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Sammanfattning
Fastighetsägaren till Näsby slott sedan 2008, NIAM, vill utveckla området kring Näsby slott och
detaljplanelägga området för bland annat bostäder och verksamheter. Täby kommun genomförde
med anledning av detta en förstudie för att pröva lämpligheten att utveckla området. I förstudien
belystes ett antal frågor, som grönstruktur, möjlig exploateringsgrad, funktioner och användning,
skala på bebyggelse, kulturhistorisk påverkan och rekreativa funktioner. Kommunstyrelsens
utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade 2015, med förstudien som underlag, att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för området.
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Planförslaget möjliggör utveckling av service och verksamheter (bland annat hotell- och
konferensverksamhet och idrottsanläggningar) samt nya bostäder, cirka 200 lägenheter, 8 småhus
och 120 seniorlägenheter samt ett vård- och omsorgsboende för ett 50-tal boende. Planen
möjliggör även en förskola inom området. Planen syftar också till att skydda höga natur-, kulturoch rekreationsvärden inom området och säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området.
Planområdet är beläget i södra delen av Täby kommun, söder om Djursholmsvägen och strax
söder om Roslagsbanans station Näsby allé. Områdets kärna består av slottsmiljön med Näsby
slott och tillhörande alléer och slottspark. Parken med omgivande åkermark, ängsmark och
strandzon är ca 28 hektar stor. Området fungerar idag som ett verksamhetsområde med
konferensanläggning och idrottsverksamhet, hotell, förskola och små verksamheter. Inom
planområdet finns en fotbollsplan och en strandpromenad och området nyttjas frekvent för
rekreation. Planområdet är beläget vid Näsbyviken vilken utgör en del av Östersjön och delar av
planområdet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden.
Planförslaget medför att markanvändningen till viss del ändras inom området och byggnader
tillkommer. Tillkommande bebyggelse har anpassats för att undvika påverkan på områdets höga
natur- och kulturvärden. Vissa natur- och kulturvärden kommer dock påverkas av exploateringen
då landskapsbilden kommer att förändras inom området.
De höga kulturvärdena vid Näsby slott, stallet eller parkmiljön kommer framförallt att påverkas
indirekt genom att dess omgivning och inblickarna förändras. Den nya bebyggelsen har
koncentrerats till Djursholmsvägens sträckning samt till områden i anslutning till byggnadsminnet
som redan är ianspråktagna för bebyggelse. Det utpekade skyddsområdet i
byggnadsminnesförklarade Slottsparken påverkas i stort inte fysiskt av några ingrepp eller
marköverträdelser. Det är däremot ofrånkomligt att det visuella intrycket förändras då den nya
bebyggelsen kommer att synas i omgivningen. Stor hänsyn har tagits till kulturmiljön och
landskapsbilden vid utformningen av den nya bebyggelsen och dess fronter och de höga
kulturvärdena och områdets helhetsmiljö bedöms därför påverkas i mindre utsträckning. Ett
nytillskott av bebyggelse och samtidigt iordningsställande och vård av slottspark och strandnära
nya promenadstråk samt äppelträdgård med café, tillsammans med utveckling av verksamheter i
slottsmiljön, ökar allmänhetens tillgänglighet till kulturmiljön samt säkerställer och utvecklar
samtidigt kulturhistoriska värden på längre sikt, vilket är positivt.
Avseende naturmiljön konstateras att området hyser många intressanta och värdefulla
naturvärden. Parkerna och alléerna som har de högsta naturvärdena berörs inte av exploateringen.
Ytor där husen placeras är delvis redan hårdgjorda ytor och framförallt mindre värdefulla
naturmiljöer ianspråktas. Även vattenområden ianspråktas i samband med anläggande av en
brygga i Näsbyviken samt ianspråktagande av ett dike i planområdets nordöstra del. De negativa
konsekvenserna för områdets naturmiljö bedöms sammantaget bli små.
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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.
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 således
bidra till att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
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Utifrån rekreation, tillgänglighet och trygghet har planområdet höga värden där boende i de nya
bostäderna kommer ha god tillgänglighet till kollektivtrafik och närrekreation. 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. Bullernivån för befintliga bostäder i området bedöms vara
oförändrad. 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 till en stigande havsnivå. Planerad bebyggelse,
marken och vägen grundförstärks och vägen kommer 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 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,
damning med mera. 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 höga natur- och kulturvärden
och de negativa konsekvenserna för dessa bedöms således vara små. Planförslaget innebär också
ett större skydd för områdets kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsätts
som natur- och parkmark och genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. Planförslaget bedöms
också innebära positiva konsekvenser i form av ökade rekreationsvärden och ett säkerställande
av allmänhetens tillgänglighet till området samt en lägre belastning av föroreningar till
Näsbyviken.
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Inledning
1.1

Bakgrund och syfte

Fastighetsägaren till Näsby slott sedan 2008, NIAM, vill utveckla området kring Näsby slott och
detaljplanelägga området för bland annat bostäder och verksamheter. Stadsbyggnadskontoret tog
2013 fram en förstudie för området kring Näsby slott där Täby kommun ville pröva lämpligheten
att utveckla området. I förstudien belystes ett antal frågor, som grönstruktur, möjlig
exploateringsgrad, funktioner och användning, skala på bebyggelse, kulturhistorisk påverkan och
rekreativa funktioner. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade 2015-0608 om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för området. Genomförd
förstudie ligger till grund för detaljplanearbetet.
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Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av service och verksamheter samt nya
bostäder (cirka 400-500 stycken) i ett kollektivtrafiknära läge. Planen syftar vidare till att skydda
och utveckla höga natur-, kultur- och rekreationsvärden inom området och säkerställa
allmänhetens tillgänglighet till området.

Medborgardialog
Täby kommun tillsammans med fastighetsägaren Niam bjöd in till en medborgardialog under
november-december 2015 för att höra vad kommuninvånarna och andra intresserade tyckte om
utvecklingen av Näsby slottsområde. Medborgardialogen hölls i form av ett antal workshops samt
genom en webenkät. Genomförda workshops innefattade presentation av projektet och därefter
fick deltagarna arbeta med olika frågeställningar. Efter mötet erbjöds en guidad promenad i
området. Viktiga frågeställningar var framförallt;
 Vilka styrkor och svagheter finns i området idag?
 Vad tycker du är viktigt när det gäller mötesplatser, service, trygghet, arkitektur och
platsens utformning?
Under medborgardialogen framkom synpunkter som rörde bland annat placeringen av bostäderna,
hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden samt önskemål om café och belysning av gångvägar.
Medborgardialogen har inneburit ett viktigt bidrag i det fortsatta planarbetet och utformningen av
bebyggelsen, se avsnitt 6.2.

Miljöbedömning
3.1

Behovsbedömning

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande kan
medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och planen genomgå en miljöbedömning.
Täby kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra risk för
betydande miljöpåverkan och en MKB ska därför upprättas för detaljplanen. Detta beror bland
annat på risk för påverkan på områdets höga natur-, kultur- och rekreationsvärden. Andra aspekter
som bedöms behöva utredas närmare så att ingen negativ påverkan uppstår är
dagvattenhanteringen (påverkan på vattenmiljön) och risken för översvämningar.

3.2

MKB

Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så
att en hållbar utveckling främjas. En MKB innefattar analys och bedömning av konsekvenser av
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en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med
naturresurser. Arbetet med MKB:n ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att
konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna
miljöanpassade lösningar ökar.
En bedömning görs (i den mån det är möjligt och relevant) på skalan små, måttliga eller stora
konsekvenser. Vad gäller konsekvenser kan dessa vara negativa eller positiva. För att göra den
värderande bedömningen så objektiv som möjligt är det viktigt att ange för vilka grunder varje
miljöaspekt har motiverats/värderats. Konsekvenser styrs av omfattning, frekvens varaktighet och
värdet på en aspekt. Omfattningen kan vara geografisk eller storleken av effekten. Frekvensen av
effekten kan också påverka, generellt blir effekterna större om påverkan inträffar ofta.

Områdesbeskrivning
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I detta kapitel ges en översikt av planområdet och dess närmaste omgivning. Mer detaljerade
beskrivningar av områdets förutsättningar, med avseende på t.ex. naturmiljö, kulturmiljö etc., ges
i kapitel 7.

4.1

Planområdet

Planområdet är beläget i södra delen av Täby kommun söder om Djursholmsvägen strax söder
om Roslagsbanans station Näsby allé. Områdets kärna består av slottsmiljön med Näsby slott och
tillhörande alléer och slottspark. Parken med omgivande åkermark, ängsmark och strandzon är ca
28 hektar stor. Området fungerar idag som ett verksamhetsområde med konferensanläggning och
idrottsverksamhet, hotell, förskola och små verksamheter. Inom planområdet finns en fotbollsplan
och en strandpromenad och området nyttjas frekvent för rekreation. Planområdet är beläget vid
Näsbyviken vilken utgör en del av Östersjön och delar av planområdet har höga natur-, kultur och
rekreationsvärden.
Platsen som från mitten av 1940-talet användes för militärt ändamål används inte för militär
verksamhet idag men har kvar flera militära inslag. Det finns bland annat flera kasernbyggnader,
ett mobbförråd där man förvarat militära fordon, en f.d. skjutbana mm inom området. Vid
skjutbanan och mobbförrådet finns risk för markföroreningar.

Figur 4.1 Flygbild med illustrerat planområde, Näsby slott.
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4.2

Omgivning

Planområdet gränsar till en båtklubb i nordväst, till Djursholmsvägen och Roslagsbanan i norr,
till småhus- och radhusbebyggelse i öster och till Näsbyviken i sydväst.

4.3

Planförhållanden

I aktualitetsprövningen av Översiktsplan för Täby - Det nya Täby – redovisas området som
utvecklingsområde. Ett av de övergripande målen i Täbys översiktsplan är att bygga fler bostäder
i Täby. I ÖP:n anges även målsättningen att bygga för äldre för att frigöra större bostäder för
barnfamiljer.
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För området gäller byggnadsplan N8 från 1944 som anger användningen M, militärt ändamål.
Byggnadsplanen anger en stor byggrätt. Endast en remsa utmed fastighetsgräns och vägar är
utlagda som mark som inte får bebyggas, se figur 4.2.

Figur 4.2 Gällande detaljplan inom planområdet från 1944.

Avgränsning
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den fokuserar på de
faktorer som kan leda till betydande miljöpåverkan. Innan omfattning och detaljeringsgrad
bestäms ska samråd hållas med de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen (6 kap 13 §
andra stycket miljöbalken).
Samrådsmöte avseende avgränsning av MKB-arbetet hölls med Länsstyrelsen 2016-04-01, som
ansåg att avgränsningen var rimlig.

5.1

Geografisk

Geografiskt omfattar MKB:n primärt planområdet (fastigheterna Näsby park 57:1, 57:3 och 57:4).
För vissa aspekter som t.ex. vattenmiljö, naturmiljö, tillgänglighet och landskapsbild är det
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aktuellt att ha ett större geografiskt perspektiv. Konsekvenserna beskrivs därför även för
tillämpliga delar utanför planområdesgränsen.

5.2

Saklig

5.2.1 Miljö- och hälsoaspekter
Följande miljö- och hälsoaspekter har bedömts vara av vikt att beakta inom ramen för arbetet med
denna miljökonsekvensbeskrivning:
Kulturmiljö – Slottet med alléer, stall och park är byggnadsminne. Ny bebyggelse kan innebära
en påverkan på miljön. Detta beskrivs och konsekvensbedöms.
Rekreation – Tillskapande av nya rekreationsmöjligheter, GC-vägar, tillgänglighet till området
och stranden och idrottsanläggning beskrivs. Koppling till övriga grönstråk i Täby. Strandskyddet
återinträder inom del av området och kommer i vissa delar att behöva upphävas. Konsekvenser
för rekreation och friluftsliv beskrivs.
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Vattenmiljö – Tillkommande hårdgjorda ytor och ökad biltrafik kan innebära förändringar i
dagvattnets kvalitet och kvantitet. Påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten beskrivs.
Naturmiljö – Inom området finns parker, alléer och andra naturmiljöer som kan påverkas vid en
utbyggnad av området. Alléer är skyddade av ett generellt biotopskydd som innebär att dessa inte
får skadas. Strandskyddet återinträder inom del av området och kommer i vissa delar att behöva
upphävas. Konsekvenser för naturmiljön beskrivs.
Buller – Närhet till Roslagsbanan, Djursholmsvägen och båttrafik kan påverka tillkommande
bebyggelse. Detta beskrivs och konsekvensbedöms.
Översvämningsrisker/ras och skred – Området är låglänt med närhet till Näsbyviken och området
består delvis av lös lera. Klimatanpassning av området samt risk för ras och skred beskrivs och
konsekvensbedöms.
Förorenad mark – Inom området finns skjutbana, panncentral och anläggning för förvaring av
militärfordon. Risk för påverkan från markföroreningar beskrivs därför.
Tillgänglighet och trygghet – Hur tillgänglighet och trygghet skapas inom området beskrivs och
konsekvensbedöms. Detta innefattar bl a närhet till kommunikationer, GC-vägar, belysning.
5.2.2 Miljö- och folkhälsomål
En MKB ska bl.a. innehålla en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöoch hälsohänsyn beaktats i planen.
I tabell 5.1 ges en översikt av de 16 miljökvalitetsmålen och de elva målområdena för folkhälsa.
De mål som bedömts vara relevanta för denna MKB har markerats med fet stil.
Tabell 5.1 Miljömål och folkhälsomål

MILJÖMÅL
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet

MÅL FÖR FOLKHÄLSAN
1. Delaktighet och inflytande i
samhället
2. Ekonomiska och sociala
förutsättningar
3. Barn och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
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10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

5.3

9. Fysisk aktivitet
10. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak
och spel

Tidsmässig
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Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då det
planerade bostadsområdet kan vara fullt utbyggt vilket det beräknas vara år 2021/2022.
Beskrivning görs även av konsekvenser för byggskedet.
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Alternativredovisning
En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap miljöbalken beskriva ”rimliga alternativ med
hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd”.

6.1

Planförslag

Planförslaget möjliggör utveckling av service och verksamheter (bland annat hotell- och
konferensverksamhet och idrottsanläggningar) samt nya bostäder, cirka 200 lägenheter, 8 småhus
och 120 seniorlägenheter (på platsen för befintliga kasernbyggnaderna) samt ett vård- och
omsorgsboende för ett 50-tal boende. Planen möjliggör även en förskola inom området. Planen
syftar också till att skydda höga natur-, kultur- och rekreationsvärden inom området och
säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området.
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Alla bostäder och verksamheter i området kommer att alstra trafik i olika former: gång, cykel,
kollektivtrafik och biltrafik. En trafikutredning har genomförts för planförslaget och
tillkommande bostäder i planförslaget bedöms enligt denna medföra ett tillskott av cirka 950
fordon/dygn mot Djursholmsvägen. Cirka 1 parkeringsplats för bil samt 2-3
cykelparkeringsplatser planeras per bostad.1

Figur 6.1 lllustrationsplan tillhörande detaljplan för Näsby slott (Brunnberg och Forshed 2017-10-02)

1

Rapport Trafikutredning Näsby slott, 2017-10-06, Tyréns.
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6.2

Övriga alternativ
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6.2.1 Alternativ som tagits fram av tidigare fastighetsägare
Redan på 1930-talet fanns planer på att bebygga området med bostäder. Enligt en stadsplan från
1934 planerades småhusbebyggelse över i princip hela planområdet med undantag av området
närmast Näsby slott.

Figur 6.2 Stadsplan för området från 1934.

Den förra ägaren Vasakronan hade år 2005 utbyggnadsplaner på bostäder inom området där en
relativt hög exploateringsgrad planerades samt exploatering i strandområdet med bland annat
större brygg- och kajanläggningar och en kanal, se figur 6.3. Området för Näsby Park avyttrades
när Vasakronan blev uppköpta av AP fastigheter år 20082, vilket ledde till att projektet lades ner.

AP styckar Vasakronan – säljer för sju miljarder, www.fastighetssverige.se, 18/8-2008,
http://www.fastighetssverige.se/artikel/ap-styckar-vasakronan-saljer-for-sju-miljarder-1387 (läst 7/42016)
2
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Figur 6.3 Vasakronans planer på bostadsbebyggelse och kaj- och kanalanläggningar inom området.

6.2.2 Alternativ i förstudien
Under 2013 lät Täby kommun ta fram en förstudie3 och beslutsunderlag där de undersökte tre
olika exploateringsgrader av det markerade området i figur 6.4 nedan.

Figur 6.4 Markerad yta anger området för Archus arkitekters förstudie till möjlig exploatering av Näsby park (Källa:
Archus arkitekter, s. 15, 2013)

3

Näsby slott Täby kommun Förstudie, Archus Arkitekter, 2013-08-30
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Delar av förstudiens område var kommunens samt Täby kommuns fastighets ABs mark och
fastigheter som exempelvis båtklubbens område.
I förstudien togs tre förslag på exploateringsgrad fram, Small, Medium samt Large, vilka beskrivs
nedan.
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Förstudiens exploateringsförslag small
I alternativet small planerades för ca 260 bostäder, som består av lägenheter i flerbostadshus och
för radhus och villor exklusive bostäder i kasernerbyggnaderna. Förslaget medger 280
parkeringsplatser. Flerbostadshusen är koncentrerade till området för Strandängarna, som även
är markerat med en röd cirkel i figur 6.5. En del av radhusen och villorna är lokaliserade till
strandängarna men framförallt till området för Ängen, till höger i figuren nedan.

Figur 6.5 Områdesfördelning för förstudiens alternativ small (källa: Archus arkitekter, s. 31, 2013)

I figur 6.5 ovan är området med den ljusblå markeringen även fortsättningsvis mark för
båtsällskapet och det ljusgula för bryggor eller kaj, det ljusgröna området är planerat för sport och
fritidsaktiviteter, de gula delarna utgör områden för bostäder samt de gröna delarna områden för
rekreation och natur samt och besökscentrum. Figuren ovan visar även området som planeras för
äldreboende och bostäder mm, där logementsbyggnaderna är lokaliserade idag.
Figur 6.6 illustrerar utbyggnadsplanen för exploateringsgrad small där den röda cirkeln markerar
området där flerbostadshusen förläggs och den blå cirkeln markerar de området där merparten av
radhus och villor placeras.
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Figur 6.6 Utbyggnadsplan small (källa: Archus arkitekter, s 32, 2013).

Värt att notera för förslaget är att vassområdet söder om Strandängängarna grävs ut för att öppna
upp en vattenspegel mellan husen vid Strandängarna som förses med bryggor och vistelseytor på
trädäck.
Förstudiens exploateringsförslag medium
I alternativ medium planerades för ca 360 bostäder som består av lägenheter i flerbostadshus och
bostäder för radhus och villor exklusive bostäder i kasernerna. Förslaget medger 390
parkeringsplatser. Liksom alternativ small är flerbostadshusen koncentrerade till strandängarnas
läge samt väster och öster om dem i den norra delen av området, vilket innebär att området för
båtsällskapets parkerings- och båtuppställningsyta tas i anspråk och båtuppläggning får ske på
andra sidan vägen mot Roslagsbanan, se anvisningen i figur 6.7.
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Figur 6.7 Områdesfördelning för förstudiens alternativ medium (källa: Archus arkitekter, s.33, 2013).

Liksom alternativ small så grävs vassområdet söder om Strandängarna ut för att öppna en
vattenspegel mellan husen vid strandängarna som förses med bryggor och vistelseytor på trädäck.

Figur 6.8 Utbyggnadsplan medium, de röda markeringarna anger var de nya flerbostadshusen är lokaliserade relativt
alternativ small (källa: Archus arkitekter, s. 34, 2013)

MKB Näsby slott
M1600001
2017-10-09, s 17 (73)

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

Förstudiens exploateringsförslag large
I alternativ large planerades för ca 480 bostäder som består av lägenheter i flerbostadshus samt
för radhus och villor. Förslaget medger 485 parkeringsplatser.

Figur 6.9 Områdesfördelning för förstudiens alternativ large (källa: Archus arkitekter, s.35, 2013).

Liksom alternativ small och medium är flerbostadshusen koncentrerade till strandängarnas
område plus ett hus mellan befintliga huskroppar i norra delen av området. De utökade antalet
villor och radhus är placerade mellan vattnet och strandängarna samt i området för Alléerna i
nordöst och några i Äppelträdgården utöver vad som finns i small och medium, se figur 6.8 ovan
och figur 6.10 nedan.
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Figur 6.10 Utbyggnadsplan large, de röda markeringarna anger var de utökade antalet villor och radhusen är
lokaliserade relativt alternativ medium (källa: Archus arkitekter, s. 34, 2013)

6.2.3

Alternativ i planprocessen

Alternativ bebyggelseutformning
Kommunen beslutade att gå vidare med en utveckling av förstudiens exploateringsförslag small4
för att detta bäst bedömdes kunna anpassas till områdets höga kultur-, natur- och
rekreationsvärden. Planområdet är också mindre än förstudiens exploateringsförslag där delar av
båtklubbens båtuppställningsyta fanns med.
2015 togs ett förslag fram som innefattade cirka 340 bostäder och 120 seniorbostäder, exkl vårdoch omsorgsboendet. Detta förslag redovisades i en medborgardialog, se kapitel 2, och
konsekvensbedömdes med avseende på viktiga miljöaspekter som bland annat natur- och
kulturmiljö och landskapsbild.

4

Inriktning för fortsatt planarbete för Näsby slott, protokoll 2015-06-08, Kommunstyrelsens utskott för
stadsbyggnad och miljö, Täby kommun
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Strandängarna

Norra parken
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Södra parken

Slottsvägen/Skogsbrynet

Figur 6.11 Situationsplan 2015-04-24. Antal cirka 336 bostäder +120 Silverlife seniorlägenheter + ca 50 platser för
vård och omsorgsboende.

Justeringar av förslaget från 2015 gjordes med beaktande av genomförda konsekvensutredningar
och synpunkter som inkom i medborgardialogen. Följande huvudsakliga förändringar gjordes till
ett förslag som daterades 2016-04-04 (se figur 6.11 ovan);
Slottsvägen/Skogsbrynet
 Småhusbebyggelsen är flyttad till en placering längs med skogsbrynet som landskapsoch kulturmiljöanalysen anser är tålig
Strandängarna
 Bebyggelsen har flyttats betydligt längre bort från vattnet för att spara ett större
strandområde
 Bebyggelsen har placerats kring en lokalgata som går mellan båtklubbens infart och
entréallén till Slottsområdet
 Bollplanen är placerad intill entréallén
Norra parken
 Två flerbostadshus har tagits bort från gräsmattan/hällen med ankaret direkt söder om
Slottshallen/Friskis
 Småhus direkt öster om Slottshallen har ersatts med två flerbostadshus
 En grönyta har skapats i mitten av området med en gångförbindelse igenom
 Flerbostadshusen direkt norr om slottsparken har flyttats längre norrut bort från
slottsparken
Södra parken
 Seniorbyggnaderna har flyttats söderut längre bort från slottsparken och även österut
längre bort från slottet
 Ett trädgårdscafé har ritats in i södra delen av äppelträdgården i anslutning till allén.

MKB Näsby slott
M1600001
2017-10-09, s 20 (73)

Norra parken
Strandängarna
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Södra parken

Slottsvägen/Skogsbrynet

Figur 6.12. Illustrationsplan 2016-04-04. Förslaget innehöll 336 bostäder och 120 seniorlägenheter (på platsen för
kasernerna), exklusive vård- och omsorgsboendet.

Förslaget har därefter bearbetats tillsammans med kommunen och anpassats efter politiska
direktiv för att hitta en utformning som på bästa sätt tillgodoser många olika intressen. Följande
huvudsakliga förändringar har gjordes till ett förslag daterat 2016-04-21, se figur 6.13 med
förklarande text nedan.

Strandängarna

Norra parken

Södra parken

Figur 6.13 Illustrationsplan enligt förslag daterat 2016-04-21.
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Slottsvägen/Skogsbrynet
 All bebyggelse har tagits bort (tidigare 26 st småhus)
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Strandängarna
 Bebyggelsen söder om lokalgatan har tagits bort
 Bebyggelsen mellan Djursholmsvägen och lokalgatan har:
o Mindre byggnadsvolymer med trädgårdsstadskaraktär
o Färre antal våningar (Husen närmast Djursholmsvägen är 3,5 vån och
resterande är 2,5 vån. Tidigare var de 4,5 vån, 3,5 vån och 2,5 vån)
o Luftigare bebyggelsestruktur med allmän plats mitt i kvarteret
o Bättre siktlinjer från Djursholmsvägen mot slottet
 Färre antal bostäder (minskat till cirka hälften)
 Ett parkstråk går mitt igenom området i nordsydlig riktning. Det kopplar ihop
strandområdet och Djursholmsvägen
Norra parken
 Småhusen i den centrala delen har ersatts med mindre flerbostadshus i 2,5 vån
 Flerbostadshusen norr om Slottshallen har vinklats och kompletterats med en 2,5 vån
byggnad
 Byggnaderna direkt öster om Slottshallen är 3,5 vån och trappar succesivt ner via 2,5
vån och slutligen i 2 våningar i småhusen mot norr och öster
 Gångförbindelsen snett genom området är förtydligad
 Tydligare grönyta mitt i området

Strandängarna

Norra parken

Södra parken

Figur 6.14 Illustrationsplan 2016-07-06. Förslaget innehöll 239 lägenheter, 14 småhus och 120 seniorlägenheter (på
platsen för kasernerna), exklusive vård- och omsorgsboendet med 54 vårdplatser.
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Förslaget har därefter bearbetats ytterligare tillsammans med kommunen och anpassats efter
politiska direktiv för att hitta en utformning som på bästa sätt tillgodoser många olika intressen,
se figur 6.14 ovan. Följande huvudsakliga förändringar gjordes till förslaget 2016-07-06.
Strandängarna
 Mindre parkrum i kvarteren för en bättre balans och få in ”mer luft”.
 Ett av flerbostadshusen har placerats på tvären istället för längs med Djursholmsvägen.
 Bebyggelsen och lokalgatan är flyttad längre norrut mot Djursholmsvägen vilket ger ett
större strandområde.
Södra Parken/Vårdboendet
 Ny utformning av vårdboendet.

Norra parken
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Strandängarna

Södra parken

Figur 6.15 Illustrationsplan 2016-09-16. Förslaget innehåller 239 lägenheter, 14 småhus och 120 seniorlägenheter
(på platsen för kasernerna), exklusive vård- och omsorgsboendet med 54 vårdplatser.

Efter ett yttrande från länsstyrelsen, daterat 2016-08-26, i kulturmiljöfrågan har följande
justeringar gjorts i planförslaget jämfört med situationsplan daterad 2016-07-06:
 De åtta seniorbostadshusen i södra parken är flyttade längre söderut och ligger nu längre
ifrån byggnadsminnet än nuvarande kasernbyggnader.
 Befintlig gårdsgata norr om seniorbostäderna och mellan befintliga allérader är flyttad
längre söderut och ligger nu utanför byggnadsminnet och även söder om den nya tredje
alléraden.
 I befintlig parkeringsrad direkt norr om slottsparken har ett antal parkeringsplatser på
jämna mellanrum ersatts med låga häckar. En häck kommer även planteras söder om
och längs med hela parkeringsraden. Dessa två åtgärder mjukar upp övergången mellan
slottsparken och befintlig parkering.
I april och maj 2017 reviderades situationsplanen ytterligare något. Framför allt flyttades hus i
norra delen av området längre från allén, antalet lägenheter och bostadshus har minskat och
vårdboendet i Södra Parken har fått en annan byggnadsform.
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Det iterativa arbetet med utformningen inom planområdet och konsekvensbedömningar av olika
alternativ resulterade i det planförslag som illustreras i figur 6.1. Detta är det planförslag, daterat
2017-05-30, som redovisas och bedöms i denna MKB.
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Alternativ för översvämningssäkring
Delar av området för strandängarna ligger lågt i relation till förväntade framtida vattenstånd vilket
kräver översvämningsskyddade åtgärder som utretts i en förstudie5 där följande 2
översvämningssäkringsalternativ undersöktes:
 Förberedelse för framtida översvämningsskydd, vilket innebär att mark reserveras så att
översvämningsskydd i form av vallar kan anläggas när det blir aktuellt, som klarar ett
vattenstånd på + 2,7 m (RH 2000).
 Uppfyllnad av mark till en nivå på 2,7 m (RH 2000)
Kommunen valde att gå vidare med alternativet att fylla upp marken för att säkerställa att ingen
översvämning sker av området i framtiden. En invallning ger mindre möjligheter till avrinning av
dagvatten och skapar istället behov av pumpning vid nederbörd i samband med höga havsnivåer.
Dessutom kan utfyllnaden göras av infiltrerande material så att det i praktiken skapas ett stort
dagvattenmagasin under delar av området som ytterligare minskar avrinningen samt närings- och
föroreningstransporten till Näsbyviken.
Sammanfattning
Planförslaget har enligt ovan tagits fram i en iterativ process och är ett resultat av olika
anpassningar till genomförda konsekvensutredningar samt den medborgardialog och politiska
diskussion som förts. Det slutliga planförslaget, se figur 6.1, innehåller cirka 200 lägenheter, 8
småhus och 120 seniorlägenheter (på platsen för kasernerna) exklusive vård- och omsorgsboende
för ett 50-tal boende. Detta är något färre bostäder än kommunens small-alternativ i förstudien
från år 2013 som innehåller 258 bostäder exklusive kasernerna.

6.3

Nollalternativ

Nollalternativet beskriver förväntad utveckling om inte detaljplanen genomförs. Nollalternativet
utgår ifrån gällande planer och beslut. För Näsby park finns det två scenarion av nollalternativet,
där ett scenario är militär verksamhet och det andra en gradvis stagnation av dagens
markanvändning.
6.3.1 Militär verksamhet
Enligt gällande detaljplan är det möjligt att bebygga större delen av planområdet för militär
verksamhet, se figur 4.2. Området skulle därför kunna övergå till militär verksamhet som kan
bedrivas och utvecklas inom området. En utveckling av militär verksamhet skulle till exempel
kunna vara tillbyggnader av kontor, förråd, övningsytor och inhägnad av området I
nollalternativet skulle allmänhetens tillgänglighet till området inte vara säkerställd då det med
gällande plan är fullt möjligt att bebygga och stängsla in hela planområdet. Området skulle kunna
hägnas in och inte vara tillgängligt för allmänheten.
6.3.2 Gradvis stagnation av dagens markanvändning
Befintliga verksamheter på området har tillfälliga bygglov, något som inte kan förlängas. Om
befintlig verksamhet ska fortsätta behöver en ny detaljplan tas fram för att möjliggöra nuvarande
användning. En sannolik utveckling om planen inte genomförs bedöms vara att nuvarande
verksamhet kvarstår under en tid. På sikt kan verksamheterna behöva läggas ned då området
troligen får svårt att bära sig och utvecklas. Grönytorna i planområdets norra del skulle då inte
bebyggas och inga vägar skulle tillkomma. Antalet bilar som trafikerar området skulle inte öka i
någon betydande utsträckning jämfört med idag och ljudmiljön skulle inte förändras märkbart i

5

Näsby slott översvämningsrisk - Översvämningssäkring av Näsby slottsområdet, Sweco, 2017-10-06
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området. I detta scenario skulle naturmiljön bestå och utvecklas fritt i området och inga arbeten i
vattenområde skulle ske.
Renovering och upprustning av området så att dess kvaliteter ur ett rekreations-, kultur- och
naturmiljöperspektiv bevaras och utvecklas, så som intentionerna är i planförslaget, skulle med
största sannolikhet inte ske. Områdets värdefulla träd och parkplanteringar skulle inte vara
skyddade genom utökade marklovsbestämmelser. I nollalternativet skulle inga nya
rekreationsvärden i form av lekplatser eller bryggor tillkomma. Dagvattnet skulle även
fortsättningsvis gå ut orenat från planområdet.
I nollalternativet tas inget helhetsgrepp för området med avseende på exempelvis upprustning,
skötsel av parker och naturmiljö, dagvattenhantering, rekreation, allmänhetens tillgänglighet,
belysning etcetera.
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Miljö- och hälsokonsekvenser
I detta kapitel beskrivs miljö- och hälsokonsekvenser av planens genomförande.
Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom planområdet och dess
omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. Konsekvensbedömningen görs med
utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i enlighet med planförslaget. Både positiva och
negativa konsekvenser beskrivs.

7.1

Kulturmiljö

Kulturmiljö är den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet genom tiderna och som
därigenom berättar om människors liv och vår historia. Landskapsbilden utgör den visuella
upplevelsen av landskapet och dess beståndsdelar och uppbyggnad. Avseende Näsbys alléer
berörs dessa i nästa avsnitt, 7.2 Naturmiljö.
7.1.1 Bedömningsgrunder
Byggnadsminne (Kulturmiljölagen 1988:950, 3 kap)
En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för
byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt KML (1988:950)
3 kap. får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.
När en byggnad förklaras för byggnadsminne, anger länsstyrelsen på vilket sätt byggnaden skall
vårdas och underhållas och i vilka avseenden den inte får ändras. Föreskrifterna får också
innehålla bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall hållas i sådant skick att
byggnadsminnets utseende och karaktär inte förvanskas. (Kulturmiljölagen 1988:950).
Plan och bygglagen (PBL 2010:900)
Plan och bygglagen innehåller bland annat varsamhetsbestämmelser samt förbud mot
förvanskning som berör Näsby slott. ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas” (PBL 8:13) PBL berör
även att underhåll ska vara hänsynsfullt så att byggandens karaktärsdrag bevaras. (PBL 8:14 och
8:16).
Europeiska landskapskonventionen
Sverige har undertecknat den Europeiska landskapskonventionen vars mål är en rikare livsmiljö
där alla kan delta i utformningen. Dess medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering av
europeiska landskap. Konventionen innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd.
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Täby kommuns miljöplan6
I Täbys miljöplan är ett av målen att naturen ska förvaltas så att rekreations- och kulturhistoriska
värden och den biologiska mångfalden gynnas. Kulturhistoriska värden som alléer, fornminnen,
åkerholmar, torp och dylikt ska vårdas.
Täbys bevarandeplan
1987 antog Täby kommun sin bevarandeplan, som fortfarande gäller7. Planens syfte var i
huvudsak att bevara de stora områden av kulturhistoriskt värde som finns i kommunen så att
helheten i kulturlandskapet består för framtiden. Planen berör tre delar; kulturhistoriskt värdefulla
områden, byggnader samt fornlämningar. Ett av målen i Täbys ÖP8 för det kulturhistoriska
landskapet är att dess rumsliga strukturer ska värnas, som gränser, brukningssätt, vägar,
bebyggelselägen och alléer (Täby ÖP, s 44, 2014).
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RUFS 2010
Ett av planeringsmålen i RUFS 2010 är att värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska
värnas och vidareutvecklas.
7.1.2 Förutsättningar
En landskaps- och kulturmiljöanalys9 har arbetats fram för planområdet för att beskriva Näsby
slotts värden och en konsekvensbedömning10 har gjorts för landskapsbilden och kulturmiljön för
att beskriva påverkan från planerad bebyggelse. Nedanstående beskrivningar och bedömningar
med avseende på naturmiljön är hämtade från dessa utredningar.

Figur 7.1 Näsby slott (Per Nelson, 2015)

Näsby slott med parkmiljö och alléer har anor från 1670-talet. Näsby slott anlades efter
Nicodemus Tessin d ä:s ritningar från 1665 och består av en tvåvåningshuvudbyggnad med
flyglar. Huvudbyggnadens tak har försetts med en lanternin tänkt som ett lusthus, i vilket man
6

Miljöplan för Täby kommun 2010-2014, Täby kommun
Förstudie Archus arkitekter
8
Täby Översiktsplan 2010-2030, 2014
9
Landskaps- och kulturmiljöanalys av Näsby slott och dess omgivning, Nivå Landskapsarkitektur AB och
Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, 2016-10-26.
10
Näsby slott, Konsekvensbedömning Landskaps- och kulturmiljö, Nivå Landskapsarkitektur AB och Per
Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB, 2017-10-06.
7
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skulle kunna äta på sommaren. Park och alléer anlades i enlighet med Tessin d. ä. ritningar i
succesiva utbyggnadsetapper under 1700-talet. Slottet byggdes om 1731. Under 1800-talets slut
förföll slottet och efter en brand 1897 var det i mycket dåligt skick. Slottet restaurerades 1903-04
efter ritningar av E Josephson. I förbindelse med slottet byggdes 1913 ett tavelgalleri. Sjögård
och terrass mot Näsbyviken och delar av barockparken utvecklades under influens av den
engelska landskapsparken under senare hälften av 1700-talet, då även trädgårdsanläggningar med
drivhus och orangeri söder om barockparken anlades. Näsby förvärvades 1941 av staten och
tillbyggdes med en kontorsflygel, senare ombyggd till hotell. Slottet inrymde Sjökrigsskolans
kanslihus och tavelgalleriet samlingssal från 1943.

Figur 7.2 Landskapsutveckling av planområdet (Nivå, 2016)

Näsby slotts slottsbyggnad och stall är byggnadsminnen. Byggnadsminnet inbegriper även ett
restriktionsområde bestående av slottsparken samt alléerna kring slottet och stallet, se markering
i figur 7.2. Näsby slott omfattas även av Plan och bygglagens varsamhetsbestämmelser samt
förbud mot förvanskning. I Täbys ÖP anges planområdet som kulturhistoriskt intressant miljö
med höga kulturvärden11. I förstudien12 till utveckling av planområdet (2013) dras slutsatsen att
hänsyn ska tas till Näsby slott och barockträdgård som är byggnadsminne och har kulturhistoriska
värden, se figur 7.3.

11
12

Täby ÖP 2010-2013, Täby kommun, 2014
Näsby Slott Täby kommun – Förstudie, Archus Arkitekter, 2013
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Figur 7.3 Kringliggande restriktionsområde för byggnadsminnet Näsby slott och stall 13 (källa: Fornsök, 2016).

Landskapsanalysen för området visar öppna och slutna partier, stråk, nuvarande barriärer,
siktlinjer samt landmärken i området, där område A utgör strandängarna, B norra parken, södra
parken utgörs av byggnaderna över område C, se figur 7.4.

Figur 7.4 Landskapsanalys (Nivå, 2016)

13

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10010401830002
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Som landskapsanalysen beskriver i figur 7.4 är det flera öppna partier inom området, dessa består
mestadels av öppna gräsytor med byggnader som bl.a. slottet, stallet och genom barriärer som
parkens anläggning samt igenväxta och sly liknande partier vid strandängarna. Genom området
finns det flera stråk, ett längs stranden/vattenlinjen och några över gräspartierna där närboende
rör sig.
Figur 7.5 nedan illustrerar den aktuella situationsplanen från 2010 med slottet, stallet, alléer och
parkmiljön. Lindallén norr och öster om slottet är daterade till 1668. Den södra allén anlades runt
1750. Det finns även en lindallé längs med Djursholmsvägen som uppkom 1845, men denna
ligger inte inom planområdet. De alléer som är kvar, ligger öster om slottsparken samt söder och
delvis norr om slottet, längs med vattnet.
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Strandängarna

Norra parken

Södra parken

Slottvägen
Figur 7.5 Situationsplan (Nivå, 2016)

Utöver slottet, stallet och parken består området av följande områden:
Strandängarna
Ytan för strandängarna består av gräsbevuxna öppna klippta grönytor. Lite längre ner mot vattnet
är ytan mer beväxt av ridåer/dungar. Området begränsas av enstaka parkeringsytor och träd samt
Djursholmsvägen med bebyggelse i norr.
Norra parken (ej slottsparken)
Består dels av gräsbevuxna öppna klippta ytor med några förhöjningar i landskapet och sparade
träddungar norr om slottsparken. Samt hårdgjorda parkeringsytor närmast slottsparken, samt
befintlig bebyggelse såsom pannhus med skorsten, annexbyggnader mm. Området begränsas i
norr av Djursholmsvägen med befintlig bostadsbebyggelse och i öster av låga enplans kedjehus
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utmed Carl Robert Lamms väg. I söder begränsas området av slottsparken och i väster av
slottsallén och slottshallen.
Södra parken (ej slottsparken)
Bebyggelsen i södra parken består av kasernbyggnader, samt ett stort träförråd som härrör från
den militära byggnationen på 1940-talet14. Byggnaderna är uppförda i tegel med valmades
tegeltäckta sadeltak i tre våningar plus vind med höga våningshöjder. Kasernbyggnaderna ger ett
påtagligt avtryck på platsen i anslutning till byggnadsminnet.
Slottsvägen/Skogsbrynet
Området ligger vid en befintlig skjutbana. I söder och öster om Slottsvägen finns idag friliggande
villor.
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De rödmarkerade området kring Näsby slott och park är kulturhistoriskt känsliga och de gröna
partierna i figur 7.6 nedan visar de tåligare delarna av miljön. I de fall ett delområde både är
känsligt och tåligt, exempelvis i form av samhällshistoriska och arkitektoniska värden och låga
landskapsvärden (rekreation och upplevelse), har detta redovisats genom röd-grön skraffering.

Figur 7.6 Samlat kulturmiljövärde (Nivå, 2016)

Näsby slott med omgivande parkanläggningar utgör sammanfattningsvis än idag en
sammanhållen miljö med stora kulturhistoriska värden, både konsthistoriska och konstnärliga
värden. Enligt kulturmiljöanalysen besitter slottsbyggnad och park höga arkitekturhistoriska
värden. Parkens gestaltning med stark rumslig koppling mellan park och slottsbyggnad har
mycket höga upplevelsevärden. Parklindarna från 1700-talet, fruktträd och konstföremål har ett
högt dokumentvärde och bidrar även till parkanläggningens höga upplevelsevärden. Kungliga
14

Dp 1943, militärt ändamål

MKB Näsby slott
M1600001
2017-10-09, s 30 (73)
Sjökrigsskolans, KSS, byggnadsavtryck på Näsby är relativt stora och är intressanta ur ett
samhällshistoriskt perspektiv, och många av byggnaderna har arkitektoniska kvaliteter.
Helhetsmiljön kring slottet, trädgården, vattnet och alléerna erbjuder stora upplevelsevärden ur
både bebyggelsehistoriskt som landskapshistoriskt perspektiv.
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7.1.3 Konsekvenser planförslag
Det aktuella planförslaget har succesivt vuxit fram då olika förslag tagits fram och bedömts
under planprocessen och revideringar av dessa har gjorts som anpassningar till den värdefulla
kulturmiljön och landskapsbilden, i enlighet med DIVE-metodens arbetssätt15. Den föreslagna
exploateringen, som visas i figur 6.1, är anpassad till kulturmiljön och föreslagen bebyggelse är
därför koncentrerad till de tåliga delarna av området, dvs. strandängarna i nordväst, norra parken
(norr om slott och park) samt södra parken (söder om slott och park).
Inom byggnadsminnets begränsningsområde uppförs ingen ny bebyggelse men två mindre
förrådsbyggnader som saknar kulturhistoriska värden rivs. Takfotshöjder på ny bebyggelse och
avstånd till parkmiljö och värdefulla träd och alléer, har värderats som viktigt, dels för att skapa
ett visuellt respektavstånd till byggnadsminnets område med siktlinjer, men även för att kunna
återplantera borttagna träd och rader av träd i en framtid och därmed säkerställa parkens framtida
utveckling och förnyelse. Konsekvenser för de olika delområdena sammanfattas nedan.
Strandängarna
Den nya bebyggelsen som utgör ett smalt kvarter utmed Djursholmsvägen kommer vara något
högre än omgivande byggnader utmed vägen. Bebyggelsen förtätar och tydliggör
vägsträckningen mer än mot dagens uttryck. Bebyggelsens placering som helhet medför en viss
ökad visuell avskärmning av landskapet från Djursholmsvägen över strandängen mot slottet men
ger fina inblickar mellan byggnaderna ner mot strandängarna, speciellt i den gröna parken mitt i
kvarteret. Bebyggelsen lämnar ett stort respektavstånd till vattnet med strandängar som
iordningsställs med promenadvägar samt en ny bollplan som i princip behålls i samma läge som
idag. De kvarvarande strandängarna återställs och vårdas samt tillgängliggörs och förädlas
samtidigt, vilket bedöms som positivt.

Figur 7.7 Illustration av den nya bebyggelsen vid Strandängarna. Illustration av Brunnberg och Forshed.
15

Kulturmiljöanalys, en
Riksantikvarieämbetet 2009.

vägledning

för

användning
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Norra parken
I vårdplanen pekas entrén med vakthus och grindar ut som en viktig del för upplevelsen av
området som helhet, vilken behålls. Den befintliga bebyggelsen i området som rivs har inte
bedömts ha något större kulturhistoriskt värde. På de ytor som idag utgör grönytor hålls
bebyggelsen låg och småskalig, med dels fristående hus i två våningar, samt som kopplade parhus
i en närmast kvadratisk kvartersform. Utefter slottsallén föreslås fristående byggnader i 3,5
våningar, med insprängda luftiga grönytor emellan. Den stora idrottshallen i området blir även
fortsättningsvis volymmässigt den dominerande byggnaden på platsen. Den omgivande
bebyggelsen utmed området i norr och öster ges ett respektavstånd med gröna ytor mellan
befintlig och föreslagen ny bebyggelse. Genom den planerade angöringsgatan och gårdsmarken
som planeras mellan den nya bebyggelsen och parken åstadkoms ett brett respektavstånd till
byggnadsminnet. Den natur som bevaras i väster och sydöst och den befintliga parkeringen
medverkar till att skapa öppenhet och sikt samt bevarad rumsbildning vid närmandet till slottet
från slotttsallén. Området som idag är avskärmat åt öster öppnas upp och tillgängliggörs. Det idag
visuellt öppna landskapet i Norra parken med utblickar påverkas av att ny bebyggelse tillkommer
och Från Carl Roberts Lamms väg i norr påverkas känslan av öppenhet, genom att fältet bebyggs.
Södra parken
De nuvarande kasernbyggnaderna som har ett samhällshistoriskt och arkitektoniskt värde
föreslås rivas då de bedömts som olämpliga som bostäder och kontor. Därmed försvinner en
fysisk årsring i slottsområdets närhet. Mässbyggnaden är kvar som ett tydligt minne från
militärens tid. Det marina avtrycket i området från sjökrigsskolans verksamhet i området
bevaras genom att byggnader och andra avtryck från denna tid sparas samt att flera av dessa ges
skyddsbestämmelser i plankartan.
De nya byggnaderna uppförs som åtta stycken punkthus. Den nya bebyggelsen förskjuts söderut
i förhållande till kasernernas läge som en kompensationsåtgärd för att ge ett ökat respektavstånd
till slottet. Detta möjliggör angöringsgata söder om en nyplanterad tredje trädrad (en tredje
trädrad fanns tidigare vilken fälldes i samband med uppförane av marinens kaserner). För att
kompensera att kasernerna försvinner så har även tegel valts som fasadmaterial i uttrycket och
skalan i takfotshöjd har behållits och är desamma som kasernernas höjd och för att knyta an till
historien. Den visuella påverkan på platsen bedöms bli ungefär densamma som idag. Eftersom
de nya byggnaderna blir fler till antal fast mindre i skala och volym (punkthus), skapas dock
öppnare rumsbildningar mellan husen och nya siktlinjer mellan byggnaderna, vilket bedöms
som en kvalitet för upplevelsen av slottet och slottsparken. Återskapandet av barockparkens
tredje allérad utgör en positiv förstärkning av byggnadsminnets helhetsmiljö.
Samlad bedömning
Ny bebyggelse i området som helhet har anpassats och placerats utifrån en känslig-tålighetsanalys
i landskaps- och kulturmiljöanalysen. Känsligt-tålighetsanalysen fokuserar på bevarande och
utveckling av byggnadsminnets höga kulturvärden med dess skyddade byggnader, samt de ur
samlad landskapssynpunkt värdefullaste delområdena.
Planförslaget medför att landskapet runt Näsby slott, särskilt i dess norra och nordvästra delar
påverkas och förtätas och utvecklas med nya byggnader och vägar, här kommer landskapsbilden
att ändras och förtätas mot idag. Ny bebyggelse koncentreras till idag bebyggda och hårdgjorda
områden norr och söder om slott och slottspark. Antalet stora parkeringsplatser kommer att
minska. Även södra delen av äppelträdgården söder om slottsparken kommer att förändras och
påverkas av bebyggelsen medan den norra delen av detta delområde ur landskapssynpunkt inte
förändras, trots att kasernerna ersätts med bostadsbebyggelse. Förslaget innebär att de storskaliga
öppna landskapspartierna mot Näsbyviken i väster och mot den skogbeklädda landformen i öster
bevaras.
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Positiva konsekvenser med planförslaget utgörs av utveckling och vård av byggnadsminnet med
park och byggnader. Planförslaget möjliggör att slottets kulturvärden och dess inneboende
kvaliteter i anslutning till slottspark och sjösida kan synliggöras och tillgängliggöras i högre grad
än idag. Planförslaget innebär stärkt kontakt med sjön och strandängar vilket ökar förståelsen för
anläggningens historiska placering i landskapet med sin huvudfasad och angöring från sjösidan.
Planförslaget innebär även återställande av äppelträdgården i dess södra del. Här byggs även ett
vård-och omsorgsboende samt trädgårdscafé som delvis påverkar öppenheten i landskapet, men
som samtidigt bidrar till kvalitéer.
Bebyggelsemässigt rivs de stora tegelkasernerna från 1940-talet samt ett antal andra sentida
byggnader i området. Kasernerna har ett samhällshistoriskt värde och ett visst arkitektoniskt
värde. Rivningen påverkar den tydliga avläsbarheten av bebyggelsen från den marina tiden,
Kungliga Sjökrigsskolan KSS verksamhet. Flera byggnader bevaras dock från denna epok inom
området (exv. mässen och grindvaktsstugan) för att synliggöra och ta tillvara spår från den
militära verksamheten som en kvalitet i planeringen av ny bebyggelse. För att tydliggöra att den
militära verksamhetens avtryck även tas till vara. Samtidigt utgör rivning av kasernerna
möjliggörande till ny placering av byggnader som tar större hänsyn till respektavstånd till
byggnadsminnet och ger möjlighet till återställande av saknad trädrad i södra slottsparken samt
ökad genomsikt och tillgänglighet till slottsparken mellan byggnaderna.
Planförslaget innebär, jämfört med nuläge och nollalternativ, ett större skydd genom
skyddsbestämmelser/ varsamhetsbestämmelser. Planförslaget bedöms ge positiva konsekvenser
för den nära slotts- och parkmiljön och dess verksamheter som utvecklas och tillgängliggörs i
högre grad. Detta bedöms även innebära en större ekonomisk möjlighet till bevarande och
upprustande, respektive skötsel av befintliga byggnader och trädgårdar inom planområdet.
7.1.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
I den kulturhistoriska konsekvensbedömningen konstaterades följande framgångsfaktorer för det
fortsatta arbetet (Per Nelson Byggnadsvårdsbyrå AB och Nivå landskapsarkitektur AB, 2016).
 Det är viktigt att lyfta fram och förädla slottets kulturhistoriska interiörkvaliteter och
tillföra nya verksamheter, kopplade till det nya områdets nytillskott och utökade behov.
(se vårdprogram)
 Viktigt att utreda och utföra tillgänglighetsförbättrande åtgärder i slottet och slottsparken.
(se vårdprogram)
 Viktigt att levandegöra slott, slottspark och kulturlandskap som en uttalad integrerad
tillgång och del i detaljplanearbetet med arkitektoniskt nytillskott och
verksamhetstillskott.
 Viktigt att vidareutveckla och detaljera de platsspecifika och landskapshistoriskt
förankrade motiven för utemiljön i de föreslagna bebyggelseområdena.
 Viktigt att fortsätta värna om en återhållen och ”formell” prägel och förhållningssätt i
mötet mellan ny bebyggelse och byggnadsminnet.
 Viktigt med samarbete genom hela planprocessen och utförandet mellan fastighetsägare,
arkitekt, byggnadsantikvarie och landskapsarkitekt.
 Fortlöpande samråd med länsstyrelsens kulturmiljöenhet.
 Antikvarisk konsekvensbeskrivning/motivbeskrivning över förslag till ändringar
upprättas i samband med bygglov enl. PBL och tillståndsprövning enligt KML.
Ett kvalitetsprogram16 har tagits fram för planområdet som beskriver och konkretiserar
principerna för stadsrummens och bebyggelsens utformning. I programmet läggs riktlinjer fast
16

Gestaltning och kvalitetsprogram Näsby Slott, Brunnberg och Forshed, 2017-05-10.
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för användning av material, färgsättning, vegetation, belysning och andra element, som ger
området och bebyggelsen önskad karaktär. Detta så att kan området behålla sin specifika karaktär
och identitet.

7.2

Naturmiljö
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7.2.1 Bedömningsgrunder
Täbys miljöplan
I Täbys miljöplan (2010) med målsättningen halva Täby grönt är ett effektmål att naturen ska
förvaltas så att rekreations-, kulturhistoriska värden och den biologiska mångfalden gynnas. För
att nå dessa finns följande åtgärder
 Grönkilssambanden ska bevaras och utvecklas.
 Ekologiskt särskilt värdefull skogsmark (exempelvis nyckelbiotoper, Natura 2000) ska
bevaras och skyddas.
 Täbys värdefulla ängs- och hagmarker ska bevaras och skötas så att natur- och
kulturvärden bevaras
Biotopskydd enligt miljöbalken kap 7 § 11
Mindre områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Alléer och åkerholmar i odlingslandskapet
omfattas av ett generellt biotopskydd enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd. En allé
definieras som lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs
en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till
övervägande del utgöras av vuxna träd. En åkerholme utgörs av natur- eller kulturmark med en
areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark. Åtgärder som
riskerar att skada naturvärdet i den skyddade biotopen är förbjudna. Dispens från biotopskyddet
kan sökas hos länsstyrelsen.
Artskyddsförordningen (2007: 845)
I artskyddsförordningen finns alla arter med någon form av skydd samlade. Arterna kräver
noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Om en verksamhet kan skada arter som är
upptagna i artskyddsförordningen kan det behövas dispens från länsstyrelsen innan verksamheten
får genomföras. För att skydda hotade arter rödlistas dessa. En rödlistad art är art som riskerar dö
ut från ett område, exempelvis från ett land. ArtData-banken har Naturvårdsverkets uppdrag att
ta fram Sveriges rödlista. Naturvårdsverket har det nationella ansvaret för artskyddsförordningen
och länsstyrelsen har det regionala.
Följande kategorier finns i rödlistan:

Strandskydd
Inom planområdet återinträder strandskyddet vilket innefattar land- och vattenområdet intill 100
meter från strandlinjen. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på
land och i vatten.
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7.2.2 Förutsättningar
En översiktlig naturmiljöutredning har gjorts för planområdet hösten 2015 för att beskriva Näsby
slotts naturvärden och eventuell påverkan från planerad bebyggelse. Nedanstående beskrivningar
och bedömningar med avseende på naturmiljön är hämtade från denna naturmiljöutredning17 och
en alléinventering18. Naturmiljöutredningen har också kompletterats med en beskrivning av
påträffade och möjliga artskyddsarter inom området samt möjlig påverkan på dessa av
planförslaget.19
En större kommuntäckande inventering genomfördes av Ekologigruppen inför Täby kommuns
grönplan som antogs år 2003. I grönplanen beskrivs slottsparken och alléerna kring Näsby slott
hysa ett mycket värdefullt bestånd av äldre ädellövträd. Områdets ädellövskogar beskrivs som en
del av ett fungerande större ekologiskt samband i nordöst-sydvästlig riktning. Områdets
naturvärden bedöms vara av allt från lokalt intresse (sumpskogar, stränder) till regionalt intresse
(ädellövmiljöer). Områdets alléer och parker har pekats ut som särskilt skyddsvärda trädmiljöer
av länsstyrelsen i Stockholm. Näsbyviken med äldre alstrandskog och vassbälten anses även hysa
ett rikt och varierat fågelliv. Planområdets alléer och parkmiljö är klassat som ett länsintressant
naturmiljöområde (Klass 2 av 3, där 1 är riksintresse och 3 är kommunalt intressant naturmiljö)
vilket även beskrivs i Täbys ÖP20.
I Täby kommuns översiktsplan beskrivs området som en grönyta med höga rekreativa värden och
befintliga nord-sydliga grönstråk. Strandpromenaden intill Näsby slott och utmed Värtan är ett
värdefullt grönstråk, se figuren nedan för områdets ekologiska samband.

Näsby slott – naturvärden och (utvalda) ekosystemtjänster, Ekologigruppen, 2017-10-06.
Befintliga trädalléer Näsby slott, VIÖS AB, 2016
19
PM Näsby slott, Artförordningsarter, Ekologigruppen 2017-10-06.
20
Täby ÖP 2010-2030, Täby kommun, 2014
17
18
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Figur 7.8 Beskrivning av ekologiska samband i planområdet kring Näsby slott21 (Ekologigruppen, 2017)

Området har varit strandzon efter istidens tillbakagång och därför innehåller området dels postglaciala leror (västra delen av området) men också med post-glaciala finsandområden (östra delen
av området). Nordvästra delen består mestadels av gyttjelera med små förekomster av torv.
Områdets blandning av jordarter skapar förutsättningar för en heterogen mix av naturtyper på
platsen.
Planområdet som domineras av parkmiljöerna kring Näsby slott består även av ängsmark,
igenväxningsmarker, små skogspartier och en strandzon. Planområdet är ca 28 hektar stor. De
olika naturtyperna visas i figur 7.9.

21

Näsby slott – naturvärden och (utvalda) ekosystemtjänster, Ekologigruppen, 2017-10-06.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

MKB Näsby slott
M1600001
2017-10-09, s 36 (73)

Figur 7.9 Naturtyper i planområdet och dess närhet (Ekologigruppen, 2017)

Områdets högsta naturvärden, som visas i figur 7.10, finns i slottsparken, alléerna, området mellan
slottet och vattnet samt en del av strandängarna. För mer detaljerad information av de respektive
områdena se under figur 7.10.
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Figur 7.10 Naturvärdesklasser för planområdet (Ekologigruppen, 2017)

Alléer
Genomförda trädinventeringar22 för områdets alléer påvisar att majoriteten av träden är i sämre
vigör och innehar omfattande fysiska skador vilket gör att konditionen är försvagad. Även hos de
yngre träden noterades fysiska skador samt låg vitalitet23.
Strandängarna
Stora delar av nordvästra hörnet av området bedöms vara igenväxningsmarker. På gamla
häradskartor syns att området närmast stranden och förlängningen upp mot vägen i 1900-talets
början klassificerades som hårdvallsäng (äng som gav rikligt med näringsrikt hö). Området är
idag under igenväxning men vissa naturvärden kvarstår i delar av området, och i vissa delar har
nya naturvärden av igenväxningkaraktär vuxit fram. Högst värde finns idag i område 4
(naturvärde klass 2). Området rymmer en del äldre träd, tall, en kjolgran (fritt stående gran med
nedhängande grenar), och enar. På tallarna hittades tallticka men också spår efter reliktbock.
Område 1 och 9 är bryn med blommande buskar och blandade lövträd, och har sina värden främst
knutna till pollenresurser för insekter och levnadsmiljöer för fåglar. Område 5 är en friskäng som
är starkt påverkad av schaktning och tippning, men där det finns ett förmodat rävgryt och enstaka
fläckar av hällmarkstorräng. Område 8 består av ett orensat dike som innehåller vattenvegetation
som kaveldun, svärdsiris och andmat.
Parkmiljö - De höga värdena är främst knutna till parkernas ädellövträd. Träden består av gamla
individer av ask, lind, ek och lönn. Många av träden är klassade som skyddsvärda enligt
länsstyrelsens inventering av skyddsvärda träd (Länsstyrelsen Stockholms län, 2015). En stor del
av de skyddsvärda träden har håligheter som innehåller mulm (värdefullt trämjöl inne i håligheter
i stammen) och därmed potential att utgöra livsmiljöer för sällsynta insekter. Gamla träd kan
22
23
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också hysa ovanliga vedsvampar, lavar och mossor, samt utgöra livsmiljöer för hål-levande fåglar
och fladdermöss. Inom område 20 hittades ädellav och gulvit blekspik på en gammal ask. Båda
dessa lavar är rödlistade och indikerar lång kontinuitet av gamla träd. Gulvit blekspik hittades
också på träd i allén i område 23 och parken i område 13. Signalarten guldlocksmossa hittades
inom område 13. Den gamla äppelodlingen (område 22) med ett stort antal träd med håligheter
och mulm bedöms som ett vackert och ovanligt inslag i landskapet i naturinventeringen. Området
har stor potential att rymma ovanliga insekter och svamparter. Vidare konstaterar
naturinventeringen att parkmiljöerna runt slottet är högst skydds- och bevarandevärda och bör
sparas i sin helhet.
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Strandområdet Det finns ett smalt, långsträckt strandområde (nummer 12) som sträcker sig längs
med Näsbyviken. Området är av högörtstyp med bland annat vass, älggräs, och besksöta. Inga
naturvårdsarter hittades men området bedöms ha en hög grad av naturlighet och har därmed ett
påtagligt naturvärde (klass 3). I vassbältet i område nummer 6 hittades vid besök inga
naturvårdsarter, men i artportalen finns ett antal vasslevande fågelarter rapporterade. Bland annat
sävsparv (rödlistad som sårbar - VU), busksångare (nära hotad - NT) sävsångare och kärrsångare.
Samtliga arter indikerar mosaikartade våtmarksområden med vass och videarter. Området klassas
därför som område med påtagligt naturvärde (klass 3).
Ekosystemtjänster
Naturvårdsverket definierar ekosystemtjänster som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag
till människors välbefinnande”. En ekosystemtjänst kan vara rening av luft och vatten, produktion
av livsmedel och energi och om naturupplevelser som kan påverka vår hälsan positivt.
Ekosystemtjänsterna kan sägas vara tätortens stödsystem, och är grunden för det ”gröna kapital”
som ger möjlighet till ett långsiktigt stabilt samhälle.
Viktiga ekosystemtjänster som identifierats inom planområdet är pollinering, infiltration och
rekreation (för mer om rekreation hänvisas till avsnitt 7.4 rekreation). När det gäller pollinering
har området både potentiella boplatser för pollinerande insekter och pollen- och nektarresurser
för dessa att leva av. Området har en god infiltrationsförmåga. Dels är det hårdgjort i väldigt liten
utsträckning och dels består östra delen av området av finsand med god infiltrationsförmåga. (För
infiltration hänvisas till avsnitt 7.3 Vattenmiljö och 7.6 Översvämningsrisker).
Naturvårdsarter
Inom området har enligt Artdatabanken följande artskyddade fågelarter påträffats inom området;
brunand (VU, fågeldirektivet), duvhök (NT), silltrut (NT, fågeldirektivet), fisktärna
(fågeldirektivet), tornseglare (VU), spillkråka (NT, fågeldirektivet), gröngöling (NT), mindre
hackspett (NT), hussvala (VU), buskskvätta (NT), busksångare (NT), stare (VU, fågeldirektivet),
sävsparv (VU), rödstjärt, talgoxe, blåmes och kattuggla. Flera fladdermusarter har också
påträffats vid en översiktlig inventering. Baserat på förekommande naturtyper inom planområdet
har även några artskyddade insektsarter (ekoxe, läderbagge och. hålträdsklokrypare) bedömts
eventuellt kunna vara möjliga att hitta i området. Vad gäller lavar och mossor bedöms endast en
art (gotländsk hättemossa) vara möjlig att hitta men det bedöms inte troligt att den finns på
platsen.24
Strandskydd
De delarna av planområdet som ligger längs med Näsbyviken omfattas generellt av ett
strandskydd på 100 meter åt båda håll från strandlinjen. Idag finns dock inget strandskydd inom
planområdet eftersom det är upphävt i den befintliga detaljplanen.

24
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7.2.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget innebär att området för strandängarna, norra parken och södra parken bebyggs, men
parkerna, alléerna samt andra värdefulla träd som har de högsta naturvärdena berörs inte av
exploateringen, se figur 7.11.
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I planförslaget kommer främst ytor som idag redan är ianspråktagna eller saknar höga naturvärden
att exploateras. Störst negativ påverkan har den bebyggelse som planeras vid strandängarna.
Exploateringen i och omkring Strandängsområdet tar bort de sista tydliga spåren av den tidigare
ängsmarken. Bebyggelsen är dock placerad så att områdets äldsta träd (en större gran och en tall
med förekomst av de rödlistade arterna reliktbock och tallticka) kan bevaras. Mark av
ängskaraktär som tas bort kan återskapas i närområdet, vilket också föreslås i planförslaget.
Området för bebyggelsen har minskat vid strandängarna jämfört med tidigare alternativ. Denna
påverkan bedöms som möjlig att kompenseras för inom planområdet. Ingen av de miljöer som
identifierats som värdefulla träd eller parkmiljöer exploateras.

Figur 7.11 Planerad bebyggelse inom området och hur den förhåller sig till områdets naturvärden. (Ekologigruppen,
2017).

En stig planeras att dras genom ett vassområde och ett område med strandskogar där rödlistade
fågelarter är observerade. Markerna är blöta/fuktiga, vilket kommer att kräva att stigar anläggs på
spänger eller på upphöjda stigar som kan kräva utfyllnad. En smal spång som anpassas efter
befintlig vegetation bedöms ha en liten påverkan på värdena i området. Det förutsätter dock att
anläggande av stigen genomförs så att minsta möjliga ingrepp i markerna krävs.
Sumpskogen i område 2 kommer att påverkas av planerad väg. Påverkan innebär att några alar i
områdets mest norra del behöver fällas. Förlusterna bedöms möjliga att kompensera för genom
nyskapande av fuktiga miljöer. Det kan exempelvis kombineras med dagvattenlösningar.
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Viss utbyggnad planeras i äppellunden med högt naturvärde. Den planerade bebyggelsen är
dock placerad så att endast ett fåtal av äppelträden på platsen påverkas.
Övriga ekologiska värden som riskerar att påverkas bedöms som låga/måttliga och likaså möjliga
att kompensera för inom planområdet. En del ytor som idag fungerar för infiltration kommer att
försvinna. Kompensation för förlorad infiltration kan ske genom skapande av exempelvis
fördröjande miljöer i anslutning till bebyggelse. Ur ett ekologiskt perspektiv är det då önskvärt
att miljöerna utformas för att samtidigt stärka områdets biologiska och rekreativa värden.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

I naturvärdesbedömningen25 konstateras att området hyser många intressanta och värdefulla
naturvärden, dessa bedöms till största del vara kommunalt intressanta. Alléerna bedöms vara
länsintressanta naturmiljöer och dessa kommer vara kvar i planförslaget. En exploatering av
området kommer att ha viss inverkan på värdena, men kan också innebära en möjlighet för att
utveckla andra kvalitéer. Områdets högsta värden är knutna till lövträd och till tallskogar och det
är dessa naturtyper som bör förstärkas i området.
Sammantaget bedöms huvuddelen av Näsby slotts värdefulla naturmiljöer kunna bevaras vid
fortsatt utveckling av området, dels genom att naturmarken planläggs som natur och park, dels
genom att hänsyn tas till de ytor med värdefull vegetation (som slottsparken som redan är skyddad
samt träden i alléerna) och genom restriktioner och skyddsavstånd (bestämmelser för placering
av byggnader samt VA-system nära alléerna) samt att allmänna skyddsåtgärder vidtas vid
byggskedet. För mer detaljer avseende skyddsavstånd och restriktioner hänvisas till avsnitt 8.5
Byggskede naturmiljö).
Ytor där husen placeras är delvis redan hårdgjorda ytor och framförallt mindre värdefulla
naturmiljöer (med visst naturvärde) tas i anspråk. De negativa konsekvenserna för områdets
naturmiljö bedöms sammantaget bli små. 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. Inventering av
boplatser för rödlistade fåglar och fladdermusfaunan rekommenderas för att ytterligare kunna
göra anpassningar som minimerar påverkan på dessa arter, se avsnitt 7.2.4. 26
Planförslaget innebär också, jämfört med nuläge och nollalternativ, ett större skydd av
naturvärdena genom skyddsbestämmelser i plankartan. Dessutom ges en större ekonomisk
möjlighet till bevarande och skötsel av trädgårdar och naturmiljöer (se förslag till åtgärder nedan).
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 allmänhetens tillgång till strandområdet.
Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och
att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
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 den nya detaljplanen ersätter den befintliga.
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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 § miljöbalken. Kommunen avser upphäva strandskyddet i de delar som är markerade a1 i
plankartan (främst för befintlig bebyggelse).
De särskilda skäl som åberopas är:
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1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften (alla föreslagna områden med bestämmelse a1 i plankartan).
2. Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen (Slottet och Mässen).
3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området (Pumpstationen).
4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området (Slottet och Mässen).
I PM - Upphävande av strandskydd inom delar av detaljplan för Näsby slott beskrivs de särskilda
skälen i detalj för varje område där strandskyddet föreslås att upphävas i föreslagen detaljplan.
7.2.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Ett förslag för att förstärka områdets naturvärden är att knyta en skötselplan till detaljplanen.
Skötselplanen kan ange vilka värden som ska finnas i området och hur man ska arbeta med
skötsel för att nå dem. Exempel på idéer för bevarande/stärkande av värden som skulle kunna
ingå i en skötselplan är:27:
 Värdefulla trädsolitärer, alléträd och äppellund bör sparas och ett säkerhetsavstånd från
kronans yttersta gräns bör tas till bebyggelse. Planera för fortlevnad av äppellunden
genom nyplantering av äppelträd.
 Anlägg ädellövskog innanför strandzonen och bevara strandskogen i ett ungt stadium för
att bevara buskmarkerna. Fortsätt eventuellt denna plantering västerut på delar av
båtuppställningsplatsen för att minska barriäreffekten av hamnen.
 Undersöka möjligheten att utveckla tallskogens värden genom mer naturvärdesinriktad
skötsel och tillskapande av nya områden med tallskog. Ny tallskog skulle kunna anläggas
i anslutning till befintlig för att få ett bredare stråk av tallskog.
 Död ved är en bristvara i området idag. Det är en värdefull ekologisk resurs och livsmiljö
för många skyddsvärda arter. Nedtagna större trädstammar (främst ek och tall) bör i
möjligaste mån tas om hand och lämnas kvar i närområdet som ”faunadepåer” och inte
forslas bort. Stammarna bör placeras i en likande miljö de togs bort från (lövträd i
lövmiljöer och barrträd i barrmiljö). I området kan död ved från slottsområdet placeras
utanför detsamma om det inte anses lämpligt att lägga död ved i slottsparkerna.
 Restaurera resterna av ängsmarken och införliva i dessa i kommande bebyggelse.
 Anlägg blommande marker, gärna ängsmarker för att förstärka typer av tillgängligt pollen
i området. Vid ny bebyggelse kan till exempel plantering av blommande buskar och träd
göras, företrädesvis av svenska arter som hagtorn, hassel, rönn, nypon, körsbär, olvon,
hägg, fläder och slån.
 Växtval vid plantering av träd inom området kan gärna ansluta till områdets naturliga
vegetation, som lind, ek och lönn. Ask och även alm skulle också behöva nyplanteras i
området för att det skall finnas nya stora träd i framtiden, men med tanke på trädens
sjukdomsbild kan det vara svårt.
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Gröna tak och väggar på tillkommande bebyggelse kan bidra till att ersätta viss typ av
grönyta som går förlorad. På så sätt kan förutsättningar för nya ekosystemtjänster i
området skapas.
Mark för odling kan erbjuda blomning och miljöer för pollinerande insekter.
Hänsyn bör tas så att sällsynta och rödlistade arter kan bevaras även i framtiden, t.ex.
fåglarna stare och gröngöling, vedsvampen apelticka, samt områdets kulturanpassade
växter. Detta görs främst genom att bevara arternas livsmiljöer och värdefulla strukturer,
men också genom naturanpassad skötsel, med särskilt fokus på ädla lövträd, brynmiljöer
och artrika gräsmarker. Det är också viktigt att bevara och sköta yngre ädla lövträd för
framtiden.
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För att förstärka planområdets alléer har VIÖS28 följande exempel på åtgärder:
 Beträffande den allmänt låga statusen för trädbeståndet i alléerna bör det företas en
planering hur dessa ska förnyas vilket skulle bidra till att öka naturvärdena i planområdet
och stärka de gröna sambanden. Genom att utföra en trädförnyelse i samband med
byggnation inom området kan det frilägga områden under mark som möjliggör
installationer av konstruktioner för byggnation och ledningar som inte är möjliga vid
förhållande med befintliga träd.
Utöver de förslag som anges i skötselplanen som gynnar många arter föreslås följande specifika
åtgärder för att minimera påverkan på vissa artskyddade arter;
 Inventering av boplatser för rödlistade fåglar. Detta skulle ge information om eventuella
skyddsåtgärder som behöver tas under byggskedet. Andra åtgärder som kan bli aktuella
är att minimera människors vistelse i närheten av ev boplatser under häckning, avlysning
(skyltning) mm.
 Inventering av fladdermusfaunan. Denna kan sedan användas exempelvis för råd gällande
utformning av fasad- och gatubelysning, uppförande av holkar eller övervintringsplatser
mm.

28

Befintliga trädalléer Näsby slott, VIÖS AB, 2016
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7.3

Vattenmiljö

7.3.1 Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp infördes
miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 finns
miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som en
vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, ekologisk
potential samt kemisk status.
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Täbys miljöplan
I kommunens miljöplan (2010) finns följande tre effektmål avseende god vattenmiljö.
 Belastningen av näringsämnen och föroreningar till sjöar, kustvatten och vattendrag i
Täby genom mänskliga aktiviteter ska minska.
 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen ska ha god vattenstatus enligt EU:s
vattendirektiv.
 Grundvattnets kvalitet får inte försämras genom mänskliga aktiviteter som
markanvändning, tillförsel av föroreningar, klorider mm.
Dagvattenpolicy29
Tillsammans med fem grannkommuner30 har Täby gått samman i Oxunda vattensamverkan för
att hålla sjöar och vattendrag inom Oxundaåns avrinningsområde friska, som bland annat breder
ut sig i Täby. Vattnet rinner slutligen ut i Mälaren, alldeles i närheten av Görvälns vattenverk som
producerar regionens dricksvatten (Täby, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och
Vallentuna kommuns dricksvatten). Dagvattenpolicyn har följande fem mål och preciseringar
 Minska konsekvenserna vid översvämning - Planering och höjdsättning av mark utförs så
att byggnader och samhällsviktiga funktioner inte skadas vid kraftiga regn eller höga
vattennivåer i sjöar och vattendrag. Hänsyn tas till att framtida regn kan vara intensivare
och att vattennivåer kan vara högre. Ytliga evakueringsvägar skapas så att extrema flöden
får små konsekvenser. Risker med byggnation i instängda områden där ytlig avrinning ej
kan ske beaktas särskilt.
 Bevara en naturlig vattenbalans - Den naturliga vattenbalansen bevaras så långt som
möjligt. Detta avser såväl grundvattenbildning som omsättning och flöden i sjöar och
vattendrag. Bortledning av dagvatten begränsas genom att gröna och genomsläppliga ytor
skapas så att dagvatten infiltreras lokalt.
 Minska mängden föroreningar - Förorening av dagvatten begränsas vid källan genom
goda materialval och lokala lösningar för infiltration och rening. Dagvattensystem
utformas så att föroreningar avskiljs under vattnets väg till recipienten.
 Utjämna dagvattenflöden - Dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom såväl privat
mark som statlig och kommunägd mark, så att en jämnare belastning på dagvattensystem,
reningsanläggningar och recipienter skapas.
 Berika bebyggelsemiljön - Dagvatten hanteras som en resurs som berikar
bebyggelsemiljön ur både ett mänskligt och biologiskt perspektiv. Detta görs såväl på
mark som på tak.
Dagvattenstrategi
Täby håller på att ta fram en dagvattenstrategi som beräknas vara färdig efter sommaren 201631.
Dagvattenstrategin förväntas innehålla krav på fördröjning av vattenmassor samt oljeavskiljning
vid parkeringsplatser. I första hand vill kommunen att detta görs genom öppna
29

http://www.taby.se/dagvatten
Tillsammans med Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna.
31
Pers. komm, Andreas Jacobs, Täby kommun. telefonsamtal 2016-04-20
30
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vegetationslösningar, i andra hand genom infiltrationsbaserade lösningar och i tredje hand genom
underjordiska lösningar som vattenmagasin.
Riktvärden för dagvatten
Det finns inga nationellt antagna rikt- eller gränsvärden för dagvatten, men flera framtagna
förslag. Täby kommun använder sig av riktvärden för dagvatten framtagna av Regionala
dagvattennätverket i Stockholms län32. Riktvärdena är uppdelade efter hur utsläppet ser ut och
utifrån typ av recipient. För aktuell detaljplan har nivå 1M bedömts vara applicerbar med hänsyn
till recipienten se tabell 7.1 riktvärden för dagvattenutsläpp.
Tabell 7.1. Riktvärden för dagvattenutsläpp framtagna av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län, nivå 1M.
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Ämne*

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp till mindre
sjöar, vattendrag och havsvikar, direktutsläpp (1M)
[µg/l]
Fosfor, P
160
Kväve, N
2000
Bly, Pb
8
Koppar, Cu
18
Zink, Zn
75
Kadmium, Cd
0,4
Krom, Cr
10
Nickel, Ni
15
Kvicksilver**, Hg
0,03
Suspenderat material, SS
40 000
Olja
400
* Totala fraktioner avses för näringsämnen och metaller (ej filtrerat eller centrifugerat prov)
** Om endast riktvärdet för detta ämne överskrids så bör inte endast detta utgöra beslutsunderlag
för åtgärder p.g.a. osäkert dataunderlag.
Strandskydd
Se avsnitt 7.2.1, Naturmiljö.
Vattenverksamhet
Kulvertering, anläggande av bryggor och utfyllnad av diken är exempel på åtgärder som betraktas
som vattenverksamhet enligt miljöbalken. Sådana åtgärder ska föregås av en hantering enligt 11
kapitlet i miljöbalken. Beroende på åtgärdens art och omfattning innebär det att en anmälan görs
till länsstyrelsen eller att ansökan om tillstånd ges in till Mark- och miljödomstolen.

32

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i Stockholm län,
Riktvärdesgruppen, Regionplane- och trafikkontoret, Stockholms läns landsting, 2009.
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7.3.2 Förutsättningar
Infiltration
Planområdet är idag hårdgjort i väldigt liten utsträckning. Östra delen av området består enligt
jordartskartor av finsand och har därmed god infiltrationsförmåga, se figur 7.12.

Figur 7.12 Karta över planområdet med infiltrerande ytor (Ekologigruppen, 2017)

Dagens VA-situation för planområdet
En VA-utredning33 har genomförts för området i vilken det konstateras att planområdets
dricksvatten försörjs genom en enskild vattenledning från det kommunala nätet vid
Djursholmsvägen. Spillvattnet från Näsby slottsområdet och 45 omkringliggande villafastigheter,
rinner idag till pumpstation P10, som är belägen på slottsområdet. Spillvattnet pumpas sedan upp
till Djursholmsvägen, leds med självfall vidare till pumpstation P7 och ansluter slutligen till
Käppalas tunnel. Det nuvarande ledningsnätet är av blandad kvalitet, både äldre och delvis relativt
nya ledningar. Pumpstationen och spillvattentryckledningen är troligen från 1992 och borde
därför kunna användas vid en utbyggnad.

33

PM VA Förprojektering Näsby slott, Novamark, 2017-10-06.
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En dagvattenutredning har tagits fram för planområdet34. Om inget annat anges är beskrivningar
och bedömningar kopplade till dagvatten hämtade från dagvattenutredningen.
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Ytvatten/dagvatten
Enligt dagvattenutredningen avvattnas hela planområdet till Näsbyviken. Idag avleds orenat
dagvatten från bland annat parkeringar och lokalgator direkt till Näsbyviken via ledningar.
Näsbyviken ligger i den västra delen av ytvattenförekomsten Stora Värtan. Idag överskrids
miljökvalitetsnormen för ekologisk status i Stora Värtan och den ekologiska statusen klassificeras
som otillfredsställande, bland annat på grund av övergödning. Den kemiska statusen är god med
undantag för kvicksilver och pentabromerad difenyleter35.
Grundvatten
Näsbyviken, del av Stora Värtan, bedöms vara utströmningsområde och recipient för
grundvattnet inom planområdet. Grundvattenströmningen bör därför vara sydvästlig. Norra
planområdet inhyser del av den 27 km2 stora grundvattenförekomsten Täby-Danderyd.
Grundvattenmagasinet är en sprickakvifer i urberget. Täby-Danderyd har idag god kemisk och
kvantitativ status. Miljökvalitetsnormen är god kemisk och kvantitativ status även till 2021. Det
finns en risk att god kemisk status inte uppnås 2021 på grund av en mycket stor potentiell
föroreningsbelastning från bland annat förorenade området samt transport och infrastruktur.
Dessutom har förhöjda värden av klorid, sulfat, natrium, konduktivitet och bekämpningsmedel
uppmätts.
Vattenområden
Näsbyviken har länge påverkats av båttrafik. Längs med planområdets strand finns idag en större
brygga i den mellersta delen samt en betongkaj med en liten flytbrygga i den sydligaste delen.
Bryggorna har tidigare använts av sjökrigsskolan från 40-talet till 80-talet. Söder om planområdet,
strax intill betongkajen, finns en brygga med plats för cirka 35 båtar. Mittemot planområdet, på
andra sidan Näsbyviken, ligger Näsbyvikens småbåtshamn med plats för cirka 600 båtar. Viken
är en typisk grund vik i Östersjö med mjukbotten. Medeldjupet är på ca 2-3 meter och botten
består till stor del av finsediment och som till stor del är bevuxen med bottenvegetation. Den
innersta delen av Näsbyviken består till största delen av vass och smalkaveldun. Den östra sidan
av viken kantas till stor del av ett smalt bälte med vass och smalkaveldun. Skyddade havsvikar är
generellt viktiga reproduktion- och uppväxtmiljöer för många av Östersjöns fiskar. Länsstyrelsen
har pekat ut Näsbyviken som lämpligt lekområde för abborre samt lämpligt uppväxtområde för
gädda i BALANCE-modellen36.
En inventering av planområdets vattenmiljöer genomfördes i början av juni 2016 och en
naturvärdesbedömning har tagits fram för den del av planområdet som omfattar Näsbyviken37.
Naturvärdesbedömningen visar att, trots den stora båthamnen i den innersta delen av Näsbyviken,
bedöms området ha höga till påtagliga naturvärden, se figur 7.13. De högsta naturvärden återfinns
längst in i viken och längs strandlinjen. Bedömning bygger bland annat på att Näsbyviken bedöms
fungerar som en viktig lek- och uppväxtmiljö för fiskar, samt häckning- och födosökslokal för
fåglar. Vid fältbesöket i Näsbyviken noterades pågående braxenlek i den innersta och västra sidan
av viken i vass och kaveldunsbältet. Detta indikerar inte bara på att just braxen lekar i området
34

Dagvattenhantering i Näsby slotts trädgårdsstad, Täby kommun, WRS Uppsala AB, 2017-10-06. Rapport
nr 2015-0889-A.
35
Vatteninformationssystem (VISS) ur arbetsmaterial 2015-09-24.
36
I BALANCE (BALtic seA management Nature Conservation and sustainable development of the
Ecosystem through spatial planning) har organisationer, myndigheter, forskare med flera samverkat i syfte
att ta fram verktyg för att beskriva utbredningen av rekryteringsmiljöer för abborre, gädda och gös i
Östersjön.
37
Naturvärdesbedömning av vattenmiljöerna i Näsbyviken, Ekologigruppen 2016-07-04
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utan även att det finns förutsättningar för viktiga lekmiljöer för många andra karpfiskar och
abborre med samma preferens av habitat. Även fiskyngel noterades i viken, vilket även bekräftar
att föryngringen har lyckats. Vid fältbesökte noterade även flera häckande fåglar i viken. Bland
annat sågs det 6 par skäggdoppingar som många utav dom sågs ligga på bon inne i vassen. Även
ett par sothöns observerades vid bo i vassen. Utöver detta observerades gräsänder, knölsvanar,
fisktärnor, vitkindade gäss födosökande i viken.

Figur 7.13. Naturvärdesklasser i Näsbyviken. (Ekologigruppen, 2016)

I den nordvästra delen av området går idag ett öppet dike. Det är oklart vilket område som
avvattnas till detta dike men det avvattnar troligen det väldigt låglänta strandängsområdet och
eventuellt vägdagvatten från Djursholmsvägen men diket har ingen koppling till fastigheterna
norr om vägen. Diket är orensat och innehåller vattenvegetation som kaveldun, svärdsiris och
andmat. Området har visst mått av naturlighet och klassas därför i naturvärdesbedömningen som
ett område med visst naturvärde (klass 4). Inga salamandrar eller grod-/paddyngel påträffades
vid eftersök vid inventering vid två tillfällen i juni 2016.
7.3.3 Konsekvenser planförslag
Planförslaget medger att mer mark inom planområdet hårdgörs för byggnader och vägar samt att
fler bilar rör sig inom området vilket påverkar dagvattnets flöde och föroreningsinnehåll.
Bostäderna planeras dock delvis på redan hårdgjorda ytor och merparten av de gröna ytorna inom
planområdet behålls. Med planerad markanvändning är bedömningen i genomförd
dagvattenutredning att årsavrinningen ökar med cirka 25 % utan fördröjande åtgärder.
Föroreningsbelastningen från föreslagen typ av bebyggelse inom planområdet bedöms som
förhållandevis låg. Föroreningshalter från dagvatten utan rening bedöms öka för alla föroreningar
utom zink och kvicksilver om planerad bebyggelse realiseras. Belastningen av zink och
kvicksilver minskar med ca 25-30 % framförallt för att byggnader med målade zinktak kommer
att tas bort. Belastningen av fosfor ökar med cirka 70 % och kvävebelastningen ökar med cirka
45 %. Bly och koppar ökar med drygt 10 % och av belastningen av kadmium ökar med cirka 60
%. Mängden krom och olja förväntas fördubblas i dagvattnet medan nickelbelastningen kommer
mer än tredubblas. Suspenderat material (partiklar) och PAH kommer öka med 25-30 %.
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Inom ramen för dagvattenutredningen har en preliminär beskrivning av ett framtida
dagvattensystem i området tagits fram, se avsnitt 7.3.4. Detta för att föreslagen markanvändning
inte ska ge ökade dagvattenflöden eller ökade föroreningsmängder i dagvatten från planområdet.
Med föreslaget dagvattensystem kan merparten av dagvattnet från området fördröjas och renas.
Reningseffekten för de olika föreslagna dagvattenanläggningarna är olika stor för olika typer av
föroreningar och kan användas och kombineras olika beroende på vilka förutsättningar och behov
som gäller på respektive plats. I dagvattenutredningen antas en reducering av 70 % av
föroreningar från bebyggda ytor. Med åtgärdsförslagen minskar flödet till recipienten och enligt
beräkningarna minskar fosfor totalt sett med knappt 20 % och kväve med knappt 30 %. Samtliga
tungmetaller beräknas också minska jämfört med nuvarande situation med undantag av nickel.
Den schablonhalt som används för nickel är relativt hög från bostadsområden jämfört med
grönområden, vilket är orsaken till att mängden ökar. Zink och kvicksilver minskar väsentligt
jämfört med befintlig belastning men ligger ändå högre än de föreslagna riktvärdena för
dagvattenutsläpp. Det bedöms till stor del bero av de zinktak som finns på vissa byggnader i
området. Vid infiltration av dagvatten kommer avskiljningen av föroreningar vara mycket hög
som grundvattenutflöde och när dagvattnet når Näsbyviken är det endast mycket små mängder av
föroreningar från dagvattnet som finns kvar. Vid ett antagande om naturlig infiltration av 50 %
av dagvattenvolymen samt en 70 procentig reducering av föroreningar i resterande
dagvattenvolym minskar även nickelbelastningen jämfört med nuvarande situation. Med den
dagvattenhantering som planeras inom planområdet bedöms sammanfattningsvis flödet och
belastningen av näringsämnen och föroreningar till Näsbyviken bli lägre än nuvarande belastning
då dagvattnet idag går ut orenat.
Infiltration av dagvatten och perkolation ned till grundvattnet kommer framför allt att ske i de
sandiga jordarna i östra delen av planområdet. Bostadsområdet Norra Parken ligger på sandjordar
inom utbredningen av Täby-Danderyd grundvattenförekomst. De ämnen som har förhöjda halter
inom förekomsten associeras framför allt med föroreningspåverkan från trafik och odling. De är
inga ämnen som normalt förekommer i betydande halter i dagvatten. Därför bedöms infiltration
av dagvatten i detta område inte äventyra möjligheten för grundvattenförekomsten att uppnå
miljökvalitetsnormen god kemisk status 2021. De föroreningar som påträffats i den södra delen
av fotbollsplanen och i fyllnadsmassor kommer sannolikt inte att nå grundvattnet då
markförhållandena med postglacial lera medger väldigt begränsande infiltrationsmöjligheter
samtidigt som förekommande tungmetaller generellt binds hårt till lerpartiklar. Dessutom är
grundvattenförekomsten en sprickakvifer i urberget, vilket minskar sannolikheten för eventuell
påverkan från planområdet.38 39
Planerad markanvändning, med föreslaget dagvattensystem, bedöms således bidra till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.
En kulvertering/igenfyllnad planeras av delar av diket i den nordvästra delen av planområdet
vilket innebär att delar av denna miljö försvinner och därmed en livsmiljö för vissa
vattenanknutna växter och djur. Då diket inte har någon koppling norr om Djursholmsvägen är
det inte sannolikt att det används som vandringsväg för vattenlevande djur annat än inom
planområdet. Då dikets naturvärde är relativt lågt bedöms de negativa konsekvenserna av den
planerade kulverteringen vara små. En eventuell igenfyllnad bedöms inte påverka bebyggelsen
norr om Djursholmsvägen då dagvattnet från dessa fastigheter leds bort i diket norr om
38

Dagvattenhantering i Näsby slotts trädgårdsstad, Täby kommun, WRS Uppsala AB, 2017-10-06. Rapport
nr 2015-0889-A.
39
PM Näsby slott, kompletterande utredning, Svar på frågor och synpunkter från länsstyrelsens
samrådsyttrande Sweco 2017-03-10.
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Djursholmsvägen. Avvattningen av Djursholmsvägen är oklar och diket samt växtligheten söder
om vägen kan möjligtvis ta upp och avleda vägdagvattnet. Detta tas hänsyn till vid planering av
ytbeläggning nära Djursholmsvägen så att utbyggnaden inte ska påverka avrinningen från vägen.
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Inom vattenområdena vid de två platserna för bryggorna avses dispens från strandskyddet sökas.
De aktuella områdena har historiskt varit ianspråktagna och bryggor finns redan på platserna. En
ny brygga planeras i den allra sydligaste delen av strandområdet där det idag finns en betongkaj
och en liten flytbrygga. Detta område ligger strax söder om de värdefulla lek- och
uppväxtmiljöerna, se figur 7.13. Bryggan ska rymma cirka sex platser för gästbåtar samt en
badstege. Tillkommande brygga samt den begränsade båttrafiken till och från denna brygga
bedöms, lämpligt utformad (se förslag till åtgärder nedan) inte innebära några betydande
konsekvenser jämfört med de bryggor och båttrafik som finns i området idag samt som funnits
där historiskt. De negativa konsekvenserna bedöms således vara små. Strandområdet planeras i
övrigt lämnas relativt orört jämfört med idag.
7.3.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Dagvattensystemet för den planerade markanvändningen bör byggas upp i tre steg;
1. Lokalt omhändertagande på fastighetsmark, exempelvis i gräsytor, genomsläpplig
beläggning och öppna diken.
2. Trög avledning över mark, i öppna diken och genom infiltration i exempelvis naturmark
och nedsänkta växtbäddar. Dagvatten från större parkeringsytor ska passera anläggning
med god oljeavskiljande funktion, exempelvis markväxtsystem.
3. Samlad rening och fördröjning i västra delen av planområdet innan det når Näsbyviken,
exempelvis genom översilning av gräsytor. Detta steg bedöms endast behöva nyttjas vid
långvarig eller intensiv nederbörd.
Den utfyllnad som planeras i planområdet bör utföras så att den bidrar till dagvattenhanteringen i
området. Genom att anpassa valet av fraktionsstorlek på massorna kan ett dagvattenmagasin
skapas i marken. Ytbeläggning nära Djursholmsvägen bör utformas så att den bidrar till
omhändertagande av dagvatten från vägen.
Utöver ovanstående åtgärder för dagvattenhantering bör byggmaterial i de nya byggnaderna väljas
som ger en liten föroreningsbelastning. Exempelvis bör koppar och zink mot fri atmosfär och
nederbörd undvikas som byggmaterial utomhus.
Arbeten i vattenområde (exempelvis anläggande av flytbrygga, gångstig eller
kulvertering/utfyllnad av dike) är vattenverksamhet som behöver föregås av en juridisk hantering.
Den juridiska hanteringen av vattenverksamheten (anmälan eller tillstånd) behandlas inte här utan
behöver hanteras i en särskild ordning innan anläggningarna kan genomföras. I samband med det
behöver också behov av skyddsåtgärder utredas för att begränsa påverkan på vattenmiljön i
samband med anläggningsarbetena.
Den brygga som planeras bör anläggas från och med den befintliga betongkajen och söderut för
att undvika värdefulla vattenmiljöer. Vidare rekommenderas en fastsittande brygga så långt
möjligt eftersom det minskar störning vid strandlinjen då dessa är viktiga områden för fisk.
Pålning bör därför ske längre ut i vattnet och inte i själva strandkanten. En flytbrygga riskerar
även att skapa en pumpeffekt i vattnet som i sin tur river upp bottensediment och skapar grumling.
Delar av diket bör behållas öppet om planerad bebyggelse medger detta då dessa vattenmiljöer
gynnar vattenanknutna växter och djur och därmed den biologiska mångfalden. Nya vattenmiljöer
kan också föras in exempelvis genom att meandra befintligt dike eller genom att anlägga nya
dammar. Detta kan kombineras med dagvattenhantering för den tillkommande bebyggelsen i
området.
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Alléerna och placering av byggnader och VA-system
När det gäller rekommendationer beträffande placering av VA-ledningar bör de i möjligaste mån
placeras i befintliga lednings stråk, där det tidigare utförts schakter för ledningsgravar. För
schakter i grönytor där inga tidigare schakter gjorts bör också här skyddsavståndet hållas 5 meter
från ytterkant stammen40.

7.4

Rekreation
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7.4.1 Bedömningsgrunder
RUFS 2010
I RUFS finns följande planeringsmål, som ska uppnås till år 2030:
 Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
 Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i
regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning.
 Människor i regionen har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.
Täbys grönplan41
Enligt Täbys grönplan har parkerna och naturen en viktig social och rekreativ funktion eftersom
de medger en mångfald av aktiviteter. De kan erbjuda stillhet och avkoppling, frisk luft och
möjlighet till lek, motion och ibland odling. De spelar en viktig roll som allmän mötesplats för
människor.
Täbys Miljöplan
I Täbys miljöplan berörs rekreationen i följande två mål. Den bebyggda miljön ska ge trevnad,
trygghet och vara rik på positiva upplevelser. Utbudet av bostäder, arbetsplatser, service, kultur
och friluftsaktiviteter ska vara stort och varierande. Åtgärd: Det ska finnas tillgång till parker och
natur på gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och arbetsplatsen. Större strövområden ska
finnas i närheten. Därtill att naturen ska förvaltas så att de rekreations- och kulturhistoriska
värdena samt den biologiska mångfalden gynnas.
Lek och aktivitetsplan
Den utarbetade policyn från 2007 föreslår en bättre spridning på lek- och aktivitetsytor så att de
finns nära medborgarna i alla delar av kommunen. Dessa platser behövs för att barn och unga ska
erbjudas spontana mötesplatser utomhus för lek och aktivitet i stimulerande miljöer. Policyn säger
bl.a. att en allmän lekplats bör finnas inom 500 meter från bostaden och att den ska försörja max
200 barn. Planen säger även att multiaktivitetsytor bör finnas nära och i centrala lägen och att lekoch aktivitetsstråk ska placeras i trafiksäkra miljöer. (ÖP, s. 57, 2014, Lek- och aktivitetsplan för
barn och Ungdomar i Täby, 2007).
Cykelplan
I Täby kommuns cykelplan är strandpromenaden utmed Näsbyviken utpekad som en del i ett
framtida rekreationsstråk hela vägen från Näsby park till Hägernäs.
Strandskydd
För bedömningsgrunder och hantering av strandskyddet se avsnitt 7.2.1 och 7.2.3, Naturmiljö.

40
41

Befintliga trädalléer Näsby slott, VIÖS AB, 2016
Halva Täby grönt, Grönplan för Täby kommun, 2005.
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7.4.2 Förutsättningar
De rekreativa värdena i området är i kommunens översiktsplan och grönplan utpekade som
mycket höga. Rekreation kan även ses som en ekosystemtjänst (för mer information om
ekosystemtjänster hänvisas till kapitel 7.2 Naturmiljö).

Figur 7.14 Karta över Täbys rekreationsområden (Täby ÖP 2010-2030, s. 58, 2014) Röd markering anger ungefärligt
läge för planområdet.

En övergripande analys av områdets rekreativa värden har genomförts42 vilka redovisas i detta
avsnitt. Områdets rekreativa struktur består i stora drag av stråk/promenader, målpunkter för sport
och upplevelse av kulturvärden, samt utblickar mot vatten, se figur 7.14 ovan. Strukturerna i figur
7.15 är en översiktlig beskrivning av inom vilka områden dessa värden kan hittas. Området
används i stor utsträckning för promenader och hundrastning och genomkorsas av både formella
och informella stråk. Områdets målpunkter består av fotbollsplan (upptar en stor del av den öppna
ytan i väster), parkmiljöerna runt slottet (till viss del även själva slottet) och bryggor längs vattnet.
Parkmiljöerna kring vattnet och bryggor är de målpunkter som känns mest tillgängliga för
allmänheten. Slottet med dess franska park känns något mer avgränsad/privat i sin utformning.

42

Näsby slott – naturvärden och utvalda Ekosystemtjänster, Underlag inför detaljplan. Ekologigruppen 2017-10-06.
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Figur 7.15 Karta över rekreativa strukturer (Ekologigruppen, 2017)

Gång- och cykeltrafik sker till stor del på gemensamma gång- och cykelvägar i området. För att
komma till Täby centrum norr om planområdet behöver man passera Roslagsbanan. För att
passera järnvägsspåret finns det tre passager under/över Roslagsbanan. I kartan (figur 7.16)
markeras huvudcykelvägar genom röda linjer och de blå utgör lokala cykelvägar. Som bilden
visar går det idag ett lokalt cykelstråk genom planområdet, öster om slottet.
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Figur 7.16 Befintliga cykel och gångvägar i Täby (Tyréns, 2017) Konsekvenser planförslag

7.4.3 Konsekvenser planförslag
De rekreativa värdena inom planområdet bedöms överlag öka och bli mer tillgängliga för
människor i samband med genomförande av planförslaget. Dels genom att fler kan bosätta sig
inom området och ta del av kultur- och parkmiljön inom planområdet. Dels att människor som
besöker planområdet bedöms kunna ta sig till och röra sig i området genom tillgång till bättre
vägar och belysning. Planförslaget kommer inte skära av gångstråk för personer som vill vistas
inom eller i närheten av planområdet för rekreation, utan bidrar till fler vägar i området, se figur
7.17.
Det planerade trädgårdscaféet i anslutning till slottets äppelträdgård innebär en ny målpunkt i
området som kommer att bidra till att människor kommer att uppehålla sig i högre utsträckning
även i denna del av planområdet och öka områdets attraktivitet ur rekreationssynpunkt.
Planförslaget möjliggör att idrottsanläggning och fotbollsplanen även fortsättningsvis kan finnas
kvar i området. Avseende den amerikanska fotbollsplanen kommer dess läge att justeras något
men i huvudsak kommer den att ligga kvar på samma plats.
De rekreativa värdena vid vatten och strandområde bedöms öka i samband med anläggande av
den strandnära lekplatsen samt en ny brygga med badstege. Detaljplanens genomförande innebär
att allmänhetens tillgång till strandområdet säkerställs genom att marken avsätts som park eller
naturmark.
Figur 7.17 visar planförslagets gång- och cykelnät och hur det kopplar samman med det befintliga
nätet. Detta utökar gång- och cykelleder inom området och gör området mer tillgängligt för
omkringboende fotgängare och cyklister. I kapitel 7.8 Tillgänglighet och trygghet beskrivs hur
gatorna utformas efter fotgängare och cyklister som också ökar möjligheter till tätortsnära och
tillgänglig rekreation.
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Figur 7.17 Planförslagets gång och cykellösning och befintligt nät (Tyréns, 2017)

Planförslaget bedöms stämma väl överens med planeringsmålen i RUFS då boende och besökare
i området ges goda möjligheter till tätortsnära rekreation. Sammantaget bedöms planförslaget
innebära positiva konsekvenser då tillgängligheten och de rekreativa värdena i området ökar, både
för boende och allmänhet och området blir lättare och mer inbjudande att ta sig till och stanna vid.
7.4.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Utformningen av strandpromenaden och utblickar från denna mot vattnet samt områdets koppling
väster- och norrut bör särskilt beaktas i kommande arbete. Möjlighet att anlägga en station för
cykeluthyrning på området kan också undersökas för att öka rekreationsutbudet i området.
Kommunen bör skapa en koppling vidare mot det lokala cykelvägnätet från Djursholmsvägen
mot Roslags Näsby station.

7.5

Buller

En bullerutredning har tagits fram för planförslaget 43. Om inget annat anges är beskrivningar och
bedömningar i detta avsnitt hämtade från bullerutredningen.
I figur 7.18 ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga, ljudnivåerna varierar
mycket, och beror bl.a. på avståndet till bullerkällan.

43

Rapport 15196 A, Näsby slott, Täby Buller- och vibrationsutredning för detaljplan, Åkerlöf Hallin
Akustikkonsult ab, 2017-10-06.
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Figur 7.18 Exempel på ljudnivåer (Illustration: Broberg, Structor Akustik)

Som bilden ovan visar mäts ljud i decibel A, dBA, där A står för människan uppfattar ljud vid
olika frekvenser. Det är aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som är oönskat och stör kallas för
buller. Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. För buller
finns riktlinjer både för vägtrafik mot omgivning och från verksamheter till omgivningen.
För buller från industrier och trafikleder används två storheter, ekvivalent ljudnivå respektive
maximal ljudnivå:
 Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i tiden. För
trafikbuller är tidsperioden ett dygn som motsvarar medelvärdet för ett år. För annan
verksamhet, t ex industrier, delas dygnet in i dag, kväll och natt.
 Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för maximalnivå eller
maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med maximalnivå den högsta
momentana ljudnivå som uppstår vid en fordonspassage.
7.5.1 Bedömningsgrunder
Förordning om trafikbuller (2015:2016) och BBR
I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och
flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller
beräkning av bullervärden vid bostadsbyggnader. Vid beräkning av bullervärden vid en
bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Se
tabell 7.2 nedan för riktvärden.
Tabell 7.2 Riktvärden vid nybyggnation av bostäder bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida

Utrymme

Högsta trafikbullernivå (dBA frifält)
Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

55/ 60a

-

Utomhus (frifältsvärde)
vid fasad

på uteplats
50
70b
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl 06:00-22:00
Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är ≤ 55 dBA och maximal ≤ 70 dBA
kl 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn.
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Inomhus i lägenheterna gäller Boverkets Byggregler, BBR 22. Dessa föreskriver riktvärdena LAeq
30 dBA och LAFMax 45 dBA. Riktvärdet för maxnivå gäller kl 22:00-06:00 och ska inte överskridas
med mer än 10 dBA högst fem ggr/ natt.
Boverkets vägledning för verksamhetsbuller Boverkets rapport (2015:21)44
I Boverkets vägledning45 för verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder ges följande riktvärden 46som presenteras i tabell 7.3 nedan.
Tabell.7.3 Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet.
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Ekvivalent ljudnivå i dBA (frifält)

Högsta ljudnivå
i dBA

Kväll kl 18-22
Momentana
samt lör- sönVid bostadsfasad
Dag kl 06-18
Natt kl 22-06
ljud nattetid
och helgdag kl
kl 22-06
06-18
Zon A
50
45
45
55*
Zon B
60
55
50
55*
Zon C
>60
>55
>50
>55*
Zon A Bostadsbyggnader bör kunna accepteras upp till angivna nivåer.
Zon B Bostadsbyggnader bör kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns
och att byggnaderna bulleranpassas.
Zon C Bostadsbyggnader bör inte accepteras.
*
Gäller i första hand ljuddämpad sida
Vidare anges att om ljudet karaktäriseras av ofta återkommande impulser såsom vid
nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av metallskrot etc eller innehåller tydligt hörbara
tonkomponenter bör riktvärdena för ekvivalent ljudnivå sänkas med 5 dBA. Detta gäller ej
ljuddämpad sida.
Samt ”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan,
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas
för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas
för minst en timme, även vid kortare händelser.”

”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”,
Boverket rapport 2015:21
45 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning”,
Boverket rapport 2015:21
46
Vägledningen är inte framtagen för buller från lek- och idrottsutövning. I samråd med andra kommuner vid tidigare
projekt så bör vägledningen ändå användas som bedömningsgrund. Riktvärdena bör endast vara vägledande och inte
utgöra krav vid bedömning.
44
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Riktlinjer för externt industribuller
I Naturvårdsverkets47 och Boverkets48 vägledning om industri och annat verksamhetsbuller ges
följande riktvärden:
Tabell 7.4 Riktvärden för buller utomhus från industri/ annan verksamhet på ljuddämpad sida. frifältsvärde utomhus
vid bostadsfasad och uteplats
Ekvivalent ljudnivå dB(A)
Klockan
06-18
18-22
22-06
Ljuddämpad sida
45
45
40
*Högsta ljudnivå i dBA momentana ljud nattetid kl 22-06: 55 dBA, ljuddämpad sida
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”Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot
och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 6.8
sänkas med 5 dBA.”
”I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller
om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för
den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för
minst en timme, även vid kortare händelser.”
7.5.2 Förutsättningar
Planområdet ligger längs med Djursholmsvägen och ca 50 meter norr om planområdet löper
Roslagsbanan vilka påverkar ljudnivåerna i området. Inom planområdet, söder om slottet och
längs med Näsbyviken, finns även Slottsvägen samt ett par lokalgator som trafikeras dagligen.
För detaljer om trafiken inom området se tabellen nedan. Roslagsbanan passerar området 340
gånger per dygn och har i bullerberäkningen antagits ha en hastighet på 80 km/h (den faktiska
hastigheten vid stationen är dock betydligt lägre). I tabell 7.5 nedan visas trafikuppgifter för vägar
som har betydelse för ljudnivån, vilka ligger till grund för beräkningarna, prognos för år 2035.
Tabell 7.5 Vägar, andel tung trafik samt hastigheter

Väg/delsträcka
Djursholmsvägen
Slottsvägen
Lokalgator

Fordon/ÅMD
6 200
< 800
< 400

Andel tung trafik
8%
8%
5%

Hastighet
50
30
30

Övriga verksamheter som ligger i närheten av planområdet och kan påverka ljudnivåerna är
Näsbyvikens båtsällskap (båtklubben) som ligger direkt väster om planområdet och även
bollplanen som ligger inom området.
Området runt Näsby slott utsätts idag för måttligt höga bullernivåer från vägtrafik och spårtrafik
samt i viss mån ljud från båthamn och fotbollsplan.
7.5.3 Konsekvenser planförslag
Trafikbullernivåer.
Ekvivalent ljudnivå - översikt
De ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad har beräknats. I figur 7.19 redovisas de dimensionerande
ekvivalenta ljudnivåerna vid skisserade byggnader i steg om 5 dB(A). Vid de mest utsatta
fasaderna uppnås 60 dB(A). Byggnaderna har dock en sida som högst uppmäter 55 dB(A).

”Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller”, Naturvårdsverket rapport 6538
Rapport 2015:21 ”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en
vägledning”
47

48
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En viss variation fås i trafikbullernivån på fasaderna men variationen ligger inom på ritningen
angivna intervall.

Figur 7.19 Trafikbuller ekvivalentnivåer. Bilden visar ljudnivå vid värsta utsatta våningsplan (Åkerlöf Hallin
Akustikkonsult, 2017)

Maximal ljudnivå
Den maximala ljudnivån vid fasad har beräknats. Maximalnivån är högst 15 dB(A) högre än
ekvivalentnivån och inte dimensionerande. På gårdsytor i anslutning till bostäderna är
maximalnivån högst 70 dB(A).
Industribuller
Det industribuller som kan vara aktuellt för planförslaget är ljud från båthamnen sydväst om
planområdet och fotbollsplanen inom planområdet.
Båthamnen
Verksamheten inom en småbåtshamn består främst av upptagning och sjösättning av fritidsbåtar,
tvätt i samband med upptagningen samt vinterförvaring på land. Arbetet pågår normalt dagtid 0718 men vid vissa tillfällen även kvällstid 18-22. De bullrande arbetsmomenten vid hamnen utgörs
av:
 Torrsättning och sjösättning av båtar
 Högtryckstvätt av båtar
 Transport av båtar mellan kran och uppläggningsplatsen
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Utgående från utförda ljudmätningar i andra projekt har bullret utomhus vid de planerade
bostadshusen beräknats. Beräkningarna avser de veckor under våren respektive under hösten då
verksamheten inom båthamnen är mest intensiv.
Vid byggnaderna närmast båthamnen fås högst 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå under en dag och
kväll då torrsättning och båttvätt sker. Vid sjösättning är ljudnivån något lägre eftersom
högtryckstvätt då inte sker. Riktvärdena enligt Boverkets vägledning för industribuller, Zon A,
innehålls.
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Fotbollsplanen
Vid beräkningarna av ljudnivån från fotbollsplanen har följande aktiviteter förutsatts.
 Anläggningen används endast dagtid 07.00 – 18.00. (Planen är inte belyst vilket begränsar
användningen kvällstid-)
 Två fotbollslag tränar samtidigt på planerna.
 Högst 25 åskådare per match.
Det beräknade ljudet ingår i redovisade ljudnivåer på ritningarna i figuren ovan.
Vid de planerade bostäderna är den ekvivalenta ljudnivån från idrottsplatsen högst 50 dB(A).
Riktvärdena enligt Boverkets vägledning för industribuller, Zon A, innehålls.
Vibrationer
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,
vilket innebär att området inte kommer störas av vibrationer.
Samlad bedömning
Hänsyn har tagits till trafikbullret och industribullret vid planeringen av bostäderna och med
lämplig lägenhetsutformning kan gällande lagkrav uppfyllas. Samtliga lägenheter kan få högst 55
dB(A) ekvivalent trafikbullernivå utanför minst hälften av boningsrummen. De flesta lägenheter
får högst 55 dB(A) vid alla fasader. För bullret från båthamnen och idrottsplatsen kan riktvärdena
enligt Boverkets vägledning för industribuller innehållas.
Alla lägenheter kan få tillgång till gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A)
maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Många lägenheter kan även få enskild
balkong/uteplats med högst dessa nivåer.
Industribullret och då framförallt bullret från båthamnen är under stora delar av året mycket lågt.
Även under de mest intensiva veckorna vid sjö-/torrsättning är bullernivåerna lägre än Boverkets
vägledning för industribuller. Bullret från fotbollsplanen är lågt under stora delar av veckan,
fotbollsplanen är heller inte upplyst kvällstid vilket påverkar användningen kvällstid. Även under
övrig tid är bullernivåerna lägre än Boverkets vägledning för industribuller. Fönster med extra
ljuddämpning rekommenderas dock för bostäder inom cirka 50 meters avstånd från
fotbollsplanen.
I bullerutredningen49 konstateras att om föreslagen byggnadsplacering och utformning med
lämpliga lägenhetsplanlösningar samt övriga föreslagna åtgärder genomförs, se avsnitt 7.5.4, kan
bostäder med god ljudkvalitet erhållas.

49

Rapport 15196 A, Näsby slott, Täby Buller- och vibrationsutredning för detaljplan, Åkerlöf Hallin
Akustikkonsult ab, 2017-10-06.
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7.5.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
För att möjliggöra mycket god ljudmiljö förutsätts följande åtgärder.
 Fönster och uteluftdon dimensioneras så att trafikbullernivån inomhus blir högst
motsvarande Ljudklass B50.
 Vissa enskilda uteplatser kan behöva tak och ljudabsorbent för att uppnå högst 50 dB(A)
ekvivalent ljudnivå.
I bullerutredningen förslås följande detaljplanekrav för alla byggnader som omfattas av
detaljplanen. Byggnaderna och lägenheterna samt eventuella bullerskydd ska utformas så att:
 i bostadslägenhet alla bostadsrum får högst 55 dB(A) dygnsekvivalent trafikbullernivå
vid fasad eller minst hälften av bostadsrummen får sida med högst 55 dB(A)
dygnsekvivalent trafikbullernivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärden)
eller den dygnsekvivalenta ljudnivån inte överstiger 60 dB(A) (frifältsvärde) vid fönster
till lägenheter om högst 35 m2.
 gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A)
dygnsekvivalentnivå (frifältsvärde) kan anordnas i anslutning till bostäderna.
 den ekvivalenta ljudnivån 22-07 inte överstiger 40 dB(A), frifältsvärde utomhus vid
bostäderna, på grund av verksamhet inom angränsande industriområde, båthamn och
fotbollsplan.
 vibrationerna i byggnaden normalt inte överstiger 0,3 mm/s komfortvägd
vibrationshastighet på grund av trafik.
Fönster med extra ljuddämpning rekommenderas för bostäder inom cirka 50 meters avstånd från
fotbollsplanen. Andra åtgärder för att undvika att de boende blir störda av fotbollsplanen kan
exempelvis vara skärmande växtlighet och tidsstyrning av användning av planen.

7.6
7.6.1

Översvämningsrisker samt risk för ras och skred
Bedömningsgrunder

Översvämning
Ny bebyggelse behöver lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till
kommande klimatförändringar med avseende på risken för översvämning. Vid planläggning ska
bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken
för översvämning (2 kap. 5§ PBL (2010:900)). Vidare ska mark och vattenområden användas för
det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade, med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov (3 kap. 1§ MB). Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta
en detaljplan om beslutet medför att en bebyggelse blir olämplig i förhållande till risken för
översvämning (11 kap. 10-11§ PBL).
Länsstyrelsen i Stockholm (2015) rekommenderar att ny bebyggelse och samhällsfunktioner av
betydande vikt längs länets Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i
höjdsystem RH2000. Nivån utgör ingen absolut undre gräns, i det fall ny bebyggelse placeras
under denna nivå behöver kommunen visa att exploateringen är lämplig.
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Kommentar: I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering som redovisades i rapport IV hösten 2012
konstateras att låga trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska
trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar att 21 % av de boende i
moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om trafikbullret inomhus uppfyller kraven enligt BBR,
Ljudklass C, 30 dB(A) ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven enligt Ljudklass B
uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För bostäder där kraven enligt Ljudklass A uppfylls är
andelen mycket störda endast 4 %.
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Geoteknik
För bedömning av jordens hållfasthet används SS EN ISO 14688-2:2004 Geoteknisk
undersökning och provning. Identifiering och klassificering av jord från
Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik.
7.6.2 Förutsättningar
Översvämning
Kartan nedan visar en översiktskarta över området med olika högvattensnivåer som redovisar
vilka områden som berörs av hög nivå i havet. Dagens (röd) och framtidens (2100) beräknade
högvatten med 100 års återkomsttid i Östersjön (gul), samt Länsstyrelsens rekommenderade
skyddsnivå 2,7 m (ljusblå) redovisas.
100-årsnivå i Östersjön 2015: +1,2 m (RH2000)
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100-årsnivå i Östersjön 2100: +1,75 m (RH2000)
I vikar som Näsbyviken, kan vattenståndet stiga ytterligare några decimeter på grund av lokal
vinduppstuvning och vågoruppsköljning. Denna faktor är inkluderad i Länsstyrelsens
skyddsnivå, men inte för de redovisade 100-årsnivåerna. Exakt hur stor vinduppstuvningen och
våguppsköljningen är osäkert men i tidigare remissversion till länsstyrelsen beräknades en
osäkerhetsnivå för att täcka dessa aspekter till ca 0,5 m51.

Figur 7.20 Översiktskarta med nuvarande och framtida högvatten (Sweco, 2017)
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Pers. komm.,Christina Frost, fd klimatsamordnare länsstyrelsen Stockholm, 2016
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Geoteknik och hydrogeologi
En översiktlig geoteknisk utredning och en bedömning av skredrisken har genomförts för
området 52 53. Jordlagerföljden består i större delen av området av fyllning som underlagras av
lera med varierande mäktighet ovan friktionsjord. Lerlagrets mäktighet är som mest 9 meter i
del av Strandängarna. I planområdet förekommer lera med mycket låg skjuvhållfasthet, dvs
”lös” lera som kan röra sig. I Strandängarna förekommer lera med extremt låg skjuvhållfasthet
och provtagning av leran visar att marksättningar kan pågå där idag. Planområdet sluttar från
norr och öster mot Näsbyviken. Grundvattnets trycknivå varierar i området och ligger i
Strandängarna något ovanför markytan (så kallat artesiskt grundvatten) medan det i Norra
Parken och Slottsvägen ligger cirka 2,7 respektive 4 meter under markytan.
7.6.3 Konsekvenser planförslag
Översvämning
Den illustrerade kartan nedan visar kritiska delar av planområdet och situationsplanen.
I planen har 11 byggnader samt en väg lokaliserats inom strandängsområdet som behöver
översvämningssäkras i linje med länsstyrelsens rekommendationer. För Näsby slott har man valt
att fylla upp mark till en grundläggningsnivå på 2,7 meter så att ytterligare skyddsåtgärder kan
minimeras.
Det bör observeras att havsvatten och vattenmassor till följd av ett kraftigt skyfall kan
översvämma området norrifrån, via Djursholmsvägen, som ligger på en lägre grundläggningsnivå
än Strandängsområdet på 2,7 meter (RH2000) (Djursholmsvägen ligger lägre än +1,2 meter
(RH2000)), se figur 7.20 och figur 7.21.

Figur 7.21 Höjning av marknivån till 2,7 m (Sweco, 2017)

52

ProjekteringsPM Geoteknik Näsby slottsområde. Översiktlig geoteknisk utredning. Geomind 2017-1002.
53
PM Riskbedömning skred, Näsby slottsområde, översiktlig geoteknisk utredning för nyexploatering,
Geomind 2017-02-13.
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Även dagvattenhanteringen berörs i områden som har låga anläggningsnivåer eller som ligger i
närhet till låga områden. Ju lägre nivå desto mer sårbart är området för översvämningar till följd
av extrema regn (som kommer bli allt mer förekommande till följd av ett förändrat klimat). För
att se kritiska områden ur dagvattensynpunkt med nuvarande marknivåer se figur 7.22.

Figur 7.22 Kritiska områden i planområdet ur dagvattensynpunkt (WRS, 2017)

Geoteknik, ras och skredrisk
Lera som utsätts för tillskottslast från till exempel byggnader eller uppfyllnader börjar
konsolidera och marksättningar uppkommer. Även en grundvattensänkning genererar en
lastökning i leran. Sättningarnas storlek beror i huvudsak på lerans mäktighet och
kompressionsegenskaper samt påförd tillskottslast. Beräkningar har gjorts som visar hur stora
marksättningar som kan uppkomma vid olika tillförda laster i olika områden. Upp till drygt 1,5
meter marksättningar kan uppkomma i Strandängarna vid en uppfyllnad av 2 meter fyllning. I
övriga områden beräknas marksättningarna kunna vara upp till 10 centimeter vid en uppfyllnad
av 1 meter fyllning. För att undvika sättningar, ras och skred kommer geotekniska åtgärder
vidtas, se avsnitt 7.6.4, som tar hänsyn till de markförhållanden som förekommer.
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Konsekvenserna av uppfylld mark så till vida att massorna som används till uppfyllnad är fria
från föroreningar och att markstabiliteten säkerställs finns inga negativa konsekvenser. En
uppfyllnad av mark får konsekvenser för våtmarksområdet. För mer information om dess
konsekvenser på naturmiljön hänvisas därför till kapitel 7.2 naturmiljö.
7.6.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Översvämning
Planförslaget innefattar planbestämmelser för lägsta grundläggningsnivå om 2,7 meter för att
säkerställa att planerade bostäder skyddas mot översvämningar. Om byggnader placeras/är
placerade på ett sådant sätt att delar av byggnaderna ligger under den rekommenderade nivån kan
planbestämmelser tillförsäkra att dessa byggnadsdelar utformas på sådant sätt att konstruktionen
inte skadas vid eventuella högvatten. Användningen av den befintliga mässbyggnaden som ligger
på cirka 1,75-2,7 meter anpassas för att minska konsekvenserna vid en eventuell översvämning.
För bostadsändamål i befintliga byggnader anges i plankartan att lägsta nivå färdigt golv ska vara
2,7 meter över nollplanet eftersom grundläggningsnivån redan är satt. För förskoleändamål i
befintliga byggnader anges att färdigt golv ska ligga på minst +2,7 meter över nollplanet. Det
anges också att bebyggelsen ska uppföras på ett sådant sätt att denna ej skadas eller på annat sätt
påverkas negativt av högvatten upp till 2,7 meter över nollplanet. Detta kan medföra att endast
vissa byggnadsmaterial och konstruktioner anses vara lämpliga.
Geoteknik
Byggnader planeras huvudsakligen grundläggas på pålar. Några flerfamiljshus bedöms kunna
grundläggas på platta på packad fyllning av bergkrossmaterial efter att befintlig fyllning och
kohesionsjord tagits bort. Inom områden med lös lera i Strandängarna krävs även en
förstärkning av jorden för omgivande mark, VA och gator för att begränsa sättningar samt
innehålla krav på stabilitet. Att förstärka jorden innan byggnation är en nödvändighet för att
säkerställa stabiliteten ner mot Näsbyviken. Förstärkningen kan till exempel utgöras av
kalkcementpelare. Även för fotbollsplanen kan det bli aktuellt med sådan förstärkning om
uppfyllnader görs för denna. I övriga områden förslås att befintliga nivåer bibehålls i största
möjliga mån för att minimera omfattning av sättningsreducerande åtgärder. Större uppfyllnader
(cirka 0,25 meter eller mer) kan kräva åtgärder.
Förstärkningens omfattning bestäms i samband med detaljprojektering av området. I samband
med detta kan kompletterande geoteknisk undersökning och provtagning av leran behöva
utföras som underlag för beslut om förstärkningsmetod. Lokala åtgärder vid djupare schakter i
form av temporära stödkonstruktioner kan komma att bli nödvändiga.

7.7

Förorenad mark

7.7.1 Bedömningsgrunder
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärden används för
att uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära. Riktvärdena skiljer på
känslig och mindre känslig markanvändning. Mindre känslig markanvändning avser mark för
kontor, industri, vägar, etc. Det skarpare riktvärdet (känslig markanvändning) innebär att
markkvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller grundvattenanvändning. Detta riktvärde
används generellt vid byggande av bostäder. Riktvärdena är inte juridiskt bindande värden.
 Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av
markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent
inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten
skyddas.
 Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av
markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas
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vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid samt barn och äldre
som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner
som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation
etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200
meter samt ytvatten skyddas.
7.7.2 Förutsättningar
Området runt Näsby slott användes mellan år 1941-1987 av den Kungliga Sjökrigsskolan för
officersutbildning. Fastigheten har bland annat inhyst parkeringar, fotbollsplan, skjutbana,
ammunitionsförråd, bandvagnsförråd, bränsleförråd, eldningsoljecisterner och panncentral. I
samband med att den militära verksamheten avvecklades, sanerades skjutbanan ner till riktvärdet
för mindre känslig markanvändning men viss restförorening lämnades54. Vallarna vid den tidigare
skjutbanan kommer att vara kvar vid exploateringen.

Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se

En miljöteknisk undersökning har genomförts för planområdet 2015 och 201655. Även
förekomsten av markradon har undersökts för att ge underlag för framtida byggnadskonstruktion.
7.7.3 Konsekvenser planförslag
Analyserna för jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig
markanvändning, KM. Bland de analyserade jordproverna uppvisar majoriteten föroreningshalter
under riktvärden för KM. Riktvärdena överskrids främst i fyllnadsmassor vid fotbollsplanen,
norra parkeringarna och kasernhusen samt även väster om fotbollsplanen. Vid
markundersökningen påträffades halter av kobolt och nickel, vilka överskred riktvärdet för KM,
dock bedöms dessa vara en naturlig förekomst och några åtgärder med avseende på dessa halter
anses ej vara nödvändiga56.
Radonförekomst i markluft uppmättes inom området vilket innebär att planerade byggnader ska
utföras radonsäkert.
Markundersökningen har inte påvisat föroreningar av sådan halt, varken i jord eller i grundvatten,
att en exploatering av området för bostäder bör undvikas. De negativa konsekvenserna av planen
bedöms som små.
7.7.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
Vid markundersökningen påträffades fyllnadsmassor vid kasernerna som sannolikt behöver
omhändertas i samband med en exploatering av området, och hantering bör då ske med hänsyn
till massorna föroreningsgrad. Innan dess kan det vara aktuellt med vidare utredning inom
området för avgränsning och riskbedömning av föroreningarna vid t.ex. fotbollsplanen, väster om
fotbollsplanen samt vid den gamla utomhusbassängen och kasernhusen.
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NCC, 2012
Sweco Environment, Miljöteknisk markundersökning inför framtagande av detaljplan för nybyggnation
av bostäder vid Näsby slott i Täby kommun, 2017-10-06.
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Sweco Environment, Miljöteknisk markundersökning inför framtagande av detaljplan för nybyggnation
av bostäder vid Näsby slott i Täby kommun, 2017-10-06.
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7.8

Tillgänglighet och trygghet

7.8.1 Bedömningsgrunder
Gångavstånd
SL har riktlinjer om gångavstånd mellan bebyggelse och hållplats/station. För villor i
gruppbebyggelse i tätort gäller 900 meter57.
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Plats för trygghet – inspiration för stadsutveckling
Boverket har tagit fram en skrift som fokuserar på hur utformningen av den fysiska miljön kan
påverka kvinnor och mäns, flickor och pojkars känsla av trygghet eller otrygghet i stads- och
tätortsmiljöer. Det finns några gemensamma kännetecken för platser som upplevs som trygga. De
är platser som går att överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att orientera sig
i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
BoTryggt05
En utgångspunkt för att avgöra om en stadsdel upplevs som trygg av sina innevånare och besökare
är handboken BoTrygg05. Handboken har utvecklats av Polismyndigheten i Stockholms län
tillsammans med forskare från KTH och Chalmers. I boken lyfts avgörande faktorer fram för en
trygg stadsmiljö som; orienterbarhet, överblickbarhet som att centrala platser är exponerade,
aktiva fasader som att fönster och dörrar finns mot gatan, lokala aktörer i lokaler som restauranger
och bostäder kvällstid och caféer och kontor dagtid samt befolkade rum som att viktiga stråk
ligger centralt och nära målpunkter.
Täbys Miljöplan
I Täbys miljöplan berörs tryggheten i följande två mål. Den bebyggda miljön ska ge trevnad,
trygghet och vara rik på positiva upplevelser. Utbudet av bostäder, arbetsplatser, service, kultur
och friluftsaktiviteter ska vara stort och varierande. Åtgärd: Det ska finnas tillgång till parker och
natur på gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och arbetsplatsen. Större strövområden ska
finnas i närheten.
7.8.2 Förutsättningar
Idag fungerar planområdet som ett verksamhetsområde med konferensanläggning och
idrottsverksamhet (en Friskis och Svettis-anläggning samt en amerikansk fotbollsplan) och
förskoleverksamhet. Näsby Slott ligger strax söder om Roslagsbanans hållplats Näsby allé. Här
går tåg mot Östra station i 20-minuterstrafik i högtrafik. Dessutom går två busslinjer, till bland
annat Täby centrum, på Djursholmsvägen norr om slottsområdet. Området är endast delvis
upplyst under kvällstid.
De flesta skolor och förskolor i området ligger norr om Djursholmsvägen, se figur 7.23 nedan där
de markerade fyrkanterna representerar förskolor och cirklarna grundskolor i omgivningen 58.

57
58

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2012
Trafikutredning Näsby slott. Tyréns, 2017-10-06.
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Figur 7.23 Karta över förskolor och skolor i planområdets närhet (Tyréns, 2016)

Det finns ett flertal övergångsställen längs med Djursholmsvägen. Övergångsställena har låg
standard och saknar hastighetsdämpande utformning.
7.8.3 Konsekvenser planförslag
Området för den föreslagna detaljplanen är idag bebyggt med en lägre exploateringsgrad än den
exploateringsgrad som planförslaget har, dvs. området kommer bli mer tätbebyggt och upplevas
som en mer sammanhållen bebyggelse än idag. Tillgänglighet för cyklande och rörelsehindrade
bedöms öka i samband med planerad gatuombyggnad.
Allén kommer utgöra huvudstråket i området för gående, cyklister och bilister och är den infart
som används av besökare till och från vårdboendet, slottet, förskola samt idrottsverksamheten.
Då man förväntar sig mycket gång- och cykeltrafik i området och alléns placering - föreslås en
separat gång och cykelbana på östra sidan av allén, norr om slottet.
I övriga delar av planområdet kommer gatorna utformas, efter gång och cykel, som gårdsgator,
där bilar får anpassa sin hastighet efter fotgängare och cyklister.
Planen innebär att de nya bostäderna kommer att byggas i ett område nära till kollektivtrafik till
Täby kommun och till Stockholm (i och med Roslagsbanan). Figur 7.24 nedan visar avståndet till
kollektivtrafiken.
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Figur 7.24 Planområdets avstånd till kollektivtrafik, den inre cirkeln ligger 300 meter från station Näsby allé och den
större cirkeln ligger 500 meter från samma station (Tyréns, 201759)

Den största delen av bebyggelsen, nämligen de cirka 200 lägenheterna och 8 småhusen, ligger
mindre än 300 meter från hållplatsen Näsby allé (den inre cirkeln i figur 7.24 ovan). Resterande
lägenheter (120 seniorlägenheter och vårdboendet ligger inom 500 meter från stationen (den yttre
cirkeln i figuren ovan). Den nya bebyggelsen kommer att placeras nära till befintliga och trygga
bostadsområden där det och inom planområdet förekommer rörelse och aktivitet.
Planen genererar ett område med plats för flera generationer med bostäder för familjer,
seniorbostäder, vård- och serviceboende, förskoleverksamhet (som även kan byggas ut vid
behov), hotell och konferensverksamhet samt idrottsverksamhet. Variationen av bostäder och
verksamheter för olika generationer skapar förutsättningar för spontana möten och trygghet.
Vägar, parkeringsplatser samt gång- och cykelvägar planeras byggas i anslutning till bostäderna
vilket gör området tillgängligt. Belysning planeras intill de tillkommande vägarna inom området,
eventuellt med undantag av strandpromenaden. Kvällsbelysning ökar tryggheten i området under
kvällstid. Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget som positiva genom att planen
bidrar till mer rörelse och aktiviteter inom området, vilket ökar trygghetskänslan. Närheten till
kollektivtrafik är också positivt och gör att tillgängligheten till och från området är möjlig för
boende som saknar bil.
7.8.4 Förslag på åtgärder och fortsatt arbete
För att minska bilberoendet är en utökad turtäthet inom kollektivtrafiken till och från området
önskvärd.
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Övergångsställena längs Djursholmsvägen behöver rustas upp så hastigheten hålls nere och förses
med cykelöverfarter för att öka tryggheten så barn kan ta sig till skolorna i området (och
cyklister)60.
Drift och underhåll av vägar för gång och cykling, är viktigt för att bibehålla både tillgänglighet
och trygghet. Belysningen inom området är också viktig för tryggheten samt att minska risken för
trafikolyckor.

Miljö- och hälsokonsekvenser byggskedet
Under byggskedet utförs arbetsmoment som kan medföra påverkan på hälsa och miljö. I detta
kapitel beskrivs konsekvenserna till följd av byggskedet översiktligt. Vilka skyddsåtgärder som
ska vidtas i byggskedet bör sammanfattas och regleras i ett miljöprogram.
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Detaljplanen bedöms kunna antas 2017. Utbyggnaden av området kan då påbörjas i slutet av 2017
och beräknas pågå cirka 4-5 år och avslutas 2021/22. Utbyggnaden planeras ske i etapper och
inleds med vård-, omsorgs- och seniorboendet i den södra parken och därefter sker utbyggnaden
av bostäder i den norra parken och strandängarna.

8.1

Buller

Byggskedet kan medföra störningar i form av buller och vibrationer. Det gäller vid t.ex.
grundläggning, eventuell spontning, pålning, schaktning m.m. Därutöver kan även transporter
orsaka bullerstörningar. Under byggskedet kan därmed boende i kringliggande bostadsområden
tidvis komma att bli störda av dessa arbeten. Naturvårdsverkets nationella riktvärden avseende
buller under byggskedet bör inte överskridas. I det fortsatta arbetet och i samband med
upphandling av entreprenad m.m. bör arbetsmetoder, arbetsmaskiner etc. med dokumenterat
minsta miljöpåverkan, väljas.
Inför bullrande arbeten bör samråd ske med djurhållare i närheten för att undvika att djuren
skräms.

8.2

Luftkvalitet

Under byggskedet kommer arbetsmaskiner och transporter medföra utsläpp till luft. Även viss
damning kan uppkomma i samband med utbyggnaden av planområdet. Tomgångskörning av
arbetsmaskiner och fordon ska undvikas och krav bör ställas på entreprenörerna att de använder
maskiner med så bra utsläppsvärden som möjligt för bl.a. kvävedioxid och partiklar.
Drivmedel, oljor och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning ska
väljas framför andra. Vid behov bör åtgärder vidtas för att så långt som möjligt undvika
besvärande damning utanför området. Exempel på sådana åtgärder kan vara vattenbesprutning
vid rivning, borrning, slipning m.m. renhållning av området och kemisk dammbindning.

8.3

Risk och säkerhet

I byggskedet bör frågan om brand- och utrymningssäkerheten vara med. Dels hur
räddningstjänstens insatsmöjligheter för själva byggarbetsplatserna tillgodoses och dels hur detta
tillgodoses för byggnader som redan har tagits i drift. Detta är särskilt viktigt i ett
exploateringsområde där etappvisa byggnationer och inflyttningar planeras. Det är även viktigt
att försörjningen av brandvatten till området i enlighet med gällande föreskrifter tillgodoses.
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8.4

Vattenmiljö

Under byggskedet finns det en risk för att förorenat dagvatten kan rinna ner till Näsbyviken.
Under byggnationen förekommer mycket suspenderat material och föroreningar i dagvattnet.
Sprängning genererar kvävehaltigt vatten och byggtrafik kan generara oljespill och suspenderat
material. För att inte riskera att recipienterna påverkas negativt är dagvattenhanteringen,
framförallt genom sedimentering, viktig att ta hänsyn till vid byggstart.

8.5

Naturmiljö
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I anslutning till de områden där det finns värdefull natur och där träd och vegetation ska sparas
behöver denna skyddas från påverkan av arbetsfordon och liknande. För de ädellövträd som finns
i området bör även hänsyn tas till att de får tillräckligt med ljus och att man upprätthåller en
buffertzon för att skydda trädens rötter. Försiktighet bör iakttas vid etablering och eventuell
schaktning.
För omfattande schakter djupare > 30 cm bör ett generellt skyddsavstånd hållas på 5 meter från
ytterkant stammen från befintliga träd på ytor som inte är belagda med markbeläggning plattor,
asfalt etc. (2 meter mellan ny bebyggelse trädkronor61 samt för VA-system. När det gäller
rekommendationer beträffande placering av VA-ledningar bör de i möjligaste mån placeras i
befintliga lednings stråk, där det tidigare utförts schakter för ledningsgravar. För schakter i
grönytor där ej tidigare schakter gjorts bör också här skyddsavståndet hållas 5 meter från ytterkant
stammen.
Vid behov att schakt för konstruktion av byggnad eller VA-ledning skulle behöva hamna närmre
än 5 meter från ytterkant av aktuellt träd ska en mer grundlig undersökning utföras vid aktuell
plats. Vid en sådan undersökning kartläggs rotsystemets omfattning och struktur vid aktuellt träd
genom en så kallad rotkartering. Rötterna friläggs skonsamt genom vakuumschakt mot det
område där tilltänkt schakt planeras. En rotkartering ger ett adekvat underlag till beslut hur nära
ett schakt kan tillåtas nära befintliga träd utan att äventyra dess framtida vitalitet eller fysiska
status. Resultatet av rotkarteringen kan antigen ge ett besked att avståndet för schakt måste öka
eller att det kan minska. Vid nyplantering av en allé bör en mittremsa med en växtbädd mellan
två belagda ytor inte understiga en bredd av 4 meter.
Genom att utföra en trädförnyelse i samband med byggnation inom området kan det frilägga
områden under mark som möjliggör installationer av konstruktioner för byggnation och ledningar
som inte är möjliga vid förhållande med befintliga träd.
För att inte skada träden i alléerna och begränsa eventuella skador på dem bör följande allmänna
skyddsåtgärder följas:




61

Markskydd - Där transporter eller upplag kommer att ske under kronan och ut till 4 meter
från kronans dropplinje för ytor som ej är belagda ska ett markskydd upprättas. Syftet
med markskyddet är att det ska skydda marken från kompaktering. Beställaren ska
godkänna omfattningen och utformningen av markskyddet. Vid avslutade
entreprenadarbeten när det temporära markskyddet tagits bort ska marken besiktigas av
träd- och markspecialist som vid behov upprättar ett erforderligt åtgärdsförslag mot
eventuell uppkommen markkompaktering.
Beskärning - För träd som ligger i och intill arbetsområden eller vid transportvägar där
det krävs fritt område ovan markytan kan grenar komma att beskäras eller bindas upp.
Vilka träd som behöver beskäras eller bindas upp samt i vilken omfattning bestäms i
samråd med entreprenören, beställaren och godkänd arborist av Täby kommun.
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Beskärning och uppbindning ska utföras av godkänd arborist av Täby kommun. Hänsyn
till ev boplatser för rödlistade fåglar krävs.

8.6

Rekreation och grönstruktur

Utbyggnaden inom planområdet kommer att ske i etapper och byggområdet bör planeras så att
passager genom området i så stor utsträckning som möjligt är möjliga genom hela byggskedet.
Omplaceringen av fotbollsplanen bör göras på ett sådant sätt att negativa konsekvenser minimeras
för klubbmedlemmarna.

8.7

Tillgänglighet och trygghet

Så länge byggskedet pågår kommer vissa delar att upplevas som otrygga att vistas på. Det bör i
ett tidigt skede finnas belysta gång- och cykelstråk, säkra passager av vägar och tydlig skyltning
om hur man når kollektivtrafik och andra målpunkter.
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8.8

Klimat och energi

Under byggskedet kommer energianvändningen att öka och transporter kommer att alstras. För
att minimera konsekvenserna till följd av de verksamheter som pågår under byggskedet bör ett
miljöprogram tas fram som säkerställer att all miljöpåverkan samt energi- och resursförbrukning
minimeras under byggskedet. Massbalans ska eftersträvas inom området och bergmassor som
frigörs vid sprängning bör användas i exploateringsområdet i möjligaste mån för att begränsa
transportbehov.

8.9

Markföroreningar

Vid schakt inom området bör hänsyn tas till eventuella synliga spår eller lukt från eventuella
föroreningar i jord från tidigare verksamheter inom området. Vid misstanke om
markföroreningar, med avseende på tidigare verksamheter i området, bör jordprov tas som skickas
på analys till laboratorium.
Då markundersökningarna påvisade vissa föroreningar inom området krävs det en hantering av
förorenade fyllnadsmassor efter massornas föroreningsgrad, med en miljökontrollant närvarande.

8.10 Kulturmiljö
Fornlämningar och byggnadsminnen skyddas enligt lagen om kulturminnen mm, och åtgärder
inom och närheten av byggnadsminnesområde får inte ske utan samråd med länsstyrelsen,
kulturmiljöenheten. I byggskedet måste det säkerställas att erforderliga tillstånd och samråd har
skett och att dessa följs.

Samlad bedömning
9.1

Samlad bedömning av miljökonsekvenser

I detta kapitel görs en samlad bedömning av planens påverkan och konsekvenser så att man ska
få helhetsbilden av planförslagets konsekvenser.
Planförslaget medför att markanvändningen till viss del ändras inom området och byggnader
tillkommer. Tillkommande bebyggelse har anpassats för att undvika påverkan på områdets höga
natur- och kulturvärden. Vissa natur- och kulturvärden kommer dock påverkas av exploateringen
då landskapsbilden kommer att förändras inom området.
De höga kulturvärdena vid Näsby slott, stallet eller parkmiljön kommer framförallt att påverkas
indirekt genom att dess omgivning och inblickarna förändras. Den nya bebyggelsen har
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koncentrerats till Djursholmsvägens sträckning samt till områden i anslutning till byggnadsminnet
som redan är ianspråktagna för bebyggelse. Det utpekade skyddsområdet i
byggnadsminnesförklarade Slottsparken påverkas i stort inte fysiskt av några ingrepp eller
marköverträdelser. Det är däremot ofrånkomligt att det visuella intrycket förändras då den nya
bebyggelsen kommer att synas i omgivningen. Stor hänsyn har tagits till kulturmiljön och
landskapsbilden vid utformningen av den nya bebyggelsen och dess fronter och de höga
kulturvärdena och områdets helhetsmiljö bedöms därför påverkas i mindre utsträckning. Ett
nytillskott av bebyggelse och samtidigt iordningsställande och vård av slottspark och strandnära
nya promenadstråk samt äppelträdgård med café, tillsammans med utveckling av verksamheter i
slottsmiljön, ökar allmänhetens tillgänglighet till kulturmiljön samt säkerställer och utvecklar
samtidigt kulturhistoriska värden på längre sikt, vilket är positivt.
Avseende naturmiljön konstateras att området hyser många intressanta och värdefulla
naturvärden. Parkerna och alléerna som har de högsta naturvärdena berörs inte av exploateringen.
Ytor där husen placeras är delvis redan hårdgjorda ytor och framförallt mindre värdefulla
naturmiljöer ianspråktas. Även vattenområden ianspråktas i samband med anläggande av en
brygga i Näsbyviken samt ianspråktagande av ett dike i planområdets nordöstra del. De negativa
konsekvenserna för områdets naturmiljö bedöms sammantaget bli små. 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.
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 således
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 närrekreation. 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. Bullernivån för befintliga bostäder i området bedöms vara
oförändrad. Riktvärden 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 till en stigande havsnivå. Planerad bebyggelse,
marken och vägen grundförstärks och vägen kommer stabilitetssäkras mot Näsbyviken.
Markundersökningen har inte påvisat föroreningar av sådan halt, varken i jord eller i grundvatten,
att en exploatering av området för bostäder bör undvikas. Dock fanns inom delar av området
förorenad mark, framförallt området för den gamla skjutbanan, vilken inte planeras exploateras.
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Markundersökningen påvisade att radon förekommer vilket innebär att planerade byggnader ska
utföras radonsäkert. Föroreningar ska vara avhjälpta innan bygglov ges.
Sammantaget bedöms planförslaget vara väl anpassat till områdets höga natur- och kulturvärden
och de negativa konsekvenserna för dessa bedöms således vara små. Planförslaget innebär också
ett större skydd för områdets kulturmiljö och naturmiljö genom att värdefull naturmiljö avsätts
som natur- och parkmark samt genom varsamhetsbestämmelser i plankartan. Planförslaget
bedöms också innebära positiva konsekvenser i form av ökade rekreationsvärden och ett
säkerställande av allmänhetens tillgänglighet till området samt en lägre belastning av föroreningar
till Näsbyviken.

9.2

Avstämning mot miljö- och folkhälsomål

I bilaga 1 görs en avstämning mot de miljömål och målområden för folkhälsans utveckling som
bedöms kunna påverkas av planens genomförande. För avgränsning av mål, se avsnitt 5.2.2.
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Uppföljning
Enligt 6 kap 12 § miljöbalken ska en MKB innehålla en redogörelse för de åtgärder som planeras
för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen
eller programmet medför.
Enligt Boverket kan det vara svårt att föreslå exakt hur uppföljning och övervakning ska ske
redan när MKB:n tas fram och att en anpassning kan behöva ske under planens genomförande62.
För att de föreslagna åtgärder som identifierats under respektive miljöaspekt ska ”följa med” från
planskedet till projekteringsskedet och vidare till byggskedet/entreprenader föreslås att ett
miljö/hållbarhetsprogram upprättas för projektet (ska inte förväxlas med det hållbarhets-PM som
tagits fram inom ramen för planarbetet). I miljö/hållbarhetsprogrammet sammanställs
miljö/hållbarhetsmålen och kraven för projektet inom exempelvis vattenmiljö, naturmiljö,
kulturmiljö etc. För att projektörer och andra berörda ska kunna arbeta i linje med målen behöver
också konkreta åtgärder preciseras i programmet. Medverkande projektörer och entreprenörer tar
sedan fram egna miljö/hållbarhetsplaner där man visar på vilket sätt man arbetar för att nå det
projektövergripande miljö/hållbarhetsprogrammet. Mål enligt miljö/hållbarhetsprogrammet följs
sedan upp av miljöansvariga vid möten, ronder och miljörevisioner.
Vissa av de åtgärder som anges för att förebygga eller begränsa miljökonsekvenser skrivs
lämpligen in i de exploateringsavtal som skrivs mellan kommunen och exploatören så att denne
förbinder sig till dessa.
Lämpligen integreras uppföljningen av planen också i befintliga uppföljnings- och
övervakningsprogram. I samband med anmälan eller tillståndsprövning för vattenverksamhet
kommer verksamhetsutövaren att förbindas till nya villkor eller åtgärder med avseende på t.ex.
utsläpp till vatten. Uppföljning av planen kan även ske inom ramen för Täby kommuns egna
övervakningsprogram (t.ex. i samband med miljömålsuppföljning).
Efterlevnad av skyddsbestämmelser i plankartan för översvämningsskydd och anpassningar/
hänsyn till byggnadsminnet mm följs upp i bygglovsprövningen för att säkerställa miljöhänsyn.
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