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SAMMANFATTNING
Täby park genomgår, i enlighet med program beslutat av kommunfullmäktige
november 2015, en omvandling från galoppverksamhet till en ny levande
stadsdel. Flytten av galoppverksamheten skapar förutsättningar för en
omfattande utveckling av dagens lågt utnyttjade mark mitt i Täby. Aktuell
detaljplan är en del av utbyggnaden av Täby parkområdet. Planförslaget medger
bebyggelse av huvudsakligen bostäder, men möjliggör även en skola och minst
en förskola. Detaljplanen kommer även möjliggöra verksamheter i
bottenvåningen i strategiskt viktiga lägen.
Till detaljplanen hör ett kvalitetsprogram och ett hållbarhetsprogram som
förtydligar detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande
projekterings- och granskningsinsatser. Plankartan ska läsas tillsammans med
kvalitetsprogrammet.
Detaljplanen utgör en första etapp av utbyggnaden på Täby park och följer
riktlinjerna i godkänt planprogram.
Förslaget omfattar ca 1600 lägenheter i en delvis tät stadsstruktur bestående av
skala mellan 5-7 våningar i kvarteren och högre hus i några av Boulevardens
brytpunkter där bebyggelsen tillåts gå upp i 8- 10 våningar. I hörnlägen utmed
Boulevarden och vid torg ska verksamheter finnas i bottenvåningen. Inom
detaljplanen ryms även en lokalyta av ca 5000 kvm. Förslaget innehåller även
skola, förskola, idrottshall och vård- och omsorgsboende.
I utvecklingen av den regionala stadskärnan spelar kollektivtrafiken en viktig roll.
Det stationsnära läget ska utnyttjas för tät bebyggelse och nya samband ska
skapas mot omgivningarna för att minska barriäreffekten av kringliggande
trafikleder. I den nya stadsdelen ska kollektivtrafiken vara det bärande trafikslaget
för trafikförsörjningen och gång- och cykeltrafiken ska utgöra det prioriterade
färdsättet. Bilen är en viktig del i människors sätt att transportera sig, men bilen
ska inte vara norm för det vardagliga resandet i stadsdelen. Genom sitt centrala
läge i Täby har Täby park goda förutsättningar att utvecklas till en stadsdel där
det är naturligt att promenera, ta cykeln eller resa kollektivt. Den nya stadsdelen
ska kopplas till omgivningen, regionalt och lokalt, på ett sätt som främjar hållbart
resande.
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PLANENS SYFTE
Detaljplanen är en av de första etapperna i utbyggnaden av Täby park. Täby park
kommer succesivt att byggas ut under 20- 30 år efter det att Svensk Galopp
flyttade sin verksamhet till Upplands-Bro 2016. Struktur och markanvändning
grundar sig på den programhandling för Täby park som godkändes av
kommunfullmäktige 2 november 2015.
Planens syfte är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder,
centrumverksamheter (handel, service, samlingslokaler och andra
verksamheter), möjliggöra förskola i bottenvåningen inom kvarteren och även en
tomt för skola/förskola/idrott/vård.
Syftet med planen är också att uppnå potential för stadsliv och en varierad
upplevelse. I en levande stad som ger variation i intryck anpassad för en
fotgängares hastighet och skala är bottenvåningens utformning viktigt.
Kvarterens bottenvåningar ska därför formas på ett aktivt och omväxlande vis.
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Täby park ska också bli en stadsdel där cykel och gående prioriteras och det ska
vara lätt att välja att leva utan bil i vardagen.

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

BAKGRUND
Galoppverksamheten som fanns inom området har flyttas till Upplands Bro
kommun, vilket har gett förutsättningar för en utveckling av området till en ny
stadsdel. Den nya stadsdelen är viktig för realiseringen av den regionala
stadskärnan Täby centrum-Arninge som pekas ut i Regional utvecklingsplan för
Stockholms-regionen (RUFS) 2010.
Planeringen av Täby parks (tidigare galoppfältet) utbyggnad har pågått sedan
2009. Ett förslag till programsamrådshandling har arbetats fram utifrån
visionsarbetet och medborgardialogen som genomfördes under 2012-2013 och
programmet har därefter godkänts av kommunfullmäktige 2 nov 2015. Med
programmet som underlag kommer ett flertal detaljplaner arbetas fram i takt med
att området kommer igång med sin utbyggnad.
Planuppdrag gavs av kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö
2015-05-04.
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PLANDATA
Aktuellt planområde markerat

Lägesbestämning
Aktuellt planområde ligger inom de centrala delarna av Täby, ca 700 meter
sydöst om Täby Centrum och i anslutning till galoppfältets station. Aktuell
detaljplan ligger i den centrala delen av Täby parkområdet och gränsar i öster
mot den andra etappen (pågår parallellt) inom Täby park. De aktuella
detaljplanerna kommer att mötas i Boulevarden.

Planområdets läge i Täby park
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Areal
Planområdet är ca 12 ha och består av del av fastigheten Hästen 2 och del av
fastigheten Hästen 3.

Markägoförhållanden
Fastigheten Hästen 2 ägs av Täby kommun.
Fastigheten Hästen 3 ägs av Täby Park exploatering AB (Samägt bolag av Jm
och Skanska)

Utdrag ur solen

Historik
1957 fastställs stadsplanen för kapplöpningsbanan och 1958 lämnade
Stockholms Kapplöpningssälskap in bygglovsansökningar om att få anlägga en
kapplöpningsbana och uppföra en åskådarläktare. Åskådarläktaren ritades av
arkitekt Gustaf Lettström och byggdes av AB Samuelsson & Bonnier.
Första spadtaget för läktarbyggnaden togs i december 1958 men hela bygget
försenades pga. en stålstrejk i USA och invigningen av Täby galopp skedde den
28 augusti 1960. Invigningen blev en stor succé med nästan 11000 åskådare och
den som förrättade själva invigningen var Kung Gustav VI Adolf och
landshövding Erik Westerlind höll tal.
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18 maj 2016 hade svensk galopp sista tävling på galoppfältet.

Läktarbyggnaden, Bild Stockholms länsmuseum

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Täby kommuns översiktsplan (antagen 2009) redovisas programområdet som
ett större förändringsområde med blandad bebyggelse.
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010
I RUFS 2010 är Täby centrum – Arninge utpekat som en av nio regionala
stadskärnor. Täby centrum – Arninge är ett betydande centrum för hela
nordostsektorn och kan komma att utgöra en av de största handelsplatserna i
regionen 2030. Täby park ingår som en del av den regionala stadskärnan.

Detaljplaner
För planområdet finns idag två gällande detaljplaner. Den största av dessa omfattar områdets västra del och anger häst- och motorsportverksamhet. Områdets
nordöstra del är idag planlagd för bostäder, handel, kontor och parkmark (laga
kraft 1992). Ingen av berörda planer har genomförandetid kvar.
Detaljplanenummer D069, Detaljplan för del av norra Bergtorp, Täby
Detaljplanenummer S30, Stadsplan för kapplöpningsbana vid Åkerby
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Program för planområdet
Ett program har tagits fram för hela Täby park och programmet godkändes av
kommunfullmäktige 2 november 2015.
Programmet ligger till grund för denna detaljplan och utgör grunden till de
bostadsetapper som nu planläggs. Programmet finns i sin helhet att läsa på
kommunens webbplats.

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för programhandlingen och som
nu ligger till stöd för det fortsatta planarbetet. Kommunen har dock gjort
bedömningen att aktuell detaljplan inte anses innebära en betydande
miljöpåverkan.

Kommunala beslut i övrigt
Hållbarhetsprogram
En del av syftet med detaljplanen för området är att området ska vara hållbart. Ett
hållbarhetsprogram har därför tagits fram. Hållbarhetsprogrammet samlar frågor
kring hållbarhet ur ekologiska, sociala och till viss mån ekonomiska aspekter.
Visionen är att Täby park ska bli en hållbar stadsdel där hållbarhet och ekologi är
en naturlig del av livet och hållbarhetsprogrammet formulerar mål som bedömts
vara särskilt viktiga för att uppnå detta. Spetsområden för hållbarhetsarbetet i
Täby Park är att skapa stadsliv och möten, prioritera gående och cyklister, att ha
en grönstruktur med många funktioner samt att skapa ett område med låg
klimatpåverkan.
Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogrammet avser slå fast vissa grundläggande gemensamma kriterier
för utemiljö och bebyggelse. Avsikten är att lägga fast en kvalitetsnivå som kommunen och byggherrarna gemensamt enas om, såväl för de enskilda byggnadsprojekten som för kommunens mark och anläggningar. I arbetet med kvalitetsprogrammet är målet att säkra en kvalitetsnivå för det offentliga rummet och för
kvaliteten på bebyggelse inom kvartersmark samt att skapa en gemensam bild av
kvalitetskraven vad gäller mark och byggnader.
Täby park delas upp i flera detaljplaner. Detta kvalitetsprogram avser denna
detaljplan som omfattar 12 bostadskvarter, del av Boulevarden, stadsgator,
kvartersgator, del av gröna slingan samt en fastighet för skola, förskola, idrott och
vård- och omsorgsboende.
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Miljöprogram för Täby kommun 2016
Det nya programmet innehåller en nulägesbeskrivning av miljön i Täby och
förslag till lokala miljömål för kommunen. Planen behandlar bl.a. vatten, luft,
klimatpåverkan, natur, trafiksituation, giftfri miljö och tar också upp olika
miljörisker. Programmet lyfter fram följande fyra målområden: begränsad
klimatpåverkan, god vattenmiljö, biologisk mångfald och god bebyggd miljö.
Programmet riktar sig till kommunen själv, verksamhetsutövare och
kommuninnevånarna. Programmet lyfter barnperspektivet tydligt.
Miljöprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 23 maj 2016.
Dagvattenpolicy
Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan
kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och
Järfälla, har utarbetats en policy för hantering av dagvatten. Policyn anger mål för
dagvattenhantering inom hela Täby kommun. Kommunstyrelsen fastställde den
nu gällande dagvattenpolicyn i mars 2016. Policyn fastslår bland annat att
dagvatten skall fördröjas och renas, gärna i ytliga och växtbevuxna anläggningar
som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till hantering av extrema regn.
Dagvattenstrategi
Stadsbyggnadsnämnden har i oktober 2016 antagit en dagvattenstrategi för Täby
kommun. Strategin är en konkretisering av dagvattenpolicy. Strategin tar upp
följande avsnitt:
• Halva Täby grönt
• Begränsningar av föroreningar
• Takavvattning och stuprör inom kvartersmark
• Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och
aktivitetsytor
• Mångfunktionella ytor och översvämningshantering
• Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar

Cykelplan för Täby kommun
Täby kommun antog en cykelplan 2014-06-10. Täby cykelplan är kommunens
första cykelplan med målsättning att skapa en väl fungerande och anpassad
cykelinfrastruktur, bestående av ett sammanhängande, gent, framkomligt och
trafiksäkert cykelvägnät med enhetlig utformning. Planen pekar på vikten av drift
och underhåll och cykelvägvisning. Planen innehåller normer för cykelparkering
samt förslag på hur kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik kan
utvecklas.
Parkeringsstrategi för Täby kommun
Täby kommun antog en parkeringsstrategi 2013-12-10. I Täbys
parkeringsstrategi fastställs inriktningen för fortsatt arbete med parkeringsfrågor i
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kommunen. Målsättningen är att parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot
en attraktiv stadsmiljö, effektivt utnyttjande av marken i kommunens centrala
delar, främja hållbara transportmedel och planering och samverkan för god
tillgänglighet. Parkeringsstrategin anger parkeringsnorm för cykel och bil på
allmän platsmark samt på kvartersmark och visar vilka möjligheter kommunen
har att medverka till en god utveckling med stöd av cykel- och bilparkering.
Parkeringsstrategin innefattar även begreppet ”grön resplan” vars syfte är att
styra resandet mot ett mer hållbart alternativ än bilen. Byggherrarna ges
möjlighet att sänka parkeringsnormen förutsatt att åtgärder i grön resplan
genomförs.

Pågående, genomförda och kommande planeringsprojekt i
omgivningen
Ny simhall, Del av fastigheten Tibble 8:16
Norr om Roslagsbanan och i direkt anslutning till Täby park, planerar kommunen
en ny simhall. Syftet med den planen är att möjliggöra uppförande av en ny
simhall med tillhörande parkering. Infart kommer ske från befintlig infart på Stora
marknadsvägen och entrén till simhallen kommer ske på den västra sidan om
byggnaden. Aktuellt läge kan idag upplevas vara i utkanten av centrala Täby,
men området kommer på längre sikt att få en nära koppling till den kommande
utbyggnaden inom Täby park och har redan idag ett centralt läge vad gäller goda
kommunikationer.
Planen har varit ute på granskning under mars 2017.

Täby centrum
Genomförandet av detaljplanen är en del i utvecklingen av Täby centrum som en
regional stadskärna i nordost med service, bostäder, handel och arbetsplatser.
Centrum ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator och
torg, förtätad bebyggelse och varierat innehåll. Detaljplanen för Täby
centrum vann laga kraft i oktober 2009 och byggnationen påbörjades under
hösten 2010 och kommer slutföras 2017.

Viggbyholm 74:35 med flera inom Täby park (Dp 2)
Detaljplanen är en av de första etapperna i utbyggnaden av Täby park. Syftet
med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell,
verksamheter och handel. Föreslagen bebyggelse kommer att utgöra del av Täby
parks stadsfront ut mot de storskaliga vägmiljöerna och mot angränsande
stadsdelar, varför inverkan på stadsbilden blir en viktig aspekt i

Sida 13 av 67

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/193-20

detaljplanearbetet. Förutom innehållet syftar planen också till att lägga fast en
tydlig struktur för gator, torg, gång- och cykelvägar och naturmark.
Viggbyholm 74:2 med flera inom Viggbyholm (söder om E18)
Planen syftar till att möjliggöra för nya bostads- och verksamhetskvarter i
anslutning till Viggbyholms trafikplats. Totalt omfattar projektet ca 230
lägenheter samt verksamhetslokaler omfattande ca 8000 kvm, fördelade på
handel och idrottsverksamheter.
Området bär karaktärsdrag av kvartersstad med omslutande gröna gårdar och
halvöppen kvartersbebyggelse om 3-6 våningar samt suterrängvåningar.
Parkeringsförsörjningen i området sker i huvudsak genom parkeringsgarage för
bostadsbebyggelsen och med markparkering för handelstomterna.
Planen har varit på granskning under sommaren 2017.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för den regionala stadskärnan
Under 2015 påbörjades arbetet med en fördjupad översiktsplan inom den
regionala stadskärnan. Täby park ligger inom berört område. Samråd
genomfördes under hösten 2017.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Den östra delen av planområdet utgörs av naturmark som i söder huvudsakligen
är skogsmark. Stallbyggnader och andra byggnader, så som exempelvis
veterinärkliniken, dominerar inom de sydvästra delarna av planområdet.

Befintlig stallbyggnad i den södra delen av planområdet, källa länsmuseet
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång- och cykeltrafik
Planområdet, som ingår som en del av Täby park och Täbys regionala
stadskärna, avgränsas idag av Bergtorpsvägen och E18/Norrtäljevägen, vilka
utgör barriärer främst för gående och cyklister. Idag ansluter Täby park endast till
Bergtorpsvägen via Södervägen och Galoppvägen. Via trafikplatserna RoslagsNäsby och Viggbyholm kommer Täby park att kopplas till E18 och det regionala
vägnätet. E18 och Roslagsbanan utgör riksintressen för kommunikationer.
Idag saknas många centrala och viktiga länkar i gång- och cykelnätet inom och
kring Täby park. Genom att koppla ihop hela Täby parks cykelstruktur med
kringliggande cykelstråk och viktiga målpunkter ges förutsättningar att öka cykelresandet i såväl Täby park som i hela kommunen. I anslutning till planområdet
finns idag en planskild anslutning till befintligt gång- och cykelstråk öster om
Bergtorpsvägen, vilket ansluter till bland annat det regionala cykelstråket utmed
Stora Marknadsvägen.
Kollektivtrafik
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge med ca 250 - 600 meter till
Roslagsbanans station Galoppfältet.
Idag trafikeras närområdet med bussar vid hållplats Viggbyholms trafikplats på
E18/Norrtäljevägen (buss 609, 610, 629), hållplats Norra Bergtorp på
Bergtorpsvägen (buss 604, 609, 610, 698), hållplats Kemistvägen på Stora
Marknadsvägen vid Roslagsbanans station Galoppfältet (buss 604, 605, 627,
684, 695) och hållplats Viggbygärdet vid Roslagsbanans station (buss 604, 698).
Befintliga busshållplatser
och Roslagsbanans
stationer med
gångavstånd 400m
fågelvägen
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Biltrafik
I anslutning till planområdet ligger stora trafikleder som Bergtorpsvägen och E18,
vilket ger god tillgänglighet med bil. Bergtorpsvägen har idag skyltad hastighet 50
km/h och ett trafikflöde på ca 21 000 fordon/vardagsmedeldygn. Norr om
planområdet ligger Stora Marknadsvägen som idag har skyltad hastighet 50 km/h
och ca 18 000 fordon/vardagsmedeldygn. E18 har idag skyltad hastighet 80 km/h
och ca 53 000 fordon/vardagsmedeldygn.
Parkering
Inom Täby park finns idag en infartsparkering för bilar i form av markparkering
med ca 200 platser. När Täby kommun förtätas kommer konkurrensen om mark
att öka. Under den nya stadsdelen Täby parks utbyggnad föreslås
infartsparkeringen tillfälligt lösas som markparkering på de tomter som ännu inte
behövs för andra ändamål. I en framtida tät stadsbygd inom Täby park bedöms
det inte finnas plats för infartsparkering i form av markparkering för bilar. För att
säkerställa en god tillgänglighet till centrala funktioner i Täby ska kommunen
upprätta en parkeringsplan där samlad information om utbud och efterfrågan lyfts
fram. Var infartsparkeringar i Täby ska placeras i framtiden kommer ingå som en
del av parkeringsplanen.
Intill Galoppfältets station samt vid busshållplatserna finns idag mindre
cykelparkeringar.

NATUR OCH PARKER
Där galoppen hade sin verksamhet består marken till stor del av öppen, relativt
plan mark med en del höjdpartier. I den södra och östra delen av planområdet
finns ett skogsområde med värden knutna till barrskog och sumpskog. Ett
sumpstråk sträcker sig genom den östra delen av planområdet norrut mot Stora
Marknadsvägen.
Inom aktuellt planområde finns även fyra stycken biotopskyddade alléer. Enligt
tidigare naturinventering finns områden inom aktuell detaljplan med kommunala
och lokala naturvärden. Det är främst barrskogar med tall, fuktiga triviallövskogar
och före detta betesmarker.
Täby park (tidigare galoppfältet) ligger relativt isolerat från andra grönområden
och omges av starkt trafikerade vägar. Spridningssambanden för barrskogarter är
ganska goda medan spridningssambanden för artrika gräsmarker, ädellövskog
och vatten är relativt dåliga.
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Berörda områden
9

Naturvärde
Triviallövskog

10

Tallskog

11

Lövskog

12

Skogsbeklätt kärr

13

Lövrik barrblandskog

Klassning
Klass 2B, Naturvärde av lokalt
intresse
Klass 2A, Naturvärde av
kommunalt intresse
Klass 2A, Naturvärde av
kommunalt intresse
Klass 2A, Naturvärde av
kommunalt intresse
Klass 2B, Naturvärde av lokalt
intresse

I samband med framtagandet av strukturplanen har en uppföljning av tidigare framtagen
naturvärdesinventering gjorts av Calluna AB (2013) . Av den framgår att det är 5 områden som
berörs av aktuell detaljplan, numrerade 9-13.

Småvatten
Vattensamlingen i område 9 ligger i en liten halvöppen glänta men skuggas
kraftigt mot söder. I och med att vattensamlingen med stor sannolikhet torkar ut
relativt tidigt på säsongen, och förmodligen inte heller är vattenfylld vissa år,
bedöms den som mindre lämplig som reproduktionslokal för groddjur. Dessutom
är vattensamlingen ganska kraftigt beskuggad vilket gör att den värms upp
ganska sent.
I den norra gränsen mellan område 13 och 14 (ej inom aktuellt planområde)
ligger en lite större våtmark som är glest bevuxen med klibbal och gråviden,
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mindre partier med mer öppet kärr finns i anslutning till den öppna gräsmarken i
norr. Det området bedöms inte beröras av aktuell detaljplan.
Biotopskyddad allé
Vissa biotoper (mindre mark- eller vattenområden) är särskilt skyddsvärda, för
att de kan utgöra livsmiljö för hotade djur- eller växtarter. Dessa biotoper är
generellt skyddade i hela landet. Där ibland är trädalléer skyddade (minst fem
träd, längs väg eller i öppet landskap).
Länsstyrelsen får medge dispens från biotopskyddet om det finns särskilda skäl.
Inom Täby park området har kommunen konstaterat att det finns 5 stycken alléer
av varierad kvalité. I aktuellt planförslag berörs 4 stycken av dessa.

Allé lönn, norra delen av planområdet

Allé glasbjörk

Allé björk

Allé lönn m.m
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Lönnallén längsmed infarten är troligen planterad någon gång på 1980- talet,
men har inte tagit sig så bra. Det behövs en hel del arbete för att få igång dessa
att växa och kunna vara fungerade träd i en framtida gatumiljö.
Kronvolymerna är inte så stora. Den består av ett 50- tal lönnar lite i varierande
storlek, några halvdöda.
Allén av glasbjörk är övervägande delen av dessa är i bra skick, men kommer
hamna i gatan öster om stadsparken.

Vattenområden och miljökvalitetsnormer
Ytvatten
Recipient för planområdet är Stora Värtan (vattenförekomst SE592400-180800)
som utgör en inre del av Östersjön. Den ekologiska statusen är enligt gällande
klassning måttlig. Miljökvalitetsnormen enligt vattenmyndigheten är att god
ekologisk status ska uppnås till 2027. Stora Värtan klarar inte god kemisk
ytvattenstatus även om man tar hänsyn till de ämnen som undantas med mindre
stränga krav (PBDE och kvicksilver). Detta beroende på höga halter
tributyltennföreningar (TBT). Miljökvalitetsnormen är God kemisk ytvattenstatus
med undantag för ämnena med mindre stränga krav. För den kemiska statusen
gäller även en tidsfrist till 2027 för att klara god status för TBT.
Grundvatten
Området ligger inom grundvattenförekomsten Täby- Danderyd.
Vattenförekomsten täcker större delen av tätortsområdena i Täby samt en del av
Danderyds kommun. Grundvattenförekomsten är enligt vattenmyndigheten
klassad som god kvantitativ och kemisk status. Den 2016 fastställda
miljökvalitetsnormen har samma statuskrav.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Buller
Detaljplaneområdet berörs av trafikbuller främst från E18/Norrtäljevägen och
Bergtorpsvägen.

Luft
Trafik från E18 och Bergtorpsvägen är i dagsläget de främsta källorna till
luftföroreningar.

Radon
Mätningar av markradon har inte gjorts samlat för planområdet. För angränsande
planområde har radonmätningar dock utförts och enligt de värden som uppmätts
där klassas området som normalradonmark. Mätningar för respektive
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byggnadskvarter inom detaljplanen ska genomföras och har för vissa kvarter
redan genomförts. Radonskyddat utförande krävs vid normalradonmark men
rekommenderas även vid lågradonmark.

Risk för skred/höga vattenstånd
Inga risker för skred har identifierats inom aktuellt detaljplaneområde.
Planområdet berörs inte av hav, sjöar eller större vattendrag som riskerar
medföra höga vattenstånd.

Farligt gods
Området berörs inte av några transportleder för farligt gods. Avståndet till E18
som är primär transportled för farligt gods är mer än 150 meter.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet är idag anslutet till allmän vatten- och avloppsförsörjning.
Förbindelsepunkten för galoppverksamhetens anslutning är belägen strax norr
om E18 i Täby parks södra del, ej i anslutning till aktuellt detaljplaneområde. De
befintliga (privatägda) VA-ledningarna inom området är i dåligt skick och bedöms
behöva tas ur bruk. Den befintliga förbindelsepunkten för VA är inte
dimensionerad för områdets nya förutsättningar varför nya ledningar inom och
nya anslutningar till programområdet planeras, till vilka aktuellt planområde
ansluts permanent.

Värme
Fjärrvärmenätet i Täby håller i dagsläget på att byggas ut. Anslutning till Täby
park avses ske och ska samordnas mellan exploatörerna och ledningsägarna.

El
Nya ledningsdragningar till kommande bebyggelse och verksamheter ska ske.
Eventuell omläggning av befintliga elledningar kan komma att ske.

PLANFÖRSLAGET
BEBYGGELSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
Området planeras i huvudsak som en tät kvartersbebyggelse med i huvudsak
bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenvåningen och förskolor inom
kvarteren. Planförslaget innebär att ca 1600 lägenheter möjliggörs i form av
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varierad flerbostadshusbebyggelse med möjlighet till verksamheter i
bottenvåningen.
Kvarteren inom planområdet karaktäriseras av en hög grad av variation, både till
form och också innehåll. Gatumiljöer och byggnadshöjder varieras i relation till
gatornas hierarki i den övergripande planen, där Boulevarden och övriga
stadsgatorna får en högre grad av offentlighet och kantas av högre bebyggelse
medan kvartersgatorna utformas med grannskapet i åtanke och bebyggelsen
görs förhållandevis lägre.
Mot stadsgatorna och torget intill Boulevarden (se illustrationsplan) ska
bebyggelsen avgränsas av aktiva och inbjudande bottenvåningar, vilket medför
att planen mot Boulevarden tillåter bostäder med centrumändamål i bottenvåning
med krav på lokaler mot och i hörnlägen. För att skapa variation och möjliggöra
ett aktivt stadsliv tillåts även centrumändamål och förskola även i bottenvåning
mot gröna slingan och kvartersgatorna.

Skola/förskola/Idrott/vård
I den södra delen av planområdet skapas även en tomt för i första hand skola,
förskola och idrott. Avsikten är att möjliggöra för en F-9 skola med ca 900 barn
och en förskola för 100 barn. I anslutning till skolan ska det även möjliggöras för
idrottshall. Ett vård- och omsorgsboende kan också prövas på tomten.
Markanvändningen för kvarteret sätts till skola, besöksanläggning (idrott) och
vård.

Illustration Brunnberg och Forshed
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Illustrationen visar en möjlig lösning där vårdboendet ligger frikopplat från
skola/förskola, men detaljplanen möjliggör även andra lösningar där
verksamheterna integreras och utemiljöer samnyttjas på olika sätt.

Utöver förskolan inom skoltomten är en förskola planerad till bottenvåningen i ett
av bostadskvarteren som markanvisats i nordöstra delen av planområdet.
Detaljplanen öppnar även upp för möjligheten att anordna förskolor i
bottenvåningarna på samtliga bostadskvarter inom planområdet under
förutsättning att en utemiljö för förskolebarnen går att ordna på ett godtagbart
sätt. Där är en förutsättning att det finns natur och/eller parkmark i nära
anslutning till ett samutnyttjande.
Behov av fler skolor inom Täby park kommer att finnas och planeras in i
kommande detaljplaner.

GESTALTNINGSPRINCIPER
För planområdet har ett kvalitetsprogram tagits fram. Kvalitetsprogrammet avser
slå fast vissa grundläggande gemensamma kriterier för utemiljö och bebyggelsen
inom planområdet. Avsikten är att lägga fast en kvalitetsnivå som kommunen och
byggherrarna gemensamt enas om, såväl för de enskilda byggnadsprojekten
som för kommunens mark och anläggningar. I arbetet med kvalitetsprogrammet
är målet att säkra en kvalitetsnivå för det offentliga rummet och för kvaliteten på
bebyggelse inom kvartersmark samt att skapa en gemensam bild av
kvalitetskraven vad gäller mark och byggnader. Den nya bebyggelsen utformas
med definierade privata och offentliga rum där gränser däremellan tydligt kan
upplevas.
Förutsättningen för god tillgång till rekreativa stråk är framför allt att kopplingar till
omgivande natur är anpassade för rörelse till fots eller med cykel. Kopplingarnas
gestaltning är avgörande för hur de kommer att fungera som trygga, gröna länkar
till omgivningen.

Utformning av offentliga platser
Inom detaljplaneområdet ryms offentliga rum i form av grannskapspark, flera sekvenser av den gröna slingan, naturmark, torg. Detaljplaneområdet gränsar även
till offentliga rum i form av Stadsparken och ytterligare torg. Miljön ska kännas
trygg och det ska finnas god överblick i det offentliga rummet.
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Torgen och parkernas läge

Stadsdelens parker, torg, grönstråk och bostadsgårdar ska ses som en helhet i
grönstrukturen där de offentliga platserna utgör en viktig del. Den höga
exploateringen medför ett högt utnyttjande av alla friytor och det är därför viktigt
att dessa utformas hållbart, tillgängligt och funktionellt.
Stadsträden är viktiga för staden och dess invånare ur många aspekter. De utgör
bl. a ett viktigt element i stadsbilden och de bidrar till en hälsosammare
stadsmiljö. Trädalléer förtydligar stråk och är värdefulla för den biologiska
mångfalden. Täby parks gaturum ska vara kantade av träd som bidrar till att
skapa en karaktärsfull miljö. Träden skall bidra till att skapa en attraktiv stadsdel
med gott klimat, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Trädarter väljs utifrån
att de ska kunna vara hållbara under de livsbetingelser som kan skapas i
gatumiljön. Träden ska stödja ekosystemtjänster, bland annat
dagvattenhantering, Växtbäddar för träden ska vara utformade så att trädet kan
utvecklas till full potential.
Med grönytefaktor i planeringen är målet att skapa en attraktiv och hållbar
stadsmiljö. Faktorn är ett verktyg som premierar konkreta insatser för att skapa
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grönskande stadsdelar med höga sociala och ekologiska värden utifrån ett fokus
på ekosystemtjänster.
De funktioner som eftersträvas med hjälp av grönska och hantering av dagvatten
är att dämpa effekten av negativa klimatförändringar, att tillföra sociala värden
och att gynna områdets biologiska mångfald. Grönytefaktor för allmän platsmark
är under utveckling och bygger vidare på den för kvartersmark.

Illustration från stadsparken, Victor Kjellberg, Double Action AB

Torg invid Boulevarden
I mötet mellan Boulevarden (gata 1) och stadsgatan (gata 3) från nordost ordnas
ett mindre torg i bra solläge. Torget ligger som ett indrag i kvartersbebyggelsen
och utformas som ett parktorg, med gröna rumsskapande delar som ger skydd,
lä, skugga och grönska. På torgets norra sida finns möjlighet för uteserveringar
att etablera sig, och i söder mot boulevarden ryms planteringar och vattenlek.
Dagvatten tas omhand i de större planteringsytorna, som även ger utrymme för
stora träd att etablera sig. Torget möbleras med generösa stora sittbänkar i goda
sollägen och ges en omsorgsfull belysning på kvällar och nätter. Torgets öppna
mitt ger utrymme för torghandel och tillfälliga aktiviteter.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/193-20

Sida 24 av 66

Illustration från torg vid Boulevarden, Victor Kjellberg, Double Action AB

Torg vid Stadsparken
I mötet mellan Boulevarden (gata 1) och stadsparken anläggs ett torg. Torget
görs som en länk mellan stadsparkens norra och södra del. Torget ska även vara
en koppling mellan bebyggelsekvarteren på östra och södra sidorna av torget.
Torget utformas som ett hårdgjort torg med en sammanhållen yta med enhetlig
markbeläggning. På torget ställs grupper av större fristående träd. Träden ska ge
skydd, lä, skugga och grönska. På torgets östra sida ska ordnas plats för uteserveringar. Tilltagna planteringsytor
som läggs in under träd, utmed kanter
och mot Boulevarden ger en grön
karaktär på torget. Torget möbleras
med generösa stora sittbänkar i goda
sollägen och ges en omsorgsfull
belysning på kvällar och nätter.
Vattenlek kan anordnas på torget. På
torgets öppna mitt ges utrymme för
torghandel och tillfälliga aktiviteter.
Cykelparkeringar ordnas vid torget.
Angöringstrafik och räddningstjänst till
gata 8 kan i låg fart och på gåendes
villkor tillåtas trafikera avgränsade delar
av torget.
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Gågata
Gatan utmed skola och förskola utformas som gågata med speciell utformning
och sammanhållen markbeläggning.
Grannskapspark
Grannskapsparkerna inom Täby park kommer variera i storlek mellan 0,2-0,5 ha
och ska ha ett varierat innehåll och gärna olika karaktärer.
I grannskapsparkerna bör det förutom grönska finnas ytor för lek och bollspel,
vistelseytor och rofyllda miljöer. Lekplatser ska utformas så att det är tydligt att de
är öppna för alla. Lokalt omhändertagande av dagvatten kan vara ett estetiskt
tillskott till parkerna.
En grannskapspark är viktig för närboende som barn, äldre eller
funktionsnedsatta som har svårt att ta sig längre sträckor. Parken bör innehålla
trädplanteringar för skugga och en öppen gräsyta för aktivitet, sittplatser och
trygghetsbelysning. Utöver detta kan parken erbjuda en mindre lekplats,
blomster- och buskplanteringar.
Platsen för grannskapsparken i västra delen (se illustrationsplan) var tidigare en
naturkulle med äldre lövträd och tallar. Befintlig terrängen blir vid exploateringen
svår att behålla intakt, varför de naturvärden som då försvinner i möjlig mån bör
kompenseras.

Illustration från Grannskapspark 1, Viktor Kjellberg, Double Action
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Grannskapsparken i östra delen är en del av gröna slingan. Vegetationslösningar
för dagvattenhantering ska finnas även i parken. Parken kan ha lite mer fokus på
gestaltning än natur- och lekvärden, då närliggande naturpark finns i närheten.
Lek för åldrarna 1-9 år och någon typ av solskydd/pergola bör finnas.
Gröna slingan
Aktuell detaljplan berör del av gröna slingan (se illustrationsplan). Gröna slingan
är en långsträckt park som går igenom hela stadsdelen och knyter samman
parkerna och är premierad i korsningar med gator. En gång- och cykelväg går
igenom hela slingan så att barn och äldre på ett tryggt sätt kunna gå och cykla
mellan olika parker, lekplatser och skolor i stadsdelen. Utmed hela slingan
behövs för dagvattenhantering ett längsgående krossdike med gräs och inslag av
fukthållande vegetation och sten. Ett antal små träbroar eller spänger behövs i
korsningspunkter för att skapa tillgänglighet.
Slingan ska innehålla grönytor, platser, och lekmöjligheter. Det bör finnas
sittplatser, enklare lekplatser med t.ex lekskulpturer och gym vid valda platser.
Gröna slingan utformas även för att bära ekosystemtjänster, och funktionen
synliggörs genom väl omhändertagen gestaltning.

Bostadsnära naturpark
Tillgång till naturmark nära bebyggelse med skötsel anpassad för rekreation om
ca 0,2-0,5 hektar bör finnas inom 250 meter från bostaden.
I den södra delen av planområdet finns ett befintligt naturområde som i
programhandlingen redovisades som naturpark. I randzoner där nya
bebyggelsekvarter och värdefull naturmark möts ska anpassning till befintliga
markhöjder beaktas så en naturlig övergång till naturmark utformas.
Naturparkerna är en ovärderlig tillgång för förskolor och skolor då barn ges
möjlighet att uppleva naturen i sin vardag och öva motorik och få utlopp för sin
fantasi och upptäckarlust. Förskolor och skolor använder ofta naturparker i sin
undervisning.
Naturområdet i södra delen kan till viss del bevaras som naturpark.
Naturparken är en tillgång för boende och besökare och slitaget på naturmarken
kan förväntas bli högt.
I aktuell detaljplan har det framkommit att behovet av friyta för skolan och
förskola är större än vad som tidigare legat till grund för planeringen av Täby
park. Detta innebär att delar av naturparken kommer att anläggas som skolgård.
Även om den i planen blir kvartersmark är avsikten att tillgängliggöra de delar
som är av vikt för gröna slingan som ska passera igenom området. Läget intill
planerad skola gör att extra vikt bör läggas vid allmänna tillgängliga entreer till
området. Även de tallar som angivits som värdefulla ska i så stor omfattning som
möjligt kunna bibehållas och skyddas med sk. trädfällningsförbud. Som
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kompensationsåtgärd föreslås att en skötselplan tas fram för de delar av
naturområdet som inte bebyggs. Genom rätt skötsel kan befintliga naturvärden
förbättras, stärkas, och lyftas fram. I skötselplanen bör de viktigaste naturtyperna
i området behandlas, så som tallskog med solexponerade, senvuxna tallar och
lövrik barrblandskog med död ved, grövre barrträd, och småmiljöer som gynnar
fågelarter.

Utformning av kvartersmark
Flertalet bostadskvarter har måttet 55 meter i bredd och 70 meter i längd. Helt
enligt tidigare programstruktur. Några kvarter är dock lite mera varierade, men då
i huvudsak större än övriga ”typkvarter”. Kvarterens mått medger både olika
byggnadstyper och förgårdsmark mot kringliggande gator där det bedömts som
lämpligt. De tål en hög exploatering med tät urban struktur såväl som en mer
uppbruten lågskalig bebyggelse. Gårdarna ges på så sätt tillräckliga mått för att
det ska vara möjligt att skapa gröna och attraktiva mötesplatser för de som bor
och verkar i kvarteret, där gemensamma uteplatser, småbarnslek och
cykelparkering är centrala funktioner.
Områdets hushöjder varieras både inom kvarteren och mellan stadsdelens olika
delområden (utmed Boulevarden, Gröna slingan, kvartersgator etc.).
Hushöjderna utgår från platsens betydelse och funktion samt stads-och
gaturummens proportioner och skala. Skalan på bebyggelsen varierar i huvudsak
mellan 4 våningar till 7 våningar, men inom vissa delar tillåts bebyggelsen att gå
upp till 8-10 våningar.
Utifrån arbetet med hållbarhetsprogrammet och områdets inriktning kan
bebyggelsen med fördel även innehålla gröna tak, solceller, växtlighet på fasad
m.m.
Bebyggelsen utmed Boulevarden
Här skapar bebyggelsen tillsammans en sammanhållen kvartersbebyggelse och
ett stadsmässigt gaturum med högre bebyggelse på cirka sex till sju våningar.
Bebyggelsen har en sammanhållen stadsmässig karaktär med en förhöjd
bottenvåning som landar i gatan.
Några strategiskt placerade fondbyggnader där gatan byter riktning kan vara
högre (8-10 våningar). Bebyggelsen hjälper till att tydliggöra gatan som ett
offentligt rum och markerar gränsen mot den mer varierade och småskaliga
bebyggelsen inom grannskapen. Bebyggelsens fasader ska ges ett stadigt och
gediget uttryck med mindre burspråk och grunda alternativt indragna balkonger.
För en variationsrik stadsmiljö kan kvarteren delas in i flera huskroppar med olika
fasadmaterial och uttryck.
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Illustrationsbild Arkitema arkitekter

Bebyggelsen utmed Stadsgator
Till skillnad från Boulevarden kan bebyggelsen utmed övriga stadsgator med
fördel ges en friare gestaltning och placering mot gata. Fasaderna får variera i
höjd och uttryck med i huvudsak korta trapphusenheter där varje kvarter delas in i
flera huskroppar med olika fasadmaterial och uttryck. Gatorna ska ha en aktiv
grön karaktär där aktiva bottenvåningar, förgårdsmark, entréer mm skapar en
varierad och levande miljö. Där kvarteret ligger mot stadsgatan ska en
förgårdsmarkszon på 1-2 meter skapas. Bebyggelse och förgårdsmark
samspelar för att bidrar till den gröna gatukaraktären genom exempelvis
fasadgrönska, generösa balkonger och takterrasser med möjlighet till plantering.
Bebyggelsens skala varierar mellan 5- 6 våningar.
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Illustrationsbild Erseus arkitekter

Bebyggelsen mot stadsparken
Kvarteren som vetter mot den norra delen av parken skapar tillsammans en
stadig front på sju fulla våningar mot stadsparken. Hörnet i korsningen med
Boulevarden utgör ett visuellt landmärke som hjälper till att binda ihop
stadsrummen på ömse sidor om stadsparken och ges därför en högre hushöjd på
cirka 10 våningar. I parkens midja, invid torget, och i de mer kuperade södra
delarna av stadsparken är siktdjupet kortare och bebyggelsen ges därför en lägre
mer intim skala på fyra till sex våningar.
Bebyggelsen ska ha en tydligt offentlig karaktär och utförs med en förhöjd bottenvåning och slutna hörn mot Boulevarden och gröna slingan. Fasaderna kan
vara uttrycksfulla med generösa balkonger och burspråk som öppnar sig mot det
stora parkrummet.
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Illustration från stadsparken, Erséus arkitekter

Bebyggelsen mot gröna slingan
Bebyggelsen ges en fri gestaltning och placering som ger en grön prägel i form
av t ex uteplatser eller direktentréer. Bebyggelsen ska vara spännande och variationsrik med varierande typologier, höjd, uttryck och liv mot gröna slingan.

Illustration från gröna slingan, Viktor Kjellberg, Double Action
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Hörn med bostad i bottenvåningen kan med fördel dras in från gata t ex i form av
en uteplats. Uteplatser avgränsas på ett tydligt sätt från gata exempelvis i form av
en lägre mur. Skalan varierar här mellan 3-5 våningar.
Bebyggelsen mot kvartersgatorna
Bebyggelsen utgör en spännande och småskalig miljö som kan variera i höjd,
uttryck och linje mot gata med ett våningsantal på mellan 3 och 5 våningar.
Bebyggelsen kan med fördel ges en friare gestaltning och placering där liv och
höjdplacering mot gata, olika typologier och hushöjder blandas.
Gestaltningen kan ges en lokal och småskalig prägel med intim rumslighet och
en aktiv men tydlig gräns mot gata t ex i form av uteplatser, stödmurar, trappor
och direktentréer. Smala öppningar/portiker mot gårdar bildar en gemensam
kvartersenhet - en mötesplats och entré till gården som samlar bostadskomplement, sittplatser, lekytor, cykelförråd à la ”cykelbutik”, uteplatser mm.

Illustrationsbild, Erseus arkitekter

Bostadsgårdar
Bostadsgårdarna inom stadsdelen är en viktig del av den helhet som utgör den
gröna strukturen i Täby Park. För att gårdsmiljön ska upplevas trygg och
användbar bör den utformas så att gårdsrummen är tydligt definierade mellan det
offentliga och det privata. Genom medvetna och naturliga materialval skapas ett
trivsamt vardagsrum på bostadsgården. Småbarnslek, sittmöjligheter,
mötesplatser, trädgrönska, dagvattenhantering, blommor och gräsmattor är
viktiga delar i en upplevelserik gårdsmiljö.
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Med hjälp av planeringsverktyget grönytefaktor premieras tillförda värden i form
av grönska och dagvattenlösningar som dämpar effekten av negativa
klimatförändringar, gynnar sociala värden i gårdsmiljön och ökar områdets
biologiska mångfald.
Fördröjning av dagvatten på gårdarna är nödvändigt även om de är byggda på
garagebjälklag. En god överbyggnadshöjd ökar möjligheten till fördröjning genom
vegetationslösningar och markmaterial.
Gårdarna ska utformas så att de innehåller en stor andel träd och grönska, bland
annat med inslag av fasadgrönska eller gröna tak. Ett planteringsdjup om minst
0,8 meter samt sammanhängande växtbäddar rekommenderas. En stor del av
gårdsytan är underbyggd av garage, vilket ställer krav på gårdarnas
bjälklagskonstruktioner. På samtliga gårdar ska utrymme och utrustning för
småbarnslek anordnas. Även ytor för social samvaro på själva byggnaden är av
stor betydelse, exempelvis kan gröna takterrasser eller gemensamma
balkongterrasser anläggas.
Bebyggelsen inom skolkvarteret
Bebyggelsen föreslås placeras utefter gatorna för att möta upp omgivande
kvartersbebyggelse och för att spara så mycket friyta som möjligt. Fyra till fem
våningar är lämplig skala på bebyggelsen, lite högre mot stadsgatan i väster och
något lägre eller med en indragen översta våning mot gågatan/kvartersgatan i
norr för att möta upp skalan på omgivande kvarter.
I hörnet mot stadsgatan (gata 3) och gata 4 placeras en byggnad som föreslås
innehålla idrott och skola. Byggnaden bildar där ett tydligt hörn. Entrévåningen
kan med fördel få en transparent karaktär för att bidra positivt till att aktivera
gatulivet längs gata 4. Gatuplanet kan programmeras med funktioner som
skolbibliotek, bild- och slöjdsalar och andra funktioner som också kan nyttjas av
exempelvis föreningar i grannskapet.
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Illustration från skolkvarteret, Brunnberg och Forshed arkitekter

Idrottshallen är en fullskalig hall utan läktare. På skolgården i anslutning till
idrottshallen finns möjlighet att ordna en bollplan. Hallens tak kan tillgängliggöras
för utomhussporter. Under idrottshallen anordnas ett parkeringsgarage med inoch utfart från stadsgatan och en del av cykelparkeringen kan också förläggas
inom byggnaden. På kvällstid och helger kan idrottshallen användas av
lokalföreningar.
Skoltomten ligger i anslutning till en stadsgata respektive en gågata. Förslaget
med gågata utanför skolans huvudentré syftar till att trafikmiljön i skolans närhet
ska vara säker och trygg samt att resor till och från skolan i hög grad ska ske
utan bil.
Förskolan föreslås ligga mot stadsgatan (gata 3). Gatuplanet görs delvis
transparent för att bidra med liv och rörelse till gatumiljön. I byggnaden kommer
det även finnas plats för dom yngre skoleleverna. Verksamhetens storlek kan då
variera och anpassas efter antalet. Huvudentrén förläggs mot stadsgatan och
gatuplanet görs delvis transparent för att bidra med liv och rörelse till gatumiljön.
Vård- och omsorgsboendet är i förslaget lokaliserat i kvarterets nordöstra del, och
görs i 4-5 våningar. Huvudentrén, transporter till kök och soprum nås från Gata 4.
Parkering föreslås lösas i garage under mark eller genom ett samnyttjande av
skolans garage. Parkering för rörelsehindrade redovisas på kvartersmark i
anslutning till entrén.
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Skolgård/förskolegård
Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och
utevistelse både i bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem,
förskola, skola (8 kap. 9–11 §§ PBL). Enligt den vägledning som tagits fram
menar man att ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i
förskolan och 30 m² friyta per barn i grundskolan. Men lagen definierar varken
storlek eller lämplighet, så i slutändan är det alltså upp till kommunen att bedöma
vad som är tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse i planering
och prövning.
Vid placering och anordnande av friytor för lek och utevistelse vid
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet bör särskilt beaktas
friytans storlek, utformning, tillgänglighet, säkerhet och förutsättningarna att
bedriva ändamålsenlig verksamhet. Boverkets handbok Gör plats för barn och
unga ger bra riktlinjer för utformningen.
De båda allmänna intressena av tillräcklig yta för lek och utevistelse samt
parkering kommer ofta i konflikt med varandra liksom parkeringen med det
allmänna intresset av en attraktiv stadsmiljö. På skol- förskole- och
fritidshemstomter ska friytan ha företräde före parkeringsyta för bilar.
Skolor/förskolor ska nås tryggt och enkelt med gång- och cykel. Kring dessa
vägar krävs åtgärder för att minimera buller och luftföroreningar.
Kommunen har i detta fall tagit fram skissunderlag på en möjlig utformning av
skola, förskola och idrottshall. Enligt denna skiss skulle det vara möjligt att skapa
en förskolegård på 2000 kvm friyta och en skolgård på nära 11 000 kvm friyta.
Detta motsvarar en friyta på 20 kvm/barn i förskola och drygt 12 kvm/barn i skola,
om utrymme ska finnas för det elevantal som det i nuläget bedömts finnas ett
behov av.
Aktuellt område ligger i direkt anslutning till naturparken som även binder
samman den gröna slingan i området. Detta gör att kommunen bedömer att det
finns goda förutsättningar att skapa en ändamålsenlig verksamhet, varierade
terräng- och vegetationsförhållanden, samt goda luft-, ljud- och ljusförhållanden.
Aktuell tomt kommer även ha ett avstånd på ca 100 meter till den planerade
stadsparken som kommer kunna fungera som utflyktsmål för den pedagogiska
verksamheten. För att kunna samutnyttja omkringliggande parker och natur ställs
dock speciella krav på uthållighet hos grönytan som avlastar skolgården.
Vård- och omsorgsboendes utemiljö
För att skapa en trygg och inkluderande miljö krävs extra omsorg om
utformningen kring vårdboenden integrerade i stadsmiljön. Det finns goda
riktlinjer för utformningen i Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren, utgiven av
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myndigheten för delaktighet. Utemiljön kring vård- och äldreboenden bör vara
anpassade och utformade för att underlätta utevistelserna för de boende. Ett
vård- och omsorgsboende behov av utemiljöer behöver tillgodoses utan att det
inskränker i för stor utsträckning på skolverksamhetens behov av friytor. Detta
kan ske antingen genom att ytor samutnyttjas, alternativt genom att vård- och
omsorgsboendets behov kan tillgodoses utanför kvartersmark eller inom
byggnadens avtryck genom balkonger och terrasser.

TILLGÄNGLIGHET
Byggnader och utemiljöer ska vara tillgängliga så att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska kunna röra sig fritt och verka i den nya stadsdelen. God
orienterbarhet är även en viktig tillgänglighetsaspekt. Skyltning tydliggör och gör
det enkelt att röra sig mellan olika områden. Ledstråk och taktila plattor används
för ökad tillgänglighet. Bygg ikapp är en handbok som innehåller information om
gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön
tillgänglig och användbar.
Inom området planeras för nya gång- och cykelstråk. Dessa ska på lång sikt
länkas samman med övriga delar inom och i angränsning till området. Söder om
planområdet planeras för ett snabbcykelstråk (utmed E18) och norr om Täby park
(utmed Roslagsbanan) planeras regionalt- och lokalt cykelstråk.
Tillgängligheten under byggtiden är också viktig och kommunen kommer aktivt
arbeta med att säkerställa provisoriska gång- och cykelvägar i området för att
även säkerställa tillgängligheten under byggtiden.

NATUR, PARK, REKREATION
Naturmiljö, mark och vegetation
I tidigare naturinventering (Ekologigruppen 2014-07-28) och i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) som tillhör programmet har bedömningen gjorts att det
generellt blir små märkbara negativa konsekvenser av byggplanerna på de
naturvärden som finns i området (se karta sid 17).
Konsekvenserna för spridningssamband blir små negativa för barrskogsarter och
obetydliga för övriga samband. De viktigaste förslagen på kompensationsåtgärder är att bevara befintlig natur, ta fram en skötselplan för befintliga
naturvärden samt att nyskapa småmiljöer och göra en naturlig utformning av
parkerna.
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Aktuell detaljplan berör tallskogen i den södra delen av planområdet, vilken
bedömts vara av kommunalt och lokalt naturvärde och viktig för
spridningssambanden för barrskogsarter. Tallarna som i planförslaget hamnar
inom den så kallade ”skoltomten” föreslås skyddas till stor del genom
trädfällningsförbud. Byggnaderna föreslås i första hand placeras utmed gatorna
för att kunna bibehålla naturområdet i så stor utsträckning som möjligt.
Del av den lövrika barrskogen ligger inom aktuell detaljplan och kommer till viss
del tas i anspråk för ny bebyggelse. I den fortsatta planeringen av området är det
av betydelse att tänka på vilka trädarter som bör gynnas för att förstärka naturligt
förekommande arter inom området.
Enligt naturvärdesinventeringen har grodlek konstaterats i en våtmark/småvatten
i den östra delen av planområdet. Alla groddjur är fridlysta enligt
artskyddsförordningen, antingen enligt 4 § eller 6§ (bilaga 1 eller 2 till
förordningen).
När området bebyggs så kommer det att innebära en påverkan på småvattnet
och i nuläget bedöms inte möjligheten finnas att bibehålla den våtmarken.
Ambitionen är att leda visst dagvatten till nyskapade småvatten, exempelvis i den
grannskapspark som kommer byggas i den östra delen av planområdet i
anslutning till skoltomten. Skötselplan ska tas fram för dagvattenanläggningar
och kompensationsåtgärder.

Biotopskyddade alléer
En allé som innefattas av biotopskydd ska bestå av minst fem stycken lövträd
planterade i en enkel eller dubbel rad längs en väg eller det som tidigare varit en
väg i ett övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna
träd. I detaljplaneområdet finns ett antal alléer. Kommunen har gjort
bedömningen att dessa alléer till stor del inte har höga biotopvärden då dessa är
av bristande kvalitet, unga samt inte har några stora kronvolymer. I den
naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2014) som gjordes inom programarbetet
identifierades alléerna ej som särskilt viktiga ur spridningssynpunkt eller som
tillflyktsorter för olika växter och djur vilket är en orsak till alléers generella
biotopskydd. Ett borttagande av alléerna bedöms kunna kompenseras inom en
rimlig framtid. En allérad med björkar berörs delvis av detaljplanen, där kan två
träd behöva tas bort. En möjligt bevarande resterande allérad utreds vidare men
ligger utanför planområdet, i den kommande stadsparken. Även en allérad med
popplar utmed järnvägen utreds vidare och är värd att bevara, denna ingår dock
ej i detta detaljplaneområde.
Kommunen har ansökt om dispens hos länsstyrelsen för att fälla träd i berörda
alléer inom planområdet inför antagandet.
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Kulturmiljö- och fornlämningar
I samband med programarbetet har en arkeologisk utredning gjorts (rapport
gällande etapp 1 utredning Täby park). Av den framgår att aktuellt planområde
berörs av en övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ 345:1) och två fasta
fornlämningar (objekt 3 och 4), se karta nedan.
Platsen för torpet Bunken (Obj. 3) har utgjorts av en uppsamlingsplats för gödsel
från ryttarstallarna. Här återfinns idag synliga lämningar efter en betongkällare.
Torpet revs på 1950-talet. Platsen för torpet Dängan (Obj. 4) tangeras i väster av
ryttarstallar medan det i övrigt ligger på hällar inne i skogsmarken. Möjligen är en
del av den ursprungliga torparmiljön bebyggd i väster men detta till trots detta ges
lämningen statusen fast fornlämning. Ryttarstallarna utgör en helt annan typ av
bebyggelse än den bosättning som en gång fanns på platsen och torplämningen
kan därför sägas vara varaktigt övergiven. Idag finns även lämningar efter
torpbebyggelsen orörd i skogsmarken strax öster om ryttarstallarna.

Utdrag ur Rapport 2012:3

Vad gäller övriga fasta fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar inom
området så har Länsstyrelsen meddelat att lämningarna inte utgör ett hinder för
föreslagen exploatering, men det kommer att ställas villkor på att arkeologisk
undersökning/dokumentation görs vid dessa.
Ingrepp i fast fornlämning med tillhörande fornlämningsområde kräver tillstånd
enligt 2 kap 12§ enligt kulturmiljölagen. Kommunen har för avsikt att ansöka om
tillstånd till ingrepp i fornlämning enligt kulturmiljölagen i samband med att
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detaljplanen antas. Fornlämningarna RAÄ-nr 610 och 61l (Bunken och Dängan)
är undersökta och borttagna och områdena kan tas i anspråk för byggnation
enligt beslut från länsstyrelsen.
Kommunen har tillsammans med TPAB beställt en dokumentation av Täby
galopps byggnader och verksamhet inför rivning av området. Arbetet har utförts
av Stockholms länsmuseum.
Den fysiska miljön skall underlätta tillgängligheten till kultur för alla. Bevarade
kulturhistoriska lämningar ska tillgängliggöras för boende och besökare i
området.

Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden
Ett flertal övergripande geotekniska och hydrogeologiska utredningar har
genomförts för hela Täby park området. Planområdet består i huvudsak av berg i
dagen med tunt jordtäcke och moränområden. Visst inslag finns av ler- och
siltområden med ett djup i huvudsak under 2,5 meter.

Utdrag ur PM- geoteknik
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Grundvattenförhållanden
Täby park är beläget inom grundvattenförekomsten Täby-Danderyd
(se även kapitel Recipientförhållanden). Förekomsten avser berggrundvatten och
är nödvattentäkt. Kommunen har ett antal bergborrade brunnar
för beredskapsförsörjning, men ingen av brunnarna är belägen i
programområdets närhet. Vattenförekomsten täcker större delen av
tätortsområdena i Täby samt en del av Danderyds kommun. Planområdets yta är
12 ha jämfört med vattenförekomstens yta på ca 27 km². Planområdet utgör
därmed en mycket blygsam del (ca 4,5 ‰) av vattenförekomstens totala yta.
Grundvattenytan ligger generellt högt - i nivå med markytan till någon meter
under markytan - inom de lågt liggande terrängavsnitten. Inom planen beräknas
viss grundvattenbildning ske, framförallt i områden i gränsen mellan berg och
moränjordar, se avsnitt geoteknik.
Detaljplaneområdet innefattar stor del av den karterade moränmarken i Täby
park där förutsättningarna för grundvattenbildning är goda. Möjligheten att
infiltrera dagvatten lokalt bör därför utnyttjas fullt ut inom planområdet.

Friytor, Lek och rekreation
Inom hela Täby park kommer det enligt godkänd programhandling finnas ett antal
grannskapsparker och en stadspark. Utöver det kommer det även finnas ett
större naturområde i den södra delen som förslås bli en naturpark.
Aktuell detaljplan innehåller delar av den s.k. Gröna slingan, delar av naturparken
och en grannskapspark i den västra delen av planområdet. Dessa beskrivs under
kapitlet Utformning av offentliga platser.
Planområdets västra del gränsar direkt till den framtida stadsparken på ca 10 ha.
Den höga exploateringen medför ett högt utnyttjande av alla friytor. Det är därför
viktigt att dessa utformas hållbart och funktionsmässigt bra. För de boendes
trivsel och för stadens möjlighet att upprätta en god skötsel är det viktigt att
gårdar, parker, lekplatser mm kompletterar varandra. Utöver lekplatser ska det i
grönstrukturen rymmas en mångfald av aktivitetsytor avsedda för spontana
aktiviteter, spel och idrott.
Både lekplatser och aktivitetsytor ska anläggas i trafiksäkra miljöer och ska
kunna nås på ett tryggt och enkelt sett. Lekplatser ska vara trygga, säkra, fria
från farliga ämnen samt planerade för att undvika stark solinstrålning.
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Streetbasket, bild till höger; Skarpängsleken, Täby kommun

GATOR OCH TRAFIK
Planområdet – en del av Täby park och den regionala stadskärnan
I utvecklingen av den regionala stadskärnan spelar kollektivtrafiken en viktig roll.
Det stationsnära läget ska utnyttjas för tät bebyggelse och nya samband ska
skapas mot omgivningarna för att minska barriäreffekten av kringliggande
trafikleder. I den nya stadsdelen ska kollektivtrafiken vara det bärande trafikslaget
för trafikförsörjningen och gång- och cykeltrafiken ska utgöra det prioriterade
färdsättet. Bilen är en viktig del i människors sätt att transportera sig, men bilen
ska inte vara norm för det vardagliga resandet i stadsdelen.
Genom sitt centrala läge i Täby har Täby park goda förutsättningar att utvecklas
till en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller resa kollektivt.
Den nya stadsdelen ska kopplas till omgivningen, regionalt och lokalt, på ett sätt
som främjar hållbart resande.

Prioritering inom Täby park, Utdrag från
Stockholms framkomlighetsstrategi 2012
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Gatunät
Gatunätet inom planområdet består av stadsgator, kvartersgator (utformad som
allmän plats, ej kvartersmark), gångfartsområden och gågator. Boulevarden
sträcker sig genom hela stadsdelen Täby park. Från trafikplats Viggbyholm öster
om planområdet, vidare mot Grindtorp och Täby centrum i väster. Boulevarden
och gatan (gata 2) ner mot Galoppfältets station föreslås trafikeras av lokal
busstrafik.
Gatorna inom planområdet föreslås ha en tydlig gradering där det ska vara
läsbart i gaturummens utformning om det är en stadsgata, kvartersgata,
gångfartsområde eller gågata. Kvartersgatornas gradering har studerats vad
gäller hierarkier med hänsyn till funktion och trafikflöde. Förslaget med gågator i
anslutning till skolans huvudentré syftar till att trafikmiljön i skolans närhet ska
vara säker och trygg samt att resor till och från skolan i hög grad ska ske utan bil.
Gatorna inom planområdet föreslås vara allmänna.

Illustration gatunät Täby park, upprättad av Mårten Setterblad

Gång och cykeltrafik
Täby park planeras för att vara en stadsdel tillgänglig för alla, där många går och
cyklar. Gående och cyklister ska vara prioriterade. Gång- och cykelnätet ska vara
gent, sammanhängande, framkomligt, trafiksäkert och tryggt samt ha en god
orienterbarhet och bra anslutningar till de kommunövergripande cykelstråken
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utanför området för att skapa god tillgänglighet till det centrala Täby och andra
målpunkter.
Det framtida cykelvägnätet inom planområdet innehåller huvudcykelstråk, lokala
stråk och gröna slingan. Separerad dubbelriktad cykelbana föreslås anläggas
utmed Boulevarden, stadsgatorna samt gata 4. De dubbelriktade cykelstråken
inom Täby park planeras ha en bredd som medger att två cyklister kan cykla i
bredd och möta en cyklist (3,25 m). Denna standard för dubbelriktade cykelbanor
i stadsmiljö rekommenderas i Stockholm stads cykelplan och föreslås användas i
Täby park då cykelbana i stadstrafik inte finns med i Täbys cykelplan. För gående
ordnas gångbanor på båda sidor om stadsgator och kvartersgator.
Passagerna för gående och cyklister inom Täby park föreslås hastighetssäkras
så att fordonens hastighet är max 30 km/h. Hastighetssäkring av gång- och
cykelpassager som korsar stadsgator och Boulevarden anpassas till busstrafik.
I vidare detaljutformning av gatunätet kommer fler detaljerade frågor som är
viktiga för gående och cyklister hanteras, t ex nivåskillnader, separering,
materialval, belysning, vägvisning mm. Inom området t ex i korsningspunkter
mellan väl frekventerade huvudcykelstråk kan cykelstationer anläggas med
pumpar och andra servicedetaljer som t ex cykelverktyg.
Det är viktigt att säkra gång- och cykelvägar i byggskedet.

Illustration cykelstruktur Täby park, Mårten Setterblad
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Kollektivtrafik
Planområdet har ett bra kollektivtrafikläge med ca 250 - 600 meter till
Roslagsbanans station Galoppfältet.
Det planeras för lokal busstrafik i Täby park. Inom den här detaljplanen kommer
det finnas ett nytt hållplatsläge i korsningen mellan Boulevarden och gata 2. Det
är angeläget att gång- och cykelvägar och passager för gående och cyklister
ansluter till närliggande hållplatser och Roslagsbanans stationer på ett gent och
trafiksäkert sätt.
Inledningsvis föreslås befintligt kollektivtrafikutbud nyttjas. På medellång sikt
föreslås preliminärt att en lokal busslinje börjar trafikera Täby park från Hägernäs
till Täby centrums bussterminal via Galoppfältets station. På lång sikt föreslås
preliminärt ytterligare en lokal busslinje trafikera från Näsby park till Täby
centrums bussterminal via Galoppfältets station. Framtida trafikering via
Galoppfältets station förutsätter att en tunnel dimensionerad för buss anläggs
under stationen med anslutning till Stora Marknadsvägen. Detta är fortfarande
under utredning och linjedragningen i Täby park kan förändras. T ex kan en
busslinje till Täby centrums bussterminal föreslås via Grindtorp istället för
Galoppfältets station.
Alternativet att nå bussterminalen i Täby centrum via den nordvästra delen av
Täby park via Täby allé och den undre cirkulationen vid Täby centrum är inte
möjligt då cirkulationen och vägnätet inte är dimensionerade för busstrafik.
Stadsdelen Täby park kommer att växa fram under en lång tidsperiod. Det är en
utmaning att säkerställa en hög andel kollektivtrafik redan i de första
utbyggnadsetapperna.
För att boende och verksamma inom Täby park långsiktigt ska säkerställas en
god tillgänglighet till kollektivtrafik med hög standard har kommunen påbörjat
arbetet med en kommuntäckande kollektivtrafikplan där alternativa
busslinjesträckningar analyseras. Kollektivtrafikplanen kommer ge Täby
parkprojektet förutsättningar vad gäller trafikering, hur byte ska mellan regional
och lokal kollektivtrafik och placering av motorvägsbusshållsplats på E18.
För boende bör busshållplatser lokaliseras så att det maximalt blir 500 meters
gångavstånd (ca 400 m fågelvägen) mellan entré och busshållplats. Större
arbetsplatser och skolor bör kunna erbjudas kortare gångavstånd. Bilden nedan
visar gångavstånd till befintliga busshållplatser och Roslagsbanans stationer
samt planerade busshållplatser.
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Befintliga och nya busshållplatser och Roslagsbanans stationer med gångavstånd 400m
fågelvägen

Biltrafik
En trafikanalys har genomförts för området. Syftet med trafikanalysen var att ta
fram en prognos för resandet i området, beräkna trafikflödena på vägarna i
området samt att analysera kapaciteten i några av korsningspunkterna längs
stadsgatan/Boulevarden. I trafikanalysen användes den trafikmodell som Täby
kommun tagit fram för år 2030. Hänsyn i prognoserna har tagits för den
markanvändning som planeras för ett fullt utbyggt Täby Park. I trafikmodellen för
Täby antas E18 ha två körfält för bil och ett kollektivtrafikkörfält i varje riktning år
2030.
Stora Marknadsvägen och Täby parks huvudgatunät föreslås vara 40 km/h.
Bergtorpsvägen antas ha hastigheten 60 km/h i framtiden, i enlighet med Täbys
utkast till hastighetsplan. För övriga gator inom Täby park förslås hastighet 30
km/h och även gång- och cykelpassager föreslås hastighetssäkras till 30 km/h.
E18, som ägs av Trafikverket, har idag skyltad hastighet 80 km/ h förbi
planområdet. Kommunen anser att 80 km/h ska bibehållas även i framtiden och
då främst med tanke på buller och partiklar.
I bilden på nästa sida visas beräknad vardagsmedeldygnstrafik för planområdet
och kringliggande vägnät.

Sida 45 av 67

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/193-20

Vardagsmedeldygnstrafik år 2030 (Källa: WSP Täby park Trafikprognos och
kapacitetsberäkningar)

Kapacitetsanalysen visar att med prognosticerade trafikflöden fungerar trafiken
bra i de analyserade korsningarna längs med Boulevarden med avseende på
belastningsgrad. Cirkulationsplatsen vid Bergtorpsvägen är den korsningspunkt
som är hårdast belastad, och kan därför vara i behov av dubbla körfält i
framtiden. Även Flyghamsvägen (öster om Bergtorpsvägen) kan behöva ett
separat högersvängfält i framtiden. Hur cirkulationsplatsen kommer att fungera i
framtiden beror till viss del på hur mycket genomfartstrafik det blir på
stadsgata/Boulevarden genom Täby park. Genomfartstrafikens storlek avgörs i
sin tur dels av framkomligheten längs Boulevarden men också av
framkomligheten längs Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.
Kapacitetshöjande åtgärder på dessa vägar kommer att minska behovet av att
använda Boulevarden för genomfart i framtiden.
Beräkningarna bygger på att Täby Park har en karaktär av stadsbebyggelse med
hög täthet då det är en regional kärna med många arbetsplatser. Detta resulterar
i att bilandelen och antalet bilresor till och från området hålls nere. En stor del av
resorna i stadsbebyggelse kommer istället att ske till fots och med cykel.
Bilandelen för Täby Park är således lägre än för övriga kommunen. Bilandelen för
arbetsresor som startar i Täby Park är 29 % vilket kan jämföras med 49 % för
övriga kommunen. För övriga resor är bilandelen för resor som startar i Täby
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Park 12 % jämfört med 32 % för övriga kommunen. Detta innebär att den biltrafik
som alstras från Täby Park kommer vara lägre än för övriga kommunen. Om
bilandelen skulle bli högre i framtiden skulle mer trafik alstras från området och
trafiksituationen därmed bli annorlunda.
Kommunen genomför en separat utredning av Viggbyholms trafikplats med syfte
att säkerställa framtida kapaciteten för avfartsrampen och inte riskera köbildning
som påverkar framkomligheten på E18. Resultatet av analysen visar att med
trafikflöden enligt trafikprognosen för år 2030 för Täby, med ett fullt utbyggt Täby
park, blir inte köerna på avfartsrampen så långa att de riskerar växa ut på E18.
En känslighetsanalys har genomförts där trafikflödet på avfartsrampen ökats
med ytterligare 20 procent. Resultatet av känslighetsanalysen visar att det vid
detta rampflöde skulle kunna medföra köer ut på E18 under eftermiddagens
maxtimme, men att detta kan åtgärdas genom att anlägga ett andra körfält på
avfartsrampen. Utrymme för att vid behov anlägga ett andra körfält på
avfartsrampen i framtiden finns.
Parkering, distributionstrafik, utfarter
Täbys parkeringsstrategis målsättning är att stödja utvecklingen mot attraktiv
stadsmiljö, effektivt nyttjande av marken i kommunens centrala delar, främja
hållbara transportmedel och planering och samverkan för god tillgänglighet.
Enligt Programmet för Täby park ska effektiv markanvändning och ökad
attraktivitet vara prioriterade.
Cykelparkering
Cykelparkering föreslås placeras i goda lägen, vara
säkra och väderskyddade. Som ett led i att
prioritera cykeltrafik ska cykelparkeringarna inom
kvarteren ges en mer attraktiv placering än
bilparkeringarna och kan med fördel vara
uppglasade och ligga i direkt anslutning till gata.

Bild från Tyréns
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Antalet cykelparkeringsplatser ska följa aktuell parkeringsstrategi, vilket för t.ex.
flerfamiljshus är 20-30 cykelparkeringsplatser/1000 BTA, studentboende 45-50
cykelparkeringsplatser/1000 BTA och för handel 25-35
cykelparkeringsplatser/1000 BTA och kontor 15-20 cykelparkeringsplatser/1000.
BTA. Parkeringsstrategin anger även ungefärlig andel av totala andelen platser
som ska placeras i cykelrum, resterande i anslutning till entré. Alla platser
behöver inte nödvändigtvis vara traditionella cykelparkeringsplatser, d.v.s.
möjlighet bör finnas att lämna cykelvagn, barnvagn, sparkcykel, etc. Utrymme
och lösningar för cykelparkering är något som behövs utredas vidare.
Cykelparkering för bostäder ska lösas inom kvartersmark. För idrottsanläggning
krävs en särskild utredning för cykelparkering.
För besökare och anställda till mindre lokaler i bottenvåningar kan cykelparkering
lösas på allmän plats. Cykelparkering till verksamheter som kommer innebära
stort behov av cykelparkering måste dock lösas inom kvartersmark. En särskild
utredning ska tas fram i samband med planering av skolan, vad gäller antal
parkeringsplatser och yta för bil- och cykelparkering för skola/förskola/Idrott/ vårdoch omsorgsboendet. Utredning pågår.
Vid stationer och busshållplatser är det viktigt att skapa allmänna
cykelparkeringsplatser i tillräcklig omfattning och av god standard. De ska vara
väderskyddade och det ska vara möjligt att låsa fast cykeln. Cykelparkeringshus
kan uppföras i flera plan. Även på offentliga platser såsom viktiga platsbildningar
och torg samt längs gator som har lokaler i bottenvåningarna behöver plats
reserveras för cykelparkering. För kollektivtrafik anges i parkeringsstrategin 0,10,25 cykelparkeringar per påstigande.

Bilparkering och angöring
Bilparkeringen ska ordnas i parkeringsanläggningar på kvartersmark. Inom
planområdet föreslås bilparkering till bostäder och verksamheter i garage under
kvarter. Markparkering ska undvikas. Besöksparkering tillåts på gatorna i form av
kanstensparkering, i den omfattning som är utrymmesmässigt möjlig. Om
kantstensparkering saknas ska besöksparkering lösas på kvartersmark.
Antalet parkeringsplatser ska följa aktuell parkeringsstrategi inom zon A, vilket
t.ex. innebär antal platser per 1000 BTA inkl besöksparkering inom parentes;
flerbostadshus 7(1) platser/1000 BTA, handel 15(13) platser/1000 BTA,
dagligvaror/livsmedel 25(13) platser/1000 BTA, studentbostäder 7 bilplatser/1000
m2 BTA, kontor 10(1) bilplatser/1000 BTA och hotell 9 platser/1000 BTA.
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Parkeringsnorm för ”småskalig handel” saknas i Täbys parkeringsstrategi. För
”småskalig handel” föreslås parkeringsnorm 10(5) platser/1000 BTA.
Minst 2-3 procent av platserna ska reserveras för funktionshindrade och
anläggas på kvartersmark med max avstånd 25m från entréer.
En särskild utredning behöver tas fram i samband med närmare planering av
skolan/förskola/idrott/vård vad gäller antal parkeringsplatser och yta för bil- och
cykelparkering.
Vissa av byggherrarna har använt möjligheten i parkeringsstrategin att ta fram så
kallad ”grön resplan”, vars syfte är att styra resandet mot ett mer hållbart
alternativ än bilen. Exploatörer ges möjlighet att sänka parkeringsnormen
förutsatt att åtgärder i grön resplan genomförs. Beslutet om och i vilken
utsträckning en sänkning kan göras åligger kommunen. Förutsättningar för sänkt
parkeringsnorm kan tex vara samnyttjande av parkering och bilpool. ”Gröna
resplaner” kommer att hanteras före antagande av detaljplanen. Bilpoolsplatser
anordnas på kvartersmark, exempelvis under den egna fastigheten eller på andra
lämpliga ställen exempelvis i garaget under skolan. Bilpoolsplatser tillkommer
utöver övrig parkering och beräknas inom Täby park 1 bilpoolsplats/80
lägenheter.
Utfarter från garage föreslås i första hand lokaliseras mot Gata 5. Undantag
behöver dock göras i vissa kvarter i den östra delen och som då lokaliserar
utfarten mot stadsgatan. Detta för att inte lägga en utfart mot Gröna slingan eller
mot gågatan utanför skolan. Mot gröna slingan och Boulevarden och stadsgatan
upp mot galoppfältets station får inte utfarter finnas.
Parkering skola/förskola/idrott/vård- och omsorgsboende
Gågata i direkt anslutning till skolans entréer är en förutsättning i vidare
utredningsarbete. Inlastning ska helst anordnas utmed gata 3. Handikapparkering
kan anordnas på gågatan nära huvudentrén. Bilparkering för skolan kan med
fördel inrymmas i byggnadskropp och samnyttjande med andra funktioner.
Parkeringsbehovet för vård- och omsorgsboendet bör samutnyttjas med
förskolans behov av korttidsparkering för hämtning och lämning. Parkering för
personal för skola/förskola/idrott/vård förutsätts ske i garage under mark. Större
markparkeringar ska undvikas inom området. Ytterligare studie av
parkeringslösningen på skoltomten får ske i samband med planeringen och
projekteringen av skolan.
Distributionstrafik
Planområdets lokaler och verksamheter kommer att alstra distributionstrafik och
det är viktigt att gatunätet kan omhänderta denna. För verksamheter med mindre
frekvens av distributionstrafik och/eller där varutransporterna huvudsakligen sker
med mindre distributionsfordon anordnas särskilda lastzoner. Backning över
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gående och cyklisters ytor accepteras inte av trafiksäkerhetsskäl och
förflyttningen av gods eller varor mellan byggnad och fordon måste ske på ett för
gång-och cykeltrafiken säkert sätt.
Hämtning av avfall
För programområdet planeras insamlingssystemet för hushållsavfall vara en
stationär sopsugsanläggning placerad i utkanten eller utanför området. Detta
innebär att trafik för hämtning av avfall inom stadsdelen kommer minimeras.
Utryckningstrafik
Utryckningstrafikens framkomlighet och tillgänglighet ska fungera i alla faser av
planområdets utbyggnad.
Gatusektioner
Inom planområdet planeras flera olika gatusektioner, vilka redovisas i
kvalitetsprogrammet för detaljplanen. I vissa korsningar behövs hörnavskärningar
på nedre botten av byggnaderna med hänsyn till sikt och framkomlighet för
gående och cyklister. Hörnavskärningarna är markerade i detaljplanen och även
markerade på illustrationsplanen.
Kraven på fri sikt måste också vara uppfyllda vid garageutfarter och gårdar.
Gatusektionerna förutsätter att snö transporteras bort. Fri höjd på gatorna anges
till minst 3 m över gångbana och minst 4,7 m över körbana för bil. Fri höjd
påverkar t.ex. placering av balkonger, markiser, skärmtak mm. Fri höjd regleras i
detaljplanen.
Täbys tekniska handbok är inte anpassad för gatuutformning i stadsmiljö och
gatuutformningen inom planområdet utgår därför istället från en separat utredning
vilka utrymmesklasser och dimensionerande fordonstyper som kan accepteras i
stadsmiljö, se sektioner i kvalitetsprogram.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp (VA)
I samband med planens genomförande byggs den allmänna VA-anläggningen ut
till och inom planområdet. Inga befintliga allmänna VA-anläggningar som går att
ansluta området till finns i detaljplanens omedelbara närhet varför VAutbyggnaden blir ovanligt omfattande för att kunna försörja planområdet.
Området planeras för VA-försörjning med kommunalt huvudmannaskap och
kommunens dagvattenpolicy ska följas. För att fungera under utbyggnadstiden
ska VA- systemet dimensioneras även för transport av dagvatten under tiden
innan det permanenta dagvattensystemet är fullt utbyggt.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/193-20

Sida 50 av 66

Värme
Utbyggnad av fjärrvärme har gjorts i närområdet och värmesystemet i den nya
bebyggelsen ska därför utformas för att möjliggöra fjärrvärmeanslutning.

El
Nya ledningsdragningar till kommande bebyggelse och verksamheter ska ske.
Eventuell omläggning av befintliga elledningar kan komma att ske.
Ledningssamordning mellan exploatörerna och ledningsägarna ska ske. Behov
av transformatorstationer finns inom planområdet och förslag på placeringar finns
med i plankartan.

Avfall
För planområdet planeras insamlingssystemet för hushållsavfall vara en stationär
sopsugsanläggning. Systemet planeras omhänderta restavfall, utsorterat
matavfall och förpackningsmaterial med producentansvar med undantag för
glasförpackningar. Det medför att hantering av vissa fraktioner, t.ex. grovavafall,
elektronikavfall, farligt avfall, glasförpackningar och skrymmande förpackningar
hanteras på annat sätt. Beslut om att anlägga en stationär sopsugsanläggning
togs i Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-12 och är den första i sitt slag i Täby
kommun. Det innebär bl.a. att nya avfallsföreskrifter kommer tas fram som
reglerar hanteringen inom området. Nuvarande avfallsföreskrifter beslutades
2015-02-09.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR, STÖRNINGAR,
FÖRORENINGAR, BROTT, M.M
Markföroreningar
I samband med framtagandet av programhandlingen har en övergripande
markmiljöstudie genomförts. Av den kan utläsas att ett riskobjekt finns inom
planområdet. Dessa - ett gammalt skrotupplag, en gammal drivmedelsanläggning
och ett område med tippmassor och eventuell PAH i beläggningen på den gamla
asfaltsvägen i området har undersökts inför granskningsskedet.
En första undersökning med provtagningar och kemiska analyser av jord- och
grundvatten inom tidigare identifierade riskområden för markföroreningar visade
att det inte krävdes några saneringsåtgärder. En kompletterande fördjupad
undersökning behövde dock göras med grävmaskin i tippområdet. Då upptäcktes
metallhalter överstigande mindre känslig markanvändning i marken (koppar, bly
och zink), troligen från gamla kablar etc. En undersökning för att avgränsa
föroreningsområdet har genomförts men ännu inte slutrapporterats. Inför
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utbyggnaden transporteras all förorenad jord bort till godkänd deponi.
Omhändertagandet ska kommuniceras med tillsynsmyndigheten.

Skyfallskartering
En översiktlig skyfallskartering har genomförts för hela programområdet. Den
visar att det inte finns några stora problem med översvämning inom planområdet.

Simulering av 100-årsregn, varaktighet 30 min, klimatfaktor 20 %, schablonavdrag för ledningsnät

Buller
En bullerutredning har utförts av Structor för det framtagna planförslaget. Den
högsta dygnsekvivalenta ljudnivån uppgår till 61 dBA på delar av fasad för de tre
nedersta våningsplanen hos en av huskropparna som är belägen längs
Boulevarden. Dessa lägenheter kommer därmed att behöva planeras så att
hälften av bostadsrummen har tillgång till en ljuddämpad sida (55 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för natt). Att planera lägenheter med
tillgång till ljuddämpad sida kan även bli aktuellt för fler lägenheter i området.
Riktvärden för ljuddämpad sida uppfylls vid samtliga fasader som vetter mot
innegårdarna. Detta oavsett beräkningsscenario.
Mindre lägenheter (≤ 35 m2) kan byggas i de lägen där den ekvivalenta ljudnivån
överskrider 55 dBA men inte överskrider 60 dBA.
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En god ljudmiljö som uppfyller riktvärden för uteplats (50 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå) är möjlig på samtliga innegårdar.
Bullerberäkningarna är gjorda med utgångspunkten 100 km/h på E18. Nuvarande
hastighet är 80 km/h. Ljudnivån minskar med 2-3 dBA vid en sänkning från 80 till
100. Vid möten med trafikverket har framförts att höjd bör tas för 100 km/h vid
exempelvis bullerberäkningar. Här är kommunens bestämda uppfattning att
hastigheten inte ska höjas genom Täby. Detta mot bakgrund av att inte obefogat
ett stort antal boende i befintliga bostadsområden mycket kraftfullt framfört
klagomål på bullret från E18. En höjning skulle efter den genomförda sänkningen
från 90 och även det tidigare försöket med variabel hastighet upp till 100
uppfattas mycket negativt av de boende. Efter diskussioner under planarbetets
gång har trafikverket framfört att en möjlig hastighetförändring kan antas till 80
km/h kl 06-20 (87 % av trafikmängden) och 100 km/h kl 20-06 (13 % av
trafikmängden). Bullerkartorna visar dock förhållandena vid 100 km/h dygnet runt.

100 km/h på E18, 40 km/h lokalgator. Ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark
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100 km/h på E18, 40 km/h lokalgator. Maxnivåer 1,5 m över mark

Vid placering av fläktar och liknande är det viktigt att hänsyn tas till bostäder.
Särskilt angeläget är det mot innergårdar som ska fungera som tyst sida vid
överskridande av riktvärden för trafikbuller på bullerutsatt sida.
En beräkning har även gjorts av eventuell påverkan på omgivande bebyggelse
pga. av reflexer från bullerskärm och byggnader. Ljudnivåökningen beräknas bli
försumbara, som mest 0,01 dBA.

Skola/Förskola
I Boverkets vägledning för ljudnivåer på skol- och förskolegård anges att det är
önskvärt att den ekvivalenta ljudnivån dagtid (kl 06-18) inte överstiger 50 dBA på
de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet. I övrigt bör inte ljudnivån överstiga 55 dBA.
Beräkning av bullernivån på skolgården har utgått från hastigheten 80 km/h enligt
hastighetsfördelningen över dygnet som nämns ovan. Bullernivån dagtid på i stort
sett hela skolgården klarar nivån 55 dBA. Däremot klaras inte det önskvärda
dagvärdet 50 dBA utan nivåerna är som lägst ca 52 dBA. De dygnsekvivalenta
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nivåerna uppfyller däremot önskvärda nivåer. En 5 meter hög bullerskärm vid
E18 har förutsatts i beräkningarna men ingen hänsyn har tagit till bebyggelsens
bulleravskärmande effekt i angränsande planer.

Dygnsekvivalent ljudnivå, 1,5 m över mark.

Luft
Luftutredningen för intilliggande detaljplan visar även situationen för denna plan.
Partikelhalten PM10 understiger 30 µg/m3 vilket innebär att såväl
miljökvalitetsnormen (50 µg/m3) klaras som miljökvalitetsmålet att (30 µg/m3)
uppnås. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid NO2 (60 µg/m3) klaras i hela
detaljplaneområdet och att miljökvalitetsmålet för (20 µg/m3) klaras i nästan hela
området förutom längs Boulevarden. I planområdet kommer man att jobba
mycket med gröna ytor (grönytefaktor), planteringar mm för att sträva mot målet
Frisk luft. Detta kan medverka till partiklar och gaser fastnar och tas upp av
växtligheten.

Dagvattenhantering
En dagvattenutredning har tagits fram av WSP 2016-05-18 och reviderats 201701-25. Denna utgår från planprogrammets huvudprinciper men är mer detaljerad
och har anpassats till detaljplaneområdets förhållanden. Dagvattenutredningen
föreslår en mängd åtgärder och lösningar för att detaljplaneområdet ska kunna
uppfylla de krav som ställs på att förebygga översvämning och recipientpåverkan.
För att minska mängden dagvatten som uppkommer bör de hårdgjorda ytor som
genererar dagvattenavrinning minimeras så långt det är möjligt. Genom
att kommunen har för avsikt att jobba med grönytefaktor för kvartersmark
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och allmän mark inom Täby Park kommer detta att uppmuntras.
Vidare föreslås gårdar förses med lösningar för dagvatten som både bidrar till
den estetiska miljön samt till rening och fördröjning av dagvattnet innan
anslutning till allmänt dagvattensystem. Framförallt utgörs de föreslagna
lösningarna på kvartersmark av så kallade regnträdgårdar som utförs som
vattenhållande rabatter. På allmän platsmark planeras också för en
dagvattenhantering som till stor del utgår från gatornas och parkområdenas
grönska. Dagvatten föreslås framförallt ledas till skelettjordar eller regnträdgårdar
i de offentliga rummen där det antingen, där möjlighet finns, infiltrerar till marken
eller fördröjs innan fortsatt bortledning. Genom att samplanera stadens grönska
och vatten nås synergieffekter av att grönskan naturligt tillförs vatten, att
dagvattnet renas vid källan, att dagvattensystemen nedströms får en jämnare
belastning och att vattnet som hålls kvar i området gynnar det lokala klimatet i
området.
Beräkningar visar att föroreningsmängder från området till recipienten Stora
Värtan ökar, vilket är naturligt då området idag till stor del utgörs av naturmark.
Beräkningar på området med planerade åtgärder visar dock att föroreningshalter
för de flesta parametrar minskar från dagens läge och alla parametrar understiger
krav för riktvärde 2M (Regionala dagvattennätverket i Stockholms län,
Riktvärdesgruppen 2009). För att ingen enskild kvalitetsfaktor ska påverkads
negativt behöver fosfor, kväve och kvicksilver begränsas från planområdet.
Samtliga halter för dessa ämnen minskar jämfört med nuläget och mängderna
minskar för fosfor och kvicksilver och är oförändrat för kväve. Med nedströms
liggande reningsanläggningar bedöms mängderna reduceras ytterligare. Detta
sammantaget med att tillförsel upphört från den nuvarande galoppverksamheten
torde innebära att den samlade möjligheten att uppnå MKN för recipienten
förbättras från området i stort. Total beräknas omvandlingen från
galoppverksamheten till bebyggelse och park medföra att belastningen på
recipienten att minska jämfört med nuläget, för fosfor med 30 kg/år och kväve
med 900 kg/år. Detaljplanen bedöms därför inte äventyra uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för Stora Värtan.
Genomförandet av dagvattenåtgärderna enligt programmet för Täby park är en
förutsättning för planläggningen och tillsammans med faktum att
hästverksamheten redan är avvecklad säkerställer det en minskad belastning
enligt de beräkningar som gjorts i dagvattenutredningen till programmet för hela
Täby park. Beslut har även fattats om att bygga en större dagvattenanläggning
för att ta omhand dagvatten från Arninge handelsområde som avvattnas mot
Stora Värtan, anläggandet planeras till 2019. Lokalt planeras således åtgärder
som kommer att minska belastningen på Stora Värtan.
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Planerad bebyggelse medför att den totala avrinningen ökar. Detta har lett till
frågan om hur nedströms liggande anläggningar påverkas av ett ökat flöde. De
åtgärder som föreslås medför en fördröjningsvolym motsvarande ca 400 m³ inom
DP 1. Denna volym har en teoretisk möjlighet att fördröja maxflödet vid ett 10årsregn till ca 500 l/s att jämföra med dagens situation beräknade flöde på över
900 l/s vid samma situation. Genom att toppflödena minskar i förhållande till
dagen beräknade flöden vid ett 10-årsregn så uppkommer inte heller någon risk
för nedsatt funktion i befintliga anläggningar. Vid framtida klimat påverkad
nederbörd kan man förvänta sig en flödesintensitet i samma storleksordning som
i dag. Effekten av tillkommande diken och dammar i den centrala parkmiljön
bidrar till ytterligare fördröjning och reducering av maxflödenas storlek.
För att efterhärma dagens hydrologi i området föreslås att dagvatten i de delar
som idag bidrar till grundvattenbildning där det är möjligt får infiltreras på naturlig
väg genom marken. För att det vatten som föreslås infiltreras till
grundvattenmagasinet Täby-Danderyd inte ska medföra risk för förorening av
grundvattenmagasinet leds dagvattnet inte direkt till grundvattenmagasinet utan
renas först genom att det tillåts sakta infiltrera genom marklager eller
växtbeklädda dagvattenlösningar som regnträdgårdar, skelettjordar eller dylikt
Effekterna på grundvattenförekomsten bedöms inte var mätbara och inte påverka
statusbedömningen.
Sammanfattningsvis bedöms det därför inte vara någon risk att den planerade
exploateringen försvårar arbetet att uppnå kommunens miljömål eller de
fastställda miljökvalitetsnormerna för recipienten eller grundvattenförekomsten.
Länshållningsvatten tas som regel omhand och renas lokalt (sedimentering)
innan det leds till recipient. Om höga kvävehalter vid sprängarbeten tas kontakt
med Käppala för medgivande att leda dit. Områden med förorenad mark kräver
särskilt omhändertagande och kontroll. Kan även regleras i miljötillstånd om
sådant behövs.
Hydrologi
Programområdet är beläget inom grundvattenförekomsten Täby-Danderyd
(se även kapitel Recipientförhållanden). Förekomsten avser berggrundvatten och
är nödvattentäkt. Kommunen har ett antal bergborrade brunnar
för beredskapsförsörjning, men ingen av brunnarna är belägen i
programområdets absoluta närhet. Vattenförekomsten täcker större delen av
tätortsområdena i Täby samt en del av Danderyds kommun. Planområdets yta är
12 ha jämfört med vattenförekomstens yta på ca 27 km². Planområdet
utgör därmed en mycket blygsam del (ca 4,5 ‰) av vattenförekomstens totala
yta.

Sida 57 av 67

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/193-20

Områden med berg, morän samt tunnare lerjordar är viktiga för
grundvattenbildningen, vilket gör att stora delar av planområdet kan förväntas
bidra till grundvattenbildningen. Den grundvattenbildning som sker i denna del av
programområdet kan anses vara av allmän betydelse för bergrundvattnet och
den aktuella vattenförekomsten. För att säkerställa en fortsatt
grundvattenbildning i området planeras därför dagvattenhanteringen utgå från att
infiltration till mark där så är möjligt skall vara prioriterad framför bortledning eller
annan dagvattenhantering.
För grundvattenförekomsten kan en ökad föroreningsbelastning förväntas från
den planerade bebyggelsen. Inte heller detta bedöms äventyra uppfyllandet av
miljökvalitetsnormerna för vatten. Infiltration beräknas ske genom vegetation och
jordlager som anpassats för infiltration. Ingen direktkontakt mellan dagvatten och
grundvattenmagasin planeras, vatten som tillförs grundvattenmagasinet ska
infiltreras genom exempelvis regnträdgårdar eller skelettjord samt genom
marklager innan det når grundvattenmagasinet. Planområdets storlek i
förhållande till avrinningsområdets storlek är dessutom mycket blygsam och
effekterna kommer inte att vara mätbara och beräknas inte heller påverka
statusbedömningen.
Mätningar i planområdets västra del har visat på högt grundvattentryck
vilket riskerar att kvarstå efter förändrad marknivå och bebyggelse. Att
anläggningar och byggnader inte tar skada av högt grundvatten säkerställs
genom tekniska lösningar.

Lokalklimat
Tyréns har på uppdrag av Täby park AB utrett framtida lokalklimat inom Täby
park området. För uppdraget har Bioclimatic tool använts, ett verktyg som
används för att utvärdera hur platser kommer att uppfattas ur ett klimatologiskt
perspektiv.
Generellt sett kommer Täby park att uppfattas som en väl genomförd stadsdel
avseende lokalklimat. Enstaka höga byggnader som förekommer i planen ger
inte upphov till sämre vindkomfort i någon större omfattning, däremot kan det
finnas anledning att diskutera vilka aktiviteter som skall planeras på denna och
andra platser. Genom att kombinera både vindkomfort och termisk komfort har
exempelvis platser med optimal komfort identifierats. Justeringar med hjälp av
vegetation och mindre konstruktioner (balkonger, vindskydd) kan användas för att
avhjälpa lokala problem.
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Brottsförebyggande åtgärder
Täby kommun arbetar för att skapa trygga och gena gångvägar och passager
inom Täby park. Aktiva bottenvåningar med lokaler eller bostäder i
bottenvåningarna med låga socklar ökar den sociala kontrollen och därmed
risken för upptäckt. Sedan samrådet har en belysningskonsult tagit fram principer
för belysningen i området, både för allmän plats och för kvartersmarken, bl a med
utgångspunkt i att skapa trygghet och överblickbarhet.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
Samråd genomfördes under sommaren 2016, granskning har skett under andra
kvartalet 2017, antagande beräknas till fjärde kvartalet 2017. Genomförandetiden
är 10 år från den dag beslut om antagande av planen vinner laga kraft. Under
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras
eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
Utbyggnad av området kan påbörjas då detaljplanen och erforderlig
fastighetsbildning vunnit laga kraft. Utbyggnad på kvartersmark och allmän plats
kommer ske parallellt med varandra under flera deletapper.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Kommunen ska vara huvudman för all allmän platsmark (gator, torg, park, natur
m.m.) inom planområdet. Kommunen är också huvudman för allmänna vattenoch avloppsledningar i området.
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ska äga allmän platsmark
samt ansvara för framtida drift och underhåll. Bebyggande av kvartersmark,
inklusive eventuella gemensamhetsanläggningar, genomförs och bekostas av
respektive fastighetsägare inom planområdet.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT
Gemensamhetsanläggningar kan om så bedöms lämpligt bildas för t.ex.
parkering och gemensamma gårdar inom kvartersmark.
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AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
Exploateringsavtal
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal mellan kommunen och de
exploatörer som äger fastigheter inom planområdet tas fram.
Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, ekonomiska och tekniska frågor
samt ansvar under genomförande av detaljplanen. Avtalen ska vara
undertecknade av exploatörerna innan kommunfullmäktiges beslut om antagande
av detaljplanen.

Markanvisningsavtal
Kommunen avser att sälja tre kommunala kvarter inom planförslaget.
Markanvisningsavtal har tecknats med de exploatörer som tilldelas
markanvisningarna. Markanvisningsavtalet ska sedan efterföljas av
marköverlåtelseavtal som reglerar ekonomiska och tekniska frågor samt ansvar
under genomförandetiden.

Övriga avtal
Innan detaljplanen antas avses ett genomförandeavtal tecknas med Trafikverket
avseende uppförande av bullerskydd längs med E18 och ett genomförandeavtal
har tecknats med SL avseende ledningsdragning inom och längs med
Roslagsbanans spårområde. Ytterligare avtal kan behöva tecknas med t ex
ledningsägare.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Fastighetsbildning
De delar av fastigheterna som i detaljplanen lagts ut som allmän platsmark
(gator, torg, natur, park) och E-områden (elnätsstationer) ska genom
fastighetsreglering överföras till lämplig kommunägd fastighet, i tabell och
illustration nedan, Hästen 2. Enskilt ägd fastighet som berörs av detta är Hästen
3. Del av Hästen 3 som planläggs som kvartersmark ska regleras till Hästen 2.
Inom kvartersmark avses flera fastigheter för bostadsändamål bildas genom
avstyckning. Bildande av tredimensionella fastigheter eller utrymmen kan komma
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bli aktuellt då olika funktioner inom en byggnad kommer att bli aktuella, t.ex.
bilparkering under mark.
Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende allmän plats
och kvartersmark liksom marköverlåtelseavtal avseende kvartersmark för skola
mm avses vara en del av exploateringsavtalet mellan kommunen och
fastighetsägaren till Hästen 3
Kommunens mark inom detaljplanen som utgör kvartersmark för bostadsändamål
avstyckas i fem fastigheter och säljs genom marköverlåtelseavtal som upprättas
mellan kommunen och respektive byggherre.
Ytterligare fastighetsbildningsåtgärder som erfordras vid utbyggnad inom
kvartersmark och allmän platsmark, så som bildande av servitut eller
gemensamhetsanläggningar, kan regleras i avtal.
Fastighet

Hästen 2
Hästen 3
Makanvisning
(kommande
kvartersmark)
skoltomt

Avstår allmän
platsmark
(kvm)

Avstår
kvartersmark
(kvm)

Ca 69980

Ca 11694
Ca 17 915
+778+400

Erhåller
allmän
platsmark
(kvm
Ca 69980

Erhåller
kvartersmark
(kvm)
Ca 778+400

Ca 11694

Ca 17 915

Illustrationen nedan visar fastighetsindelning innan genomförd detaljplan.
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Illustration nedan visar möjlig fastighetsindelning efter genomförd detaljplan

Allmänt
Fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och anläggningsåtgärder kan ske efter det att
beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättningskostnaderna
debiteras efter en av staten fastställd taxa. Ansökan ställs skriftligen till
Lantmäterimyndigheten i Täby kommun, 183 80 Täby.

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN
De ekonomiska aspekterna ska för Täby park ses i ett sammanhang där den
kommunala markförsäljningen förväntas täcka den största delen av kommunens
egna investeringar i allmän platsmark, kostnader för utredning, projektering och
utbyggnad samt kostnader för intern tid, kommunikation m.m. Viss
skattefinansiering och medfinansiering från blivande projekt runt om Täby park
kan behöva komma sökas. Upprättat planförslag bekostas via plankostnadsavtal
mellan kommunen och markägaren, samt kommunen själv, som äger tre av
kvarteren inom planförslaget.
I samband med godkännandet av planprogrammet för Täby park godkändes
ramavtal med markägarna som angav förutsättningar för fortsatt avtalsarbete,
ekonomisk inriktning för framtagande av detaljplaner och utbyggnad samt
överenskommelse om medfinansiering för områdets planerade kopplingar,
utbyggnad av allmän platsmark m.m.
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Exploateringsavtal mellan kommunen och markägaren har tagits fram som
reglerar ekonomi, tidplan och samarbete samt de fastighetsrättsliga
konsekvenserna av upprättat förslag till detaljplan.
Finansiering och utbyggnad av de allmänna platserna ansvarar respektive
markägare för. Kommunen äger Hästen 2 och finansierar och bygger ut allmän
plats i anslutning till de kvarter som markanvisas och den privata markägaren till
Hästen 3 finansierar och bygger ut inom sitt markinnehav. Utbyggnad av VAanläggningar utförs av respektive markägare och bekostas genom erläggande av
anläggningsavgift enligt gällande VA-taxa. Samordning och utbyggnadsfrågor är
ytterst viktiga för att hålla i tidplan och ekonomi.

SOCIALA KONSEKVENSER
Kommunens målsättning är att öka variationen i boendeformer och att förtäta i
stadskärnan och övriga stationsnära lägen. Med bostäder i olika storlekar och
med blandade upplåtelseformer kan fler flytta till kommunen. Planen skapar
möjligheter för ett varierat innehåll både vad gäller olika upplåtelseformer och
varierat innehåll vad gäller verksamheter och möjlighet till skola och förskola.
I den nya stadsdelen prioriteras gång- och cykeltrafikanter framför biltrafiken och
det finns goda möjligheter att skapa säkra skolvägar och möjligheter för barn och
unga att röra sig fritt, på egen hand. Goda och trygga korsningsmöjligheter ska
särskilt tillförsäkras i lägen som gränsar till viktiga målpunkter för barn och unga
så som parker, lekplatser, förskola, skola, torg, kollektivtrafik och fritidsaktiviteter.
Här tillskapas även möjligheter för flertalet nya mötesplatser både inomhus och
utomhus för olika åldrar och intressegrupper. Detta i form av idrottshall, nya torg
och parker. Den föreslagna delen av gröna slingan skapar även framtida
möjligheter för barn att ta sig till andra parker, lekplatser och skolor i hela
området på ett tryggt sätt.
Många åtgärder för att göra Täby park till en trygg, omtänksam och variationsrik
kvartersstad återfinns i kvalitetsprogrammet.
Området ska även planeras för att vara tryggt under hela utbyggnadstiden. Det
ligger en stor utmaning i att skapa trygga miljöer i mötet mellan etappvisa
utbyggnadsområden och kringliggande mark.

MILJÖKONSEKVENSER/BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
För detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan ska miljöbedömning
utföras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
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utarbetas och redovisas tillsammans med planförslaget. Om detaljplanen inte
medför betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i det ordinarie
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.

Konsekvenser av planens genomförande
Delar av planområdet kommer att utsättas för trafikbuller från speciellt från E18
och Boulevarden. I planarbetet har bullerfrågan utretts för bostäderna och
skoltomten. Med tillämpning av avstegsfall med tyst sida, några delvis inglasade
balkonger och en bullerskyddsskärm mot E18 bedöms dock en godtagbar
bullermiljö kunna uppnås. Reflexer från bullerskärm på bostäder utanför området
bedöms inte ge något ökat buller men måste beaktas i det fortsatta arbetet.
Miljökvalitetsnormerna för luft har bedömts klaras inom planområdet.
Dagvattnet från området leds till stora Värtan som inte klarar god ekologisk
status. Inga ökade föroreningsmängder bör alltså föras dit. Den
dagvattenutredning som gjort till programmet visar att situationen efter
exploateringen förbättras mot nuvarande markanvändning med
galoppverksamhet. En fördjupad dagvattenutredning har genomförts för aktuellt
detaljplaneområde som visar att de krav som ställts på att förebygga
översvämning och recipientpåverkan uppfylls. Det bedöms inte vara någon risk
att den planerade exploateringen försvårar arbetet att uppnå fastställda
miljökvalitetsnormer.
Mätningar i planområdets västra del har visat på högt grundvattentryck
vilket riskerar att kvarstå efter förändrad marknivå och bebyggelse. Att
anläggningar och byggnader inte tar skada av högt grundvatten säkerställs
genom tekniska lösningar.
Två naturområden som klassats som kommunala värden av lokalt intresse (fuktig
lövskog och barrskog) kommer att helt eller delvis exploateras vilket bedöms få
en negativ konsekvens, men naturvärdena bedöms inte vara så stora att det
medför någon större negativ påverkan för området som helhet. Ett område med
gammal tallskog av kommunalt intresse ligger i gränszonen till exploateringen
vilken planen har tagit hänsyn till.
En första undersökning med provtagningar och kemiska analyser av jord- och
grundvatten inom tidigare identifierade riskområden för markföroreningar visade
att det inte krävdes några saneringsåtgärder. En kompletterande fördjupad
undersökning behövde dock göras med grävmaskin i ett tippområde. Då
upptäcktes förhöjda metallhalter i marken (koppar, bly och zink). En
undersökning för att avgränsa föroreningsområdet pågår. Inför utbyggnaden
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transporteras all förorenad jord bort till godkänd deponi. Omhändertagandet ska
kommuniceras med tillsynsmyndigheten.
Länsstyrelsen har bedömt att de fornlämningar som berörs vid behov kan tas bort
efter dokumentation.

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
Planen berör inte något riksintresse.
Mot bakgrund av slutsatserna i den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram till
programmet med tillhörande miljöutredningar är stadsbyggnadskontorets
bedömning att planen inte riskerar medföra betydande miljöpåverkan och ingen
MKB behöver upprättas.
En rad miljöfrågor har särskilt studerats och bedömts kunna hanteras inom det
ordinarie planarbetet. De frågor som identifierats och utretts är buller, dagvatten
och markföroreningar.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Helena Purmonen
planarkitekt

Sofia Thuresson Rudenschöld
planarkitekt

Frida Resvik
exploateringsingenjör
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