till motsvarande 2,5 våningar. För de fyra parhusen är
höjden lika som i samrådsförslaget vilket är motsvarande två våningar.
I det kvarter som föreslås längs Djursholmsvägen, Strandängarna, har antalet
byggnader minskats från 16 till 13. På vardera sidan om slottsgrinden har breda
bebyggelsefria zoner lagts till. Byggnader ska placeras på ett sätt som skapar
siktlinjer mellan Djursholmsvägen och vattnet.
Totalt sett har antalet bostäder i norra delen av planområdet minskats från cirka
250 till cirka 210.
I kvarteret söder om barockparken och på platsen för befintliga kaserner, Södra
parken, medges efter samråd ett garage under den östra delen av kvarteret för
bättre hantering av trafik. Gestaltningen av de åtta punkthusen har anpassats för
att bättre samspela med slottet.
De föreslagna områdena för tekniska anläggningar har flyttats till mer
gynnsamma lägen. Vidare har skyddet för kulturmiljön förtydligats på plankartan.
Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet har uppdaterats för att säkerställa kvalitén
i genomförandet.
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PLANDATA

Figur 3. Flygbild med planområdets gräns ungefärligt markerad med blågrön linje.
Centralt i området syns kasernernas röda tak.

Lägesbestämning
Planområdet är beläget i Näsbypark söder om station Näsby allé utmed
Roslagsbanan. Planområdet gränsar till en båtklubb i nordväst, till
Djursholmsvägen i norr, till småhus- och radhusbebyggelse i öster och söder
samt till Näsbyviken i sydväst.

Areal
Planområdets areal uppgår till cirka 31 hektar.

Markägoförhållanden
Fastigheterna Näsbypark 57:1, 3 och 4 ägs av Niam Fond VI AB. Fastigheten
Näsbypark 57:2 ägs av Ellevio AB. Fastigheten Lahäll 2:1 ägs av Täby kommun.
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57:2

Figur 4. Planområdet markerat med röd linje.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Täbys översiktsplan redovisas området som utvecklingsområde och som en
kulturhistoriskt intressant miljö med höga kulturvärden. Ett av de övergripande
målen i Täbys översiktsplan är att bygga fler bostäder samt att bygga för äldre.
Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner.

Detaljplaner
För området gäller byggnadsplan ”N8” från 1944 som anger en markanvändning
för militärt ändamål (M). Endast en remsa utmed fastighetsgräns och vägar är
undantagen från bebyggelse. Planområdet berör även del av stadsplan ”S174”
fastställd 1979 för småbåtshamn och parkering.
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Figur 5. Gällande byggnadsplan, N8, som anger militär markanvändning (M).

Förstudie och medborgardialog
Stadsbyggnadskontoret tog 2013 fram en förstudie för området kring Näsby slott
där Täby kommun prövade lämpligheten att utveckla området. Förstudien
omfattade även studier av påverkan på kulturhistoriska värden
och rekreativa funktioner, grönstruktur, funktioner och markanvändning och
bebyggelsens skala. Förstudien kan ses som en del av en programprövning
relativt översiktsplanens ställningstagande och ligger till grund för
detaljplanearbetet.
Täby kommun bjöd tillsammans med fastighetsägaren Niam in till en
medborgardialog under november-december 2015 för att höra vad
kommuninvånarna och andra intresserade tyckte. Medborgardialogen hölls i form
av ett antal workshops samt genom en webb-enkät. Under medborgardialogen
framkom synpunkter som rörde bland annat placeringen av bostäder, hänsyn till
befintliga natur- och kulturvärden samt önskemål om ett café́ och belysning av
gångvägar. Planförslaget har utformats för att tillgodose många av de önskemål
som inkom under dialogen.

Dagvattenpolicy
Inom Oxunda Vattensamverkan har utarbetats en policy för hantering av
dagvatten. Policyn anger mål för dagvattenhantering inom hela Täby kommun.
Policyn fastslår bland annat att dagvatten skall fördröjas och renas, gärna i ytliga
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och växtbevuxna anläggningar som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till
hantering av extrema regn.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, ska en
myndighet eller en kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning
huruvida planens genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan.
Kommunen har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra
risk för betydande miljöpåverkan och en MKB har därför upprättats.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BEBYGGELSE
Slottsområdet
Näsby slott anlades efter Nicodemus Tessin den äldres ritningar från 1665 och
består av en tvåvånings huvudbyggnad med två flyglar. Park och alléer anlades i
enlighet med Tessins ritningar i succesiva utbyggnadsetapper under 1700-talet.
Slottet byggdes om 1731 med sjögård och terrass mot Näsbyviken. Delar av
parken mot vattnet utvecklades under influens av den engelska landskapsparken
under senare hälften av 1700-talet då även trädgårdsanläggningar med drivhus
och orangeri söder om barockparken anlades. Under 1800-talet fortsatte en
utveckling med trädgårdskvarter och äppelodling. Under 1800-talets slut förföll
slottet och det brann ned 1897. Slottet restaurerades i början av 1900-talet efter
ritningar av E. Josephson genom den nye ägaren, industrimannen Carl Robert
Lamm. I förbindelse med slottet byggdes 1913 norra flygeln (tavelgalleri).
Parkanläggningen berikades under det tidiga 1900-talet med skulpturer och
brunnskar. Näsby slott förvärvades 1941 av staten och tillbyggdes med södra
flygeln (kontor). Från 1943 inrymde slottet lokaler för Kungliga Sjökrigsskolan,
KSS. Marinen byggde succesivt ut området med kaserner, mässbyggnad, två
mindre enbostadshus, två exercishallar, bollplan, värmecentraler och ett antal
förrådsbyggnader. Parkanläggningen med alléer omgivna av det öppna
kulturlandskapet bevarades långt in på 1900-talet. Under 1970-talet genomfördes
en fri förnyelse av barockparken i Tessins anda. Områdets sydöstra del har
använts som skjutbana. Skyddsvallarna finns kvar. Pliktverket hade sin
verksamhet i byggnaderna fram till början av 2000-talet.

Verksamheter idag (2017)
Befintliga byggnader inom området finns markerade och numrerade på karta,
figur 6. De två enbostadshusen (62, 61) intill entrén till slottsområdet hyrs ut. Norr
om slottet finns en sporthall (10). Slottshallen hyrs idag för idrottsändamål. Väster
om Slottshallen finns marinens gamla idrottsfält som idag fungerar som
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amerikansk fotbollsplan. Söder om Slottshallen finns parkeringsytor, en kasern
(7), en värmecentral (26) samt garage, personal och verkstadsbyggnader (27, 12,
29, 27). Dessa byggnader är uthyrda till olika verksamheter. Slottet (1) inrymmer
en hotell- och konferensanläggning med tillhörande restaurang. Söder om slottets
barockpark står tre större kaserner (4, 5, 6) samt ytterligare en
sporthall/exercishall. Kasernerna står tomställda, hallen hyrs ut. Söder om slottet
och kasernerna finns slottets gamla stallbyggnad (17) samt marinens
mässbyggnad (8). Mässbyggnaden och stallet är delvis uthyrda. Nordväst om
stallet finns en pumpanläggning (25) som är i drift. I södra delen av planområdet
finns ett enbostadshus (63), byggt som trädgårdsmästarbostad. Söder om denna
finns två mindre bodar/skjul (16, 19) samt ett gammalt bränsleförråd (20). Den
gamla trädgårdsmästarbostaden står tomställd.
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Figur 6. Befintlig bebyggelse inom planområdet markerat i brun färg. Byggnadsminnets
utbredning framgår av orange linje. Gula rektanglar med nummer 12 markerar rivna
byggnader.

KULTURMILJÖ
En Landskaps- och kulturmiljöanalys (Nivå, 2016) samt en
Konsekvensbedömning (Nivå, 2017) har upprättats till detaljplanen. Analysen
omfattar en inventering och värdebeskrivning av samtliga byggnader och därtill
knutna anläggningar samt landskapsrummet. I analysens övergripande
värdebeskrivning konstateras att Näsby slott med omgivande parkanläggningar
utgör en sammanhållen miljö med stora kulturhistoriska värden. Området har
konsthistoriska och konstnärliga värden i form av skulpturer i parken och
vattenanläggningar. Helhetsmiljön kring slottet, trädgården, vattnet och alléerna
erbjuder stora upplevelsevärden ur både bebyggelsehistoriskt och
landskapshistoriskt perspektiv.

Byggnadsminnet Näsby slott
Näsby slott omfattas av Byggnadsminne enligt 3 kap. 1 § lagen om kulturminnen
m.m. KML (1988:950). Länsstyrelsen skriver i motiveringen för
byggnadsminnesförklaringen att slottet utgör ett representativt exempel från den
tid då den svenska adeln skaffade sig stora gods i Stockholmstrakten och är
därför ett viktigt samhällshistoriskt dokument.

Figur 7, 8, 9. Byggnadsminnet omfattar bland annat slottet (vänster), stallet (mitten) och
barockparken (höger)

1800-talets avtryck
I områdets södra del och vid vattnet finns en timrad, panelad och rödfärgad
byggnad från 1800-talet, trädgårdsmästarbostaden. Byggnaden utgör
tillsammans med den stora gamla äppelträdgården ett avtryck från 1800-talets
trädgårds- och odlingsinriktning. Det bedöms som viktigt att bevara och utveckla
denna del av området i så stor mån som möjligt.
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Figur 10, 11. Trädgårdsmästarbostaden och äppelträdgården

Marinens tid och avtryck
Kungliga Sjökrigsskolans tillägg inom och utanför skyddsområdet är intressanta
ur ett samhällshistoriskt perspektiv. Länsstyrelsen skriver i motivet till
byggnadsminnesförklaringen att byggnaderna besitter arkitektoniska kvaliteter
och värden även om byggnadsminnesförklaringen inte omfattar dessa tillägg.
Enligt Landskaps- och kulturmiljöanalysen utgörs de tydligaste avtrycken från
Kungliga sjökrigsskolans epok 1943–87 av nedanstående:
Slottets södra flygel
En flygelbyggnad i två våningar och en suterrängvåning med slätputsade ljusa
fasader och ljusgrå putsad sockel. Flygeln är kopplad till slottet via en glasad
länkbyggnad. Byggnaden är ritad av marinens dåvarande chefsarkitekt Björn
Hedvall.
Kasernerna
De tre tegelkasernerna representerar en militärarkitektur som har drag av både
funktionalism och en äldre, mer traditionell kasernarkitektur.
Mässbyggnaden
En närmast kvadratisk byggnad i två våningar samt en suterrängvåning,
Byggnaden har fasader i rött murat tegel och en spritputsad grå sockel.
Slottshallen och exercishallen
Två stora hallbyggnader med fasader av träpanel, flacka tak och högt sittande
fönster.
Grindvaktarstugan
Envåningsbyggnad med slätputsade vita fasader och putsad svart sockel. Stugan
utgör ett tydligt marint avtryck och är en viktig symbolbyggnad från tiden som
sjökrigsskola.
Idrottsplatsen och exercisplanen
Den forna idrottsplatsen fungerar idag som amerikansk fotbollsplan.
Exercisplanen är idag en asfaltbelagd parkeringsplats.
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Sydvästra slottsparken intill trädgårdsmästarbostaden
I området finns en bod, ett vinschskjul, ett bränsleförråd och en betongbrygga
samt en husgrund från en byggnad (garage) som rivits/brunnit ner.

Figur 12,13,14,15. Grindvaktstugan, kasernerna, Slottshallen och slottets södra flygel.

Landskapet
Landskapet utgörs av Näsbyvikens vattenrum med Svalnäslandets skogbeklädda
landform i väster och Näsby slotts engelska park och strandpark i öster. Den
delvis täta strandvegetationen består i norr av strandängsvegetation och i den
södra delen av täta grupper av lövträd. Näsby slott är idag kopplat till
vattenrummet genom en svag siktlinje, anläggningens forna centralaxel. Den
norra delen av viken, delvis idag utfylld, domineras av en hårdgjord storskalig
uppställningsplats för båtar. Landskapsrummet har ett högt landskapligt
kontinuitetsvärde med den stora vattenspegeln och Svalnäslandets obebyggda
landform. I siktlinjer från den nordöstra stranden anas slottsanläggningen vilket
skapar höga kontinuitets- och upplevelsevärden vilka i viss utsträckning minskas
av den omfattande anläggningen för fritidsbåtar.

Figur 16,17. Näsbyviken och Näsby Slott sett från sydväst.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Från infarten sträcker sig Slottsallén som enda väg i området förutom några
mindre parkeringsgator. Det är möjligt att cykla i blandtrafik i Slottsallén och
fortsätta söderut på angränsande Slottsvägen. Gång- och cykeltrafikanter
använder även Carl Robert Lamms väg som genomkorsar planområdet i nord-
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sydlig riktning. Det finns två övergångsställen på Djursholmsvägen, ett vid
grindstugan och ett vid infarten till båtklubben. Djursholmsvägen trafikeras av
cirka 4 300 fordon per dygn. Hastighetsgränsen på Djursholmsvägen är satt till
50 km/h. Hastighetsbegränsningen inne i området är 30 km/h.

Kollektivtrafik
Näsby Slott ligger söder om Roslagsbanans station Näsby allé. Stationen
trafikeras med tåg mot Östra station i 20-minuterstrafik i högtrafik. Buss till bland
annat till Täby centrum trafikerar Djursholmsvägen.

Parkering, varumottagning, utfarter
Större parkeringsytor finns på flera ställen inom planområdet; norr om
slottsträdgården, på exercisplan och längs Slottsallén. Varuleveranser till slottets
konferenshotell och restaurang samt till förskolan sker till respektive verksamhet.

Tillgänglighet
Hela planområdet utgörs idag av privatägd kvartersmark som delvis brister i
tillgänglighet. Marinens staket utgör barriärer.

NATUR, PARK OCH REKREATION
Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden
Figur 18 visar översiktligt vilka jordarter man kan vänta sig kring Näsby slott.
Planområdet sluttar från både norr och från öster ner mot Näsbyviken där
markytan ligger i nivå med vattnet. Postglacial finsand dominerar i områdets östra
delar och i de centrala delarna hittas postglacial lera. I den innersta delen av
viken ökar andelen organiskt material i jordarterna och här återfinns gyttjelera
eller lergyttja med ett tunt eller osammanhängande ytlager av torv. Inom vissa
delar av området ses berg i dagen och i nära anslutning inslag av sandig morän.
Planområdets ytskikt utgörs i dag i huvudsak av gräs eller anlagda hårdgjorda
ytor. Mer detaljerad information om områdets markegenskaper hittas i
rapporterna från de fördjupade undersökningar som genomförts (GeoMind,
2017).
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Figur 18. Jordartskartan från SGU, 2015

Naturmiljö, mark och vegetation
I Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2017) identifierades sju områden
med höga naturvärden, tolv områden med påtagliga värden och elva områden
med visst värde, se figur 19. Områdets högsta naturvärden är knutna till gamla
träd i slottsparken och alléer som leder in till parken. Det finns även höga
naturvärden i nordvästra delen med rester av gammal ängsmark där det står
gamla värdefulla träd, samt en tallskog med äldre tallar i öster. Längs området
löper en strandremsa med påtagliga naturvärden, varav några rödlistade arter.
Planområdet rymmer både potentiella boplatser för pollinerande insekter och
pollen- och nektarresurser för dessa att leva av. Näsbys alléer omfattas av
biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB.
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Figur 19. Kartan visar hur planområdets naturvärden (orange, gult och grönt) på land och
i vattnet har karterats och klassats enligt SIS-standard för naturinventering
(Ekologigruppen, 2017).

Träd
Näsby slottspark med träd från 1700-talet och framåt består av alléer som knyter
ihop slottet med omlandet, en barockträdgård som inramas av tredubbla alléer,
en halvmåneformad trädkrans samt en engelsk park med friväxande parkträd.
Utanför byggnadsminnet finns en fruktträdgård med cirka 100 träd samt grupper
med träd på strandängarna. Totalt innehåller planområdet mer än 530 lindar och
ca 100 träd av olika arter. De flesta träd har en stamdiameter på över 70 cm och
flera av de äldsta träden uppnår mer än 1 meter i bredd. Linden är det
dominerande trädslaget men här finns också andra lövträd; ask, skogsalm,
skogsek, skogslönn och bok. Lindarna är unika i Mälardalen då de planterades
flitigt från 1600 till 1800-talet som alléer och inramning på de många gods och

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/220-20 | 2017-05-31 rev 2017-10-25

Sida 20 av 78

slott som uppfördes. Tillsammans med de andra stora träden, som kan uppnå en
hög ålder på flera hundra år, har de stora kulturhistoriska och biologiska värden.
Av de mellanstora träden finns pil, klibbal och vårtbjörk liksom de mindre som
fågelbär, päron och äppelträd. Inventeringar som gjorts visar att majoriteten av
träden är av mindre bra vitalitet och i vissa fall omfattar strukturella svagheter.
Även hos de yngre träden noteras fysiska skador samt låg vitalitet.
Fåglar
Rödlistade fågelarter och fåglar listade i EU:s fågeldirektiv, för vilka
förekomst/fynd konstaterats inom detaljplaneområdet eller skulle kunna förväntas
är brunand, duvhök, silltrut, fisktärna, tornseglare, spillkråka, gröngöling, mindre
hackspett, hussvala, buskskvätta, busksångare, stare, sävsparv, rödstjärt,
talgoxe, blåmes och kattuggla. Förutom arterna ovan har ytterligare några
rödlistade arter observerats inom detaljplaneområdet och dess närhet
(Artportalen). Dessa är stjärtand, skräntärna, gråtrut, kungsfågel och havsörn.
Observationerna av dessa arter är tillfälliga och enstaka och fåglarnas
uppträdande tyder på att de är endast förbiflygande eller tillfälligt rastande. För att
närmare utreda hur påverkan på rödlistade fågelarter under bygg och
uppförandeskeden kan minimeras ska en inventering av möjliga boplatser göras.
Denna planeras att genomföras inför produktionsstart.
Lav och mossa
Den art av lavar och mossor som ingår i artskyddsförordningen och som är
aktuellt att hitta inom planområdet är gotländsk hättemossa, Orthotrichum rogeri.
Mossan har dock inte hittats inom planområdet och det är högst troligt att arten
inte finns på platsen.
Fladdermus
Inledningsvis genomfördes en översiktlig inventering av fladdermusfaunan i
området av CONEC i samband med en fladdermusexkursion med Täby
naturskyddsförening vid Näsby slott. Totalt noterades sju stycken arter vilket
tyder på en rik fladdermusmiljö (Ahlén 2011). Ingen av arterna är rödlistade, men
alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta. En kompletterande inventering utfördes
i mars 2017 av Ekologigruppen. Syftet var att identifiera om fladdermössen
övervintrar i vindsutrymmena på byggnaderna i området. Inga övervintrande
fladdermöss hittades, men slottsbyggnaden och stallet bedömdes innehålla
förutsättningar för övervintring. För att identifiera hur den föreslagna
exploateringen kan tänkas påverka fladdermusfaunan genomfördes en
kompletterande inventering av var i området fladdermössen håller till av
Ekologigruppen under sommaren 2017. Vid denna inventering identifierades
samma arter som tidigare och fyra av arterna kan anses som allmänt
förekommande i området. En övervägande del av observationerna gjordes utmed
den västra delen av parkområdet närmast Näsbyviken, vilket kan förklaras med
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att det är den mest insektsrika miljön inom området och där fladdermössen finner
mest föda.
Inventeringarna visar att fladdermusfaunan i området är beroende av tillgången
till insekter och ihåliga träd eller liknande utrymmen som kan fungera som
dagsvistelse och föryngringslokaler. Eftersom det redan finns gatubelysning inom
området anses fladdermössen ha anpassat sig till den delvis belysta utemiljön
och de vanligaste förekommande arterna anses inte som de känsligaste för
belysning
Insektsfaunan
Planområdet innehåller ett stort antal gamla och ihåliga träd och de arter som kan
vara aktuella är ekoxe, läderbagge och hålträdsklokrypare. Hot mot samtliga av
dessa arter är avverkning av hålträd, skuggning av ädellövträd och brist på
efterföljare. Träd inom byggnadsminnet får inte avverkas utan tillstånd hos
Länsstyrelsen.

Vattenmiljöer
En naturvärdesinventering av vattenmiljön har utförts (Ekologigruppen, 2016).
Näsbyviken är en typisk grund vik i Östersjön med mjuk botten. Medeldjupet är
cirka 2–3 meter och botten består till stor del av bevuxet finsediment. Den inre
delen och nordöstra sidan består till största del av vass och smalkaveldun.
Längst in i vikens nordvästra del ligger Näsby båtklubb och längs vikens östra
sida, inom planområdet, finns ett antal bryggor. Trots den stora båthamnen i den
inre delen av Näsbyviken bedöms området ha höga till påtagliga naturvärden. De
högsta naturvärdena återfinns längst in i viken och längs strandlinjen eftersom att
Näsbyviken fungerar som en viktig lek- och uppväxtmiljö för fiskar samt häckningoch födosökslokal för fåglar. Enligt naturvärdesinventeringen finns inte några fynd
av hotade marina eller limniska arter (Artdatabanken 2016-05-18). Man kan dock
utgå från att lake, tånglake (båda nära hotade enligt rödlistan) och ål (akut hotad)
åtminstone tidvis uppehåller sig i viken.

Stora Värtan
Stora Värtan, som Näsbyviken är en del av, har mycket höga halter av
näringsämnen och uppvisar tecken på övergödning. Enligt statusklassificeringen
som utförs av Vattenmyndigheterna så har Stora Värtan idag måttlig ekologisk
status och god kemisk status med undantag för kvicksilver och pentabromerad
difenyleter. Ursprungligen skulle även ekologisk status uppnå god kvalitet 2015,
men för Stora Värtan har tidsfristen förlängts till 2027.

Friytor, lek och rekreation
Slottet med barockträdgården, strandområdet och det öppna och
sammanhängande landskapsrummet utgör målpunkter för närboende och det
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rörliga friluftslivet. Bollplanen, idrottshallen och strandområdet används av många
besökande. Det finns ingen allmän lekplats inom planområdet idag.

FORNLÄMNINGAR
En arkeologisk utredning har utförts (Arkeologikonsult, 2017). Resultaten från
den arkeologiska utredningen visar att det inom utredningsområdet fanns
bebyggelselämningar, objekt D, E och F som kan dateras åtminstone tillbaka till
1700-tal. Det innebär att det utgör lagskyddad fornlämning. Vid slottsgrinden kan
lämningar av en ekonomibyggnad finnas men schaktning var inte möjligt att
genomföra där. Länsstyrelsens bedömning är att de fortsatta planarbetena om
möjligt ska ta hänsyn till de lagskyddade lämningarna så att de kan bevaras. För
att fastställa fornlämningsgräns runt dessa kan en avgränsande förundersökning
komma att krävas. Om en avgränsning krävs beror på hur nära fornlämningarna
eventuell ny bebyggelse eller andra markingrepp ska ske.

Figur 20. Sammantaget resultat av den arkeologiska undersökningen (Arkeologikonsult,
2017).
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STRANDSKYDD
Strandskyddet är i gällande plan för Näsby slott upphävt men träder åter in då
den gamla byggnadsplanen upphävs i samband med antagande av den nya
detaljplanen.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Förorenad mark och grundvattenförhållanden
Planområdet är lokaliserat i den sydöstra delen av grundvattenförekomsten TäbyDanderyd. Strömningen bedöms vara i västlig och sydvästlig riktning med
Näsbyviken i Stora Värtan som recipient. Förekomsten uppfyller gällande
miljökvalitetsnormer för god kvantitativ och kemisk status, men det finns en risk
att miljökvalitetsnormen för kemisk status överskrids under nuvarande
förvaltningscykel (år 2021). Detta beror på att det finns risk för stor potentiell
föroreningsbelastning både från diffusa källor som transporter och infrastruktur,
men även punktkällor i form av förorenade markområden.
För att utreda om det tidigare verksamheter inom planområdet förorsakat
föroreningar i mark eller grundvatten och hur eventuell spridning skett har en
miljöteknisk markundersökning genomförts (SWECO, 2017). Undersökningen
innefattade riktad provtagning av mark, asfalt och grundvatten. Av de
analyserade jordproverna uppvisar majoriteten föroreningshalter under
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning. Riktvärdena överskrids
främst vid den gamla skjutvallen i sydöstra delen av området samt i
fyllnadsmassorna vid fotbollsplanen, de norra parkeringarna och kasernhusen.
Analysen av grundvattenproverna visar på en liten till måttlig påverkan från
föroreningar enligt SGU:s bedömningsgrunder. På grund av de relativt låga
halterna av bly och arsenik som uppmättes gör kommunen bedömningen att det
inte finns belägg för att misstänka en förorening i grundvattnet på fastigheten
med avseende på de analyserade ämnena som hittats inom planområdet. De
ämnen som nämns som påverkande härrör från andra verksamheter än dem på
Näsby slottsområde. De flesta ämnena (klorid, sulfat, natrium) kan härledas till
vägnätet. Den klorerade alifaten trikloreten (TCE) härrör sannolikt från någon
eller några av industrifastigheter/verksamheterna i närområdet om halterna
uppmätts inom planområdet. Vidare beskrivs grundvattenförekomsten TäbyDanderyd i VISS som en urbergsförekomst/sprickakvifer, vilket minskar
sannolikheten för eventuell påverkan från planområdet. Undersökningen har inte
påvisat föroreningar av sådan halt i varken jord eller grundvatten att det innebär
hinder för bebyggelse, förutsatt att de förorenade massorna omhändertas och
risken för föroreningsspridning hanteras i samband med projektering.
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Radon
Förekomst av markradon har undersökts (SWECO, 2017) och redovisar
uppmätta halter av normal- respektive högradonmark inom planområdet.

Risk för skred och översvämning
Jordlagerföljden i området varierar, men domineras (under befintlig fyllning) av
lera med varierande mäktighet ovan friktionsjord. I genomförd geoteknisk
riskbedömning (GeoMind, 2016) har lerans skjuvhållfasthet klassats som extremt
låg till mycket låg enligt SS-EN ISO 14688-2 och därmed finns risk för
marksättningar och skred inom delar av planområdet. Näsbyviken är
utströmningsområde för grundvattnet i området. I nordvästra delen av
planområdet visar mätningar att grundvattnet i friktionsjorden under leran har en
trycknivå som ligger högre än befintlig markyta (artesiskt grundvatten).
Grundvattnets trycknivå varierar och är nederbörds- och årstidsberoende.
Den översvämningskartering SWECO tagit fram visar att främst nordvästra delen
av planområdet, parken väster om slottet samt mässbyggnaden ligger inom
riskområdet för översvämning orsakad av höga havsnivåer i Östersjön. En övre
gräns för havsnivåhöjningen fram till år 2100 antas till en meter jämfört med
1990, ojusterat för lokala effekter som landhöjning och vinduppstuvning. I figur 21
redovisas vilka områden som berörs av hög nivå i havet. Dagens och framtidens
(år 2100) beräknade högvatten med 100 års återkomsttid i Östersjön samt
Länsstyrelsens rekommenderade skyddsnivå (+2,7 meter över havsnivå)
redovisas. 100-årsnivåerna i Östersjön för år 2015 och år 2100 beräknas till +1,2
meter respektive +1,75 meter över dagens havsnivå.
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Figur 21. Karta som illustrerar översvämningsnivåer (SWECO, 2017) Svart streckad linje
anger planområdesgräns.

Buller och vibrationer
Framtagen buller- och vibrationsutredning (Åkerlöf Hallin akustikkonsult, 2017)
visar att området runt Näsby slott utsätts för måttligt höga bullernivåer från
vägtrafik och spårtrafik samt i viss mån ljud från båthamn och fotbollsplan.
Närmast Djursholmsvägen och Roslagsbanan blir trafikbullernivåerna drygt 60
dB(A) ekvivalentljudnivå. Ljudnivåerna från verksamheterna inom båthamnen och
idrottsplatsen blir högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå dagtid. Utgående från
avståndet till vägar och framförallt till Roslagsbanan samt uppgifter om
markförhållanden bedöms att vibrationerna från trafiken är lägre än 0,3 mm/s
inom hela området.

Dagvattenhantering
Det finns idag ett mindre dagvattenledningsnät inom området och dagvatten
avleds orenat från området direkt ut i Näsbyviken och Stora Värtan i fyra punkter.
Det är framförallt takvatten samt dagvatten från lokalgatorna och
parkeringsplatser som avvattnas via ledningsnätet. Ytavrinning från området sker
mot Näsbyviken med undantag för den nordöstra delen som avvattnas norrut.
Inget dagvatten utifrån passerar slottsområdet (WRS, 2017)
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PLANFÖRSLAGET
Detaljplanen syftar till att säkerställa allmänhetens fortsatta tillgång till
planområdet; byggnadsminnet Näsby slott, strandområdet, äppelträdgården samt
fälten i öster. Merparten av marken inom planområdet regleras som park eller
natur. Detaljplanen medger att byggnation av bostäder får ske längs
Djursholmsvägen samt norr och söder om slottets barockträdgård. Kring
äppelträdgården medges ett vård- och omsorgsboende, ett mindre trädgårdscafé
samt en ny lekplats kring vid en gammal trädgårdsmästarbostad. Vidare
säkerställs att dagens förskola, hotell och konferens samt sportverksamhet kan
bibehållas och utvecklas. All ny bebyggelse ska samspela med slottets arkitektur
och följa ett upprättat Gestaltnings- och kvalitetsprogram. Området bedöms totalt
kunna innehålla cirka 210 bostäder i norra delen av planområdet och ungefär 120
seniorlägenheter på platsen för dagens kaserner.
Näsby slotts huvudbyggnad, barockpark, park mot Näsbyviken, stall, alléer och
grindstolpar är skyddade som byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen, KML.
Planen möjliggör en fortsatt drift och utveckling av hotell- och
konferensverksamheten i slottet inom ramen för planens
användningsbestämmelser. Alla förändringar som påverkar byggnadsminnet
måste anmälas och godkännas av Länsstyrelsen. I detaljplanen regleras
skyddsbestämmelser för fem utpekade och kulturhistoriskt intressanta byggnader
som idag inte skyddas genom KML men som är viktiga för den historiska
läsbarheten av området. Dessa är slottets södra flygel, Slottshallen,
grindvaktarstugan, trädgårdsmästarbostaden och mässbyggnaden. Planen
medger en fortsatt drift och utveckling av befintliga verksamheter i byggnaderna. I
slottets södra flygel medges att hotellrum förläggs i byggnadens suterrängvåning.
Dagens förskoleverksamhet i mässbyggnaden säkerställs med detaljplanen.
Utveckling av de fem byggnaderna får endast ske inom ramen för planens
skyddsbestämmelse q och enligt Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet.
Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs inom en viss del av
kvartersmarken som annars hade berörts då det generella strandskyddet om 100
meter från strandlinjen automatiskt inträder då den gamla byggnadsplanen
upphävs i samband med antagande av den nya detaljplanen.
Söder om trädgårdsmästerbostaden finns tre mindre byggnader från militärens tid
i området; ett bränsleförråd, en bod och ett vinschskjul. Utöver detta finns en
husgrund från en byggnad (garage) som försvunnit. Planen medger att
byggnaden får återuppföras. Hela detta område ska användas för rekreativa
ändamål för besökare såsom förråd, kiosk och hantverk och kommer planeras
ihop med en ny lekplats.
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Figur 22. Situationsplan

BEBYGGELSE
Punktlistan nedan visar vad detaljplanen medger.

Bostäder
•
•
•
•

13 nya flerbostadshus i kvarteret Strandängarna (B)
16 nya flerbostadshus samt fyra parhus i Norra parken (B)
Åtta nya flerbostadshus i Södra parken (B) med möjlighet till garage under
östra halvan av kvarteret (Bb)
Ett nytt vård- och omsorgsboende (D)

Verksamheter och service
•
•
•
•

Ett varsamt användande av det befintliga slottet med omgivning (C1KO).
Ingår i byggnadsminnet
Ett varsamt användande av det befintliga stallet (C1O). Ingår i
byggnadsminnet
Ett varsamt användande av den befintliga grindvaktarstugan (C1K) i
enlighet med bestämmelse q.
Ett varsamt användande av den befintliga Slottshallen (R1C1K) i enlighet
med bestämmelse q
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ett varsamt användande av slottets södra flygel (C1KO) i enlighet med
bestämmelse q. Hotellrum medges i flygelns suterrängvåning enligt
Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet.
Ett varsamt användande av mässbyggnaden (C1KOBS) i enlighet med
bestämmelse q
Ett varsamt användande av trädgårdsmästarbostaden (C1O) i enlighet
med bestämmelse q
Tre byggnader (varav en kan återuppföras) i södra planområdet kan
användas för småskaliga rekreativa ändamål såsom kajakbod, kiosk,
hantverk (C1)
En ny trädgårdspaviljong (C2) i södra delen av äppelträdgården
Ett nytt parkeringsdäck öster om Slottshallen (P)
En ny bod i anslutning till bollplanen (R1)
En ny idrottsyta eller parkering norr om Slottshallen (R1)
Fyra platser för tekniska anläggningar (E1 och E2) varav två är befintliga.
Bryggor inom två områden (W 1)

Gestaltning av tillkommande bebyggelse
Den nya bebyggelsen ska ha en sammanhållen karaktär av trädgårdsstad med
mycket grönska. Ambitionen är att bebyggelsen ska upplevas som naturligt
framvuxen. Stora krav ställs på den nya bebyggelsens utformning för att den på
ett vackert och harmoniskt sätt ska samspela med slottet och dess känsliga miljö.
Ett separat Gestaltnings- och kvalitetsprogram finns framtaget och har som syfte
att illustrera och tydliggöra detaljplanens intentioner. Programmet beskriver och
konkretiserar principerna för bebyggelsens utformning och riktlinjer läggs fast för
användning av material, färgsättning, vegetation och andra element. Programmet
ska gälla både under områdets utbyggnad och framöver. Därmed kan området
bibehålla en specifik karaktär och identitet.

Bostadsområden
Strandängarna
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Figur 23. Illustrationen visar Strandängarna sett från Djursholmsvägen.

Figur 24. Illustrationen visar gränsen mellan Strandängarna och naturmarken
strandängarna. Slottets huvudbyggnad syns till höger i bilden.

I kvarteret Strandängarna fördelas totalt 13 flerfamiljshus på tre områden.
Byggnaderna är placerade för att siktlinjer mellan Djursholmsvägen och vattnet
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ska bevaras. Kring slottsgrinden är byggnaderna indragna från allén för inte störa
intrycket av park kring entrén till området.
Utmed Djursholmsvägen på båda sidor om slottsgrinden medges åtta fristående
flerfamiljshus till en höjd motsvarande tre våningar plus en inredd vind. För att
hålla nere husens volymer ska taken vara lätt valmade vid nock. Taket ska ges
en distinkt avslutning nedåt med en tydlig, kontinuerlig takfot. Takkupor på
vindsvåningen ska vara indragna från fasadlivet och tak ska vara klädda i bandeller skivtäckt plåt. Balkonger mot gårdssidan utformas som verandor för att ge
husen en tydlig och sammanhållen volym. Putsfasaderna ska ha ockrakulörer
som finns angivna i Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet.
Längs med den nya lokalgatan mot söder medges fem fristående flerfamiljshus
till en höjd motsvarande två våningar plus en inredd vind. Takvåningarna ska
gestaltas med karaktärsfulla frontespiser och indragna terrasser. För att ge
variation och kontrast mot de högre husen ska husen ha tak av lertegel och ges
en ljusare fasadkulör än de större husen mot Djursholmsvägen.
Mellan husen skapas ett mjukt skulpterat gårdsrum av ängskaraktär med fritt
placerade träd av björk, apel och en. Större stenar placeras på ett naturligt sätt
som inslag. Buskplanteringar markerar gränsen mellan privata och halvprivata
zoner.
Norra Parken
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Figur 25. Illustrationerna visar bebyggelsen i Norra parken. Parhusen syns till vänster i
bilden.

Kvarteret Norra parken är indelat i två kvarter kring ett brett kombinerat park- och
gatustråk som bjuder in till en vacker promenad mellan planområdets nordöstra
del och Näsbyviken. Kvarterets planstruktur följer slottets, barockparkens och
den militära epokens rationalitet och strikta indelning. Ytterligare ett i nord-sydlig
riktning löper genom hela kvarteret och ansluter till barockparken. Gatorna i
kvarteret är småskaliga och på båda sidor finns förgårdsmark. Mot söder är
förgårdsmarken bredare för att skapa ett respektavstånd till byggnadsminnet.
Bebyggelsen utgörs av åtta större flerfamiljshus, åtta mindre flerbostadshus samt
fyra parhus. Flerfamiljshusen kan uppföras till en höjd motsvarande två våningar
plus inredd vind. Gestaltningen av de större husen i Norra parken ska följa de
större husen i Strandängarna liksom gestaltningen av de mindre husen i Norra
parken ska följa de mindre husen i Strandängarna. Parhus får uppföras till en
höjd motsvarande två våningar och möter gatan med dubbla gavlar för att ta ned
skalan. Taket ska ha en relativt flack vinkel och kläs med lertegel.
Låga klippta häckar utgör en gräns mellan privat och offentligt. Mellan husen
skapas gångar och gemensamma gårdsrum. Ett allmänt stråk leder genom
gårdsmiljöerna i nord-sydlig riktning och korsar gröningen i mitten av kvarteret.
Häckarna i kvarteret är av arter som går att klippa så som hagtorn, häckoxbär
eller liguster. Klätterväxter planteras intill cykeltak och komplementbyggnader.
Södra Parken
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Figur 26. Illustrationerna visar bebyggelsen i Södra parken sett från den nya lokalgatan
söder om kvarteret.

Söder om slottsparken kan ett nytt bostadskvarter ersätta dagens kaserner.
Bebyggelsen får bestå av åtta punkthus strikt ställda på rad. En för området ny
grön axel kommer skapas mellan exercisplan och ängarna i öster. Ytterligare ett
gångstråk leder i nord-sydlig riktning genom kvarteret. Bostadshusen utformas
med fyra våningar och en indragen takvåning med låglutande tak. Punkthusens
nockhöjd är samma som nockhöjden på dagens kaserner. Fasaderna kläs med
ett ljust eller traditionellt rött tegel som ska uttrycka kvalitet och långsiktighet.
Teglet samspelar på ett lågmält sätt med slottet och kan också ses som en
diskret kommentar till de tidigare kasernbyggnaderna. Förgårdsmarken ska vara
stringent utformad med klippta häckar, väl utformad cykelparkering och enstaka
träd. Ett garage medges under den östra halvan av kvarteret.
Det långsmala öst-västliga rummet kommer variera mellan att vara smalare och
bredare. Där det öppnar upp sig skapas möblerade platser för de boende.
Blommande träd av arter som påminner om äppelträd såsom oxel, hagtorn och
häggmispel planteras i stringenta linjer. Träd och häckar betonar siktlinjerna i och
genom området. Mellan husen varvas linjer av formklippta häckar med
planteringar med låga häckar och buskträd.

Vård- och omsorgsboendet
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Figur 27. Det nya vård- och omsorgsboendet sett från exercisplanen.

Figur 28. Skiss på gestaltning av vård- och omsorgsboendets trädgård (Good Garden,
2016)
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Med inspiration från slottsbyggnaden gestaltas vård- och omsorgsboendet som
en helhet sammansatt av tre huskroppar. Fasaderna ges en tydlig rytm av
vertikalt proportionerade fönster och fönsterdörrar. De tre huskropparna ges olika
fasadmaterial sinsemellan. Fasadmaterial kan vara ljus puts eller rött tegel.
Byggnaden möter den intima skalan i boendets trädgård med en generös
veranda.
Trädgården är omgärdad och privat. Här skapas en trygg och hemlik känsla med
hjälp av staket, häckar, växtlighet och övriga inslag anpassad för en
demensträdgård. Utformningen är funktionell och tydlig vilket ger en känsla av
trygghet och lugn. Växterna är valda för sinnesstimulering, minnen och
utomhusaktivitet. Växtmaterialet ska ha variation under hela säsongen och
påminna de boende om årstiderna. Befintliga äppelträd bevaras om möjligt i den
nya strukturen.
Komplementbyggnader
Komplementbyggnader inom planområdet får utformas till en höjd motsvarande
en våning. Fasader ska vara av puts eller trä. Putskulörer ska vara i samma
färgskala som bostadshusen men med en nyans som avviker från bostadshusen
för att särskilja byggnaderna. Träfasader kan alternativt målas med slamfärg i
faluröd, svart eller ”djurgårdsgrön” kulör.
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Figur 29. Kartan visar byggnader som ska bevaras (grönt) byggnader som kan rivas
(ljusrosa) samt byggnaden som föreslås att återuppföras i söder (den större orange
rektangeln med nummer 12).

Utveckling av slottet och dess närmiljö
Detaljplanen innebär att stora delar av den befintliga bebyggelsen och området
kan bevaras och rustas upp. Dagen konferens- och hotellverksamhet ges i
detaljplanen en möjlighet att utvecklas, men alla förändringar måste anmälas och
godkännas av Länsstyrelsen enligt KML. Den befintliga förskolan i mässbyggnaden
ges planstöd och kan utvecklas. Förskolan kan hysa mellan 50–80 barn. Ytan för
förskolegården är cirka 1600 kvadratmeter vilket ger mellan 20–30 kvadratmeter
gårdsyta per barn.
Skyddsbestämmelser
I planen införs skyddsbestämmelser för att bevara fem byggnader och skydda
deras viktigaste karaktärsdrag. Vidare ger detaljplanen stöd för bevarande av
träd och hindrar lovbefriade ut- och tillbyggnader.
•

r; ”byggnad får ej rivas. I händelse av olycka t.ex. brand får byggnaden
återuppföras likt befintlig byggnad”. Införs för grindvaktarstugan,
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•

•
•

•

Slottshallen, slottets södra flygel, mässbyggnaden och
trädgårdsmästarbostaden
q; ”byggnad ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Den får inte till sin
exteriör förändras så att dess karaktärsdrag förvanskas och dess
kulturhistoriska värden minskas”. Införs för grindvaktarstugan,
Slottshallen, slottets södra flygel, mässbyggnaden och
trädgårdsmästarbostaden. Vilka karaktärsdrag som ska bevaras
redovisas nedan.
n3; ”Fruktträd med stamdiameter större än 0,15 meter mätt 1,3 meter över
mark ska bevaras. Marklov för fällning får ges om det finns särskilda skäl”.
Administrativ bestämmelse; ” Inom område betecknat med n3 krävs
marklov för fällning av fruktträd. Marklov får endast ges om det finns risk
för spridning av trädsjukdom eller för varsam föryngring av trädgården
enligt trädvårdsplan framtagen av fackman. Återplantering ska ske med
fruktträd så att äppelträdgårdens fortbestånd säkras. Inom vårdboendets
trädgård får marklov ges för att möjliggöra anläggande av en
tillgänglighetsanpassad trädgård för vård- och omsorgsboendet.”
Administrativ bestämmelse; ”Inom planområdet gäller utökad lovplikt för
lovbefriade nybyggnader och tillbyggnader enligt 9 kap 4 § och 4 a-c §§
plan- och bygglagen”. Detta innebär att Attefallsåtgärder kan begränsas
inom planområdet.

De värdefulla och karaktäristiska detaljer som ska bevaras enligt
planbestämmelse q är:
Grindstugan
• Byggnadens volym som helhet
• Slätputsade vita fasader med putsad svart sockel
• Skivtäckt plåttak med hängrännor och plåtklädd skorstenshuv
• Träfönster och dörr
Slottshallen
• Byggnadens volym som helhet
• Gulmålad panelad träfasad med vitmålade pilastrar och vit takfot
• Flackt sadeltak med utskjutande taksparrar, tre st. plåtklädda takhuvar
• Befintlig fönstersättning med kvadratiska små gavelfönster och högt
sittande fönsterband i vitmålat trä
• Spritputsad grönmålad sockel
Slottets södra flygel
• Byggnadens volym som helhet
• Slätputsade ljust gulvita fasader lika slottet
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•
•
•
•
•

Ljusgrå putsad sockel
Glasad förbindelselänk med fernissade dörr-och träglaspartier och
skärmtak
Plåtskivtäckt valmat sadeltak med fotränna
Gaveltrappa med entréport och balkong med smidesräcke
I suterrängvåningens fasad mot väster får fönster och dörrpartier tas upp
till lokaler i befintliga fönsterlägen för hotelländamål, i ett anpassat uttryck
med fasaden i övrigt.

Mässbyggnaden
• Byggnadens volym som helhet
• Fasader i rött murat tegel med spritputsad grå sockel.
• Träfönsteruttryck och dörrar med befintlig delning med högt sittande
tvärpost.
• Entrétrappa med fernissade entréportar och skärmtak
• Flackt valmat skivtäckt plåttak med utskjutande takfot.
• Längsgående gjuten balkong med smidesräcke.
Trädgårdsmästarbostaden
• Byggnadens volym som helhet.
• Byggnadens rödfärgade locklistpanelade timmerfasad
• Vita knutar, sockelbrädor och foder
• Spröjsade fönster.
• Takbeklädnad i en-kupigt lertegel.
• Stensatt torpargrund.
• Murad skorsten.
• Öppen vitmålad veranda med pardörr.
Särskilda skäl som måste finnas för att marklov ska beviljas för borttagande av
fruktträd innefattar:
•
•
•
•

Risk för skada på människor.
Risk för spridning av trädsjukdom.
Varsam föryngring av trädgården enligt trädvårdsplan framtagen av
fackman.
Inom vårdboendets trädgård får marklov ges för att möjliggöra
anläggande av en tillgänglighetsanpassad trädgård för vård- och
omsorgsboendet.

Lov för fällning av träd medför krav på återplantering av fruktträd så att
äppelträdgårdens fortbestånd säkras.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/220-20 | 2017-05-31 rev 2017-10-25

Sida 38 av 78

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät biltrafik
Planområdet kommer nås via den befintliga entrén vid grindstolparna och en ny
tillfart i nordväst vid båtuppläggningsplatsen. Nya lokalgator inom området
planeras för cykling i blandtrafik och med separata gångbanor. I bostadsområden
ska gator ha karaktären av gångfartsområde där bilisters hastighet anpassas till
gång- och cykeltrafikens villkor. Slottsallén kommer även fortsättningsvis utgöra
huvudstråket i området och ska utformas så att den signalerar låga hastigheter.
Gator inom planområdet utformas med begränsad asfaltsyta och med stenmjöl
på parkeringsytor och gångbanor för att skapa ett intryck av park i hela
planområdet. Den asfalterade körytan föreslås att kantas med friser av sten. För
att undvika vändzoner i Södra parken medges en smal gata som löper parallellt
med gång- och cykelvägen Carl Robert Lamms väg. Gång- och cykelvägen ska
vara separerad från körbanan med en gräsyta. En detaljerad beskrivning och
tvärsektioner som visar hur de olika gatorna ska utföras finns i Gestaltnings- och
kvalitetsprogrammet.
Trafikalstring
En trafikutredning är utförd (Tyréns, 2017). Utredningen visar att planen fullt
utbyggd kan genera cirka 950 nya biltrafikrörelser per dygn på Djursholmsvägen.
Enligt en simulering kommer biltrafiken fördela sig relativt jämt på de två
utfarterna mot Djursholmsvägen med en övervikt på den nya västra in- och
utfarten. Den ökning av trafik som planen genererar bedöms inte skapa
kapacitetsproblem på Djursholmsvägen (WSP, 2016).
Trafiksäkerhet, Djursholmsvägen och grindstolparna
Planområdet är tänkt att utformas med smala gator vilket bidrar till att hålla
hastigheterna nere. Det är framförallt utanför planområdet som olika
trafiksäkerhetsåtgärder kommer att behövas vidtas. Behov av utrymme för gångoch cykeltrafik liksom säkra passager över Djursholmsvägen ökar då planen
innebär ett ökat antal gående och cyklister som rör sig längs och över
Djursholmsvägen. Vårdnadshavare till barn i förskolan i Mässbyggnaden liksom
besökare till vår- och omsorgsboendet kommer kunna använda sig av
exercisplanen för tillfällig parkering.
Vid den befintliga infarten från Djursholmsvägen markerar grindstolparna en
tydlig entré till området. Detaljplanen medger en flytt av grindstolparna så att två
bilar kan mötas. Det måste dock anmälas till och godkännas av Länsstyrelsen.

Gång- och cykelvägar
Gång- och cykeltrafiken inom planområdet kommer i och med den planerade
bebyggelsen bilda ett mer finmaskigt nät jämfört med dagens situation.
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Planområdet kommer nås norrifrån vid båtklubben, grindstugan vid
Djursholmsvägen och vid Carl Robert Lamms väg. Från öster och söder nås
området via befintliga alléer, Allévägen respektive Slottsvägen.
Planen medför att staket kring området kommer tas bort vilket möjliggör flera
kopplingar till den befintliga gång- och cykelvägen Carl Robert Lamms väg.
Detta medför att Täbys centrala grönstråk, från Centralparken via en förbättrad
koppling mellan Djursholmsvägen och Slottsvägen, nu når ända fram till
Näsbyvikens vatten.
Längs slottsallén, mellan grindstugan och barockparken, ska en ny cykelväg
byggas. Cykelvägen planeras löpa öster om grindvaktarstugan vid sin anslutning
till Djursholmsvägen. Vidare ska en ny cykelväg byggas mellan barockparken och
Södra parken. I övrigt sker cykling i blandtrafik på de nya lokalgatorna.
Separata gångbanor ska finnas på merparten av de planerade lokalgatorna inom
området. Längs stranden ska en strandpromenad byggas med tillhörande
kopplingar upp till det övriga slottsområdet. Se kartor nedan.
Tillgänglighet
De militära staketen ska tas bort och planområdet ska uppfylla goda
tillgänglighetskrav avseende både byggnader och stadsmiljö.
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Figur 30. Kartorna visar hur det nya gång- och cykelnätet kopplas samman med det
befintliga nätet
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Varutransporter
De nya lokalgatorna dimensioneras för 12 meter långa lastbilar för större
leveranser till vårdboendet, förskola och andra verksamheter.
Gångfartsområdena dimensioneras för en mindre typ av lastbil, 10 meter, som
motsvarar sopbilar. Leveranser och sophämtning till förskolan kan stanna utanför
förskolan och varorna kan sedan rullas en kort sträcka över förskolans gård för
att nå köket. Leveranser till trädgårdscaféet angör norrifrån via Slottsallén.

Kollektivtrafik
Merparten av den nya bostadsbebyggelsen hamnar mindre än 300 meter från
Roslagsbanans station. Södra parken samt vård- och omsorgsboendet hamnar
inom 500 meter från stationen. Pågående utbyggnad av Roslagsbanan gör att
det kommer att vara möjligt att öka turtätheten till kvartstrafik (4 ggr/tim).
Trafikförvaltningen har i dagsläget inga planer på en utökning avseende
sträckning för busslinje 619. Dock kommer turtäthet och trafikeringstid att ses
över i samband med inflyttning i nya bostäder längs linjen.

Parkering
Boende
Täby kommuns parkeringsnorm för boendeparkering i aktuell zon är mellan 0,9
och 1,1 bilar per bostad. Boendeparkering inklusive besöksparkering ska
hanteras inom respektive bostadsfastighet.
Infartsparkeringen norr om planområdet berörs inte av denna detaljplan.
Verksamheter
Cirka 170 parkeringsplatser för verksamheter planeras totalt inom planområdet.
Av dessa utgörs 117 av parkeringsplatser för Slottshallen, den amerikanska
fotbollsplanen och övrig besöksparkering. För dessa 117 är samutnyttjande
möjligt. På vinterhalvåret är besökstrycket till slottsområdet och den amerikanska
fotbollsplanen lägre samtidigt som det är högre till Slottshallen. På
sommarhalvåret är det tvärtom. Vidare besöks slottsområdet mest på helger
medan Slottshallen har som mest besökare på vardagar.
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Figur 31. Tabellen visar behov respektive planerat antal p-platser per verksamhet inom
planområdet.

Cykelparkering
Täby kommuns parkeringsnorm för cykel i flerbostadshus är 2–3 platser per 100
kvm BTA. 60–70% av dessa bör vara i cykelrum. Erforderlig cykelparkering ska
finnas för verksamheterna inom området.

NATUR, PARK, REKREATION
Friytor, lek och rekreation
Näsby slotts läge i ett öppet, svagt kuperat landskap vid Näsbyviken och dess
historiska arv gör att området rymmer många olika typer av kvalitativa park- och
naturmiljöer. I utvecklandet av planområdets platser för lek och rekreation har
karaktären av dessa miljöer förstärkts.
Områdets olika parkmiljöer kan grovt delas upp i Strandängarna, Engelska
parken, Barockparken, Äppelträdgården och Fältet.
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Figur 32. Park- och naturmarken i strandängarna ska medge både rekreation och ett
livskraftigt växt- och djurliv.

Naturmarken längs vattnet - strandängarna
Nordväst om slottet ligger strandängarna som är ett öppet landskapsrum. Den
upprustade strandpromenaden går genom området i gränsen mellan vassmark
och äng. I områdets östra del finns en bollplan för amerikansk fotboll. I slänten
upp till Slottsallén, placeras en sittgradäng för åskådare. Slänten från den nya
lokalgatan ner mot parken kläs med ängsvegetation, låga buskar och enstaka
träd. En parkkil leder från strandängarna in i kvarteren i norr.

Figur 33. Illustrationerna visar den återskapade forna centralaxeln.

Engelska parken och slottsaxeln
Strandpromenaden leder vidare längs med vattnet genom den Engelska parken
och söderut mot trädgårdsmästarbostaden. Längs stråket finns parkbänkar och
platser för kontemplation. Mitt för slottet återskapas den huvudaxel som förbinder
slottstrappan med vattnet för att stärka den historiska kopplingen. Slottsalléns
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körbana nedanför slottet ges ett antal friser av natursten på tvärs med
körriktningen. Axeln utformas som en gångväg av stenmjöl med trampstenar av
natursten och leder från den stringenta slottsträdgården ner mot den mjuka
engelska parken och vattnet. Där axeln korsar strandpromenaden övergår
stenhällarna från att ligga i stenmjöl till att ligga i gräs.

Figur 34. Mellan äppelträdgården och en ny gästbrygga skapas en sekvens av
byggnader och rum med utrymmen för lek och rekreation.

Kring trädgårdsmästarbostaden
I anslutning till trädgårdsmästarbostaden skapas en trädgård och en allmän
lekplats. Lekplatsen utformas förslagsvis på trädgårdsmästartemat tillsammans
med en konstnär/företag som bygger lekplatser på tydliga teman med autentiska
material.
På platsen finns även flera mindre byggnader samt rester av en plats för
sjösättning av båtar. En byggnad får återuppföras på en gammal husgrund.
Byggnader kan användas för småskalig verksamhet kopplat till besökare
exempelvis förråd, kiosk och hantverk. Strandpromenaden avgränsar området
mot vattnet. Vid vattnet anläggs ett trädäck med sittplatser samt en gästbrygga
där båtar kan lägga till för att besöka parken.
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Figur 35. Cafépaviljongen placeras i en del av äppelträdgården som ger begränsad
påverkan på befintliga fruktträd och med närhet till gång- och cykelväg samt till den nya
lekplatsen.

Äppelträdgården
Äppelträdgården har ett högt parkhistoriskt värde. De gamla äppelträdens raka
rader ger en idé om de omfattande trädgårdsanläggningar som tidigare präglat
området. Fruktträden ska bevaras i så hög grad som möjligt och därför har en
bestämmelse om marklov för trädfällning införts. Skäl för fällning av fruktträd
(förutom äppelträd finns även päronträd och körsbärsträd) är exempelvis risk för
skada på människor, risk för spridning av trädsjukdom eller att en planerad
föryngring av träden sker enligt Trädvårdsplanen och av fackman. Inom
vårdboendets trädgård får marklov ges för att möjliggöra anläggande av en
tillgänglighetsanpassad trädgård för vård- och omsorgsboendet.
Bestämmelsen innebär också krav på återplantering av fruktträd så att
äppelträdgårdens fortbestånd säkras. Trädvårdsplanen beskriver skötselmålen
för äppelträdgården. Där står att föryngring ska ske med ymp från befintliga träd
på kraftigväxande grundstammar och att nyplantering ska följa fruktträdgårdens
radstruktur.
Äppelträdgården ligger inom kvartersmark (R2) och kan kompletteras med ett
trädgårdscafé (C1). Tillsammans ska trädgården och caféet bilda en helhet.
Trädgårdscaféet ska delas upp i slanka parallellförskjutna längor med transparent
växthuskaraktär i kombination med mer slutna delar för administration och kök.
Caféet får närhet till gång och cykelväg samt kopplar naturligt till den nya
lekparken vid trädgårdsmästarbostaden. Vård- och omsorgsboendets trädgård
ges en ändamålsenlig utformning utifrån boendes behov.

Vattenområden
Vattenområdet i planen planläggs som fritt vattenområde (W) med undantag för
två platser för bryggor (W1) vilka sammanfaller med två befintliga bryggor. Planen
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möjliggör att den norra bryggan nedanför stallet kan fungera för båtpendling.
Fastsittande bryggor rekommenderas så långt som möjligt eftersom det minskar
störning vid strandlinjen. För bryggor kommer dispens krävas från strandskyddet.

Strandskydd
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla
kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från
strandkanten, både på land och i vattenområdet. Inom ett strandskyddat område
får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller ändra byggnaders
användning, om det hindrar allmänheten från att vara i området.
Strandskyddets syfte
Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Strandskyddet återinträder
I miljöbalken 7 kap. 18 g § anges att om strandskyddet har upphävts för ett
område med en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen gäller
strandskyddet åter, om detaljplanen ersätts med en ny detaljplan. Det krävs inget
särskilt beslut för att strandskyddet åter ska gälla när en ny plan antas för ett
tidigare planlagt område. Strandskyddet är i gällande plan för Näsby slott upphävt
men träder alltså åter in när ny detaljplan ersätter befintlig.
Upphäva strandskyddet
Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med att en ny
detaljplan antas, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att
detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften. De särskilda skäl
som gäller för att upphäva strandskyddet anges i 7 kap. 18 c § MB.
De särskilda skälen som anges i miljöbalken innebär att strandskyddet kan
upphävas om området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
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Strandskyddet bör inte upphävas mer än vad som behövs för att genomföra
planen. Utöver ovanstående särskilda skäl ska intresset att ta ett område i
anspråk väga tyngre än strandskyddsintresset, en så kallad
proportionalitetsbedömning, se 4 kap. 17 § PBL och 7 kap. 18 § andra stycket
MB.
Bestämmelse om upphävande av strandskyddet
Beslutet att upphäva strandskyddet ska anges i detaljplanen genom en
administrativ bestämmelse och gränsen för området där strandskyddet upphör
ska markeras på plankartan. Som planbestämmelse används i detta fall ”a”.
Motiven till avgränsningen ska tydligt redovisas i planbeskrivningen.

Motivering till upphävande av strandskydd inom delar av Näsby
slottområde
Privat område blir allmänt tillgängligt
Hela området kring Näsby slott som omfattas av byggnadsplan N8 från 1943 är
planlagt för militärt ändamål. De verksamheter som bedrivs på området idag har
tillfälliga bygglov som inte går att förlänga. Området har varit stängt för
allmänheten under tiden militär verksamhet bedrevs på området. Den militära
verksamheten startade 1943 och började succesivt avvecklas på 1980-talet.
Grindarna öppnades dock inte förrän andra hälften av 1990-talet då området
upphörde att vara militärt skyddsområde. Sedan dess har människor kunnat
passera genom och rört sig inom området. Stängsel kring stora delar av området
finns dock kvar men avses rivas i och med genomförande av ny detaljplan.
Med utgångspunkt att området idag har ändamålet militär verksamhet och
således är ett område som i teorin kan vara stängt för allmänheten skulle en ny
detaljplan enligt nuvarande förslag medföra en ökad tillgänglighet för allmänheten
till området.
Fri passage i detaljplan
Enligt miljöbalken 7 kap. 18 f § ska ett beslut om att upphäva strandskyddet i en
detaljplan inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och
byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och bevara goda livsvillkor för
djur- och växtliv. Längs hela kuststräckan inom planområdet hålls därför en bred
passage fri för allmänheten och strandpromenaden rustas upp. Passagen är som
smalast 16 meter mellan bränsleförrådet och strandlinjen, se figur 36.
Naturvärden
Naturvärdesbedömningen för området visar att naturtypen boreal skog och
igenväxningsmark inte berörs av nya byggnader/anläggningar. En del områden
som berörs av upphävandet av strandskydd har höga naturvärden som främst är
knutna till ädellövträd. Träden skyddas genom biotopskydd och ingår i
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byggnadsminnet, därmed bedöms naturvärdet inte påverkas negativt av att
strandskyddet upphävs inom föreslagna platser.
Planen ska väga tyngre än strandskyddet
Enligt 4 kap. 17 § PBL och 7 kap. 18 § andra stycket miljöbalken ska en
proportionalitetsbedömning göras, där det enskilda intresset att få företa
föreslagna åtgärder i ny detaljplan vägs mot det allmänna intresset som
strandskyddsbestämmelserna ska skydda. Nedan följer en förklaring till varför
upphävande av strandskyddet i vissa delar i förslag till ny detaljplan väger tyngre
än bevarandet av strandskyddet.
Inom området som berörs av förslag till ny detaljplan ligger Näsby slott med
tillhörande slottspark, alléer, stall mm som är klassat som byggnadsminne.
Befintlig detaljplan för området medger militär verksamhet. Då den militära
verksamheten på området har upphört är detaljplanen otidsenlig. Pågående
verksamheter i byggnader som berörs av byggnadsminnet och där strandskyddet
återinträder har ingen möjlighet att utveckla sin verksamhet inom gällande
detaljplan eller i ny detaljplan om inte strandskyddet upphävs i dessa delar.
Därmed förefaller risk att byggnaderna på längre sikt inte underhålls i önskad
standard, detta på grund av att ekonomiska incitament inte föreligger. Föreslagen
ny detaljplan överensstämmer i de flesta fall med pågående verksamhet i
byggnaderna och ger dem dessutom möjlighet till att utveckla verksamheter.
På så sätt får verksamhetsutövarna ett ekonomiskt incitament att investera i
byggnadernas underhåll. Detta gäller även för de byggnader inom
strandskyddsområdet som inte är klassade som byggnadsminne men som ändå
speglar områdets historia.
Det bildas även bättre möjligheter till god förvaltning av de alléträd som enligt ny
detaljplan ligger kvar på kvartersmark om fastighetsägaren ges ekonomiska
incitament enligt ovan. Alléträden har höga naturvärden och är dessutom
biotopsskyddade, det är därför av stor vikt att dessa förvaltas på rätt sätt.
Att strandskyddet upphävs i föreslagna delar, där det finns pågående
verksamheter och där fastighetsägaren önskar utveckla verksamheter, är på
längre sikt en förutsättning för underhållet av området, som beskrivet ovan, och
därmed allmänhetens tillgänglighet till bland annat slottspark.
Särskilda skäl där strandskyddet föreslås upphävas
De särskilda skäl som åberopas är:
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften
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3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet
och behovet inte kan tillgodoses utanför området (Pumpstationen)
Nedan beskrivs de särskilda skälen i detalj för varje område där strandskyddet
föreslås att upphävas i ny detaljplan.

Figur 36. Karta som visar var strandskyddet upphävs (ljusblå fält).

Slottsbyggnaden (nr 1 på figur 36) ändrar ändamål från militär verksamhet till
hotell, konferens, kontor och centrum. Öster om slottet finns en slottspark, som
inte ligger inom 100 meter från strandkant, som allmänheten idag har tillträde till
vilket de även kommer att ha i framtiden. En del markytor i direkt anslutning till
slottet är idag ianspråktagna för trappor in till slottet, angöring för transporter och
upphöjd uteservering. Strandskyddet upphävs förutom för slottsbyggnaden även
för dessa ytor. För Slottsbyggnaden och viss angränsande mark åberopas skäl nr
1 ovan.
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Figur 37. Område (röd heldragen begränsningslinje) inom vilket strandskyddet upphävs
kring slottet.

Mässbyggnaden (nr 2 på figur 36) som också är en befintlig byggnad ändrar
ändamål från militär verksamhet till förskola, kontor, centrum, hotell, konferens
och bostad. I mässbyggnaden bedrivs idag kontor och förskoleverksamhet.
Bostäderna kommer inte ligga i markplan. På så sätt får bostäderna ingen
markkontakt och därmed bildas ingen utökad hemfridszon inom
strandskyddsområdet. Intill mässbyggnaden planläggs mark för förskoletomt och
äppelträdgård. Strandskyddet upphävs förutom för byggnaden även för ett
område runtom byggnaden. Detta område är idag ianspråktaget för infart till
garage, gångväg till entré, trappor, ramper, skärmtak, förrådsbyggnader och
förskolegård. För mässbyggnaden åberopas skäl nummer 1 ovan.
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Figur 38. Bilden visar området (röd heldragen begränsningslinje) inom vilket
strandskyddet upphävs kring mässbyggnaden.

Figur 39. Mässbyggnaden skiljs från strandområdet av en väg. Strandskyddet ligger kvar
ända fram till Mässens västra fasad (fasaden mot vägen).

Den befintliga byggnaden stallet (nr 3 på figur 36) används idag av en konstnär
och som förråd. Stallet har enligt nuvarande detaljplan ändamålet militär
verksamhet. Ändamålet ändras till hotell, konferens och centrumverksamhet
(restaurang) och får därmed en ökad tillgänglighet för allmänheten då militär
verksamhet anses vara stängd för allmänheten. För stallet med tillhörande infart
och klippt gräsyta vid infart åberopas skäl nummer 1 ovan.
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Figur 40. Bilden visar området (röd heldragen begränsningslinje) inom vilket
strandskyddet upphävs kring byggnaden stallet.

Figur 41. Stallet sett från strandpromenaden. Strandskyddet upphävs inte mot vattnet
utan gäller ända fram till stallets fasad.

Trädgårdsmästarbostaden (nr 4 på figur 36) ändrar ändamål från militär
verksamhet till hotell, konferens och centrumändamål. Allmänhetens tillgänglighet
bedöms inte påverkas då markerat område på kartan där strandskyddet avses
upphävas är densamma som byggnadens hemfridszon i dagsläget. I öst
begränsas hemfridszonen av slänt och buskage, i norr begränsas den av
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gångväg och buskage, i söder begränsas den av buskage och i väst begränsas
hemfridszonen idag av buskage, och ett gammalt stort päronträd. En lekplats
med trädgårdsmästartema förslås på allmän plats i anslutning till
trädgårdsmästarbostaden. En lekplats upplevs generellt som offentlig och
därmed kommer människor kunna röra sig ända fram till
trädgårdmästarbostadens tomtgräns utan att känna att de är nära privatägd
mark. För trädgårdsmästarbostaden åberopas skäl nummer 1 ovan. Lekplatsen
planeras uppföras med hjälp av dispens från strandskydd och tas därmed inte
upp närmare i denna handling.

Figur 42. Trädgårdsmästarbostaden sedd från strandpromenaden norrifrån.

Figur 43. Trädgårdsmästarbostaden sedd från strandpromenaden söderifrån.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/220-20 | 2017-05-31 rev 2017-10-25

Sida 54 av 78

Före detta bränsleförrådet, garaget, röda boden och vinschskjulet.
Bränsleförrådet (nr 5 på figur 36) finns kvar än idag liksom röda boden (nr 6 på
figur 36). Garaget (nr 7 på figur 36) har dock brunnit ned men husgrunden finns
kvar. Det befintliga vinschskjulet (nr 9 på figur 36) är ett minne från den militära
tiden och ska bevaras. Byggnaderna får enligt detaljplanen bestå/byggas upp och
planläggs för centrumverksamhet. I byggnaderna kan det exempelvis bedrivas
verksamhet för kanotuthyrning. För bränsleförrådet, garaget, röda boden och
vinschskjulet åberopas skäl nummer 1 ovan.

Figur 44,45. Bilderna visar utsnitt ur plankartan (bruna områden där strandskyddet
upphävs) och ett flygfoto över samma plats som det ser ut idag. Bränsleförrådet och röda
boden är de två små rektanglarna närmast vattnet på utsnittet. Vinschskjulet är den lilla
bruna kvadraten till höger och den stora bruna rektangeln, placerad dikt an mot GATA, är
platsen för det tidigare garaget.

Figur 46. Bränsleförrådet sedd från strandpromenaden norrifrån.
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Figur 47. Bränsleförrådet sedd från strandpromenaden söderifrån

Figur 48. Husgrund och röda boden

Figur 49. Husgrund (nr 7 på figur 36)
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Platsen där byggnader nr 4–7 och 9 ligger (enligt figur 36) har sedan många år
tillbaka varit bebyggd med olika typer av byggnader. Detta förstärker skäl nr 1
enligt miljöbalken till att byggnaden som brunnit ned (nr 7 på figur 36) ska kunna
återuppföras. Hur platsen varit bebyggd visar bland annat en situationsplan från
Byggnadsstyrelsen Östra regionen 1993-05-28, den Ekonomiska kartan från
1951 samt Byggnadsplan från 1943 över Näsby slottspark. Så tidigt som under
1800-talets andra hälft var platsen bebyggd. Detta visar en Målning av M.G.
Anckarswärd från 1800-talets andra hälft, där en tvåvåningsbyggnad syns på
platsen.

Figur 50. Utsnitt ur Situationsplan Byggnadsstyrelsen Östra regionen 1993-05-28.
Byggnaden (nr 7 på figur 36) som planeras återuppföras syns.
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Figur 51. Utsnitt ur Byggnadsplan från 1943 över Näsby slottspark.

Figur 52. Utsnitt ur den ekonomiska kartan från 1951.
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Figur 53. Målning av M.G. Anckarswärd från 1800-talets andra hälft.

Den befintliga pumpstationen (nr 8 på figur 36) är belägen i en lågpunkt inom
strandområdet och tar idag hand om spillvattnet från byggnaderna inom
planområdet samt 45 omkringliggande fastigheter. Pumpstationens placering är
nödvändig för få självfall från befintliga och tillkommande byggnader inom
planområdet. För pumpstationen åberopas skäl nummer 1 och 3 ovan.

Figur 54. Bild på pumpstationen

Del av den amerikanska fotbollsplanen ligger delvis inom
strandskyddsområdet i förslag till detaljplan. Planen kommer att flyttas några
meter åt söder. Denna yta är dock redan ianspråktagen av den uppvärmningsyta
som upplevs som en del av bollplanen idag. För den amerikanska fotbollsplanen
åberopas skäl nummer 1 ovan.
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Figur 55. Prickad yta på ett flygfoto visar ny placering av den amerikanska fotbollsplanen.
Bilden visar även området (röd heldragen begränsningslinje) inom vilket strandskyddet
upphävs.

Den så kallade exercisplanen (nr 11 på figur 36) används idag som parkering. I
förslag till ny detaljplan är ytan prickad kvartersmark. Ytan kommer
fortsättningsvis att användas som parkering. För exercisplanen åberopas skäl
nummer 1 ovan.

Figur 56,57. Bilderna visar ett utsnitt ut förslag till ny detaljplan samt ett flygfoto över
exercisplanen som den ser ut idag.

Dispens för anläggningar på allmän plats
I förslag till ny detaljplan avses strandskyddet upphävas inom kvartersmark som
ligger inom 100-meters zonen för strandskydd. För eventuella anläggningar på
allmän plats, så som till exempel bryggor och lekplats, avses dispens sökas.
Dessa anläggningar berörs därför inte i planhandlingarna.
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Ny bebyggelse strax utanför strandskyddsområdet
Ny bebyggelse som inte ligger inom 100 meter från strandlinjen men ändå relativt
nära bör utformas/gestaltas så att det bildas en tydlig gräns mellan privat och
allmän plats, så att inte hemfridszonen ”spiller över” på allmän plats. Nya
byggnader som tillkommer utanför 100-meters zonen för strandskydd men som
ändå ligger relativt nära är caféet i äppellunden och seniorbostäderna.
Den tillkommande byggnaden för trädgårdscafé är mer tillgänglig för allmänheten
än ett område för militär verksamhet, som området är planlagt för idag. Caféet
skiljs dessutom från strandområdet av en gata. Området där caféet är tänkt att
ligga avskärmas från strandkanten, förutom av vägen, även av de befintliga
byggnaderna trädgårdsmästarbostaden, bränsleförrådet och röda boden. Ett café
är dessutom av en publik karaktär.
Seniorbostäderna skiljs från strandområdet av en bilväg vilket tydligt markerar var
privat mark slutar och allmän platsmark börjar. Bostäderna skiljs från
strandområdet även av exercisplanen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
En förprojektering för VA har tagits fram (Novamark, 2017). Projekteringen har
utgått från att behålla så mycket som möjligt av det befintliga ledningsnätet i
huvudgatan. I övrigt kommer stora delar av ledningsnätet att utgå och endast
servisledningar för slottet och Slottshallen bli kvar. Väster om kvarteret
Strandängarna (utanför planområdet) föreslås det en ny pumpstation för
spillvatten. Spillvattenledningar i övriga delar av området leds via den befintliga
pumpstationen P10 (söder om slottet, E2).

Ledningar
Befintliga ledningar för el, fiberkabel, bergvärme och sjövärme inom planområdet
kommer behöva läggas om. För schakter i grönytor där inga tidigare schakter
gjorts och där träd finns i närheten bör skyddsavståndet hållas till minst fem
meter från ytterkant av stammen och vid schakt närmare än fem meter ska en
mer grundlig undersökning utföras. Delar av diket i den nordvästra delen av
planområdet behöver eventuellt kulverteras. Vid kulvertering är det viktigt att
avrinningsområdet utreds för att dimensionera rätt (WRS, 2017).

Värme
Befintliga sjövärmeanläggning kommer att tas bort och det är oklart om befintliga
bergvärmehål kan fortsätta användas. Fjärrvärme kan dras fram till området.
Avtal för detta behöver först tecknas mellan fastighetsägaren och
verksamhetsutövaren för fjärrvärme.
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El
I norra delen av barockparken finns idag en elnätstation. Antalet elnätstationer
som kommer behövas i området beräknas till tre. Områden reserverade för
transformatorstationer är i plankartan betecknade med ”E1”.

Avfall
Avfall ska tas tillvara i enlighet med kommunens renhållningsordning och följa
aktuella arbetsmiljöregler och tillgänglighetskrav. Bostäder med gemensam
avfallshantering önskas i första hand ges möjlighet att sortera ut förpackningar
och tidningar fastighetsnära, och i andra hand genom en offentlig
uppsamlingsplats inom planområdet. Verksamheter förordas ha egen insamling
av förpackningar och tidningar samt sortera ut matavfall. För att tillgodose
boendes behov av hämtning av grov-, elektronikavfall och farligt avfall med mera
ska uppställningsplats för Mobil ÅVC finnas inom eller i angränsning till
planområdet. Utrymme för möjlig placering av källsortering kommer finns öster
om det norra E1- området i Norra parken samt på en yta i sydöstra hörnet av
Södra parken.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA STÖRNINGAR OCH RISKER
Förorenad mark och saneringsplan
En saneringsplan som redovisar föroreningar, efterbehandlingsplan och
kostnadsbedömning ska godkännas av Täby kommun och Södra Roslagens
miljö- och hälsa och bindas till exploateringsavtalet. Ytterligare provtagningar
kommer att behöva utföras i enlighet med rekommendation i Miljöteknisk
markundersökning (SWECO, 2017).
En saneringsplan är påbörjad och avstämningar med Länsstyrelsen hålls
kontinuerligt. Under hösten 2017 kommer kompletterande mark- och
grundvattenundersökningar göras för att ytterligare säkerställa och kartlägga
områdets föroreningssituation. Resultatet ska arbetas in i saneringsplanen.

Radon
Bostäder ska uppföras radonsäkert och uppföljning hanteras i
bygglovsprocessen.

Risk för skred och översvämning
Att förstärka marken i delar av området innan byggnation är en nödvändighet för
att säkerställa stabiliteten ner mot Näsbyviken, så att slänter och uppfyllnader
erhåller tillräcklig säkerhet mot skred. På basis av detaljerade
stabilitetsutredningar ska områdets slänter klassas som tillfredsställande stabilitet
om Fc >1,7 – 1,5. Förstärkningarnas omfattning bestäms i samband med
detaljprojekteringen av området. I samband med detta ska vid behov
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kompletterande geotekniska undersökningar utföras som underlag för val av
förstärkningsmetod. Lokala åtgärder vid djupare schakter i form av temporära
stödkonstruktioner kan komma att bli nödvändiga. Utifrån rådande geotekniska
förhållanden, genomförd anpassning av byggnadernas placering samt
förstärkningsåtgärder bedöms krav på säkerhet mot skred kunna upprätthållas
inom planerade områden för byggnation.
För att beakta konsekvenser av framtida klimatförändringar med mer nederbörd
och höjda vattennivåer ska de områden som planläggs för ny bebyggelse säkras
mot höga vattennivåer och följa länsstyrelsens rekommendationer för lägsta
grundläggningsnivåer längs Östersjökusten i Stockholms län. Marken inom de
nordvästra delarna av planområdet, kvarteren Strandängarna, kommer att
behöva höjas till en lägstanivå på +2,7 m (RH2000). Markhöjningen omfattar
även den nya lokalgatan som försörjer fastigheterna inklusive tillfarten från
Djursholmsvägen. Efter markhöjningen är området enligt gällande riktlinjer säkrat
mot höga havsvattenstånd, även vid tillfällen då Djursholmsvägen, båtklubben
och grönytan nedanför bebyggelsen mot Näsbyviken är översvämmade. Denna
åtgärd innebär uppfyllnader på som mest cirka två meter i den södra delen av
Strandängarna, därefter avtagande mot norr och öster. Då uppfyllnaderna
innebär ökad belastning på skredbenägna jordarter måste fördjupade
geotekniska utredningar göras i samband med detaljprojekteringen för att vidare
identifiera lokala åtgärder som säkrar markens stabilitet. Översvämningsrisken
kommer att kvarstå i parkområdet söder om den planerade bebyggelsen ner mot
Näsbyviken och hänsyn ska tas till översvämningsrisken vid utformningen av
marken i dessa områden.
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Figur 58. Karta som visar höjning av marknivån till +2,7 m (Översvämningsrapport, 2017,
SWECO)

Dagvatten
Med de åtgärder som redovisas i dagvattenrapporten (WRS, 2017) bedöms både
flödet, belastningen av näringsämnen och föroreningar till Näsbyviken bli lägre än
idag. Enligt schablonberäkning i dagvattenrapporten kan dock nickelhalterna bli
något högre än innan exploatering. En stor del av dagvattnet ska dock infiltreras i
marken där föroreningar binds och bryts ned vilket gör att en mindre del av
föroreningarna avrinner till Näsbyviken. Mängden nickel som når Näsbyviken
väntas därför bli mindre än idag. Dagvattensystemet ska byggas upp i tre steg:
lokalt omhändertagande på fastighetsmark, trög avledning över mark, i öppna
diken och genom infiltration. Det tredje steget fungerar som samlad rening och
fördröjning i västra delen av området och ska endast nyttjas vid långvarig eller
intensiv nederbörd.
För att undvika skador på byggnader och andra känsliga anläggningar är det
viktigt att området höjdsätts så att dagvatten, vid extrema
nederbördsförhållanden, kan avrinna på ytan från området så att det inte skapas
instängda områden. I befintligt planförslag har två kritiska områden noterats med
avseende på höjdsättning där det krävs särskilda åtgärder vid exploatering. Se
figur 59. Med föreslagna åtgärder bedöms planförslaget inte försvåra
möjligheterna att följa gällande miljökvalitetsnormer för yt- eller
grundvattenförekomsten.
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Dagvattenhanteringens gestaltning beskrivs i Gestaltnings- och
kvalitetsprogrammet.

Figur 59. Två kritiska områden, nr 1 och 3, har identifierats där det finns risk för
ansamling av dagvatten. Röd linje är +2,5 m-kurvan (RH2000). Blå linje är ett befintligt
öppet dike som eventuellt delvis behöver kulverteras

Buller
Fönster med extra ljuddämpning rekommenderas för bostäder inom ca 50 meters
avstånd från fotbollsplanen. Lågfrekvent buller från busstrafiken längs
Djursholmsvägen bör beaktas. Under pågående planprocess har förändringar
skett i regelverket kring buller. De nya riktvärdena, som innebär lättnader i
bullerkraven, har beslutats gälla för detaljplaner som påbörjats under 2015.
Denna detaljplan har dock gjorts utifrån tidigare gällande riktvärden vilket innebär
att byggnaderna och lägenheterna ska anpassas så att:
• minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A)
dygnsekvivalent bullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå vid fasad
• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50
dB(A) dygnsekvivalentnivå kan anordnas i anslutning till bostäderna.
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Naturvärden
I Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen, 2017) ingår en bedömning av
föreslagen exploatering på områdets identifierade värden. Även ett separat PM
avseende Artskyddsförordningsarter har upprättats (Ekologigruppen, 2017).
Planförslaget bedöms väl anpassat efter områdets naturvärden då de flesta
områden med identifierade naturvärden bevaras. Planerad exploatering är, med
vissa undantag, belägen på redan ianspråktagen mark, eller mark med låga
identifierade värden. Förslagets påverkan på områden med måttliga ekologiska
värden bedöms som låg/medel och bedöms möjlig att kompensera för inom
planområdet. En del ytor som idag fungerar för infiltration kommer att försvinna
och kompensation kan ske genom skapande av exempelvis fördröjande miljöer i
anslutning till bebyggelsen. Vid utbyggnad kommer en del områden med visst
naturvärde att ianspråktas.
För att minska risken för negativ påverkan på fladdermusfaunan i området ska
nya ljuskällor som genererar starkare ljus än befintliga i parkstråket längs med
Näsbyviken undvikas. Eftersom inga äldre träd planeras tas ned finns i nuläget
inget behov av att skapa artificiella skydd eller koloniplatser.
För att identifiera hur påverkan på häckning av rödlistade fågelarter kan
minimeras under bygg- och uppförandeskeden ska en inventering av boplatser
för rödlistade fåglar genomföras inför produktionsstart. Baserat på resultatet av
inventeringen vidtas lämpliga åtgärder i produktionen. Detta för att identifiera hur
påverkan på identifierade arter kan minimeras under byggskedet samt hur
kommande skötselplaner ska utformas.
En Trädvårdsplan som kopplas till exploateringsavtalet har upprättats.
Trädvårdsplanen handlar enbart om träden och omfattar byggnadsminnet och
dess närmaste omgivning. Trädvårdsplanens uppgift är att ge en långsiktig och
realistisk ambitionsnivå för trädvården, då träden har en betydande roll för
områdets kulturmiljö samt som viktiga habitat för exempelvis insekter och fåglar.

REKOMMENDATIONER KRING HÅLLBAR UTVECKLING
Rekommendationer för hållbarhet har tagits fram för denna detaljplan
(Hållbarhets PM, 2017, Structor). Genom att följa rekommendationerna kan
Näsby slottsområdet utvecklas hållbart. Hållbarhets PM utgår från de nationella
miljökvalitets- och folkhälsomålen. Genom att följa rekommendationerna kan
kommunen och fastighetsägaren gemensamt bidra till en hållbar utveckling av
området.
•

Begränsad klimatpåverkan: Genom att planera för förnybar energi och
bygga energisnålt kan området minska utsläppen av växthusgaser.
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•
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•
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Miljökrav kan även ställas på entreprenörer för låga utsläpp under
byggskedet. Genom tydlig koppling till kollektivtrafik samt nya gång- och
cykelkopplingar kan hållbara transporter främjas.
Frisk luft: Anläggning av el-laddplatser samt en förbättring för de hållbara
transportslagen gång, cykel och kollektivtrafik kan bidra till att minska
utsläpp från biltrafiken.
Giftfri miljö: Genom att använda miljövänliga material under byggskedet
kan miljöpåverkan minska. Användningen av kemiska produkter och
byggmaterial med farliga ämnen ska minimeras och miljökontrollerade
materialval ska eftersträvas.
Ingen övergödning: Genom att följa dagvattenutredningen kommer
föroreningsbelastningen till Stora Värtan begränsas. Miljöprogram bör tas
fram för att undvika risk för föroreningsspridning under byggtiden.
Hav i balans och levande kust och skärgård: Planerade
dagvattenlösningar minskar tillförseln av näringsämnen till Näsbyviken.
Genom att idag privat mark övergår till kommunal mark kan allmänhetens
tillgång till strand och vattenområdet säkerställas.
Myllrande våtmarker: Området för strandängarna fungerar delvis som
våtmarker idag och kvarvarande våtmark kan skötas så att det stimulerar
och attraherar fler arter och bidrar till fler ekosystemtjänster.
God bebyggd miljö: Planförslaget ger fler människor möjlighet att bo nära
variationsrika kultur- och naturmiljöer samt i kollektivtrafiknära läge.
Området planeras där det till stor del finns befintlig infrastruktur. Genom
el-laddplatser, nya gång- och cykelvägar samt cykeluthyrning kan hållbart
resande främjas. Avfallslösningarna ska planeras så att det är lätt att
minimera och sortera avfall.
Ett rikt växt och djurliv: Genom att vårda och föryngra alléer samt följa
Trädvårdsplanen kan naturvärden värnas och utvecklas.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
Tidplan
Plansamråd genomfördes mellan 2016-11-22 och 2017-01-10. Granskning av
detaljplanen är planerad mellan 2017-08-14 och 2017-09 -04. Antagande är
planerat till kvartal fyra 2017 och detaljplanen kan då tidigast vinna laga kraft
kring årsskiftet 2017–18. Utbyggnad och iordningställande av allmänna platser
kan påbörjas då detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggnad inom kvartersmark kan
påbörjas då detaljplanen vunnit laga kraft, erforderlig fastighetsbildning skett och
bygglov beviljats. Samordning av kommunens och exploatörernas utbyggnad
regleras i avtal mellan parterna.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag detaljplanen vinner laga
kraft.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Huvudmannaskap
Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark inom planområdet.
Kommunen ska också vara huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar
i området. Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen äger den
allmänna platsmarken samt ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av
marken samt alla allmänna vatten- och avloppsledningar.

Ansvarsfördelning
Kommunen ansvarar för projektering och utbyggnad av områdets allmänna
platser och anläggningar. Bebyggande av kvartersmark genomförs och bekostas
av fastighetsägaren. Det gäller även infrastruktur som inte är allmän, såsom
kvartersgator och vatten- och avloppsledningar som inte är allmänna.
Projektering av allmänna platser, allmänna anläggningar och kvartersmark samt
utbyggnad av desamma behöver göras i nära samarbete mellan kommun och
exploatör. Detta regleras i ett exploateringsavtal som tecknas mellan parterna.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanens genomförande förutsätter att fastighetsbildningsåtgärder
genomförs. Överenskommelser och ansökan om fastighetsreglering avseende
allmän plats, kvartersmark och vattenområde regleras i exploateringsavtalet.
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Den obebyggda fastigheten Näsbypark 57:2 som ägs av Ellevio kommer att ingå i
den amerikanska fotbollsplanen och planläggs därför för idrott, bollplan.
Överenskommelser och ansökan om fastighetsreglering kan tecknas mellan
berörda fastighetsägare.
Allmän plats
Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in mark för allmän plats. Sådan
mark avses överföras från enskilt ägda fastigheter till den kommunägda
fastigheten Näsbypark 58:12 genom fastighetsreglering.
Vattenområde
Vattenområde avses överföras från den enskilt ägda fastigheten Näsbypark 57:1
till den kommunägda fastigheten Näsbypark 58:12 genom fastighetsreglering.

Figur 60. Utsnitt från plankartan som visar Strandängarna.

Kvartersmark för bostadsändamål - kvarteret Strandängarna
Del av fastigheten Näsbypark 57:1, söder om Djursholmsvägen, läggs ut som
kvartersmark och bildar en eller flera fastigheter genom avstyckning för
bostadsändamål.
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Figur 61. Utsnitt från plankartan som visar Norra parken.

Kvartersmark för bostadsändamål - kvarteret Norra parken
Del av fastigheterna Näsbypark 57:1 och 57:3 bildar genom avstyckning och
fastighetsreglering ett antal fastigheter för bostadsändamål. Kvartersmarken för
bostadsändamål kan delas in i flera separata fastigheter.
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Figur 62. Utsnittet från plankartan som visar Södra parken.

Kvartersmark för bostadsändamål, Södra parken
Del av fastigheterna Näsbypark 57:1 och 57:3 bildar genom avstyckning och
fastighetsreglering en fastighet för bostadsändamål (seniorbostäder).
Kvartersmarken för bostadsändamål kan delas in i flera separata fastigheter.
Kvartersmark för verksamheter
Del av fastigheterna Näsbypark 57:1 och 57:3 bildar genom avstyckning och
fastighetsreglering en eller flera fastigheter för olika verksamheter. De
markområden som kommer bilda en eller flera fastigheter för kvartersmark för
verksamheter är:
- En fastighet för vård- och omsorgsboende
- Näsby slott med tillhörande slottspark. Kvartersmarken planläggs för
centrumändamål, kontor, hotell och konferens
- Slottshallen. Kvartersmarken planläggs för idrottsändamål,
centrumändamål och kontor
- Parkeringsytan norr om Slottshallen. Kvartersmarken planläggs för
idrottsändamål
- Den amerikanska fotbollsplanen. Kvartersmarken planläggs för
idrottsändamål
- Stallet. Kvartersmarken planläggs för hotell, konferens och
centrumändamål
- Mässbyggnaden. Kvartersmarken planläggs för skola, bostad,
centrumändamål, kontor, hotell och konferens
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Äppelträdgården. Kvartersmarken planläggs för trädgårdscafé, växthus
och icke byggbar mark för kulturändamål; äppelträdgård
Trädgårdmästarbostaden. Kvartersmarken planläggs för hotell, konferens
och centrumändamål
Två befintliga byggnader, ett vinschskjul samt en byggnad (före detta
garage) som planeras att återuppföras i planområdets sydligaste hörn.
Kvartersmarken planläggs för centrumändamål
Grindstugan. Kvartersmarken planläggs för centrumändamål och kontor.
Parkeringsdäcket bakom Slottshallen. Kvartersmarken planläggs för
Parkering, garage

Kvartersmark, tekniska anläggningar
I detaljplanen finns fyra områden utlagda för tekniska anläggningar. Nya
fastigheter för detta ändamål kan bildas genom avstyckning.

Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggningar kan komma att tillskapas för parkering och andra
gemensamma anordningar.

Servitut och nyttjanderätt
Servitut kan skapas för u-och x- -områden inom detaljplanen. Ellevios möjlighet
att anlägga, bibehålla och förnya anläggningar inom detaljplanen kan säkerställas
med hjälp av köp eller nyttjanderätt. Vid ledningsomläggningar träffas avtal med
ledningsägarna. Befintliga ledningar för el, fiberkabel och bergvärme inom
planområdet kan behöva läggas om. Nya ledningsdragningar föreslås få juridiskt
stöd genom servitut eller nyttjanderätt.

AVTAL OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
Intentionsavtal
Ett intentionsavtal tecknades 2015-01-27 mellan Täby kommun, Niam AB och
Silver Life AB. Avtalet syftar till att reglera Silver Lifes etablering av ett
seniorboende och ett vård- och omsorgsboende inom området.

Ramavtal
Ett ramavtal tecknades 2016-01-20 mellan Täby kommun och Niam Fond IV
Näsbypark 57:1,3,4 AB. Ramavtalet lägger fast förutsättningar för
detaljplaneläggning och riktlinjer för genomförande av området. Avtalet ligger till
grund för exploateringsavtalet.

Exploateringsavtal
Utifrån de principer som anges i ramavtalet upprättas ett exploateringsavtal i
samband med detaljplanens antagande. Exploateringsavtalet reglerar
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förutsättningarna och villkoren för områdets utbyggnad med det upprättade
ramavtalet som utgångspunkt.
I Exploateringsavtalet regleras marköverföringar och andra fastighetsrättsliga
frågor, utbyggnadsordning samt ekonomiska och tekniska frågor gällande
genomförandet av detaljplanen. Bland annat behandlar exploateringsavtalet även
principer för fördelning av kostnader för iordningställande av allmänna platser.
Avtalet kan även reglera etappindelning, tidplan för utbyggnaden inom
planområdet, kostnader och ansvar för genomförande av trädvårdsplan samt
villkor för att säkerställa att utförandet stämmer överens med upprättad
planbeskrivning och kvalitetsprogram. Exploateringsavtalet ska undertecknas av
parterna innan beslut om antagande av detaljplanen.

Avgifter, inlösen, ersättning
Bebyggande av kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare.
Den mark som läggs ut som allmän plats, vattenområde och område för tekniska
anläggningar i detaljplanen ska överlåtas till kommunen utan ersättning.
Fastighetsägaren Niam står för stor del av kostnader för iordningställande av
områdets allmänna platser. I exploateringsavtalet regleras fördelningen av dessa
kostnader i detalj. Principen ska vara att fastighetsägaren står för samtliga
kostnader för projektering och utbyggnad av allmänna platser.
Kommunens kostnader för investeringar i allmänna VA-anläggningar beräknas
preliminärt täckas av intäkter från anläggningsavgifter enligt gällande va-taxa.
Exploatören bekostar flytt av befintliga ledningar, sanering, rivning av
anläggningar och andra åtgärder som kan behövas för detaljplanens
genomförande. Exploatören ska erlägga en engångsersättning till kommunen för
övertagande av alléträd som är i behov av föryngring.

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN
Kommunens investeringskostnader för allmän platsmark inom området Näsby
slott kommer till största delen att täckas via gatukostnadsuttag av exploatören
enligt ramavtal och kommande exploateringsavtal. Beroende på ambitionsnivå på
anläggningarna så kan skattefinansiering behövas. Principen ska dock vara att
exploatören står för samtliga kostnader för utbyggnaden av allmänna platser.
Kommunens investeringar i anläggande av VA kommer att täckas av
anläggningsavgifter.
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SOCIAL HÅLLBARHET
I Verksamhetsplan, fastställd av kommunfullmäktige 2015-11-23, presenteras
kommunens inriktning för tillväxt. Den anger att Täby ska utvecklas på ett
långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. För att uppnå detta
behövs ett tillskott av nya bostäder, infrastruktur, arbetsplatser, torg och gröna
rum. Social hållbarhet för planområdet omfattar:
Brottsförebyggande åtgärder
Boverket anger några gemensamma kännetecken för platser som upplevs som
trygga. De ska gå att överblicka, ha kontakt med omgivningen, vara befolkade,
orienterbara, integrera vägar och bebyggelse samt vara välskötta. För
planområdet anger MKB (Structor, 2017) att variationen av bostäder och
verksamheter skapar förutsättningar för spontana möten, befolkade områden och
trygghet. Gatorna utformas med blandade trafikslag i parallella stråk vilket ger en
informell kontroll inom området. Möjligheten att kunna gå eller cykla mellan
bostaden till parker/förskola/arbetsplats bidrar till en ökad upplevelse av trygghet.
Fler boende, tydlig skyltning, belysta gång- och cykelvägar till målpunkter ökar
tryggheten i området även kvällstid.
Integration
Området planläggs för olika typer av boendemiljöer, förskola samt vård- och
omsorgsboende. Kultur- och idrottsverksamheter som slottets verksamheter och
service, bollplan, Slottshallen, äppelträdgården, parkområden skapar möjligheter
för möten.
Tillgänglighet
Möjligheter till rekreation och att uppleva kulturmiljön ökar och fler kommer att
kunna ta del av områdets värden. Området kommer även att anpassas med
tillgänglighetsåtgärder för funktionshindrade. Barn och ungas närmiljö stärks av
att många funktioner finns inom gångavstånd exempelvis lekplats och bollplan.
Delaktighet och inflytande i samhället
Det kommer att finnas fler olika typer av spontana mötesplatser inom
planområdet. Den tilltänkta aktören för vård- och omsorgsboendet har en vision
om att integrera äldreboendet i området och möjliggöra för möten på allmänna
ytor mellan olika åldersgrupper.

KONSEKVENSER KULTURMILJÖ
Beskrivning
Nu bostadsbebyggelse är koncentrerad till delområden som i Landskaps- och
kulturmiljöanalysen bedömts som lämpligare att bebygga och mindre känsliga för
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påverkan på park och slottsmiljö. Det öppna kulturlandskapet med höga
kontinuitets- och upplevelsevärden, sparas i stora sammanhängande partier
öster och väster om slottsanläggningen vilket ökar förståelsen för
slottsanläggningens agrara historia och den viktiga kopplingen till Näsbyvikens
vattenrum (Nivå, 2017).
Beaktanden
Bebyggelsens generella skala reducerades efter samrådet till 2,5 våningar i
Norra parken. I Södra parken har 4,5 våningar bibehållits. I den aktuella
bearbetningen har bebyggelsen i Strandängarna mot Djursholmsvägen ytterligare
glesats ut. Vad beträffar Norra parkens planstruktur har denna stramats upp i
enlighet med en historisk planprincip och ett sammanhållet planterat gaturum har
skapats. Inför antagandet har den planerade korsningen mellan Slottsallén och
den nya lokalgatan söder om kvarteret Strandängarna flyttats cirka fem meter
norrut. Ändringen innebär en minskad påverkan på byggnadsminnet, då ett träd i
allén inte längre behöver fällas.
Bebyggelsen har förlagts med koncentration till Djursholmsvägens sträckning
samt till områden i anslutning till byggnadsminnet som sedan tidigare är
ianspråktagna för bebyggelse. Dessa områden har även i tidiga förstudier
framförts som lämpliga, t.ex. området vid kasernerna och i Norra parken. Det
utpekade skyddsområdet i byggnadsminnesförklaringen påverkas i stort sett inte
fysiskt av några ingrepp eller marköverträdelser utöver utökad hotellverksamhet i
södra slottsflygelns sockelvåning. Planförslagets visuella påverkan på
byggnadsminnet, på håll betraktat, är däremot ofrånkomlig. I barockparkens
södra del föreslås en rekonstruktion av den ramande tredje trädraden vilken
fälldes i samband med uppförandet av marinens kaserner.
Äppelträdgården söder om kasernerna sparas, beståndet av gamla äppelträd
föryngras genom nyplantering av historiska äppelsorter. Området kompletteras
med ett vård-och omsorgsboende och utvecklas med ett trädgårdscafé vilket
bedöms som positivt. Det strandnära sammanhängande stråket utmed vattnet
vårdas och utvecklas ytterligare med bättre tillgänglighet och sjönära aktiviteter i
tidigare marin miljö (för Kungliga Sjökrigsskolan, KSS). En vidareutveckling av
förslaget som lagts i tidigare utgåva av konsekvensbedömningen, är att ett större
respektavstånd till byggnadsminnet givits, genom ett tillbakadragande av
planerad ny bebyggelse från byggnadsminnets gräns med ca 4-5 meter. Vidare
har angöringsgatan flyttats två trädrader söderut så att parkens omslutande
trädplanteringar med en kompletterande tredje rad återställs och läks ihop bättre.
Exercisplanen är utformad som en grusad yta vilket bättre överensstämmer med
den marina epokens avtryck. Platsen riskerar dock att domineras av parkerade
bilar i likhet med befintliga förhållanden. (Nivå, 2017)
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Konsekvenser
En ny trädgårdsstad som anläggs på ytor som tidigare varit obebyggda (dock i
många fall redan ianspråktagna hårdgjorda eller bebyggda ytor), innebär
ofrånkomligen ett tydligt nedslag på platsen trots återhållen byggnadshöjd
anpassad gestaltning och placering av bebyggelsen med respektavstånd till
byggnadsminnet. Byggnaderna kommer att synas i omgivningen och från
angränsade befintlig bebyggelse. Det formella uttrycket i den samlade
anläggningen (slottsanläggning och därtill fogade militära byggnader) påverkas i
mindre utsträckning då hänsyn tagits till helhetsmiljön i utformningen av den nya
bebyggelsens utformning (bebyggelse och landskapsgestaltning sammantaget).
Ett nytillskott av bebyggelse tillsammans med ett iordningställande och vård av
slottsparken, strandpromenaden, äppelträdgården med café med mera,
säkerställer och utvecklar kulturhistoriska värden på längre sikt vilket är positivt.
Den sammanfattande bedömningen är att projektets utformning ur landskapsoch kulturmiljöhänseende är hanterbart och väl avvägt. I vissa delar, främst i
anslutningar mot byggnadsminnet, har hänsyn tagits till områdets befintliga
potential till vidare bearbetning, för ett bibehållet och utvecklat landskaps- och
kulturmiljövärde i den framtida miljön.
Vad beträffar landskapsbilden kring slottsgrinden har bebyggelsen dragits tillbaka
och glesats ut.
Planförslaget medför dock en försvagning av det viktiga kulturmiljöstråk som
utgörs av engelska parken, exercisplan, strandängarna och barockparken då en
samlad, storskalig parkeringsplats förslagits. (Nivå, 2017)

Ställningstagande till fråga om påverkan på kulturmiljön
Samhällsutvecklingskontoret gjorde i det inledande planskedet bedömningen att
detaljplanen kan innebära risk för påverkan på kulturmiljön.
Planförslaget innebär ett skydd för områdets kulturmiljö och naturmiljö genom att
värdefull naturmiljö avsätts som naturmark och genom varsamhetsbestämmelser
i plankartan. Planförslaget bedöms innebära positiva konsekvenser i form av
ökade rekreationsvärden och ett säkerställande av allmänhetens tillgänglighet till
området.
Sammantaget bedöms planförslaget vara väl anpassat till områdets kulturvärden
och de negativa konsekvenserna för dessa bedöms vara hanterbara.
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MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvenser av planens genomförande
Avseende naturmiljön konstateras att området hyser många intressanta och
värdefulla områden med naturvärden. Förutsättningar för värdefulla arters
fortlevnad i området bedöms vara god, då större delen av de livsmiljöerna där
arterna lever planeras att bevaras. Med adekvat skötsel av naturmarkerna
förbättras möjligheterna för naturmiljöerna och arterna ytterligare (Structor, 2017).
Med den dagvattenhantering som planeras inom planområdet bedöms flödet och
belastningen av näringsämnen och föroreningar till Näsbyviken bli lägre än
nuvarande belastning då dagvattnet idag går ut orenat. Planerad
markanvändning, med föreslaget dagvattensystem, bedöms bidra till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
Utifrån rekreation, tillgänglighet och trygghet har planområdet höga värden där
boende i de nya bostäderna kommer ha god tillgänglighet till kollektivtrafik och
rekreation. Planförslaget bedöms innebära positiva konsekvenser då
tillgängligheten och de rekreativa värdena i området ökar (ex belysta GC-vägar,
café, lekplats, brygga mm), både för boende och allmänhet och området blir
lättare och mer inbjudande att ta sig till och stanna vid. Detaljplanens
genomförande innebär att allmänhetens tillgång till planområdet och dess
strandlinje säkerställs.
Med utgångspunkt från ovan beskrivna konsekvenser för naturmiljö bedöms
planförslaget inte försvåra möjligheten att uppnå strandskyddets syfte.
Planförslagets konsekvenser för rekreation bedöms snarare bidra till att syftet
uppnås.
Delvis kommer planområdet att få mer liv och rörelse vilket genererar mer trafik
och buller i planområdet än idag, men vägarna och merparten av bostäderna
förläggs i norra delen av området nära den existerande trafiken. Riktvärden för
buller bedöms kunna innehållas i de planerade bostäderna.
Området ligger relativt lågt, bebyggelsen vid strandängen och en väg planeras i
ett område med nuvarande marknivå under +2,7 meter (RH 2000) vilket är under
länsstyrelsens rekommenderade anläggningsnivå med avseende på
översvämningar. Därför kommer dessa delar av området att fyllas upp för att
översvämningssäkra området för en stigande havsnivå. Planerad bebyggelse,
marken och vägen ska grundförstärkas och stabilitetssäkras mot Näsbyviken.
En markundersökning har genomförts för planområdet. Denna har inte påvisat
föroreningar i sådan omfattning, varken i jord eller i grundvatten, att en
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exploatering av området för bostäder bör undvikas. Dock fanns inom delar av
området förorenad mark, bland annat vid den gamla skjutbanan.
Markundersökningen påvisade att radon förekommer vilket innebär att planerade
byggnader bör utföras radonsäkert.
Utbyggnaden av hela planområdet bedöms ta cirka 4–5 år. Byggskedet kan
medföra störningar i form av buller och vibrationer från grundläggning, pålning,
schaktning och transporter. Byggarbetena och transporter under byggskedet kan
även innebära utsläpp till luft genom avgaser och damm. Naturvårdsverkets
riktvärden för byggbuller ska klaras och arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med
dokumenterat minsta miljöpåverkan bör väljas. Byggarbetet måste också
planeras så att påverkan på natur- och kulturmiljö och recipienten blir så liten
som möjligt och eventuell förorenad mark och okända fornlämningar måste
uppmärksammas och hanteras.
Sammantaget bedöms planförslaget vara väl anpassat till områdets naturvärden.
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Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun i
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och Tyréns.
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