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Detaljplan för Näsby slott
Fastigheterna Näsbypark 57:1 m. fl. i Näsbypark

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

SAMMANFATTNING
Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2016-11-15, § 165.
Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 2016-11-22 till 201701-10 under vilken sakägare, remissinstanser och organisationer har getts tillfälle
att yttra sig.
För utbyte av information hölls öppna samrådsmöten vid fyra tillfällen under
december 2016. Totalt bedöms att cirka 500–550 besökare kom under de fyra
tillfällena. Många medborgare var positiva till detaljplanen under öppet hustillfällena.
Sammanfattning av de viktigaste synpunkterna som skriftligen inkommit från
sakägare och medborgare:










Exploateringsgraden är för hög generellt sett inom detaljplanen
Planen följer inte tidigare fattade politiska beslut
Bebyggelsen i Norra parken är för omfattande
Allmänhetens tillträde till Näsby slott riskerar att minska
Gång- och cykeltrafik bör förtydligas i planen
Carl Robert Lamms väg borde inte kompletteras med bilväg längs Södra
parken
Byggnader kring slottsgrinden bör ses över
Bebyggelsen i Strandängarna är för omfattande
Kulturmiljön riskerar att skadas med planen
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Naturmiljön och rekreationsmöjligheter riskera att skadas med planen
Trafikföringen inom området bör förtydligas
Planens påverkan på biltrafiken i närområdet bör belysas
Parkeringsfrågan, inklusive parkering för Friskis & Svettis (Slottshallen)
bör ses över
Kollektivtrafiken riskerar att inte räcka till
Den före detta skjutbanan, båtuppläggningsplatsen samt depån längs
Roslagsbanan borde bebyggas istället för de nu aktuella platserna
Vård- och omsorgsboendets gestaltning bör ses över
Planen ser fin ut och området kommer bättre tas till vara.
Idrottsmöjligheterna kommer minska i och med föreslagen plan
Gestaltningen av illustrerad bebyggelse bör ses över

INKOMNA YTTRANDEN
Sakägare
1.Brf Näsby Ankare
2.Brf Sjö och Kust
3.Brf Slottet 2
4.Inna Üidik
5.Täby Motor
6.Rune och Elisabeth Sandberg

Fastighetsbet.
Adress
Ankaret 1 och Moringen 1 Långa Raden 18
Slottet 1
Djursholmsvägen 32 A
Slottet 2
Djursholmsvägen 36 A
Näsbypark 53:4
Slottsvägen 97
Näsbypark 58:4
Djursholmsvägen 23
Näsbypark 54:1
Slottsvägen 105

Övriga berörda
Fastighetsbet.
7.Anders och Ann-Britt Lindblad
Ankaret 1
8.Charlotte Ramsgård
Slottet 1
9.Christina Larsson och Lars Eriksson
Näsbypark 57:1 (hyresg.)
10.Clemens och Susanne Fredholm
Moringen 1
11.Lars-Erik och Lena Fyrberg
Ankaret 1
12.Erika Held och Anders Mattson
Ankaret 1
13.Kerstin och Gunnar Bendz
Slottet 1
14.Karl-Erik Ericsson
Slottet 1
15.Lilian Tynnerström
Slottet 2
16.Lars och Nina Cederfeldt
Ankaret 1
17.Olof Dellby
Ankaret 1
18.Stellan Horwitz
Ankaret 1
19.Tomas och Marika von Heijne
Slottet 1
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20.Annika Ullenius
21.Annika Waldton
22.Birgitta Jakobsson
23.Barbro och Bertil Rudström
24.Bengt Göransson och Louise Ivstam
25.Birgitta Drougge
26.Birgitta Grepe
27.Birgitta Skärbom
28.Bo Rudemalm
29.Carl Tengwall
30.Carl-Henrik och Marie Ottosson
31.Cecilia och Hans Gyllang
32.Einar Fries och Kristina Berglund F.
33.Erik Jakobsson och Anna Holmer
34.Erik Westerlund och Åsa Kallstenius
35.Gunnel Körner
36.Johan och Anette Bratt
37.Johan Sandberg
38.Jörgen Carlsen
39.Karin Eduards
40.Karin Hegert
41.Kirsti Johnsson
42.Lars och Lena Håkansson
43.Lennart Staaf
44.Marit och Martin Ceplitis
45.Mattias Gunnarsson
46.Fredrik Skytt
47.Daniel Dahlin
48.Jonas Brögger
49.Niklas Tegelberg
50.Jonas Rynger
51.Mikael Hallberg
52.Mattias Wiklund
53.Johan Fellenius
54.Mervi Carlsen
55.Petra Hjalmarsson
56.Sara Dannborg
57.Silvio Regazzoni och Karin Lövgren

Långbänken 121
Näsbypark 52:18
Relingen 2
Hägern 121
Näsbypark 50:13
Beckasinen 1
Duvhöken 2
Vallentuna-Ekeby 2:55
Näsbypark 32:22
Roslags-Näsby 17:1
Näsbypark 64:5
Relingen 3
Näsbypark 51:6
Näsbypark 64:13
Lahäll 9:2
Duvhöken 2
Näsbypark 54:4
Domherren 19
Lahäll 8:18
Näsbypark 6:51
Kuttern 1
Duvhöken 2
Näsbypark 65:13
Göken 40
Näsbypark 64:6
Näsbypark 52:16
Näsbypark 55:9
Näsbypark 49:8
Näsbypark 43:9
Näsbypark 53:9
Näsbypark 53:8
Näsbypark 53:20
Näsbypark 34:6
Näsbypark 40:3
Lahäll 8:18
Näsbypark 5:53
Näsbypark 71:11
Näsbypark 40:8
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58.Sven-Ove Alvarsson
59.Åke och Birgitta Rolen

Näsbypark 64:14
Näsbypark 54:3

Myndigheter och andra remissinstanser
60.Länsstyrelsen
61.Trafikförvaltningen
62.Ellevio AB
63.Kommunala Lantmäterimyndigheten
64.Kultur- och fritidsnämnden
65.Käppalaförbundet
66.Polismyndigheten
67.Skanova
68.Stockholms Läns Museum
69.E.ON Värme
70.Fortum Värme
71.Försvarsmakten
72.Norrvatten
73.Svenska Kraftnät
74.Vattenfall Eldistribution

Anmärkning
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran
Ingen erinran

Föreningar
75.Näsby Fastighetsägareförening
76.Täby Föreningsråd
77.Täby Hembygdsförening
78.Täby Naturskyddsförening
79.IF Friskis och Svettis Täby

Anmärkning
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter
Synpunkter

Information via Ledningskollen
80. Dalkia Energy & Building Services - EPG
81. E.ON Elnät, Gas, Värme
82. Stokab AB
83. Svensk Infrastruktur Förvaltning AB
84. Telenor Sverige AB
85. Trafikverket ITV/Processnät
86. Transit Bredband AB

Anmärkning
Har inga ledningar i området
Har inga ledningar i området
Har inga ledningar i området
Har inga ledningar i området
Har ledningar i området
Har inga ledningar i området
Har inga ledningar i området
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SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN MED KOMMENTARER
Synpunkter från sakägare och övriga medborgare med liknande innehåll har
sammanfattats och besvarats efter ämne i dokumentet. Yttrandena i sin helhet
finns i samhällsutvecklingskontorets diarium.
Yttranden från remissinstanser och föreningar redovisas dock i sin helhet längre
ner i dokumentet. Sist i dokumentet redogörs för de ändringar som skett inför
granskning.
Exploateringsgraden är för hög generellt sett inom planområdet
Brf. Slottet 2, Inna Üidik, Bo Rudemalm, Cecilia och Hans Gyllang, Gunnel
Körner, Jörgen Carlsen, Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena
Fyrberg, Mattias Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger,
Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias Wiklund,
Johan Fellenius, Mervi Carlsen:
”Detaljplanens exploateringsgrad är för hög, projektet är för omfattande. Större
hänsyn bör tas till slottsmiljön. Sänk och minska bebyggelsen”.
Kommentar
Synpunkten tillgodoses. Antalet byggnader i Norra parken har minskats från 24
till 20 varav fyra ska vara parhus. Höjden på samtliga hus förutom parhusen har
sänkts till en höjd motsvarande 2,5 våning. För de fyra parhusen är höjden lika
som i samrådsförslaget d.v.s. en höjd motsvarande två våningar. Kvarters- och
vägstrukturen i Norra parken har ändrats till att nu omfatta två rektangulära
kvarter kring ett brett kombinerat park- och gatustråk.
I det kvarter som föreslås längs Djursholmsvägen, Strandängarna, har antalet
byggnader minskats från 16 till 13. På vardera sidan om slottsgrinden har
bebyggelsefria zoner lagts till. Byggnader ska placeras på ett sätt som skapar
siktlinjer mellan Djurholmsvägen och vattnet.
Totalt sett har antalet bostäder som kan byggas inom planområdet minskats från
cirka 370 till 330.
För samtlig ny bebyggelse har bestämmelser för gestaltning lagts till som styr
mot en arkitektur som samspelar med slottet i högre grad än i samrådsförslaget.
Detaljplanens skydd av den värdefulla miljön har förtydligats via q-bestämmelse
och rivningsförbud. Bestämmelsen q innebär att värdefulla och karaktäristiska
detaljer ska bevaras enligt ett antal punkter för varje byggnad beskrivet i
planbeskrivningen. Vidare införs lovplikt för fällning av fruktträd samt en utökad
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lovplikt för åtgärder som annars skulle vara bygglovsbefriade, såsom exempelvis
så kallade Attefallshus.
Stora krav ställs på den nya bebyggelsens utformning för att den på ett vackert
och harmoniskt sätt ska samspela med slottet och dess känsliga miljö. Ett
Gestaltnings- och kvalitetsprogram hör till detaljplanen och genomförandet
regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägaren.
Programmet beskriver och konkretiserar principerna för bebyggelsens utformning
och riktlinjer läggs fast för användning av material, färgsättning, vegetation och
andra element.
Planen och tidigare politiska beslut, avtal och vallöften
Brf. Näsby Ankare, Brf. Sjö och Kust, Brf. Slottet 2, Anders och Ann-Britt
Lindblad, Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, Christina
Larsson och Lars Eriksson, Kerstin och Gunnar Bendz, Stellan Horwitz, Cecilia
och Hans Gyllang, Mattias Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas
Brögger, Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias Wiklund,
Johan Fellenius, Sven-Ove Alvarsson, Clemens och Susanne Fredholm, LarsErik och Lena Fyrberg, Erika Held och Anders Mattson, Inna Üidik, Tomas och
Marika von Heijne:
”Kommunen frångår inriktningen i beslut om planuppdrag från den 8 maj 2015.
Ramavtalet mellan kommunen och markägaren Niam följs inte. Moderaterna
frångår sitt vallöfte från 2014 avseende utvecklingen av Näsby slott.”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. I beslutet om fortsatt planarbete för Näsby slott
(KS, Utskott för stadsbyggnad och miljö, 2015-06-08, § 35) står: ”Utbyggnaden
ska ske med varsamhet och bör koncentreras till befintliga byggnader och på
redan hårdgjorda ytor. Ny bebyggelse kan lämpligen prövas utmed
Djursholmsvägen”.
Bebyggelse har i första hand koncentrerats till hårdgjorda ytor samt ytor med
begränsat nyttjande. Kommunens bedömning är att planförslaget följer ingångna
avtal och beslut. Efter samråd har planen reviderats för att i högre grad följa en
restriktiv tolkning av planbeskedet. Se beskrivning av hur detaljplanen har
reviderats i svar ovan.
Bebyggelsen i “Norra parken”
Brf. Näsby Ankare, Brf. Sjö och Kust, Brf. Slottet 2, Anders och Ann-Britt
Lindblad, Charlotte Ramsgård, Kerstin och Gunnar Bendz, Lilian Tynnerström,
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Lars och Nina Cederfeldt, Tomas och Marika von Heijne, Erika Held och Anders
Mattson, Stellan Horwitz:
”Bebyggelsen föreslagen i Norra Parken är för omfattande. Föreslagen
bebyggelse bör minskas avseende både antal hus och våningsantal. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses. Antalet byggnader i Norra parken har minskats från 24
till 20, varav fyra ska vara parhus. Höjden på samtliga hus förutom parhusen har
sänkts till en höjd motsvarande 2,5 våning. För de fyra parhusen är höjden lika
som i samrådsförslaget vilket är en höjd motsvarande två våningar.
Allmänhetens tillgång till Näsby Slott
Birgitta Drougge, Bo Rudemalm, Mattias Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel
Dahlin, Jonas Brögger, Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias
Wiklund, Johan Fellenius, Cecilia och Hans Gyllang, Inna Üidik, Stellan Horwitz:
”Planen innebär att allmänhetens tillgång till slottsmiljön kommer minska. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Detaljplanen har reviderats för att öka
allmänhetens möjlighet att röra sig inom planområdet. Ett brett kombinerat parkoch gatustråk löper nu genom Norra parken. Nya nord-sydliga gångstråk har
placerats genom både Norra och Södra parken.
Detaljplanen syftar till att säkerställa allmänhetens tillgång till Näsby slott samt att
möjliggöra nya bostäder inom området. All mark inom planområdet är idag
privatägd. För att parkmark och vägar ska kunna övergå i kommunal ägo krävs
att nuvarande markägare får viss nytta av den nya detaljplanen. Detta regleras i
Plan- och bygglagen. Markägarens åtagande måste stå i proportion till dennes
nytta av planen. Allmänhetens tillgång till slottsmiljön kommer genom den nya
detaljplanen att säkerställas på lång sikt då privat mark kan övergå i kommunal
ägo. Hela strandområdet, den östra ängen samt all gatumark kommer övergå till
kommunen när detaljplanen vunnit laga kraft och fastighetsbildning skett.
Gång- och cykeltrafik
Brf. Näsby Ankare, Brf. Sjö och Kust, Anders och Ann-Britt Lindblad, Clemens
och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, Einar Fries och Kristina
Berglund Fries, Lars och Nina Cederfeldt, Stellan Horwitz, Johan och Anette
Bratt, Erika Held och Anders Mattson:
”Carl Robert Lamms väg bör inte kompletteras med körbana öster om
kasernerna. Vägbanan bör utgå helt eller läggas en bit ifrån gångvägen. Det bör
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förtydligas hur gångtrafiken skall ledas från Centralparken in i slottsområdet. En
illustrerad gångväg från Norra Parken till Carl Robert Lamms väg (i höjd med
kilen på Långa Raden) bör utgå.”
Jörgen Carlssen, Mervi Carlsen:
”Knyt samman gång- och cykelvägen längs Djursholmsvägen med befintlig
cykelväg förbi båtuppläggningsplatsen”
Annika Ullenius, Jörgen Carlssen, Mervi Carlsen:
”Passagen mellan grindstolparna är alldeles för smal för att gångtrafikanter,
cyklar och bilar ska kunna ta sig igenom.”
Tomas och Marika von Heijne:
”Allén på sträckan från grinden och ned till ny bebyggelse bör reserveras för
gång- och cykeltrafik alternativt enkelriktas så att endast ut- eller infart genom
grinden är tillåten.”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Berörd del av Carl Robert Lamms väg kommer
utföras med något upphöjd gång- och cykelväg gentemot en körbana.
Omfattande biltrafik kan inte väntas på denna sträcka då den utgör en omväg för
merparten av de boende i området.
Kvarters- och vägstrukturen i Norra parken har ändrats till att nu omfatta två
rektangulära kvarter kring ett brett kombinerat park- och gatustråk. Det skapar ett
tydligt offentligt rum som tydliggör promenadstråket mellan Centralparken och
Näsbyviken.
Den illustrerade gångvägen har utgått.
Cykelvägen längs Djursholmsvägen är redan idag sammankopplad med ett
gång- och cykelstråk som passerar över båtuppläggningsplatsen. Cykelvägen
ingår dock inte i aktuell detaljplan.
Planen har reviderats med att planerad cykelbana längs Slottsallén läggs öster
om grindvaktarstugan. Detaljplanen medger att ena grindstolpen flyttas. Detta
ska dock godkännas av Länsstyrelsen då stolparna ingår i byggnadsminnet.
Trafik måste av framkomlighetsskäl vara dubbelriktad på Slottsallén.
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Slottsgrinden och byggnader däromkring
Brf. Näsby Ankare, Brf. Sjö och Kust, Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik
och Lena Fyrberg, Tomas och Marika von Heijne, Gunnel Körner, Sara
Dannborg, Sven-Ove Alvarsson, Kerstin och Gunnar Bendz, Mattias
Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger, Niklas Tegelberg,
Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias Wiklund, Johan Fellenius:
”Hus på båda sidor om slottsgrinden bör utgå. Nuvarande entré ”försvinner” bland
nya byggnader. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses. På vardera sidan söder om slottsgrinden har
bebyggelsefria zoner lagts till.
Bebyggelsen i ”Strandängarna”
Bo Rudemalm, Mattias Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger,
Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias Wiklund, Johan
Fellenius, Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, SvenOve Alvarsson:
”Bebyggelsen längs med Djursholmsvägen är för hög och tät. Man måste kunna
se Näsbyviken och Näsby slott från Djursholmsvägen”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses. I kvarteret Strandängarna har antalet byggnader
minskats från 16 till 13. På vardera sidan söder om slottsgrinden har
bebyggelsefria zoner lagts till. Byggnader ska placeras på ett sätt som skapar
siktlinjer mellan Djurholmsvägen och vattnet.
Kulturmiljö
Brf. Sjö och Kust, Brf. Slottet 2, Stellan Horwitz, Birgitta Grepe, Gunnel Körner,
Christina Larsson och Lars Eriksson, Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik
och Lena Fyrberg, Rune och Elisabeth Sandberg, Mattias Gunnarsson, Fredrik
Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger, Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael
Hallberg, Mattias Wiklund, Johan Fellenius:
”Förslaget måste anpassas så att den unika slottsmiljön inte skadas för all
framtid. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Detaljplanen har reviderats så att den nya
bebyggelsen bättre samspelar med slottsområdets unika kulturmiljö.
Bebyggelsen har minskats både vad avser antal hus och i höjd. I kvarteret Norra
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parken har planstrukturen ändrats för att följa slottets, barockparkens och den
militära epokens rationalitet och strikta indelning. För samtlig ny bebyggelse har
bestämmelser kring gestaltning lagts till som styr mot en arkitektur som
samspelar med slottet i högre grad än i samrådsförslaget. Detaljplanens skydd av
fem historiskt intressanta byggnader sker via en q-bestämmelse och ett
rivningsförbud. Bestämmelsen q innebär att värdefulla och karaktäristiska detaljer
ska bevaras. Ett Gestaltnings- och kvalitetsprogram hör till detaljplanen och
genomförandet regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och
fastighetsägaren. Värdefull natur avsätts som natur- eller parkmark och vidare
införs lovplikt för fällning av fruktträd.
Detaljplanen innebär att planområdet ofrånkomligen kommer att förändras men
ger samtidigt ett skydd för områdets kultur- och naturmiljö. Sammantaget bedöms
planförslaget vara väl anpassat till områdets höga natur- och kulturvärden och de
negativa konsekvenserna för dessa bedöms vara hanterbara.
Samhällsutvecklingskontoret gjorde i det inledande planskedet bedömningen att
detaljplanen kan innebära risk för påverkan på kulturmiljön. Genom att föreslagen
tillkommande bebyggelse anpassats till de värden som finns i området bedöms
planen inte medföra betydande kulturmiljöpåverkan.
Naturmiljö och rekreationsmöjligheter
Brf. Slottet 2, Johan Sandberg, Christina Larsson och Lars Eriksson, Stellan
Horwitz, Birgitta Grepe, Gunnel Körner, Kirsti Johnsson, Mattias Gunnarsson,
Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger, Niklas Tegelberg, Jonas Rynger,
Mikael Hallberg, Mattias Wiklund, Johan Fellenius:
”Planen kommer att skada den vackra miljön och de naturliga grönområdena som
idag används av en ansenlig mängd Täbybor. Den planerade bebyggelsen
kommer att påverka rekreationsbetingelserna i negativ riktning. ”
Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg:
”Delar som i miljökonsekvensbeskrivningen bedömts ha höga naturvärden
bebyggs, ex ytan för planerat vård- och omsorgsboende. ”
Inna Üidik, Rune och Elisabeth Sandberg, Åke och Birgitta Rolen:
”Föreslaget café bör inte placeras i ny byggnad i äppelträdgården utan förläggas i
redan befintliga byggnader. ”
Rune och Elisabeth Sandberg, Johan Sandberg, Mattias Gunnarsson, Fredrik
Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger, Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael
Hallberg, Mattias Wiklund, Johan Fellenius, Åke och Birgitta Rolen, Inna Üidik:
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”Planen innebär att en mycket stor del av befintlig äppelträdgård förvinner och att
detta område helt kommer att förstöras. ”
Birgitta Grepe, Gunnel Körner:
”Planen riskerar skada strandområdet som utgör en synnerligen känslig plats
avseende fågelliv. ”
Birgitta Skärbom:
”Förekomsten av fladdermöss har inte belysts i detaljplanen. ”
Einar Fries och Kristina Berglund Fries:
”Den framtida användningen av ängarna både i öster och mot vattnet samt den
före detta skjutbanan bör förtydligas. ”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Planförslaget innebär ett skydd för områdets
kultur- och naturmiljö genom att stora delar av de mest värdefulla naturområdena
avsätts som natur- eller parkmark. Planförslaget säkerställer allmänhetens
tillgänglighet till området genom att mark som avsätts för bland annat natur- eller
parkmark övergår från privat till kommunal ägo.
Den åkerholme med ask och blommande bryn (nummer 21 i
Naturvärdesinventeringen) samt de äppelträd som berörs av vård- och
omsorgsboendet bedöms inte ha värden som omöjliggör en utveckling av
platsen.
Att förlägga café i en befintlig byggnad har inte varit aktuellt under
planprocessen. Det friliggande trädgårdscaféet är tänkt att fungera som en del av
äppelträdgården.
Äppelträdgården innehåller cirka 100 träd varav mellan 20 och 30 kan behöva
avverkas för vård- och omsorgsboendet. Resterande fruktträd hamnar inom
kvartersmark R2 där marklov för avverkning krävs.
Naturinventeringen har kompletterats med ett PM inför granskning som berör
bland annat fågelliv och fladdermöss (Ekologigruppen 2017). För att identifiera
hur påverkan på häckning av rödlistade fågelarter kan minimeras under byggoch uppförandeskeden ska en inventering av boplatser för rödlistade fåglar
genomföras inför produktionsstart. Baserat på resultatet av inventeringen vidtas
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lämpliga åtgärder i produktionen. En översiktlig inventering av fladdermöss
gjordes av CONEC i samband med en fladdermusexkursion med Täby
naturskyddsförening vid Näsby slott. Inventeringen genomfördes den 24 augusti
2016 från solnedgången och ca 2,5 timmar framåt. Totalt noterades sex stycken
arter vilket tyder på en rik fladdermusmiljö (Ahlén 2011). Ingen av arterna är
rödlistade. En inventering av vindar utfördes i mars 2017 för att se om
fladdermöss övervintrar i områdets byggnader. Inga övervintrande fladdermöss
hittades och ingen av de undersökta vindarna bedömdes rimlig som
övervintringsplats. För att få en än mer tillförlitlig bild av hur fladdermusfaunan ser
ut på platsen ska en noggrannare inventering göras under sommaren 2017.
Fältet inklusive den före detta skjutbanan övergår i kommunal ägo och kommer
bevaras som rekreationsområde med naturkaraktär.
Biltrafik inom området
Einar Fries och Kristina Berglund Fries, Kerstin och Gunnar Bendz, Gunnel
Körner, Karin Eduards, Mattias Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas
Brögger, Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias Wiklund,
Johan Fellenius:
”Den redovisade trafikföringen inom planområdet bör förtydligas.”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses. Trafikföringen har förtydligats i planbeskrivningen.
Vägstrukturen i Norra parken har ändrats och förbättrats. Trafikutredningen har
uppdaterats efter samråd (Tyréns, 2017).
Biltrafik utanför planområdet
Brf. Näsby Ankare, Brf. Slottet 2, Brf. Sjö och Kust, Charlotte Ramsgård,
Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, Kerstin och
Gunnar Bendz, Karl-Erik Ericsson, Lilian Tynnerström, Carl-Henrik och Marie
Ottosson, Cecilia och Hans Gyllang, Erik Jakobsson och Anna Holmer, Erik
Westerlund och Åsa Kallstenius, Johan och Anette Bratt, Lars Håkansson och
Lena Håkansson Rissler, Marit och Martin Ceplitis, Sara Dannborg, Sven-Ove
Alvarsson, Bo Rudemalm, Erika Held och Anders Mattson:
”Planen bör redovisa hur planens utbyggnad påverkas trafiken i närområdet, i
synnerhet på Djursholmsvägen och Näsby Allé. ”

13(54)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2017-05-31
Dnr SBN 2015/220-20

Kerstin och Gunnar Bendz, Jörgen Carlsen, Mervi Carlsen, Birgitta Jakobsson,
Brf. Sjö och Kust:
”Trafikläget på Djursholmsvägen bör ses över och ny hastighetsbegränsning eller
farthinder bör övervägas. ”
Birgitta Jakobsson, Mervi Carlsen, Jörgen Carlsen:
”En cirkulationsplats bör ersätta korsningen Djursholmsvägen - Näsby Alle”.
Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Trafikutredningen (Tyréns, 2017) visar att planen
kan generera cirka 950 fordonsrörelser/dygn som ska ut eller in på
Djursholmsvägen. Kapacitetsutredningen (WSP, 2016) visar att tillkommande
fordon kommer ha marginell påverkan på trafiksituationen på Djursholmsvägen
eller Näsby Allé. Under rusningstid uppstår idag en del kortvariga köer vilket är
naturligt i stora delar av Täby och Stockholms län. Täby kommun undviker att
planera för kortvariga toppar i trafiken. Kommunen accepterar en lägre
framkomlighet i rusningstrafik. Kommunen uppmuntrar till ett ökat resande med
kollektivtrafik och cykel. Planerade bostäder ligger mellan 100 - 500 meter från
Näsby Allé tågstation. Pågående utbyggnad av Roslagsbanan kommer göra det
möjligt att öka tågens turtäthet till 4 gånger per timme i båda riktningar.
Farthinder kan behövas för att övergångsstället öster om korsningen ska vara
trafiksäkert.
Kommunen ser idag inget behov av att bygga om korsningen till cirkulationsplats.
Om behov uppkommer framöver kommer kommunen titta på lösningar då.
Parkering
Rune och Elisabeth Sandberg, Annika Ullenius, Annika Waldton, Barbro och
Bertil Rudström, Carl Tengwall (bifogar en protestlista med ca 200 underskrifter),
Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg Einar Fries och
Kristina Berglund Fries, Gunnel Körner, Johan och Anette Bratt, Jörgen Carlssen,
Mervi Carlsen, Karin Eduards, Åke och Birgitta Rolén:
”Parkeringsplatserna avsedda för Friskis & Svettis (Slottshallen) är alldeles för
få”
Stellan Horwitz, Johan Sandberg, Karin Eduards, Silvio Regazzoni och Karin
Lövgren:
”Den tillämpade p-normen i detaljplanen är för snävt tilltagen. Det kommer krävas
fler parkeringsplatser än som redovisas. ”
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Sara Dannborg, Einar Fries och Kristina Berglund Fries:
”Frågan om infartsparkering för Roslagsbanans resenärer bör förtydligas”
Rune och Elisabeth Sandberg, Einar Fries och Kristina Berglund Fries, Petra
Hjalmarsson, Åke och Birgitta Rolén:
”Varken P-platser eller bilväg finns redovisade till det planerade caféet.”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Efter samrådet har detaljplanen reviderats och
fler parkeringsplatser tillkommit. Cirka 170 parkeringsplatser planeras totalt för
verksamheter inom planområdet. För besökare till Slottshallen, fotbollsplanen och
övrig besöksparkering planeras sammanlagt 117 parkeringsplatser som kan
samutnyttjas. Parkering för verksamheter har förtydligats i planbeskrivningen.
Detaljplanen har utformats utifrån Täby kommuns parkeringsnorm för
boendeparkering. I aktuell zon är kravet att mellan 0,9 och 1,1 bilar ska finnas per
bostad inklusive besöksparkering. Boendeparkering hanteras inom respektive
bostadsfastighet. I Södra parken medges efter samråd ett garage under östra
delen av kvarteret för bättre hantering av trafik.
Infartsparkeringen kommer att bevaras vilket förtydligas i planbeskrivningen.
Trädgårdscaféets gäster hänvisas till allmänna besöksparkeringsplatser för
planområdet (52 st). Biltrafik norrifrån ner till trädgårdscaféet kommer endast vara
tillåten för personer med tillstånd såsom funktionshindrade och varuleveranser.
Kollektivtrafik
Brf. Näsby Ankare, Brf. Slottet 2, Brf. Sjö och Kust, Anders och Ann-Britt
Lindblad, Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, Erika
Held och Anders Mattson, Karl-Erik Ericsson, Barbro och Bertil Rudström, Einar
Fries och Kristina Berglund Fries, Johan och Anette Bratt, Mattias Gunnarsson,
Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger, Niklas Tegelberg, Jonas Rynger,
Mikael Hallberg, Mattias Wiklund,Johan Fellenius, Sara Dannborg:
”Redogörelsen för hur kollektivtrafiken ska lösas bör förklaras tydligare. Kommer
Roslagsbanans kapacitet att ökas? Tågen går fulla i rusningstid redan idag. ”
Charlotte Ramsgård, Inna Üidik:
Kommunen bör skapa en vattenväg mellan Näsbypark och Stockholm.
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Kommentar
Synpunkterna tillgodoses. Pågående utbyggnad av Roslagsbanan kommer göra
det möjligt att öka tågens turtäthet till 4 gånger per timme i båda riktningar.
Trafikförvaltningen har i dagsläget inga planer på en utökning för busslinje 619.
Dock kan turtäthet och trafikeringstid att ses över i samband med inflyttning i nya
bostäder längs linjen.
Planen tar hänsyn till en eventuell båtpendlingslinje och reglerar en yta nedanför
stallet för just detta.
Alternativ lokalisering av bebyggelse
Brf. Näsby Ankare, Brf. Sjö och Kust, Anders och Ann-Britt Lindblad, Charlotte
Ramsgård, Kerstin och Gunnar Bendz, Tomas och Marika von Heijne, Sven-Ove
Alvarsson, Birgitta Grepe, Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena
Fyrberg, Gunnel Körner, Silvio Regazzoni och Karin Lövgren, Erika Held och
Anders Mattson:
”Varför kan inte bebyggelse prövas vid den före detta skjutbanan eller på
båtuppläggningsplatsen istället för de platser som förslås i planen?”
Brf. Näsby Ankare, Brf. Sjö och Kust, Anders och Ann-Britt Lindblad, Clemens
och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, Christina Larsson och Lars
Eriksson, Erika Held och Anders Mattson, Birgitta Jakobsson, Barbro och Bertil
Rudström, Jörgen Carlssen, Marit och Martin Ceplitis, Mervi Carlsen, Silvio
Regazzoni och Karin Lövgren, Sven-Ove Alvarsson, Birgitta Jakobsson
”Varför görs inget åt depån för grus mm. mellan Roslagsbanan och
Djursholmsvägen? Kanske den ytan kan användas för bebyggelse istället för de
platser som förslås i planen?”
Kommentar
En bebyggelse på den före detta skjutbanan prövades i ett tidigt skede. Det
bedömdes dock olämpligt då det skulle innebära att det gröna stråk som fältet
utgör bryts. Även avståndet till kollektivtrafik samt angöringsproblematik utgjorde
försvårande aspekter för en exploatering av området.
I dagsläget finns inga konkreta planer för nämnda yta (depån) mellan
Roslagsbanan och Djursholmsvägen eller båtuppläggningsplatsen vid
Näsbyvikens båtklubb. En eventuell framtida utveckling av depån och
hamnområdet bör utredas i ett sammanhang tillsammans med övriga båthamnar,
vilket lämpligen sker inom ramen för arbetet med en ny översiktsplan vilket
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planeras påbörjas nästa år. Depåns lämplighet för bostäder är mycket osäker på
grund av buller och geotekniska förhållanden.
Planavgränsningen för Näsby slott har gjorts bland annat med hänsyn till att
området idag ägs av en och samma fastighetsägare, men också för att arbetet
med att ta fram en ny detaljplan för området haft ett tydligt fokus på en varsam
utveckling av slottsområdet och byggnadsminnet. I planarbetet har stor vikt lagts
på utredningar och gestaltning för att förstärka slottsmiljön, värna
byggnadsminnet och spara det sammanhängande fältet i öster. Ett utökat
planområde hade haft ett mer spretigt fokus och medfört en risk att värnandet av
byggnadsminnet inte kunnat ges lika stor hänsyn som i nuvarande planförslag.
Vård- och omsorgsboende
Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg:
”Vård- och omsorgsboendet är för högt, dess trädgård ianspråktar en större del
av slottets äppelträdgård och är placerat inom ett område med högt naturvärden.”
Barbro och Bertil Rudström:
”Färgerna på vård- och omsorgsboendet är för mörka och bör få en ljusare färg”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Vård- och omsorgsboendets nockhöjd är lika
som kasernernas nockhöjd idag. Byggnadens omfattning utgör en bra avvägning
mellan verksamhetens behov och påverkan på landskaps- och stadsbilden. Den
åkerholme med ask och blommande bryn (nummer 21 i
Naturvärdesinventeringen) samt de äppelträd som berörs av vård- och
omsorgsboendet bedöms inte ha värden som omöjliggör en utveckling av
platsen. Äppelträdgården innehåller cirka 100 träd varav mellan 20 och 30
kommer att behöva avverkas för vård- och omsorgsboendets behov. Om
äppelträd kan sparas vid detaljplanering av vård- och omsorgsboendets trädgård
är detta positivt.
Utseendet på vård- och omsorgsboendet liksom byggnader inom Södra parken
har reviderats. Byggnaderna i Södra parken kommer att kläs med ljust tegel.
Vård- och omsorgsboendet kommer att kläs med rött tegel och ljus puts.
Materialen samspelar på ett lågmält sätt med slottet och kan också ses som en
diskret kommentar till kasernbyggnaderna. För bilder av hur bebyggelsen kan
komma att se ut se Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet eller
planbeskrivningen.

17(54)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2017-05-31
Dnr SBN 2015/220-20

Idrott
Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, Johan och Anette
Bratt, Mattias Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger,
Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias Wiklund,
Johan Fellenius:
”Möjlighet till idrott kommer inte ”förstärkas” inom området. Färre
parkeringsplatser till F&S samt mindre bollplan minskar snarare möjlighet till
idrott.”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Strandängarna, fältet i öster liksom Slottshallen
kommer att bevaras. Den amerikanska fotbollsplanen kommer finnas kvar.
Nuvarande fotbollsplan ryms inom en yta redovisad som kvartersmark (R1),
bollplan i detaljplanen. För besökare till Slottshallen, fotbollsplanen och övrig
besöksparkering planeras sammanlagt 117 parkeringsplatser som kan
samutnyttjas. Antalet parkeringsplatser har ökats efter samråd.
Estetik
Inna Üidik:
”Den planerade bebyggelsen är inte tillräckligt estetiskt tilltalande. Stilen bör vara
20-talsklassicism och färgerna gå i gult, grönt, blått och milt rött. Problemet gäller
i synnerhet vård- och omsorgsboendet som dessutom blir för högt. ”
Bengt Göransson och Louise Ivstam, Brf. Slottet 2:
”Slottets utformning och stil bör utgöra den styrande inspirationskällan för ny
bebyggelse. Att låta kasernernas tegelbyggnader styra områdets utformning ter
sig som en märklig (fel-)tanke.”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Vård- och omsorgsboendets nockhöjd är lika
som kasernernas nockhöjd idag. Byggnadens omfattning utgör en bra avvägning
mellan verksamhetens behov och påverkan på landskaps- och stadsbilden. För
samtlig ny bebyggelse inom detaljplanen har ett flertal bestämmelser för
gestaltning lagts till som styr mot en arkitektur som samspelar med slottet i högre
grad än i samrådsförslaget. Gestaltningen av vård- och omsorgsboendet har
justerats efter samråd. Byggnaden kommer att kläs med rött tegel och ljus puts.
Materialen samspelar på ett lågmält sätt med slottet och kan också ses som en
diskret kommentar till kasernbyggnaderna. För bilder av hur bebyggelsen kan
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komma att se ut se Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet eller
planbeskrivningen.
Strandpromenaden
Clemens och Susanne Fredholm, Lars-Erik och Lena Fyrberg, Erika Held och
Anders Mattson:
”Strandpromenaden saknas i planbeskrivning och på plankarta.”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses inte. Strandpromenaden är utmärkt på situationsplanen
men dess exakta läge regleras inte i plankartan då det bestäms vid senare
detaljprojektering av allmän plats. Strandpromenaden beskrivs endast översiktligt
i planbeskrivningen (rubrik Natur, park och rekreation).
Solstudie och sektioner
Erika Held och Anders Mattson, Lars och Nina Cederfeldt:
”Det saknas sektioner och solstudier på kommande bebyggelse dess förhållande
till befintliga byggnader. ”
Kommentar
Synpunkterna tillgodoses delvis. Sektioner genom planområdet finns redovisade i
Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet. Solstudier gjordes på samrådsförslaget.
Dessa har inte redovisats då skuggning på omgivande bebyggelse inte kunde
konstateras.
Övrigt (kommentar efter varje synpunkt)
Birgitta Jakobsson:
”Det vore fint att förstärka intrycket av grindarna med några meter järnstaket i
samma stil på båda sidor.”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Grindstolparna är en del av Byggnadsminnet vilket
innebär att alla förändringar noga måste motiveras.
Olof Dellby
”Bifogar ett eget förslag till bebyggelse i Norra parken”
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Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Kvarters- och vägstrukturen i Norra parken har
ändrats till att nu omfatta två rektangulära kvarter kring ett brett kombinerat parkoch gatustråk.
Christina Larsson och Lars Eriksson (Näsbypark 57:1, hyresgäst)
”Vi är emot planen eftersom den innebär att vårt hus kommer att rivas. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Frågan rör avtal mellan fastighetsägare och
hyresgäst och behandlas inte inom denna planprocess. Byggnaden har inte
bedömts ha något större kulturhistorisk värde och har därför inte skyddats i
detaljplanen.
Täby Motor:
”Detaljplanen påverkar värdet på vår fastighet negativt och därför borde vi få göra
en i sammanhanget blygsam tillbyggnad av verkstaden enligt tidigare samtal och
skrivelser. De träd som är inritade i den gröna passagen på Illustrationskarta
söder om vår fastighet bör utgå. Den gamla slipen i närheten av planerad
gästbrygga är kulturhistoriskt intressant och bör bevaras. Skapa en allmän
sjösättningsramp för båtar i anslutning till den befintliga slipen med tillfart
antingen förbi slottet eller via Slottsvägen”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Kommunen har gjort bedömningen att detaljplanen
inte kommer påverka fastighetens värde negativt. Planen beräknas ej medföra
sådan olägenhet att det kan bli aktuellt med ersättning för planskada. Gällande
eventuell tillbyggnad kan den frågan ej regleras inom ramen för denna detaljplan.
De träd som fanns inritade i situationsplanen är borttagna. Slipen kommer att
bevaras. Med hänsyn till områdets karaktär med smala alléer och passager, är
det inte lämpligt att genom anläggande av en allmän sjösättningsramp, leda in
trafik under okontrollerade former i ett område där framkomligheten för större
transporter är mycket begränsad.
Birgitta Jakobsson:
”Många bänkar bör placeras i parkerna.”
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Kommentar
Synpunkten tillgodoses. Frågan är viktig och behandlas i Gestaltnings- och
kvalitetsprogrammet. Bänkar kommer ingå i detaljprojekteringen av allmän plats
inom området.
Barbro och Bertil Rudström:
”Odlingslotter borde arrangeras på fältet mellan äppelträdgården och den tidigare
skjutbanan och villaområdet. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Frågan behandlas i kommande detaljprojektering
av allmän plats. Odlingslotter skulle kunna arrangeras men som en del av
kommunens driftverksamhet och inte inom stadsbyggnadsprojektet Näsby slott.
Bo Rudemalm:
”Resultatet från den tidigare medborgardialogen inte tillräckligt beaktats. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Dialogen med medborgare utgör ett viktigt verktyg i
framtagande av planen. Många synpunkter har beaktats i framtagandet av
planförslaget. Dialogen är dock rådgivande till sin natur.
Einar Fries och Kristina Berglund Fries:
”Solenergi bör tas till vara i projektet.”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Kommunen får inte ställa tekniska särkrav men
hållbara energilösningar uppmuntras. Boverkets allmänna byggregler ska följas.
Johan Sandberg:
”En del av husen bör inrymma näringsliv, inte främst caféer eller motsvarande
utan olika typer av företag. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses. Planområdet kommer rymma flera olika verksamheter
såsom vård- och omsorgsboende, slottets konferensverksamhet, trädgårdscafé
och förskolan.
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Jörgen Carlssen:
”Knyt ihop allén i slottsparken med allén i Näsby Allé genom att plantera träd
utanför Alléns Livs”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Det är en intressant idé som dock ligger utanför
denna planprocess.
Karin Hegert:
”På det gröna stråket mellan äppelträdgården och Långa raden skulle det vara
fint med en boulebana. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Frågan är intressant och tas med i
detaljprojekteringen för allmän plats inom området. Detaljplanen styr inte exakt
utformning av allmän plats.
Lennart Staaf:
”Har det undersökts om det finns intresse bland de sjöofficerare som utbildats på
Näsby slott att bevara några fysiska minnen på platsen?”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses delvis. Många fysiska minnen från den militära tiden
kommer att bevaras inom området. Någon närmare kontakt med militären
avseende detta har inte skett.
Mattias Gunnarsson, Fredrik Skytt, Daniel Dahlin, Jonas Brögger,
Niklas Tegelberg, Jonas Rynger, Mikael Hallberg, Mattias Wiklund,
Johan Fellenius:
”Varför införs inte Täby kommuns frivilliga 300 m strandskydd över hela
området?”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Det är Länsstyrelsen som beslutar om utökat
strandskydd upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa något av
strandskyddets syften. En sådan bedömning har Länsstyrelsen inte gjort för
Näsby slottsområde.
Silvio Regazzoni och Karin Lövgren:
”PM om strandskydd är otydligt skriven”
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Kommentar
Synpunkten tillgodoses. PM strandskydd har ersatts av en utförligare text i
planbeskrivningen.
Mervi Carlsen:
”Bostäder för nyinkomna/nyanlända kan anordnas på före detta skjutfältet ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Kommunen tillhandahåller den typen av bostäder på
egen mark, som är mer ändamålsenlig.
Sven-Ove Alvarsson:
”Hydrologisk undersökning saknas. ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Följande utredningar som behandlar frågan från
olika håll har tagits fram. Projekterings-PM Geoteknik (GeoMind, 2017), MUR,
Markteknisk undersökningsrapport (GeoMind, 2016) PM Riskbedömning skred
(GeoMind, 2017), Miljöteknisk markundersökning (SWECO, 2017),
Dagvattenutredning (WRS, 2017) samt en Översvämningsrisk rapport (SWECO,
2017). Sammantaget bedöms de hydrologiska aspekterna vara väl belysta och
planområdet säkerställt för bebyggelse.
Åke och Birgitta Rolen:
”Finns endast en planerad lekplats inom området? ”
Kommentar
Synpunkten tillgodoses inte. Det kommer att finns en lekplats inom allmän plats
(vid trädgårdsmästarbostaden). Mindre lekplatser möjliggörs inom
kvartersmarken.

Myndigheter och andra remissinstanser
Länsstyrelsen
Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska
- ta till vara och samordna statens intressen,
- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd
enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,
- verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden
som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och
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- verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med
hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Under samrådet ska Länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2
kap. PBL samt i övrigt ge råd om tillämpningen av PBL om det behövs från
allmän synpunkt.
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer, under nu kända förhållanden, att det finns risk att
miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. miljöbalken inte följs och att
strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. Upphävandet av
strandskyddet behöver förtydligas på så sätt att tillämpliga särskilda skäl för
befintliga byggnader anges samt det särskilda skäl kommunen anser tillämpligt
för de två husgrunderna och utvecklas ytterligare. Länsstyrelsen anser även att
bebyggelsen kan bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet.
Utifrån aktuellt underlag går det inte att bedöma om marken är lämplig för sitt
ändamål med hänsyn till föroreningar, och de geotekniska förhållandena
avseende risk för skred behöver vara utredda inom planprocessen.
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta
upp planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att
upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL. I yttrandet lämnar Länsstyrelsen även
synpunkter på hur förslaget förhåller sig till byggnadsminnet Näsby slott och
rådgivande synpunkter vad gäller skyddsvärda träd, övriga naturvärden samt
alléerna i området som är biotopsskyddade. Synpunkter förs även fram kring
formalia.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Mellankommunal samordning
Planområdet gränsar mot Danderyds kommungräns. Länsstyrelsen förutsätter att
Täby kommun samråder projektet med Danderyds kommun.
Miljökvalitetsnormer för vatten
I planbeskrivningen beskrivs miljökvalitetsnormer och berörd ytvattenförekomst
på ett bra sätt. En beskrivning av eventuellt berörda grundvattenförekomster och
deras miljökvalitetsnormer saknas däremot. Planområdet är beläget direkt
ovanpå grundvattenförekomsten Täby-Danderyd. Även om
grundvattenförekomsten Täby-Danderyd har god kemisk och kvantitativ
status riskerar den att inte uppfylla miljökvalitetsnormen god kemisk status till
2021. Det beror på förhöjda värden av klorid, sulfat, natrium, bekämpningsmedel,
ledningsförmåga och mycket stor potentiellt växande föroreningsbelastning. Även
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klorerade lösningsmedel är uppmätta. Krav på åtgärder kommer därmed att
behövas för att grundvattenförekomsten ska kunna uppfylla miljökvalitetsnormen
god kemisk status 2021. I dagvattenutredningen (WRS september 2016) beskrivs
nuvarande dagvattensituationen på ett bra sätt. Grundvattenbildningen nämns i
dagvattenutredningen, men Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur hänsyn
kommer att tas till förekomst av eventuella markföroreningar vid exploatering i
området. Länsstyrelsen anser att en beskrivning och bedömning av
detaljplaneförslagets påverkan på grundvattenförekomsten och vilka eventuella
åtgärder som behövs och kommer att vidtas bör tillföras planbeskrivningen.
Länsstyrelsen kan konstatera att med de i dagvattenutredningen föreslagna
åtgärderna kan utsläpp av föroreningar från planområdet till Stora Värtan
reduceras till nivåer under nuvarande utsläpp och att MKN för ytvatten följs.
Länsstyrelsen vill dock påpeka att de jämförelsevärden som räknats fram i
dagvattenutredningen (mängder föroreningar i kg/år) är missvisande och bör inte
användas i det här sammanhanget. De är beräknade utifrån riktvärden (halter)
som enbart finns för en översiktlig klassning av framräknade halter för
förorenande ämnen.
Det går inte att utläsa tydligt i planhandlingarna hur dagvattnet ska hanteras
framöver. Det bör tydliggöras om det befintliga dagvattenledningsnätet kommer
kvarstå eller eventuellt förändras eller om all hantering kommer att ersättas med
lokalt omhändertagande.
Strandskydd
För den del av planområdet där strandskydd avses upphävas gäller idag
byggnadsplan N8 från 1944. Strandområden som vid utgången av juni 1975
ingick i bl.a. fastställd byggnadsplan ska inte omfattas av generellt strandskydd,
om inte annat bestäms, enligt 10 § lagen (1998:811) om införande av
miljöbalken. Strandskydd inträder dock när bl.a. fastställd byggnadsplan ersätts
av en ny detaljplan enligt 10 a § samma lag. I en detaljplan får kommunen
upphäva strandskyddet om det finns särskilda skäl för det (7 kap 18 c § MB) och
om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger
tyngre än strandskyddsintresset (4 kap 17 § PBL). Kommunen avser att upphäva
strandskydd för åtta byggnader inom strandskyddet, två husgrunder samt en del
av en fotbollsplan. Beskrivning och motivering finns i en bilaga, PM Upphävande
av strandskydd. Utifrån aktuellt underlag gör Länsstyrelsen bedömningen att
strandskydd skulle kunna upphävas enligt kommunens förslag, men har
synpunkter på vilka särskilda skäl som angivits samt motivering.
Länsstyrelsen anser inte att skäl 2 och 4 går att tillämpa inom aktuellt område.
Väg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering som har väl avskiljande
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effekt enligt dispensgrunden i p 2, saknas. Inte heller kan det genomgående
anses vara fråga om dispensgrunden i p 4, utveckling av befintlig verksamhet, då
upphävandet av strandskyddet avser byggnaderna som sådana. Länsstyrelsen
delar däremot kommunens uppfattning att upphävandet av strandskyddet för
befintliga byggnader avser områden som redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften i enlighet med 7 kap.
18 c § p 1 MB. Kommunen avser att upphäva strandskydd för två husgrunder för
garage och verkstad som brunnit ner, nr 7 och 8 i bifogat PM för strandskydd.
Som särskilt skäl anges skäl 1, att platsen redan är ianspråktagen. I byggnaderna
ska t.ex. verksamhet för kanotuthyrning finnas. För det område som markerats
som nummer 7, är det svårt att över huvud taget se att det finns någon husgrund.
I handlingarna, verkar det bl.a. utifrån vegetation som att platsen inte varit
ianspråktagen på mycket länge. Länsstyrelsen anser därför att husgrunderna i
sig inte kan ses utgöra en motivering för ett upphävande av strandskydd.
Handlingarna behöver därför, enligt Länsstyrelsen, kompletteras med en ny
motivering med angivande av tillämpliga särskilda skäl till upphävandet. I övrigt
kan Länsstyrelsen inte riktigt utläsa i handlingarna vad som avses göras med
Trädgårdsmästarbostaden, som kommunen också avser upphäva strandskydd
för. Detta kan med fördel förtydligas.
Hälsa och säkerhet
Förorenade områden
I Länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden,
Efterbehandlingsstödet, finns det en plantskola registrerad inom planområdet
som inte beskrivits i planhandlingarna. Vid markundersökningen har höga halter
av bl.a. bly påträffats vid den tidigare skjutvallen (i vissa provpunkter över mindre
känslig markanvändning). Kommunen föreslår att skjutvallarna ska planläggas
som park- och naturmark och förbli orörda vid genomförande av detaljplanen.
Med förskola och bostäder i närheten av skjutvallen ökar antalet människor som
kan använda skjutbanan som rekreationsyta och därmed exponeras för
föroreningarna. Det kan föreligga en risk för människors hälsa om höga halter av
relativt ytliga föroreningar lämnas kvar i skjutvallen.
Utifrån nuvarande underlag kan Länsstyrelsen inte bedöma om marken vid
skjutbanan är lämplig för sitt planerade ändamål. Kommunen behöver till
granskningsskedet visa hur den påträffade föroreningen vid skjutbanan ska
hanteras och därigenom hur risken för människors hälsa minimeras.
Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
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Geoteknik
Kommunen har bedömt att en kompletterande undersökning krävs för att bl.a.
kunna säkerställa grundläggning, vilket Länsstyrelsen anser är positivt. De
geotekniska förhållandena avseende risk för skred behöver dock vara utredda
inom planprocessen. Kommunen behöver visa att marken utifrån ett
stabilitetsperspektiv är lämplig för ändamålet med planen. Eventuella restriktioner
eller åtgärder bör fastställas i planbestämmelserna. Planförslaget behöver även
kompletteras med ett ställningstagande kring markens lämplighet avseende
stabilitet. Då det framgår att även vägen vid delar av norra Strandängarna
behöver grundförstärkas och vägen mot Näsbyviken stabilitetssäkras bör
kommunen se över om detta behöver regleras på annat vis än genom att nämnas
i planbeskrivningen. Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen har infört
planbestämmelser för översvämningsskydd i detaljplanen.
Råd om tillämpningen av 2 kap. PBL
Naturvärden
Den naturinventering som tagits fram för området beskriver på ett bra sätt de
översiktliga naturvärden som finns inom området. Inventeringen täcker dock inte
förekomst av fridlysta arter, eftersom området besöktes vid en årstid som inte är
optimal för bedömning av naturvärden. Inventeringen grundas främst på
litteraturuppgifter samt på fältbesök vid ett tillfälle, den 27 oktober 2015.
Underlaget har därmed vissa begränsningar. Flertalet artuppgifter härrör från
Artdatabanken, där noteringar är beroende av vad enskilda personer har
registrerat. Uppgifterna från Artdatabanken kan alltså inte sägas motsvara den
verkliga artförekomsten i området. Lav- och mossfloran på träden har inventerats
översiktligt och flera rödlistade arter har påträffats vid det fältbesök som gjorts.
Fågellivet beskrivs översiktligt, men har inte undersökts vid en årstid som är
optimal för t.ex. hålhäckande fåglar. Fladdermusfaunan har inte undersökts.
Eftersom området hyser äldre byggnader och ett stort antal gamla lövträd
bedöms området vara av stort intresse vad avser fladdermusfaunan. De gamla
parkträden har också förutsättningar att hysa en rik skalbaggsfauna. Denna fråga
har heller inte belysts i inventeringen, förutom att området bedöms vara generellt
värdefullt. Området kan alltså ha höga naturvärden som inte framkommit i den
översiktliga inventeringen.
Skyddsvärda träd
Slottsparken hyser ett stort antal särskilt skyddsvärda träd enligt en inventering
utförd av Länsstyrelsen, främst grova lindar men också några ekar och askar.
Området är i sin helhet utpekat som skyddsvärd trädmiljö i samma inventering.
Särskilt skyddsvärda träd har en stamdiameter som överstiger 1 meter, eller är
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grova hålträd av särskilt värde för den biologiska mångfalden.
Social planering
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planområdets olika
verksamheter, boendemiljöer och grönområden har fördelar ur ett socialt
perspektiv och anser att det är positivt att kommunen har med ett stycke i
planbeskrivningen som behandlar den sociala hållbarheten. Då en förskola
planeras i området rekommenderar Länsstyrelsen kommunen att ta del av den
vägledning för planering, utformning och förvaltning av barns och ungas utemiljö
med särskilt fokus på skolgårdar och förskolegårdar som har tagits fram av
Boverket tillsammans med Movium vid Sveriges lantbruksuniversitet. Boverket
har även tagit fram allmänna råd till 8 kap. 9 § andra stycket samt 10-11 §§ PBL
(BFS 2015:1 FRI). I vägledningen lyfts bl.a. storlek på hur stor friyta som barn
behöver utifrån beprövad praxis och aktuell forskning, vilken kan användas i
kommunala riktlinjer. Ett rimligt mått utifrån antalet barn anges som 40 kvm friyta
per barn i förskolan. Forskning visar även att den totala storleken på friytan helst
bör överstiga 3000 kvm. På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en
barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser
deras behov. Vidare bör barn kunna vistas ute mycket och pedagogisk
verksamhet behöver kunna vara möjlig även utomhus. Det är därför önskvärt att
bullernivåer på 50 dBA ekvivalent nivå utomhus kan klaras.
Övriga synpunkter av betydelse för planens genomförbarhet
Byggnadsminnet Näsby slott
Byggnadsminnet Näsby slott är skyddat enligt 3 kap. kulturmiljölagen. Även
stallbyggnad, barockpark och alléer ingår i skyddet. Utanför byggnadsminnets
skyddsområde finns kulturhistoriska värden i form av den f.d. sjökrigsskolans
byggnader från 1940-talet och framåt samt spåren av tidigare öppen
jordbruksmark. Det sistnämnda utgörs av landskapsrum som idag fungerar som
bl a park- och rekreationsområde och som kan förmedla en bild av Näsbys äldre
historia som jordbruksfastighet. I augusti 2016 lämnade Länsstyrelsen ett yttrade
över landskaps- och kulturmiljöanalysen samt konsekvensbeskrivningen.
(Länsstyrelsens diarienummer 436-32615-2016). Synpunkter fördes fram över
hur landskapet värderats och hur bebyggelse utanför byggnadsminnet
analyserats. Länsstyrelsen hade även synpunkter gällande hur planförslaget
påverkar upplevelsen av byggnadsminnet. Framförallt gäller det hur
sjökrigsskolans byggnader som årsring i kulturmiljön värderats. Länsstyrelsens
uppfattning är att kasernerna och tjänstemannavillorna bär på sådana
kulturhistoriska värden att ett bevarande är motiverat utifrån 2 kap PBL. I
beslutet för byggnadsminnet konstateras också att sjökrigsskolan har
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arkitektoniska kvaliteter och värden. Tegelkasernerna representerar en
militärarkitektur som har drag av både funktionalism och en äldre, mer traditionell
kasernarkitektur. Andra byggnader från den militära verksamheten ska bevaras,
men Länsstyrelsen anser att en rivning av kasernområdet kraftigt utarmar
förståelsen av denna del av Näsby slotts historia. Länsstyrelsen konstaterar att
ett större hänsynstagande av omkringliggande öppna marker tas i det nu aktuella
förslaget till detaljplan jämfört med i förstudien 2013. Länsstyrelsen har dock en
annan uppfattning beträffande hur ny bebyggelse förhåller sig till
byggnadsminnet, främst barockparken. Mot parkens norra del är
bebyggelsen hög medan den sedan sluttar neråt mot samhället i norr.
Länsstyrelsen anser att det istället bör vara tvärtom, dvs att den lägre
bebyggelsen ska ligga närmast kulturmiljön. Höjden på den nya bebyggelsen i
anslutning till den södra parken utgår från kasernernas takfotshöjd. Antalet hus
blir emellertid betydligt fler än i dagsläget och husen får en punkthusform som är
ny för området. För att ta tillvara mer av områdets karaktär anser Länsstyrelsen
att formen på husen och antalet hus bör vara ungefär detsamma som idag, och
därmed kan även hushöjden motiveras. Sammantaget kommer föreslagen
bebyggelse på södra och norra sidan av skyddsområdet inverka på upplevelsen
och förståelsen av barockparken. Genom förtätningen omsluts parken som nu
istället får en karaktär av stadspark. Länsstyrelsen vill påminna om att åtgärder
inom byggnadsminnets skyddsområde, t ex mindre tekniska byggnader, kräver
Länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen prövar då om det finns särskilda skäl till
åtgärden utifrån kulturmiljölagen.
Biotopskydd
I parken finns flera alléer som alla omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 kap
11 § miljöbalken, vilket också framgår i planhandlingarna, förutom i
naturvärdesinventeringen. Biotopskyddet innebär att det är förbjudet att vidta
åtgärder som kan skada naturmiljön i alléerna, t.ex. genom kraftig
trädbeskärning, trädavverkning samt schakt eller utfyllnad inom rotzonen.
Dispens från förbudet att skada naturmiljön får, enligt 7 kap. 11 § MB, medges av
Länsstyrelsen endast om det finns särskilda skäl Uppförande av byggnader i
omedelbar närhet till träden kan också påverka naturmiljön negativt. Vid schakt
och uppfyllnad rekommenderar Länsstyrelsen ett säkerhetsavstånd om minst 2
meter utanför kronans projektion/yta på marken för att undvika negativ påverkan
från åtgärder eller verksamheter. Att hårdgöra grusvägar med asfalt kan också
påverka träden negativt genom att rotzonen belastas med ökad vikt och tyngre
fordon kan trafikera vägen. Grusbeläggning på vägar är generellt värdefullt för
den biologiska mångfalden i alléer. Gruset ger näringsrikt damm som gynnar lavoch mossfloran på trädens bark. För de biotopskyddade alléerna är det därför
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värdefullt att grusvägar bibehålls istället för att asfalteras. Grusvägar bidrar också
med ekosystemtjänster genom att mängden avrinnande dagvatten minskar
jämfört med asfalterade ytor.
Formalia
På plankartan bör avgränsningslinjen för byggnadsminnets skyddsområde
införas. I kolumnen för planbestämmelser bör en hänvisning göras till kartans
upplysningsruta om byggnadsminnets skyddsbestämmelser. Detta är särskilt
viktigt då skyddsbestämmelsen k1, som länsstyrelsen uppfattar plankartan, inte
omfattar hela slottet utan endast södra flygeln. Länsstyrelsen anser vidare att k1bestämmelsenär otydlig och behöver utvecklas. K2-bestämmelsen är formulerad
som en skyddsbestämmelse med ett förvansknings- och förändringsförbud och
bör därför istället vara en q-bestämmelse med index. Länsstyrelsen anser även
att en hänvisning bör göras till 4 kap. 16 § 3 PBL stället för till 4 kap. 16 § 2 PBL.
Även planbestämmelserna för byggnaderna i det sydliga hörnet, som t.ex. ska
användas för kanotuthyrning är otydliga och kommunen bör precisera dessa,
samt se över vilken beteckning som kan vara lämplig. Kommunen bör även
precisera planbestämmelserna för Trädgårdsmästarbostaden. Det är även svårt
att utläsa i såväl planbeskrivning och plankarta hur denna är tänkt att användas.
Med fördel kan kommunen införa planbestämmelser som kan underlätta
införandet av dagvattenåtgärder. Exempel på lagenliga planbestämmelser finns
som temadel i Boverkets PBL-kunskapsbanken. I planbeskrivningen nämns
strandskyddsupphävandet kort. Med fördel skulle en längre beskrivning jämte
upphävandekartan kunna införas i planbeskrivningen. För att det ska bli tydligt
var strandskydd upphävs och var det ligger kvar kan en informationsruta införas i
plankartan med en illustration var strandskydd råder och var det är tänkt att
upphävas, och bestämmelsen a1 anges såväl på plankarta och i illustrationen.
Alternativt kan strandskyddsbestämmelserna införas direkt i plankartan. I det
bifogade strandskydds-PMet syns inte siffrorna tydligt på kartan på s 5, vilket gör
det svårt att orientera sig i beskrivningen av upphävandet. Länsstyrelsen anser
även att den del av fotbollsplanen där strandskyddet avses upphävas bör
redovisas i samma bild.
Fornlämningar
En arkeologisk utredning är initierad och resultatet av denna bör inväntas för att
kunna beaktas i kommande planering.

30(54)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2017-05-31
Dnr SBN 2015/220-20

Kommentar
Mellankommunal samordning
Täby kommun har informerat inför samråd och skickat planhandlingar till
Danderyds kommun under samrådet.
MKN Vatten
Dagvattenutredningen har kompletterats och förtydligats utifrån bland annat
Länsstyrelsens synpunkter.
I WRS dagvattenutredning beräknas föroreningstillförseln till grundvatten via
dagvatten minska i och med planförslaget. Även miljötekniska
markundersökningen visar att de ämnen som nämns som påverkande härrör från
andra verksamheter än dem på Näsby slottsområdet, och från den planerade
framtida bostadsbyggnationen. De flesta ämnena (klorid, sulfat, natrium) kan
härledas till vägnätet. Den klorerade alifaten trikloreten (TCE) härrör sannolikt
från någon eller några av industrifastigheter/verksamheterna i närområdet om
halterna uppmätts inom planområdet. Det är även ovisst är i vilken omfattning
och var på fastigheten som grundvatten faktiskt förekommer. Vid
markundersökningarna var det endast i fyra av nio installerade rör som det
förekom tillräckligt grundvatten för en vattenprovtagning. Vidare beskrivs
grundvattenförekomsten Täby-Danderyd i VISS som en
urbergsförekomst/sprickakvifer, vilket minskar sannolikheten för eventuell
påverkan från planområdet.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att planförslaget inte hindrar utan
snarare ökar möjligheterna att uppnå MKN för vatten. I byggskede bedöms
punktvisa åtgärder, och miljökontroll i samband med dessa, som tillräckliga för att
säkerställa att grundvattnets kemiska kvalitet inte påverkas och människors hälsa
inte riskeras av den planerade exploateringen av området. Denna bedömning har
förtydligats i planbeskrivningen.
Dagvattenutredningen har uppdaterats efter samråd. Utifrån det föreslagna
dagvattensystemet bedöms både flödet och belastningen av näringsämnen och
föroreningar till Näsbyviken bli lägre än nuvarande belastning. Enligt
schablonberäkning blir nickelhalterna något högre än innan exploatering.
Kommunens och konsultens bedömning är dock att en stor del av dagvattnet kan
tillåtas infiltrera i marken där föroreningar fastläggs och bryts ned. Det är därför
bara en del av dagvattnet som kommer avrinna som ytvatten till Näsbyviken och
mängden nickel som når viken blir sannolikt mindre än idag.
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Stycken om dagvatten och grundvatten har förtydligats i planbeskrivningen.
Strandskydd
Plankarta och planbeskrivning har kompletterats avseende strandskydd efter
samråd. En husgrund har förtydligats i planbeskrivningen och det tidigare
separata PM Upphävande av strandskydd har integrerats i planbeskrivningen.
Kommunen avser upphäva strandskydd även för viss prickad kvartersmark runt
bland annat slottet och mässbyggnaden vilket är en förändring från
samrådshandlingarna. Som skäl till upphävande anför kommunen skäl nummer 1
och 3 enligt 7 kap. 18 c § MB. Skäl nummer 2 och 4 har tagits bort och därmed
utgår även återuppförandet av hus nummer 7 på karta.
Hälsa och säkerhet
Förorenade områden
Avseende påvisade föroreningar i kulfånget/f.d. skjutvallen bedömer SWECO att
vidare åtgärder i form av bortschaktning av jord behöver vidtas för att säkerställa
att området inte innebär en hälsofara efter byggnation på området. Detta på
grund av att föroreningarna påträffats ytligt i jorden i sandigt material och att
halterna är relativt höga. Avseende i vilken omfattning som åtgärden bör utföras
och vilka riktvärden som kan bli aktuella förs dialog med Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddsnämnd, SRMH. Detta kan komma att bli föremål för en fördjupad
riskbedömning och åtgärdsutredning inför kommande exploatering. Eventuellt
kan även en kompletterande provtagning av jorden komma att utföras för detta
ändamål. Kommunen har haft möte med SRMH kring frågan och fler möten är
inbokade.
När det gäller uppgifter om att det kan ha funnits en plantskola inom planområdet
framhålls följande. Vid utdrag ur EBH-stödet kunde i MIFO-rapporten avläsas att
plantskoleverksamheten återfanns vid plantskoleinventeringen 2010–2015, att
den startade 1907 och upphörde 1942 samt utgjordes av en handelsträdgård
med drivbänkar och 1-4 växthus samt en frilandsodling på en yta av 30 000 m2.
Bekämpningsmedlet Atrazin togs i bruk 1957, alltså 15 år efter det att
plantskoleverksamheten upphört.
I MIFO-klassificeringen finns även beskrivet att objektet nedprioriterades och att
ingen åtgärd bedömdes som nödvändig: ”Objektet prioriterades inte i
inventeringen av plantskolor/handelsträdgårdar pga. att verksamheten enligt
nuvarande uppgifter ej var aktiv under perioden 1945-1975 samt avsaknad på
information.” Klassificeringen innehöll även följande text: ”Laddade upp Mifo-
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blanketter, lade till bortprioritering. Status ändrad från "Identifiering avslutad inventering ej påbörjad" till "Identifiering avslutad - ingen åtgärd”.”
Utifrån muntliga uppgifter från Länsstyrelsen kan en handelsträdgård ha funnits
nordost om detaljplaneområdet. Denna uppgift skulle kunna vara en förklaring till
förhöjda halter av bekämpningsmedlet Atrazin som uppmätts i ett grundvattenrör
utanför planområdet. I samråd med SRMH (södra Roslagens miljö och
hälsoskyddsnämndhar beslutats att kompletterande mark- och
grundvattenprovtagningar ska göras under hösten 2017. Detta för att kartlägga
och säkerställa eventuell spridning av bekämpningsmedlet till planområdet.
Fastighetsägaren kommer vidare att ta fram en efterbehandlingsplan i samråd
med SRMH som också ska godkännas av Länsstyrelsen. Detta arbeta har
påbörjats och kommer att vara klart senast innan antagande av detaljplanen.
Efterbehandlingsplanen binds även till det exploateringsavtal som kommer att
tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen.
Geoteknik
Den geotekniska utredningen har förtydligats och kompletterats avseende
skredrisk och planbeskrivningen uppdateras inför granskning.
Kommunen avser ej ha särskild planbestämmelse angående detta.
Råd om tillämpningen av 2 kap. PBL
Naturvärden
Naturvärdesinventeringen (Ekologigruppen 2017) har kompletterats med hänsyn
till inkomna synpunkter och kompletterats med en utredning över möjliga
artskyddsförordningsarter i området, PM Näsby slott Artskyddsförordningsarter
(Ekologigruppen 2017). I detta PM utreds förekomsten av utpekade artgrupper,
möjlig påverkan av planförslaget samt rekommenderade åtgärder närmare.
Utredningen visar på att planförslaget inte bedöms ha en negativ effekt på
eventuella förekomster av skyddade insekter. Inga förekomster av insekter eller
ryggradslösa djur som ingår i artskyddsförordningen bilaga 1 och som kan vara
aktuella i områdets naturtyper har rapporterats in i Artportalen. Trädvårdsplanen
som tagits fram inför granskning och som ska kopplas till exploateringsavtalet
har anpassats utifrån de möjliga hot som identifierats för dessa arter i
utredningen.
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Utredningens bedömning gällande förekomsten av fågelarter i området som är
rödlistade eller omfattas av EU:s fågeldirektiv baseras på data från Artportalen.
Uppgifterna i Artportalen för detta område anses ge en god bild över
artförekomster och möjligheten att bedöma planförslagets påverkan på fågellivet.
Förutsatt att rekommendationerna på åtgärder som beskrivs i utredningen tas
med i kommande skötselplaner bedömer kommunen planförslagets påverkan på
fågellivet som liten. För att närmare utreda hur påverkan på rödlistade fågelarter
under bygg och uppförandeskeden kan minimeras ska en inventering av möjliga
boplatser göras. Denna planeras att genomföras inför produktionsstart. Baserat
på resultatet av inventeringen vidtas lämpliga åtgärder i produktionen.
En översiktlig inventering av fladdermusfaunan har genomförts och totalt
identifierades sex stycken arter, samtliga vanliga i Sverige, vilket tyder på en rik
fladdermusmiljö. Denna har kompletterats med en inventering av de husvindar
som påverkas av planförslaget, då de utgör potentiella boplatser för
övervintrande fladdermöss. Ingen av husvindarna identifierades som en möjlig
boplats. För att få en tillförlitligare bild av fladdermusfaunan ska en noggrannare
inventering genomföras under sommaren 2017 enligt rekommendationerna i PM
Näsby slott Artskyddsförordningsarter (Ekologigruppen, 2017). Åtgärder för att
minimera planförslagets eventuella påverkan på fladdermusfaunan kan behöva
tas fram i ett senare skede.
Sammantaget bedöms planförslagets utformning vara väl anpassat till de arter
och livsmiljöer som omfattas av artskyddsförordningen, vilka återfinns eller kan
förväntas återfinnas inom planområdet. Ekologiska värden som riskerar att
påverkas bedöms som små och möjliga att kompensera för inom planområdet
genom föreslagna åtgärder och krav i planbeskrivningen, Gestaltnings- och
kvalitetsprogrammet, Trädvårdsplanen samt kommande skötselplaner.
Social planering
Den planerade förskolegården är ca 1600 kvm stor vilket är fullt godtagbart med
tanke på de stora allmänna ytor som kommer omge förskolan. Förskolan kan
erbjuda mellan 20–30 kvm gårdsyta per barn (50–80 barn). Bullernivåer bedöms
vara låga i området även efter en utbyggnad.
Byggnadsminnet Näsby slott
Planen innebär även fortsättningsvis att kasernerna kan rivas. Det bedöms att
kasernerna inte kan anpassas till dagens behov utan att stora ingrepp krävs som
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i sig skulle förta det kulturhistoriska värdet. Planerad bebyggelse på platsen där
kasernerna idag (Södra parken) har samma nockhöjd som dagens kaserner.
Föreslagna åtta punkthus är något indragna i förhållande till dagens byggnader.
Planen återknyter bebyggelsen till de befintliga byggnaderna i sin komposition
och sina materialval. Den totala ytan (BYA) som upptas av bebyggelse inom
kvarteret Södra parken kommer vara i stort sett samma som idag. Det släpp som
ger husen en punkthusform motiveras med att en ny axel och siktlinje skapas
inom området. En rad med nya träd kommer även planteras för att återskapa den
södra allén längs barockparken. Andra åtgärder som ska påminna om militären
är exempelvis ett ”återställande” av exercisplanen som grusad yta, att
ankarplatsen (söder om Slottshallen) och båtslipen bevaras.
Skyddsbestämmelser som syftar till att säkerställa den historiska läsbarheten har
införts (q) för slottets södra flygel, Slottshallen, mässbyggnaden,
trädgårdsmästarbostaden och grindvaktarstugan. I kvarteret Norra parken har
planstrukturen ändrats för att följa slottets, barockparkens och den militära
epokens rationalitet och strikta indelning. För samtlig ny bebyggelse har
bestämmelser kring gestaltning lagts till som styr mot en arkitektur som
samspelar med slottet i högre grad än i samrådsförslaget.
Biotopskydd
En Trädvårdsplan har tagits fram till granskning. I denna framgår hur träden ska
skyddas. Trädvårdsplanen tas fram av Landskapslaget (i samarbete med flera
andra konsulter, däribland Örjan Stål) och i samråd med Länsstyrelsen.
Det finns idag inga grusvägar som kommer att asfalteras.
Formalia
Avgränsningslinjen för byggnadsminnets skyddsområde införs på plankartan och
en hänvisning till kartans upplysningsruta. Bestämmelse k1 respektive k2 utgår,
lilla q ändras. Bestämmelse r, byggnad får ej rivas, införs.
I planen regleras skydds- och varsamhetsbestämmelser för fem utpekade och
kulturhistoriskt intressanta byggnader som idag inte skyddas genom
kulturmiljölagen, KML, men som är viktiga för den historiska läsbarheten av
området.
Kommunen delar inte Länsstyrelsens bedömning avseende reglering kring
dagvattenåtgärder. Specifika åtgärder införs inte på plankartan utan
dagvattenutredningens rekommendationer tas med i detaljprojekteringen av
allmän plats och kvartersmark.
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I planbeskrivningen infogas texten från PM strandskydd och placeras jämte en
upphävandekarta. På plankartan infogas var strandskydd råder och var det är
tänkt att upphävas.
Fornlämningar
En arkeologisk utredning har utförts (Arkeologikonsult, 2017). Vid sökschaktning
på ett antal utpekade platser påträffades rester från troligtvis 1700–1800-talet.
Resterna av ett värdshus (objekt D, figur 20), en slottsflygel som under
åtminstone en period fungerat som bostad (objekt E) samt delar av en
trädgårdsanläggning med ett drivhus/orangeri (objekt F) hittades. Vid
slottsgrinden kan lämningar av en ekonomibyggnad finnas men schaktning var
inte möjligt att genomföra där. Eventuella åtgärder med anledning av det
utredningen konstaterat beslutas av Länsstyrelsen. Inget fornminnesområde
kommer behövas som skydd i bestämmelse på plankartan.
Trafikförvaltningen
Trafikförvaltningen är positiv till utveckling i detta kollektivtrafiknära läge.
Trafikförvaltningen kan dock konstatera att bostädernas fördelning i området är
sådan att den mer glesa bebyggelsen ligger närmast kollektivtrafik och service.
För att säkerställa en hög kollektivtrafikandel vore det bra att förlägga tät
bebyggelse även närmast stationen. Planen omfattar bostäder som vetter mot
Djursholmsvägen som trafikeras med buss. Det innebär att eventuella störningar
från busstrafiken bör beaktas. Det är oftast maximalnivåerna som genererar
klagomål avseende busstrafik. Trafikförvaltningens erfarenhet är även att
framförallt lågfrekvent buller vid tomgångskörning och start upplevs som
störande. Dessa problem kan t.ex. uppkomma vid korsningar och busshållplatser.
För de bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av
byggnader ske så att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus
(FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent buller innehålls i sovrum.
Kommentar
Planområdet är planerat efter primärt byggnadsminne och kultur- och
naturhänsyn. Riktvärden för buller ska följas och en bestämmelse fogas till
plankartan. Frågan om lågfrekvent buller ska beaktas i kommande
detaljprojekteringsskede.
Ellevio AB
Ellevio AB har erhållit rubricerade förslag för yttrande och har följande
synpunkter. Åtgärder i Ellevio AB:s befintliga anläggningar utförs efter beställning
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till Ellevio AB samt bekostas av byggherren. Nätstationen i planens norra
kvartersmark har en placering som orsakar långa ledningar till planområdets
västra del och därmed sämre förutsättningar för god eldistribution. Läget ger
också sämre åtkomst för drift och underhåll. Som tidigare föreslaget vore läge i
parkmark, längs gatan norr eller nordväst om bollplan, ett bättre alternativ.
Kontakta oss angående E-områdets läge. Ellevio AB förutsätter att ledningar med
stöd av planen kan förläggas i väg, gata, park och naturmark. Befintliga ledningar
i området kan behöva flyttas. Vi vill bli kontaktade i god tid för
ledningssamordning.
Kommentar
Plankartans norra och södra E1-områden har justerats i samråd med Ellevio.
Kommunala Lantmäterimyndigheten, Täby kommun
Enligt illustrationerna ska det vara parhus i vissa områden i NÖ delen. Det finns
inget som styr detta vilket kan medföra att istället uppförs stora friliggande villor.
Ska det stå sammanbyggda hus? Det är oklart angående minsta tomtstorlek.
Framgår ej av bestämmelserna. […] Ange i kvm. X, z, u – marken ska vara
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar, allmän gångtrafik osv
(allmännyttiga finns ej som begrepp i lagen.) X, y z -- områden ska vara
allmänplatsmark. Kan ej bilda officialservitut på kvartersmark. Strider mot
reglerna i FBL. Servitut kan inte bildas för allmän gångtrafik, allmän väg. Ett
servitut är ett förhållande mellan två fastigheter. Den tjänande fastigheten ska
behöva rätt att utnyttja området för att den ska vara lämplig. Det är inte
allmänheten/kommuninvånare/grannar som ska ha nytta av vägen. Enskilda
fastigheter kan inte belastas av servitut där allmänheten ska gå. Uppfyller inte
villkoren i lagen då de enskilda fastigheterna blir olämpliga. De enskilda
fastigheterna blir mycket belastade och den tjänande fastigheten har liten nytta i
förhållande till denna belastning- det är möjligen det allmänna som har nytta. För
detta kan ej servitut bildas.
Kommentar
Detaljplanen syftar ej till att styra huruvida det blir parhus eller stora villor i NÖ
delen av planområdet. Planen syftar inte heller till att reglera minsta tomtstorlek.
Byggnadsvolymer regleras i stället med prickmark, kryssmark och begränsningar
i höjd. I stället för officialservitut bildas avtalsservitut för x-områden i
Strandängarna och Södra parken. Eftersom parkeringsplatserna mellan körbana
och trottoar är kvartersmark för att tillgodose bostädernas respektive
verksamheternas behov så läggs även trottoaren ut som kvartersmark med
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bestämmelsen x. Detta för att inte bilda en långsmal fastighet/skifte. z-området
och x-området i Norra parken har ersatts av allmän platsmark.
Kultur- och fritidsnämnden, Täby kommun
Enligt detaljplanen kommer del av fastigheterna Näsbypark 57:1 och 57:3 att
genom avstyckning och fastighetsreglering bilda en eller flera fastigheter för olika
verksamheter. Kvartersmarken för den amerikanska fotbollsplanen och
Slottshallen kommer bland annat att planläggas för idrottsändamål. Det är viktigt
att storleken på gräsplanerna håller rätt spelmått enligt regelverken för fotboll och
amerikansk fotboll samt att förvaringsboden har el och VA.
Kommentar
Storleken på gräsplanerna kommer ha samma mått som idag. Detta mått passar
amerikansk fotboll, fotboll på lägre nivåer samt spontanidrott. Förvaringsboden
kommer kunna ha både el och VA.
Käppalaförbundet
Länshållningsvatten
Planbeskrivningen innehåller ingen beskrivning av hur länshållningsvatten som
kan uppkomma i samband med bland annat schaktning och sprängning ska
omhändertas. Käppalaförbundet har riktlinjer för hur länshållningsvatten bör
hanteras och inget länshållningsvatten bör avledas till Käppalaverket utan
Käppalaförbundets skriftliga medgivande. Riktlinjerna finns på förbundets
hemsida www.kappala.se.
Läkemedelsrester
Käppalaförbundet arbetar aktivt med att förbättra kvalitén på inkommande
avloppsspillvatten vilket är ett krav för att upprätthålla Käppalaverket Revaqcertifiering. Till det kommunala spillvattennätet ska endast spillvatten av
hushållsliknande karaktär avledas. Vid vård- och omsorgsboenden kan dock
förhöjda halter av läkemedel förekomma i spillvattnet. Därmed bör
försiktighetsåtgärder för att undvika utsläpp av läkemedel till spillvattnet från
exempelvis vårdboenden tillämpas.
Kommentar
Kommunen är medveten om länsvattenfrågan och den hanteras i saneringsplan
kopplad till exploateringsavtalet. Försiktighetsåtgärder i vård- och
omsorgsboendets avloppshantering utreds i kommande detaljprojektering.
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Polismyndigheten
Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta
tidiga skede av planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga
planbeskrivningen av området bör få finnas med ett stycke som upptar det
brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av
typen ”Bebyggelseinriktade hinder mot brott”.
Bakgrund
Att begå brott underlättas av:

•
•
•
•
•
•

enkel och direkt tillgänglighet till objektet
säkra och varierade flyktvägar
ostörd ”arbetsmiljö” där man varken syns eller hörs
obefolkade - eller överbefolkade - platser
anonymitet och diffust ansvar för miljön
dåligt underhållen miljö

Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna
upp fyra olika inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet:

•
•
•
•

öka upptäcktsrisken
försvåra genomförandet av brott
minska utbytet av brott
försvåra bortförklaringar

Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna - öka
upptäcktsrisken och försvåra genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk
försvårar också genomförandet av brott.
Informell kontroll
Informell kontroll utövas av alla människor i samhället.
Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. Det
känns bra att jag från min bostad kan se ut genom fönstren på det som händer
utanför. Det känns också bra för dem som finns ute att veta att man kan bli sedd
av dem som är inne - om något skulle hända. Därför är det viktigt med en
informell kontroll.
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Brottsförebyggande tänkande
Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, dvs arbetsplatser och bostäder i
samma område. Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell
social kontroll. Gärningsmännen vill inte bli sedda. En blandad bebyggelse med
informell kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt ökar.
Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig
eller begå brott på insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att
fastigheterna inte utformas med prång utan insyn, att garagen placeras så att en
gärningsman kan observeras vid garaget (och bostaden) av den boende eller
dess grannar, att parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man
kan se mellan parkerade bilar.
Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett
ordentligt skalskydd. Med skalskydd menar vi från fabriken monterade låsbara
terrass- och fönsterhandtag- samt dörrlås med hakregel. Dörrar bör vara
försänkta i huslivet så att en negativ brytvinkel uppstår.
Det är också viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. Den
informella kontrollen stärks genom visuella samband och siktlinjer mellan
rörelsestråk och byggnader och omvänt. Eftersträva därför att platser och stråk är
väl överblickbara för att inte skapa lägen gynnsamma för rån och överfall. Undvik
nischer, vrår, hörn eller vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig.
Platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, utan att blända, för att undvika
känslan av utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att
mötande personer kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas
från den omgivande bebyggelsen. Belysning utomhus behöver inte vara stark
och energikrävande. Även ytor vid sidan av rörelsestråk bör belysas så att
gående kan överblicka området de rör sig igenom och så att de inte enbart själva
blir belysta ”måltavlor”.
Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att
ingripa om de känner en personlig tillhörighet till och ansvar för det egna
området. Vid planeringen av området är det därför en fördel att försöka dela in
området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom portaler,
häckar och dylikt. De boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin
miljö och därmed signalera sin ”hemvist”. Känslan av att vara på privat mark kan
få en gärningsman att avstå från att begå brott.
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Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och
gående synliga intill varandra i parallella stråk för att stärka den informella
bevakningen.
Minimera gångvägarnas antal och längd. Lokalisera dessa till angränsande
stadsdelar för att höja närvaron av människor. Förbindelse mellan kollektivtrafik
och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse.
En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken. Vi som er polis, i
Lokalpolisområde Täby, ställer oss självklart till ert förfogande om ni önskar få
ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och brottsförebyggande åtgärder.
Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även ha en brottsförebyggande
dialog med utsedd byggherre.
Kommentar
Polisens kommentarer och synpunkter är mycket värdefulla. Detaljplanen syftar
till att öka möjligheten att röra sig i området även kvällstid. Planerade bostäder
ger rörelse i området. Gatorna planeras för blandtrafik vilket ökar den informella
kontrollen människor emellan. Belysning kommer att studeras mer ingående
under kommande detaljprojektering.
Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet som delvis
ser ut att finnas inom u-område, se bifogad karta. Skanova önskar att så långt
som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna. Tvingas Skanova vidta
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar
Vid eventuell ledningsflytt ska Skanova inte stå för kostnaderna såvida flytten inte
innebär uppgradering och förstärkning av nätet. I så fall ska ledningsägaren står
för den del av kostnaden som motsvarar uppgraderingen/förstärkningen.
Stockholms Läns Museum
Stockholms läns museum ser mycket positivt på det av Täby kommun framtagna
Kvalitetsprogrammet som tydliggör detaljplanens intentioner vad gäller
gestaltning av miljön och bebyggelsen. Positivt är även att programmet är tänkt
att gälla framgent för området. Länsmuseet välkomnar också att området som är
tänkt att planläggas får olika gestaltningsprinciper beroende på läge i förhållande
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till byggnadsminnet Näsby slott samt att stranden med promenad och delar av
parken kommer att göras lättillgängligare för allmänheten. Dock har länsmuseet
två synpunkter på det presenterade förslaget. Bebyggelsen närmast
byggnadsminnet i området som benämns Norra Parken anser länsmuseet ha ett
för kort så kallat respektavstånd i förhållande till byggnadsminnet. Om
placeringen av byggnaderna kommer att kvarstå i den fortsatta processen vore
det lämpligt om höjden på byggnaderna minskade med en våning. Detta då det
endast är under sommarmånaderna som trädkronorna kommer att dölja
byggnaderna från slottet. Vidare anser länsmuseet att kasernerna i
Södra parken som man planerar att riva skall ersättas med nya byggnader av
samma karaktär placerade enligt samma mönster. Om de planerade punkthusen
uppförs riskerar det militära arvet att försvagas så mycket alt läsbarheten i
området blir otydlig i förhållande till historien och byggnadsminnet.
Kommentar
I Norra parken har bebyggelsen glesat ut och sänkts, byggnaderna närmast
barockparken har dragit tillbaka något för att skapa ett respektavstånd till parken.
Planen innebär även fortsättningsvis att kasernerna kan rivas. Det bedöms att
kasernerna inte kan anpassas till dagens behov utan att stora ingrepp krävs som
i sig skulle förta det kulturhistoriska värdet. Planerad bebyggelse på platsen där
kasernerna idag (Södra parken) har samma nockhöjd som dagens kaserner.
Föreslagna åtta punkthus är något indragna i förhållande till dagens byggnader.
Planen återknyter bebyggelsen till de befintliga byggnaderna i sin komposition
och sina materialval
E.ON Värme
Har inget att erinra.
Fortum Värme
Har inget att erinra.
Försvarsmakten
Har inget att erinra.
Norrvatten
Har inget att erinra.
Svenska Kraftnät
Har inget att erinra.
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Vattenfall Eldistribution
Har inget att erinra.

Föreningar
Näsby Fastighetsägareförening
Vi begär att planförslaget återremitteras för vidare bearbetning av följande skäl:
Exploateringsgraden är fortfarande för hög. Vi vill påpeka att det ledande
kommunalrådet vid starten av planarbetet lovade att endast tidigare hårdgjorda
ytor skulle bebyggas. Vi begär att bebyggelsen i Norra parken slopas. Den skulle
till allra största delen hamna på befintlig ängsmark som bör bevaras. I
konsekvens därmed bör även de två små villorna vid Allén närmast grinden
bevaras. Husen i Södra parken är för höga (4 + 1 våningar). De skulle komma att
störa den värdefulla bilden av slottet och barockparken. Vi begär att husen sänks
till 2+1 våningar. Eventuellt skulle 3 våningar kunna tillåtas i den södra raden av
hus. Även vård- och omsorgsboendets höjd bör sänkas med en våning med
hänsyn till utemiljön både för detta boende och för intilliggande daghem.
Företagen som gjort markundersökning i området har påpekat behov av
ytterligare studier av konstaterade leror och moräner med låg motståndskraft mot
skjuvningar i området vilket förefaller angeläget även med hänsyn till global
uppvärmning med väntad rikligare nederbörd och höjda vattenstånd. Se även bif.
PM. Vi har studerat den sakkunnigutredning beträffande trafik och parkering som
bifogats planförslaget och funnit den vara väl optimistisk samt till stor del grundad
på antaganden och ad hoc-resonemang. Det har också framkommit oro hos
boende i grannområdena hur trafiken kommer att bli på Djursholmsvägen,
Sågtorpsvägen, Näsby Allé och Centralvägen. Vi begär därför en ny fördjupad
utredning av dessa frågor, kanske med en annan konsult. Det skulle också vara
värdefullt om man under denna tid kunde få klarare besked från SL om utökning
av trafiken på Roslagsbanan. I planbeskrivningen sid 39 skriver kontoret om
områdets värmeförsörjning: ”Befintliga anläggningar inom området värms idag
upp med hjälp av sjövärme och bergvärme. Sjövärmeanläggningen kommer att
tas bort. Det är oklart om befintliga bergvärmehål kan fortsätta att användas i
någon större utsträckning. Fjärrvärme kan dras fram till området. Avtal för detta
behöver först tecknas mellan fastighetsägare och verksamhetsutövaren för
fjärrvärme.” Det synes oss anmärkningsvärt att vilja anta en detaljplan av detta
slag utan att det är klarlagt hur områdets uppvärmning skall ske

43(54)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2017-05-31
Dnr SBN 2015/220-20

Vi vill också göra ett påpekande:
Frågan om en tydlig och trevlig g/c-väg mellan Centralparken och Slottsparken
har kommit upp ett par gånger i olika sammanhang under de senaste åren. Det
har sedan långt tillbaka funnits en sådan mellan det nybyggda Slottssmycket och
bostadsrättsföreningen Sjökadetten. Den ligger dock på Sjökadettens mark. På
senare tid har föreningen som det verkar fått en avog inställning till cykeltrafik och
satt upp några ganska diskreta hinder samt skyltar ”Privat område”. Frågan om
denna passage har stor betydelse för många Täbybor, inte bara från
Näsbyparksområdet, och borde väl kunna lösas med en förståendefull diskussion
med föreningen och Slottssmycket.
PM översvämningsrisker
1. De flesta forskningsinstitutioner har hittills räknat med en höjning av
havsvattennivån med en meter fram till kommande sekelskifte. De data som
denna beräkning bygger på synes dock vara insamlade 2011–2012.
2. Grönlandsisen har dock på senare tid visat sig smälta av betydligt fortare än
beräknat. En fortsättning av den utvecklingen kan leda till en höjning av
havsvattennivån med en meter inom 2–3 decennier.
3. Meteorologerna räknar med en väderbetingad variation av havsvattennivån
om -0,5 – +2 meter runt medelnivån. Hittills har man sett en nivå runt +2 meter
som en hundraårsrisk.
4. På de senaste åren har Skåne upplevt flera +2 meters nivåer med skador på
enskilda fastigheter och stränder. Länsstyrelsen i Stockholm räknar dock för sin
del med en risk för väderbetingade högvatten om 0,5 – 0,75 meter, och har ett
direktiv att grundläggning för byggnader ska ligga 2,7 meter över nuvarande
vattennivå.
5. Det synes nu mera sannolikt att vi även i Stockholmstrakten inom de
närmaste 2–3 decennierna kan få uppleva vattenstånd på 3 meter (1+2) med en
massa skador som följd, kanske saltvatteninträngning i Mälaren, stängd
tunnelbana i Stockholm etc.
6. En total avsmältning av Grönlandsisen beräknas höja havsnivån med 6–7
meter. Konsekvenserna av detta har man hittills inte allvarligt räknat på eller
diskuterat.
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7. Om den nuvarande utvecklingen, som också synes accelerera, fortsätter
skulle en nivåhöjning om 7 meter + tillfälliga högvatten om 2 meter kunna inträffa
före sekelskiftet.
8.

Marknivån vid Näsby slotts grund ligger 6 meter över nuvarande havsnivå.

9. En höjning av havsnivån med 6 meter betyder att vattnet plaskar runt slottets
grund. En höjning med 7 + 2 meter betyder att större delen av slottsparken blir
översvämmad. Hur kommer en höjning med 6 meter att påverka hållfastheten i
de alluviala ler- och sandjordar som en god del av den planerade bebyggelsen
kommer att stå på?
10. Niam vill bygga och sälja och kommer när de är färdiga inom några år att
lämna området och ansvaret till kommun och bostadsrättsföreningar.
11. Man kan ifrågasätta om det är politiskt klokt att inför sådana risker tillåta en
sådan exploatering som Niam vill göra?
Kommentar
Bebyggelse har i första hand koncentrerats till hårdgjorda ytor samt ytor med
begränsat nyttjande. Planförslaget följer ingångna avtal och beslut men frågan
om hur ”koncentreras” ska tolkas utgör en bedömning. Efter samråd har planen
reviderats för att i högre grad följa en restriktiv tolkning av planbeskedet. PBL
kräver att bebyggelse lokaliseras till platser som är mest lämpade. En avvägning
har gjorts av olika utredningar. Utredningarna har visat att bebyggelse bland
annat är lämplig i Norra parken.
Efter samrådet har detaljplanen ändrats i flera avseenden för att tillgodose
synpunkterna. För samtlig ny bebyggelse har ett flertal bestämmelser kring
gestaltning lagts till som styr mot en arkitektur som samspelar med slottet i högre
grad än i samrådsförslaget.
Antalet byggnader i Norra parken har minskats från 24 till 20, varav fyra är
parhus. Höjden på samtliga hus, förutom parhusen, har sänkts till en höjd
motsvarande 2,5 våning. För de fyra parhusen är höjden lika som i
samrådsförslaget vilket är en höjd motsvarande två våningar.
De två enbostadshusen vid slottsgrinden har inte bedömts ha sådana värden att
en utveckling av platsen inte bör ske. På vardera sidan om slottsgrinden har
bebyggelsefria zoner lagts till.
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Planen innebär även fortsättningsvis att kasernerna kan rivas. Det bedöms att
kasernerna inte kan anpassas till dagens behov utan att stora ingrepp krävs som
i sig skulle förta det kulturhistoriska värdet. Planerad bebyggelse Södra parken
har samma nockhöjd som dagens kaserner. Vård- och omsorgsboendets
nockhöjd är lika som kasernernas nockhöjd idag. Vårdbyggnadens omfattning
utgör en bra avvägning mellan verksamhetens behov och påverkan på
landskaps- och stadsbilden.
Utredningar kring geoteknik har utförts och bebyggelsen bedöms kunna uppföras
utan risk för skred.
Trafikutredningen är utförd av ett välmeriterat företag och någon kompletterande
utredning behövs inte.
Roslagsbanan kommer efter renovering att kunna köra 4 tåg i timmen i vardera
riktningen.
Avseende uppvärmning finns flera alternativ, en detaljplan får inte reglera detta.
Frågan om gc-väg över Brf Sjökadettens mark avhandlas inte i denna detaljplan.
Avseende de frågor som tas upp i bifogat PM om översvämningsrisk följer
kommunen Länsstyrelsens rekommendationer. Grundläggningsnivå ska vara
minst 2,7 m över nollplanet.
Täby Föreningsråd
Täby Föreningsråd företräder föreningar i Täby, främst rörande kultur, fritid och
friskvård. Vi anser därför att det är viktigt att behålla Täby så grönt som möjligt för
att skapa bästa möjliga förutsättningar för en rik fritid och därmed friskare
kommuninvånare. Vi har tagit del av detaljplaneförslaget gällande Näsby slott och
finner förslaget i linje med vad vi tidigare förespråkat d.v.s. en exploateringsgrad
som i ursprungliga alternativen kallades för låg exploatering.
Dock vill vi framföra tre synpunkter som torde kunna beaktas; Vi finner det
lämpligt att bollplanen görs enligt reglerna för fullstor fotbollsplan, cirka 10 meter
bredare. Detta för att även kunna använda ytan som fullstor fotbollsplan då vi tror
att efterfrågan på plan för svensk fotboll torde vara stor i området och inom
kommunen. Vi tror att barn och ungdom i området och kommunen, kommer att
efterfråga mer och fler ytor för svensk fotboll än för amerikansk fotboll.

46(54)
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
2017-05-31
Dnr SBN 2015/220-20

Vi förutsätter vidare att lekytor för förskola och skolgård följer Boverkets riktlinjer
för friyta per beräknat antal elever och att de finns i omedelbar anslutning till
skolbyggnaderna. Täby kommun bör av kvalitetsskäl för skolmiljön, eleverna,
kräva väl tilltagna friytor. Den tredje punkten gäller tillgången på
besöksparkeringar. Vi tror oss inse att befolkningsstrukturen i området kommer
att vara av karaktären relativt välbemedlade och det innebär att behovet av
besöksparkeringar kommer att vara stort – slutsats fler besöksparkeringar i
anslutning till boendeområdena. I samma anda måste det finnas gott om
besöksparkeringar i anslutning till det planerade äldreboendet, något vi
misstänker som minimerat och därmed underdimensionerat.
Kommentar
Den amerikanska fotbollsplanen kommer även fortsättningsvis ha måtten som
krävs för amerikansk fotboll. Att utöka ytan bedöms inte som lämpligt då platsen
är ett känsligt strandnära område och delvis berörs av strandskydd. Inskränkning
i strandskyddet bör minimeras och förläggas till redan ianspråktagna ytor.
Bollplanen kommer kunna användas för spontanidrott och fotboll som inte kräver
en fullstor 11-mannaplan. Täby kommun bedömer att det inte finns något behov
av fler 11-mannaplaner just nu.
Den planerade förskolegården är ca 1600 kvm stor vilket är fullt godtagbart med
tanke på de stora allmänna ytor som kommer omge förskolan. Förskolan kan
erbjuda mellan 20-30 kvm gårdsyta per barn (50-80 barn).
Efter samrådet har detaljplanen reviderats och fler parkeringsplatser tillkommit.
Cirka 170 parkeringsplatser planeras totalt för verksamheter inom planområdet.
För besökare till Slottshallen, fotbollsplanen och övrig besöksparkering planeras
sammanlagt 117 parkeringsplatser som kan samutnyttjas. Parkering för
verksamheter har förtydligats i planbeskrivningen.
Täby Hembygdsförening
Detaljplaneförslaget för Näsby slott omfattar ett kulturarv från 1600-talet till våra
dagar. Det är ett mycket viktigt planförslag i vår kommun och det berörda
området måste vårdas med största respekt för både historien och framtiden.
Vi konstaterar att ett omfattande arbete med landskaps-och kulturmiljöanalys
utförs av Nivå Landskapsarkitekter AB och Per Nelsson Byggnadsvårdsbyrå AB.
En fornminnesinventering av det berörda området saknas dock i det samlade,
redovisade materialet. Skyddsområdet som är byggnadsminnesförklarat sedan
2010 måste få högsta skyddande bestämmelsen i den nya detaljplanen. Ny
bebyggelse i dess närområde få lämplig utformning t.ex. en byggnadshöjd som
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inte övertrumfar slottet samt placeras på respektfullt avstånd från
slottsträdgården och dess alleér. En sammanhållen miljö är en förutsättning för
att bevara de stora kulturhistoriska värdena. Den historiska verksamheten från
Kungliga Sjökrigsskolan från 1940-talet har ett värde för framtiden och förslaget
bör omprövas så även Kasernerna kan bevaras och kaserngården, som tillhör
den marina historien, behåller sin karaktär av öppen yta med delvis omslutande
byggnader. Södra Slottsflygeln visar på en lyckad arkitektonisk anpassning till
slottet och är ett bra exempel för tillkommande bebyggelse. Förslag på
tillkommande hotellrum i källarvåning kan utföras utan negativa konsekvenser.
Iordningställande av slottspark och tillhörande kulturlandskap ser vi som en stor
tillgång som allmän plats för framtida generationer. Trädens överlevnad är
väsentlig och därför måste trädens rotsystem beaktas noga i planeringen av
hårdgjorda ytor och ledningar så att behöriga avstånd hålls. Siktlinjen från
Djursholmsvägen/Grindvaktsstugan mot slottet och Näsbyviken måste bibehållas
och byggrätter som bryter flyttas västerut. Stranden utefter Näsbyviken blir
allmän platsmark med byggnadsminne och bör kompletteras med brygga
nedanför slottstrappa för skärgårdstrafik och gästbåtar till Näsby slott.
Planerad parkering måste redovisas. Behovet av bilplatser måste lösas utan att
inkräkta på byggnadsminnet. Besöksparkeringar måste finnas.
Vi anser att föreslagen detaljplan bör justeras med:
Skyddsbestämmelse q för byggnader och mark med byggnadsminne och att
kulturellt värdefulla byggnader i övrigt får skyddsbestämmelse q.
Kasernbyggnaderna och skolbyggnaden söder om slottet bör bevaras med sin
kaserngård. Byggnaderna närmast kaserngården är viktiga för att bevara det
halvöppna rummet från den marina verksamheten. Kaserngården bör återställas
grusad. Kvalitetsprogram och bestämmelser för nybyggnation anpassas bättre
mot slott och park med byggnadsvolymer och materialval för bästa harmoni mot
byggnadsminne. Föreslagna byggnader närmast byggnadsminne med
barockträdgård måste flyttas längre ifrån och ges lägre höjd för att klara
rekommenderade känslighetskrav.
Byggrätt bör ges till en ny brygga nedanför slottstrappan, för skärgårdstrafik till
Näsby slott. Besöksparkering till vårt kulturarv redovisas i plan.
Fri yta väster om entré-allén breddas.
Vi förutsätter att en fornminnesinventering utförs på hela det berörda området
samt att en marinarkeologisk utredning sker inför kommande brygg- och
strandarbeten.
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Vi hoppas på en bra dialog i utvecklingen av föreslagen detaljplan.
Kommentar
Det området som skyddas med byggnadsminne enligt KML får inget ytterligare
skydd via PBL och detaljplanen. Skyddet som KML innebär bedöms tillräckligt.
Planens skydd av den värdefulla historiska miljön har stärkts. En
skyddsbestämmelse, q, reglerar fem byggnader som inte täcks av dagens skydd
genom Kulturminneslagen (byggnadsminne). Bestämmelsen q gäller för
grindstugan, Slottshallen, mässbyggnaden, slottets södra flygel och
trädgårdsmästarbostaden. Exakt vilka karaktärsdrag enligt q som ska bevaras vid
ändring eller återuppförande preciseras i planbeskrivningen.
Planen har reviderats efter samråd. I Norra parken ersätter två rektangulära
kvarter i liv med barockparken den tidigare strukturen. Ett tydligt offentligt
parkstråk förläggs mellan de två kvarteren. Antalet byggnader har minskats från
tidigare 24 till 20. Höjden på byggnaderna har minskats till 2,5 våningar för hela
Norra parken. För parhusen 2 våningar. Gestaltningen har reviderats för att bättre
koppla till slottets arkitektur.
En byggnad har tagits bort i kvarteret norr om Slottshallen och en bred
bebyggelsefri zon har lagts mot allén för att inte störa intrycket av park kring
slottsgrinden. I denna zon medges även en mindre besöksparkering eller
idrottsändamål för Slottshallens behov. Två byggnader väster om slottsgrinden
har tagits bort och en bred bebyggelsefri zon har lagts mot allén.
Genom en styrande Trädvårdsplan säkerställs trädens fortlevnad inom området.
Planen innebär även fortsättningsvis att kasernerna kan rivas. Planerad
bebyggelse på platsen där kasernerna idag (Södra parken) står får samma höjd
som kasernerna samt blir något indragen i förhållande till dagens byggnader.
Planen återknyter bebyggelsen till de befintliga byggnaderna i sin komposition
och sina materialval. Den totala ytan, byggnadsarean, (BYA) som upptas av
bebyggelse inom kvarteret Södra parken kommer vara i stort sett samma som
idag. Det släpp som ger husen en punkthusform motiveras med att en ny
planterad axel och siktlinje skapas inom området. En rad med nya träd kommer
även planteras för att återskapa den södra allén längs barockparken. Andra
åtgärder som ska påminna om militären är exempelvis ett ”återställande” av
exercisplanen, att ankarplatsen bevaras, att Slottshallen,
trädgårdsmästarbostaden och mässbyggnaden bevaras.
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En ny brygga nedanför slottstrappan är inte aktuell, dock finns två andra platser
för bryggor inom planen (där det redan finns bryggor). En Naturvärdesinventering
för vattenmiljön har utförts (2016-07-04, Ekologigruppen). Inför en eventuell
byggnation av brygga kommer dispens hos Länsstyrelsens att sökas. I denna
process görs alla nödvändiga utredningar för att inte skada vattenmiljön och
uppfylla alla Länsstyrelsen och Miljöbalkens krav.
En arkeologisk utredning har utförts (Arkeologikonsult, 2017). Vid sökschaktning
på ett antal utpekade platser påträffades rester från troligtvis 1700–1800-talet.
Resterna av ett värdshus (objekt D, figur 20), en slottsflygel som under
åtminstone en period fungerat som bostad (objekt E) samt delar av en
trädgårdsanläggning med ett drivhus/orangeri (objekt F) hittades. Vid
slottsgrinden kan lämningar av en ekonomibyggnad finnas men schaktning var
inte möjligt att genomföra där. Eventuella åtgärder med anledning av det
utredningen konstaterat beslutas av Länsstyrelsen. Inget fornminnesområde
kommer behövas som skydd i bestämmelse på plankartan.
Täby Naturskyddsförening, TNF
Vad planerar kommunen för ängarna öster om Carl Robert Lamms väg och för
den strandnära marken som övergår till kommunägd park- och naturmark?
TNF´s förslag: Iordningställ ängarna öster om Carl Roberts Lamms väg som en
fortsättning av Centralparken med en kvalitetsnivå liknande den för
Centralparken, gärna med varierande växt- och brynzoner, mm.
Vad planeras för:
- den f.d. skjutbanan med dess spännande vallar och grus- /sandytor?
- den för rådjur och harar lugna och skyddade platsen straxt SO om skjutbanan
- att bevara näktergalsmarkerna intill Näsbyviken?
Hur är det planerat för enkel och tydlig access från nuvarande Centralparken till
slottets park och Näsbyvikens stränder? Hur planeras den förnybara solenergin
att tas till vara i detta utbyggnadsprojekt? Via taken?
Biltrafik och parkering
- Var inom planområdet kommer biltrafik att vara tillåten?
- Kommer biltrafik in till /från Slottsvägens slut (intill Utsiktsvägen) att bli tillåten?
- Kommer biltrafik in till /från nya Trädgårdscaféet att bli tillåten, eller till
Daghemmet?
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- Vilken typ av fordon kommer att vara tillåtna på den nya Carl Robert Lamms
väg vilken nu endast är för promenad och cykel?
Parkeringsplatser
- Hur många parkeringsplatser planeras att finnas för de som vill träna vid
välbesökta Friskis&Svettis? Nämnda 40 st verkar vara alldeles för få! Hur många
p-platser har enl. gjord utredning behövts under 2016?
- Hur kommer tillgången på p-platser vid tåget (station Näsby Allé) att förändras
inom 3 år? Var kan en nödvändig utökning bäst anläggas? Redan situationen
idag visar att det är det för få p-platser.
- Var kommer parkeringsplatser för bilburna besökare till Trädgårdscaféet att
anläggas?
Kommentar
De stora ängarna i öster (fältet) inklusive den före detta skjutbanan kommer
bevaras som rekreationsområde med naturkaraktär. Kulfånget vid skjutbanan
kommer att behöva saneras.
Att Centralparkens utformning kan utgöra inspiration för kommande
detaljprojektering är en intressant idé men behandlas inte inom detaljplanen.
Förekomsten av rådjur och harar kommer sannolikt inte att minska i och med
föreslagen plan. En stor del av ytan längs stranden kommer i och med planens
genomförande övergå till kommunen
Kopplingen till Centralparken från Näsbyviken har förbättrats i den nu föreslagna
planen i och med ny struktur för Norra parken.
Energislag/uppvärmning får enligt lag inte regleras i detaljplan.
Biltrafik kommer vara tillåten på ytor markerade Gata i plankartan. Dock kommer
endast personer med tillstånd att kunna köra söderut från mässbyggnaden. Ingen
trafik söderifrån kommer tillåtas. Hämtning och lämning till förskolan i
mässbyggnaden sker via exercisplanen. Endast gång- och cykeltrafik kommer
vara tillåtet på Carl Robert Lamms väg. På en kort sträcka öster om Södra
parken kommer en smal köryta finnas för exempelvis sopbil ska kunna köra runt
Södra parken utan att behöva vända på en vändzon.
Efter samrådet har detaljplanen reviderats och fler parkeringsplatser tillkommit.
Cirka 170 parkeringsplatser planeras totalt för verksamheter inom planområdet.
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För besökare till Slottshallen, fotbollsplanen och övrig besöksparkering planeras
sammanlagt 117 parkeringsplatser som kan samutnyttjas. Parkering för
verksamheter har förtydligats i planbeskrivningen.
Infartsparkeringen ligger utanför denna detaljplan. Inga planer på att den ska tas
bort finns.
Parkering för besökare till trädgårdscaféet sker inom slottsområdet 52 dedikerade
besöksparkeringar, exempelvis på exercisplan.
IF Friskis och Svettis
Friskis & Svettis Täby, nedan kallad föreningen, har tagit del av informationen
kring utvecklingen av Näsby Slottsområdet och det redovisade
detaljplaneförslaget. Vi har inga invändningar mot förslaget i stort, vilket vi
uppfattar som väl anpassat till den känsliga miljön med spännande och
intressanta boendelösningar. Vad gäller den presenterade trafikutredningen med
parkeringsförslag har vi dock starka invändningar.
Nuläget vad gäller parkeringsmöjligheterna till idrottshallen, nedan benämnd
Slottshallen.
Friskvårdsaktiviteter i Slottshallen innebär stora variationer i antalet
besökare/deltagare. Vid återkommande välbesökta träningspass i stora hallen,
gymmet och den lilla hallen i nedre planet befinner sig 150–200 personer
samtidigt i hallen. Befintliga parkeringsplatser i området, närmare 200 st, är vid
dessa tillfällen fullt utnyttjade. Denna typ av full beläggning återkommer flera
gångar i veckan. Det finns givetvis också tider under veckorna då besöksantalet
inte är i den omfattning som ovan beskrivits.
Framtida parkeringslösningar enligt detaljplaneförslaget.
Konsultföretaget Tyréns AB är det företag som ansvarat för en
parkeringsutredning. Den första beläggningsstudien vad gällde antalet besökare
till Slottshallen utfördes ett par dagar före midsommaraftonen 2016. Vid denna
tidpunkt hade nästan all aktivitet gått över i sommarschemat med få aktiviteter.
Konsultföretaget har dock senare medgivit att dessa beräkningar inte kan anses
representativa "då många var på semester". Senare mätningar har visat helt
andra värden, men ändå väljer konsultföretaget att med hänvisning bl a till ett par
andra kommuners parkeringsnormer, som man säger "har liknande verksamheter
som Slottshallens", att parkeringsbehovet för besökare och anställda är mellan
27 och 43 parkeringsplatser. Hela rapporten från konsultföretaget ger anledning
till ifrågasättande och denna känsla förstärks då det slutliga beskedet "råkar"
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hamna ganska exakt på det antal platser som fastighetsägaren tidigt i
planeringen hade bestämt, d v s 40 stycken. Visserligen säger man att vid
tillfällen då besökstalet är högre finns möjlighet att samnyttja de 25 gästplatser
som är avsedda för bollplanen mm. Om dessa platser är lediga
I detaljplaneförslaget står att läsa att det i anslutning till parkeringen öster om
Slottshallen ska byggas ett parkeringsdäck med plats för 86 bilar. Dessa platser
är förmodligen i första hand avsedda för boende i kvarteret Norra Parken. Vad vi
förstår är detta parkeringsdäck fysiskt kopplat till SlottshaIlens
parkeringsanläggning om 40 platser. Ett förslag kan vara att detta parkeringsdäck
utökas eller att några av de 86 platserna i det föreslagna garaget kan erbjudas
Slottshallen.
Allmänna kommunikationer
Trafikutredningen anser att de allmänna kommunikationerna för området är bra.
Utredningen hänvisar bland annat till att det finns en hållplats på Roslagsbanan
strax utanför planområdet och en busshållplats i ungefär samma område.
Föreningen delar inte uppfattningen att de lokala kollektiva kommunikationerna i
denna del av Täby är särskilt bra. Nästan alla av föreningens medlemmar som
använder Slottshallen för sin friskvård bor i kommunens södra och mellersta
delar, såsom Näsbypark, Skarpäng, Ensta, Vallbrink, Erikslund, Vallatorp,
Gribbylund och även delar av Täby Kyrkby samt Täby centrum. För att ta sig
kollektivt till Slottshallen från dessa områden finns busslinjer, men det krävs minst
ett bussbyte med förhållandevis lång restid. Undantaget är boende i Täby
centrum som slipper bussbyte. Föreningen har som ambition att få fler att cykla
till träningen i Slottshallen. Tyvärr medger inte vårt stränga klimat att cykel kan
vara ett alternativ under vinterhalvåret. Det är också under vinterhalvåret som
föreningen har flest besökare. Vidare försöker föreningen uppmana
medlemmarna att samåka i större utsträckning. Någon större minskning av
parkeringsbehovet har dock än så länge inte kunnat märkas.
Begäran
IF Friskis & Svettis Täby, med över 6000 medlemmar, begär härmed att den
presenterade parkeringslösningen i anslutning till Slottshallen vid Näsby Slott
ändras så att antalet parkeringsplatser utökas från 40 platser till närmare 100
platser.
Kommentar
De mätningar som ligger till grund för Slottshallens dedikerade 40 platser gjordes
på tider som verksamhetsutövaren själva valde ut.
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Efter samrådet har detaljplanen reviderats och fler parkeringsplatser tillkommit.
Cirka 170 parkeringsplatser planeras totalt för verksamheter inom planområdet.
För besökare till Slottshallen, fotbollsplanen och övrig besöksparkering planeras
sammanlagt 117 parkeringsplatser som kan samutnyttjas. Parkering för
verksamheter har förtydligats i planbeskrivningen.
Pågående utbyggnad av Roslagsbanan kommer göra det möjligt att öka tågens
turtäthet till 4 gånger per timme i båda riktningar. Trafikförvaltningen har i
dagsläget inga planer på en utökning för busslinje 619. Dock kommer turtäthet
och trafikeringstid för linje 619 att ses över i samband med inflyttning i nya
bostäder längs linjen.

ÄNDRINGAR INFÖR GRANSKNING
Efter samrådet har detaljplanen ändrats i flera avseenden för att tillgodose
synpunkterna. För samtlig ny bebyggelse har ett flertal bestämmelser kring
gestaltning lagts till som styr mot en arkitektur som samspelar med slottet i högre
grad än i samrådsförslaget.
Kvarters- och vägstrukturen öster om Slottshallen, Norra parken, har ändrats till
att nu omfatta två rektangulära kvarter kring ett brett kombinerat park- och
gatustråk. Det skapar ett tydligt offentligt rum som tydliggör promenadstråket
mellan Centralparken och Näsbyviken. På mitten av Norra parken och i nordsydlig riktning placeras ytterligare ett gångstråk. Antalet byggnader i Norra
parken har minskats från 24 till 20, varav fyra är parhus. Höjden på samtliga hus,
förutom parhusen, har sänkts till en höjd motsvarande 2,5 våning. För de fyra
parhusen är höjden lika som i samrådsförslaget vilket är en höjd motsvarande två
våningar.
I de kvarter som föreslås längs Djursholmsvägen, Strandängarna, har antalet
byggnader minskats från 16 till 13. På vardera sidan om slottsgrinden har breda
bebyggelsefria zoner lagts till. Byggnader ska placeras på ett sätt som skapar
siktlinjer mellan Djurholmsvägen och vattnet.
Totalt sett har antalet bostäder i norra planområdet minskats från cirka 250 till
cirka 210.
I kvarteret söder om barockparken och på platsen för befintliga kaserner, Södra
parken, medges efter samråd ett garage under östra delen av kvarteret för bättre
hantering av trafik. Gestaltningen av de åtta punkthusen har anpassats för att
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bättre samspela med slottet. De föreslagna områdena för tekniska anläggningar
har flyttats till mer gynnsamma lägen. Vidare har skyddet för kulturmiljön
förtydligats på plankartan. Gestaltnings- och kvalitetsprogrammet har
uppdaterats.
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