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Den nya stadsdelen Täby park ska bli en
omtänksam kvartersstad där hållbarhet är en
naturlig del av livet. Här prioriteras möten
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HÅLLBARHETSPROGRAM
1 Läsanvisning
Detta hållbarhetsprogram hör till de två första detaljplanerna inom
Täby park: Hästen 2 m ﬂ och Viggbyholm 74:35 m ﬂ. Programmet
läses tillsammans med kvalitetsprogram tillhörande respektive
detaljplan. Den gemensamma varumärkesplattformen utgör också
stöd för en hållbar utveckling av Täby park.
Kapitel 2 visar Täby parks vision för hållbarhet samt projektets
deltagande i Citylab Action.
De övergripande målen för hållbarhet och dess prioriteringar
redovisas i kapitel 3. I avsnitten 3.1-3.4 beskrivs målområdena
mer ingående och i tabellform bryts målområdena ned till mål och
prioriteringar för Täby park. I tabellerna ﬁnns tre kolumner:
1.

Målet vi vill uppnå.

2.

Vem som är ansvarig för att målet uppnås.

3.

Redovisning av hur målet kan uppnås.

Utifrån målen ska delaktiga aktörer (byggherrar, markägare och
kommunen) ta fram åtgärder som ska genomföras för att målen
ska uppnås. Förslag på indikatorer för uppföljning anges och riktlinjer beskriver åtgärder som styr och ger idéer till hur målet uppnås. Uppfyllelse av alla indikatorer och riktlinjer kan inte alltid göras
i varje kvarter. Vissa löses i planskede och andra i byggskede.
Hållbarhetsprogrammet är ett gemensamt dokument som syftar till
att styra och visa åtgärder för ﬂera aktörer, för att Täby park som
helhet ska utvecklas till en hållbar stadsdel.
Kapitel 4 beskriver synergier och målkonﬂikter för att nå en optimal
lösning för att uppnå målen inom hållbarhet.
Kapitel 5 beskriver processtyrning för hur arbetet med Täby park

organiseras och styrs för att eﬀektivt arbeta mot uppsatta hållbarhetsmål. Kapitlet beskriver också hur målen ska genomföras, följas
upp och hur erfarenhetsåterföring till kommande etapper kan ske.
Kapitel 6 beskriver hur vi jobbat med delaktighet under framtagandet av program och de två första detaljpanerna för Täby park.

2 Inledning
2.1

Vision

Den nya stadsdelen Täby park ska bli en omtänksam kvartersstad
där hållbarhet är en naturlig del av livet. Här prioriteras möten mellan människor, gröna miljöer och hållbara transporter. Allt ﬁnns på
nära håll. Storstad på kartan och småstad i själen brukar vi säga!

2.2

Om hållbarhetsprogrammet

Detta hållbarhetsprogram samlar frågor ur ekologiska, sociala
och till viss del ekonomiska aspekter. Programmet har mål som
bedömts vara särskilt viktiga för att Täby park ska bli en hållbar
stadsdel. Målen kan uppnås på olika sätt och det är upp till respektive aktör att hitta kreativa vägar för att uppnå önskat resultat.
Hållbarhetsprogrammet är ett sätt att samla markägarnas (Täby
kommun, Riksbyggen, TryggHem och Täby Park AB) visioner för
en hållbar stadsutveckling av Täby park. Arbetet med hållbarhetsfrågorna inleddes i arbetet med strukturplanen för området och har
därefter utvecklats i programskedet för att nu utvecklas ytterligare
i detaljplaneskedet. Avsikten är att detta hållbarhetsprogram som
tagits fram för de två första detaljplanerna ska kunna användas i
kommande detaljplaner, med viss uppdatering.
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Grön vägg i London,
Foto: Staﬀan Tapper

2.3 Citylab Action guide för hållbar
stadsutveckling
Projektet Täby park har deltagit i pilotomgången av Citylab Action
som är ett system för certiﬁering av hållbara stadsdelar. Citylab acion
har inneburit att Täby park deltagit i ett program med workshops
arrangerade av Sweden Green Building Council tillsammans med
andra stadsbyggnadsprojekt från olika delar av Sverige. Programmet har inneburit stöd i framtagandet av hållbarhetsprogrammet.
Det innebär också att projektet utgår från Citylab Actions guide för
hållbar stadsutveckling vilket kan möjliggöra en certiﬁering av Täby
park som hållbar stadsdel om så önskas. Citylab Action syftar till att
uppnå tio eﬀekter och Täby parks hållbarhetsprogram har utformats
för att tydligt bidra till dessa eﬀekter. Inom parentes visas antal mål i
hållbarhetsprogrammet som bedöms styra mot önskad eﬀekt:
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•

God hälsa och välbeﬁnnande (27)

•

Jämlikhet och social sammanhållning (15)

•

Delaktighet och inﬂytande (5)

•

Trygg livsmiljö (13)

•

Goda försörjningsvillkor (9)

•

Attraktivt stadsliv (14)

•

Resurshushållning (16)

•

Ingen negativ klimatpåverkan (19)

•

Ingen negativ miljöpåverkan (26)

•

Resiliens och ﬂexibilitet (11)

För att certiﬁeras som hållbar stadsdel ska ett projekt enligt SGBC
ha fullföjt programmet enligt Citylab action, presentera en nulägesbeskrivning, vision och mål för projektet samt ha en dokumenterad
bild av processtyrning av hållbarhetsarbetet i projektet innehållande
organisation, samverkan, delaktighet, kommunikation och innovation. Projektet ska för en certiﬁering även uppfylla certiﬁeringskrav
inom tre prioriterade teman: I) Bevara och stärka ekosystemtjänster.
II) Skapa förutsättningar för integration, social sammanhållning och
försörjning. III) Skapa förutsättningar för ett klimatpositivt område.
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Målområden inom hållbarhet
för Täby park

I programarbetet deﬁnierades fyra målområden:
1.

Hållbart stadsliv med människan i centrum

2.

Hållbar och attraktiv grönska och vatten

3.

Hållbar cykel- och promenadstad

4.

Hållbar miljöteknik och hälsosam stad

, där Täby park avser bidra till positiv utveckling genom nytänkande. Frågor som prioriterats som Bäst är det som proﬁlerar stadsdelen inom hållbarhet.

vilket innebär att Täby park går något längre än vad lagar, krav
och standarder kräver för att minska negativ påverkan på
människors hälsa och miljön samt i att skapa förutsättningar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Pyramiden läses nedifrån och upp och samtliga mål beaktas i
planering, byggande och förvaltning. Prioriteringen visar
dock inom vilka områden ambitionen är som högst och
ska vägleda val av åtgärder för att nå måleN (då målen ej är detaljstyrda).

Omtänksam
kvartersstad
Låg klimatpåverkan
Prioritering av gång och cykel
Grönstruktur med många funktioner

Goda skolmiljöer
Sunda materialval
Avfall - lätt att göra rätt
Trygghet och säkerhet
Funktionsblandad stadsdel
Nudging och mobility management (underlätta hållbara val)

e
ttr
Bä

där Täby park ska göra skillnad genom att minska
påverkan på människors hälsa och miljön samt skapa bättre förutsättningar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet jämfört med vad
som är normalt idag.

st
Bä

Målområdena har brutits ned i mål. Detta för att visa vad projektet
avser att lägga ner extra arbete på för att skapa och välja hållbara
lösningar. Prioriteringen har skett utifrån en gradering i:

God luftkvalitet
Begränsning av buller
Variation av boendeformer
God kollektivtraﬁkförsörjning
Områdets kulturvärden
Informations- och kommunikationsteknologi
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Vy över stadsparken, Täby park

4 (26)

Täby Park Hållbarhetsprogram | SBN 2015/368.20

3.1 Hållbart stadsliv med människan
i centrum
En omtänksam kvartersstad som är funktionsblandad och skapar möten. Den utgår från
människans välbeﬁnnande och människans
behov.
Täby parks kärnvärden är inbjudande kvarter, att kunna leva planerat
oplanerat, sunt och aktivt samt kännetecknas av mänsklig värme. En
stadsmiljö som utgår från människan ger livskvalitet i vardagen och lokalt
engagemang. Med funktionella och attraktiva mötesplatser i de oﬀentliga
rummen, aktiviteter i området och goda kopplingar till omgivningen görs
stadsdelen fysiskt och mentalt tillgänglig. Oﬀentliga rum utformas för en
trygg livsmiljö där boende, verksamma och besökare kan vistas på lika
villkor. En god dialog med stadsdelens intressenter ger förutsättningar för
delaktighet och inﬂytande. Detta ska gälla alla, oavsett kön, etnisk, kulturell
eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder och socioekonomisk
status och bidrar till ökad dragningskraft för investerare, näringsliv, boende
och besökare.

Viktiga förutsättningar för ett hållbart stadsliv skapas av ett varierat utbud
av funktioner, bebyggelse, boendeformer, upplåtelseformer, oﬀentliga
miljöer, aktiviteter, rekreation, service och kopplingar till omgivningen. Vardagslivet blir enkelt när det är nära till jobbet, skolan, mataﬀärer, lekplatser,
restauranger, friluftsliv och nära till varandra.
Ett socialt hållbart stadsliv attraherar en mångfald av människor i olika
åldrar, skeden i livet, familjekonstellationer, kulturer, intressen, arbeten och
med olika ekonomiska förutsättningar. Denna blandning ger ett levande
stadsliv som utvecklas och följer sin samtid och gör staden mer robust inför
förändringar över tid. En förutsättning är att det ﬁnns bostäder, arbetsplatser, oﬀentliga rum och aktiviteter som tilltalar många olika målgrupper.
Täby park vill bidra till att människor ska kunna tillgodose sina grundläggande behov i stadsdelen i syfte att öka livskvaliteten för den enskilde och
trygghet och sammanhållning i samhället i stort.
Många åtgärder för att göra Täby park till en trygg, omtänksam och variationsrik kvartersstad återﬁnns i kvalitetsprogrammen för de respektive
detaljplanerna. Programmet läses därför tillsammans med kvalitetsprogrammen.

Belysning Ängsholmsparken, Täby.

Plaskdamm och fontän, Storstugan, Täby
Illustration Gröna slingan
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Hållbart stadsliv med människan i centrum
Nr

Mål

Ansvar

3.1.1

Stadsdelens identitet är
hållbarhetsdriven och den
upplevs som den omtänksamma
kvartersstaden som erbjuder det
goda stadslivet.

Kommun
Markägare
Byggherre

3.1.2

Stadsdelen är funktionsblandad för
att erbjuda det goda stadslivet.

Kommun
Markägare
Byggherre

3.1.3

Lärande, delaktighet och engagemang för hållbar utveckling har
påverkat utformningen av allmän
platsmark, skolmiljöer, kvarter, och
tekniska lösningar.

Kommun
Byggherre

3.1.4

Gröna slingan är attraktiv och bidrar Kommun
starkt till Täby parks identitet som
hållbar stadsdel.
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Indikator

Riktlinjer/aktiviteter
Täby parks identitet och hållbarhetsprofil genomsyrar projektet med
fokus på de kärnvärden som återﬁnns i hållbarhetsprogrammets
målområden.
Aktiviteter som genomförs under utbyggnadstiden för att locka
besökare till området, är i linje med hållbarhetsprogrammet och stärker
områdets identitet. (T ex loppis, ekologisk mat, motionslopp,
studiebesök om byggarbetsplatsens hållbarhetsarbete.)

Antal, upplåtelseform, m2 av
bostäder
Antal, typ, m2 av verksamhetslokaler
Antal, typ, m2 av skolor,
förskolor

Aktiviteter för att få till 4000-5000 arbetsplatser inom Täby park.
Minst 10-15% hyresrätter i Täby park, vilket följs upp i varje detaljplan
för att sprida ut dem i etapperna.
Skapade platser som ger förutsättningar för möten och en bredd av
aktiviteter året runt.
Utformningen sker med hänsyn till pedagogik för ﬂera målgrupper.
Exempel: Plantering/odling, vattnets kretslopp vid dagvattenhantering,
temalekpark, naturlärande, botanisk trädgård, informationsåtgärder,
nudging, kommunikation för att uppnå målet.
Gröna slingan utformas enligt hållbarhetsprogram och kvalitetsprogram.
Val av växtlighet görs med viss utgångspunkt i utförd naturvärdesinventering.

Hållbart stadsliv med människan i centrum
Nr

Mål

Ansvar

Indikator - Redovisning
av
måluppfyllelse

Riktlinjer/aktiviteter

3.1.5

Stadsdelen är och upplevs trygg
och inkluderande.

Kommun
Byggherre

Det är en tydlig gräns mellan allmänna och privata utemiljöer.
Entréer till gårdar är väl belysta enligt principer i kvalitetsprogram.
Entréer är synliga från några vistelserum (vardagsrum, kök, matsal eller
arbetsrum).
Oﬀentliga rum kan ses från kringliggande bebyggelse (”ögon mot gatan”).
Principer enligt kvalitetsprogram följs.
De oﬀentliga platserna är trygga. Dagsljuset tas till vara och platserna
är väl belysta (belysningsprinciper ﬁnns i kvalitetsprogram).
Behov hos barn, ungdomar, kvinnor, män, funktionsnedsatta och äldre
har beaktats i utformningen (skapa tillgänglighet).
Viktiga gång- och cykelstråk samt en del av de oﬀentliga platsbildningarna är synliga från vistelserum.
Planering och åtgärder för trygghet och säkerhet i byggskedet, ex.
byggtraﬁk och etableringar, tillgängliga gång- och cykelvägar.

3.1.6

Kopplingarna är attraktiva, trygga
och utformade så att gång- och cykeltraﬁk främjas, framför bil, i syfte
att gynna gång, cykel, möten och
rekreation mellan Täby park och
omkringliggande områden.

Kommun

Målet beaktas vid utformning av kopplingar (undergångar/övergångar)
till kringliggande områden.
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Hållbart stadsliv med människan i centrum
Nr

Mål

3.1.7

Skolor och förskolor har goda utom- Kommun
husmiljöer.
Byggherre

3.1.8

Lekplatser och andra ytor särskilt
planerade för barn är trygga, säkra,
fria från farliga ämnen samt planerade för att undvika stark solinstrålning.

Kommun

3.1.9

Kulturvärden värnas och utvecklas.

Kommun
Markägare
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Ansvar
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Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

Vistelseyta ute (m2/barn)
God ljudnivå på skolgård
och förskolegård
(redovisa ekvivalent och
maximal ljudnivå på del
av gård avsedd för lek,
rekreation och pedagogisk
verksamhet).
Använt system för
digital dokumentation av
byggmaterial och kemiska
produkter, samt fördelning
av bedömning.
Tillgång till kvalitativ grönyta
inom högst 300 m som nås
enkelt gående och med
cykel. (Ja/Nej) (Kommun)

I utformning ska skolor och förskolors utemiljöer särskilt beaktas och
värderas (T.ex. utifrån Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga!
En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och
förskolans utemiljö)
Miljöerna är trygga och tillgängliga.
Riktlinjer för giftfri förskola följs.
Förvaltningen ska värna gårdens kvaliteter (förvaltningsprogram tas
fram).
Alla byggmaterial och kemiska produkter dokumenteras digitalt med
bedömning enligt Byggvarubedömningen, Basta, SundaHus, Svanen
eller motsvarande. Alla är fria från utfasningsegenskaper (PRIOkriterier) och riskminimeringsämnen unviks, om detta inte efterföljs ska
det motiveras särskilt.
Goda sol och skuggförhållanden eftersträvas.
Miljökvalitetsmålen för luft uppfylls på skolgård och förskolegård.

Miljökvalitetsmålen för luft
uppfylls vid lekplatser (Ja/
Nej).
Använt system för
digital dokumentation av
byggmaterial och kemiska
produkter, samt fördelning
av bedömning.

Alla byggmaterial och kemiska produkter dokumenteras digitalt med bedömning enligt Byggvarubedömningen, Basta, SundaHus, Svanen eller
motsvarande. Alla är fria från utfasningsegenskaper (PRIO-kriterier) och
riskminimeringsämnen unviks, om detta inte efterföljs ska det motiveras
särskilt.
Riktlinjer för giftfri förskola följs.
Riktlinjer enligt kvalitetsprogram följs.
Solinstrålning och ev. åtgärder för skugga kan utredas.
Trygghet och tillgänglighet beaktas i utformningen.
Använt system för digital dokumentation av byggmaterial och kemiska
produkter, samt fördelning av bedömning.
Kulturhistoriska lämningar ska tas tillvara och tillgängliggöras för boende och besökare i området.
Planera för tillskapande av kultur i området (ex. bibliotek, friluftsteater,
kulturverksamhet och konst).

3.2 Hållbar attraktiv grönska och
vatten
Stadsdelens grönska och vatten erbjuder attraktiva mötesplatser och hållbara miljöer för
människa, djur och natur.

Med grönska och vatten ges goda förutsättningar för ekosystemtjänster
som kan hantera framtida klimatförändringar med varmare klimat och större regnmängder. Grönskan erbjuder skugga, ett bra mikroklimat, fördröjning, inﬁltration och rening av dagvatten. Grön- och blåstrukturen i området
är uppbyggd för att gynna den biologiska mångfalden för växter och djur
och blir därmed mer robust för förändringar förutom att skapa värden för
människor. Täby park erbjuder en grönstruktur med många funktioner.

Grönskan och vattnet i Täby park ger förutsättningar för rening och fördröjning av dagvatten i dagens och framtidens klimat. Grönskan och vattnet
bidrar till stadsdelens identitet, skapar attraktiva oﬀentliga rum, kan bidra
till en hälsosam stadsmiljö samt gynnar den biologiska mångfalden.
Grönytor och vattenmiljöer är en viktig del i de attraktiva oﬀentliga rum och
privata gårdar som fungerar som mötesplatser och rekreation för Täby
parks invånare. En mångfald av gröna rum med stadspark, grannskapsparker, naturmark, gröna stråk, grönska i gaturum och på torg innebär att det
ﬁnns miljöer för alla och under varje del av året. Skolor och förskolor har
tillgång till grönytor och goda miljöer. Gröna, tydliga stråk gör omkringliggande naturområden och parker som till exempel Centralparken, Stora
Värtans strandområde och Stolpaskogen tillgängliga. Områdets attraktivitet
stärks och spridningskorridorer för djur och växter har i viss mån förbättrats
jämfört med tidigare.

Ovan:
Biotoptak
i Malmö.
Till vänster:
Innergård
i Stockholm.
Bilder: Veg Tech
AB

Dagvatten i Ängsholmsparken, Täby.

Täby Park Hållbarhetsprogram | SBN 2015/368.20

9 (26)

Hållbar attraktiv grönska och vatten
Nr

Mål

3.2.1

Grönytorna på allmän platsmark, skolKommun
gård och kvartersmark är utformade
Byggherre
så att ﬁnns balans mellan biologiska
värden, sociala värden och klimatanpassning. Grönytorna är en del av Täby
parks identitet som hållbar stadsdel.

3.2.2

Fördröjning och rening av dagvatten
sker jämnt fördelat i området med
främst småskaliga lösningar på kvartersmark, i gaturum, grannskapsparker,
stadspark och gröna slingan.

Kommun
Byggherre

3.2.3

Minst fyra kulturella och reglerande
ekosystemtjänster har utvecklats/
stärkts inom området som helhet.

Kommun

10 (26)

Ansvar
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Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

Grönytefaktor samt viktning.
Skötselplan för hur naturvärdena värnas och
utvecklas ﬁnns (Ja/Nej).
(Kommun)
Visa val av växter och träd
med utgångspunkt i framtagen naturvärdesinventering och dess förslag på
åtgärder. (Kommun)

Minnivå för grönytefaktor på kommunens mark är 0,5. För
övrig mark är 0,5 målnivå.
GYF beräknas med framtagen mall för Täby park.
Beﬁntliga träd och naturmiljöer värnas i området.
Boplatser och lämpliga habitat för pollinatörer har anlagts
i området.

Hantering av dagvatten sker för att uppnå funktionellt,
estetiskt och rekreativt värde samt klimatanpassning. Ex.
genom skelettjordar, regnträdgårdar, magasin begränsning
av hårdgjorda ytor samt multifunktionella ytor. Dagvatten
hanteras utifrån detaljplanens gällande dagvattenutredning
och stöd i arbetet finns att hämta i Täby kommuns
dagvattenstrategi.
Visa hur klimatanpassning, rening av dagvatten,
sociala interaktioner,
hälsa och naturpedagogik
skapats inom området.

Hållbar attraktiv grönska och vatten
Nr

Mål

Ansvar

Indikator

3.2.4

Viktiga gröna stråk inom området samt
till omgivningen är bevarade och utvecklade så att en sammanhängande
grönstruktur skapats.

Kommun

En sammanhängande grönstruktur eftersträvas.

3.2.5

Området är resilient för framtida klimatförändringar. Översvämningsytor är
mångfunktionella och bidrar till ekosystemtjänster i området.

Kommun
Byggherre

Översvämningsytor är anlagda enligt skyfallskarteringens
rekommendationer. Ytorna är mångfunktionella och estetiskt tilltalande.
Redovisa placering och utformning av översvämningsytor.
(Kommun)
Höjdsättning (Kommun) och golvnivå (Byggherre)
hanteras utifrån skyfallskarteringen och gällande
dagvattenutredning.
Analysen av lokalklimat via Bioclimatic tool (Tyréns 2017)
ger information om vilka platser i oﬀ entlig miljö och på
innegårdar som har störst behov av skuggande grönska.

3.2.6

Beﬁntliga våtmarker med bevarandestatus har återskapats och tillförts
biologiska värden.

Kommun

Redovisa koncept för
återskapande av våtmark
(i DP 1)

Riktlinjer/aktiviteter

Våtmarkens värde beskrivs i rapport naturvärdesinventering.

Täby Park Hållbarhetsprogram | SBN 2015/368.20

11 (26)

3.3 Hållbar cykel och promenadstad
Det är lätt att välja det mest hållbara och
hälsosamma sättet att resa genom att cyklister och gående prioriteras.
Täby Park har genom sitt centrala läge med karaktär av stadsbebyggelse och många arbetsplatser goda förutsättningar att utvecklas till
en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller resa kollektivt. Antalet bilresor till och från området hålls nere och resorna sker
istället med hållbara transportmedel. Att gå, cykla, samt att välja buss
och Roslagsbanan ska vara enkelt. Bilen är en del av stadsbilden men
ges utrymme på gåendes och cyklisters villkor. Resurseﬀektiva resor
och varutransporter är en viktig förutsättning för en hållbar stad med
minskad klimatpåverkan, frisk luft och en god ljudnivå.

Bonne Mécanique - cykelservice, butik, möteplats och café i Stockholm.

Att människor rör sig inom området med i huvudsak gång och cykel
gynnar möten och ger en hälsosam, trygg och säker miljö för vuxna
och barn. Gång- och cykelstråk kopplar bekvämt och bra till kollektivtraﬁk för lokala och regionala resor. De är gena och tydliga, leder till
målpunkter och ﬁnns längs attraktiva stråk vid t ex skolor och aﬀärer.
Attraktiva cykelparkeringar ska ﬁnnas fördelat över hela stadsdelen.
En grön slinga genom Täby park för gående och cyklister främjar aktivitet, trygghet och säkerhet för boende och besökare.
Illustration Täby park- Erseus arkitekter.

Cykelgarage Ängelholm
Bild: Omni traﬁkmiljö.
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Stockholms stads
framkomlighetsstrategi. (Källa:
Stockholm 2012,
Illustration: Tyréns
2015).

Cykelställ på p-plats Eskilstuna.

Hållbar cykel- och promenadstad
Nr

Mål

Ansvar

Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

3.3.1

Attraktiva cykelparkeringar ﬁnns på all- Kommun
män platsmark, vid stationer, hållplatser
och målpunkter redan vid första inﬂytt.

3.3.2

Kvarteren har attraktiva cykelparkeringar så att de är lättillgängliga, ges
tillräckligt utrymme, är trygga och placerade nära entréer till bostäder och
verksamheter.

Byggherre

P-tal för cykel
Andel av cykelparkeringar som
är väderskyddade och låsbara
(under tak eller inomhus)
Antal p-platser för lastcykel,
lådcykel och cykelkärror.
Antal laddplatser för cykel och
el-moped odyl.

Kan redovisas i grön resplan, som kan bifogas handlingsplanen för hållbarhetsprogrammet.
P-tal för cykel följer minst kommunens parkeringsstrategi.
Om cykelparkering placeras i garage, visa hur dessa
tillgängliggörs (ex. automatisk dörröppnare, hiss mm)
Andel cykelparkeringar inom 50 m från entréer.
Kan lastcyklar/cykelkärror tas med ända in i lägenheten
(Ja/Nej)

3.3.3

Det lokala cykelvägnätet kopplar till
målpunkter inom och utanför området
samt till kommunens beﬁntliga och
planerade cykelvägnät enligt Täbys
cykelplan.

Kommun

Visa regionala cykelkopplingar
inklusive status för snabbcykelstråk längs E18.

Access till cykelvägar för regionala
cykelresor skapas.
Cykelvägar i området kopplar till målpunkter.

Antal cykelparkeringar.
Antal p-platser för lastcykel,
lådcykel samt cykelkärror.
Andel cykelparkeringar som är
låsbara och väderskyddade.
Visa cykelparkeringarnas placering i förhållande till viktiga
målpunkter.
Antal laddplatser för elcyklar,
el-moped odyl.
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Hållbar cykel- och promenadstad
Nr

Mål

Ansvar

Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

3.3.4

Gående och cyklister har prioriterats i
utformningen av Täby parks oﬀentliga
miljöer och gaturum.

Kommun

Luftpump/servicestation för
cykel ﬁnns (Ja/Nej).
Cykeltvätt ﬁnns inom Täby park
(Ja/Nej)

Visa hur gång och cykel prioriteras i utformningen av
gaturum.
Visa andel gångytor och cykelbanor med god belysning.
Upphöjda eller nedsänkta korsningar för gående och
cyklister.
Hastighetssäkrade passager skapas.
Gång- och cykelstråk som kopplar till Roslagsbanans
stationer, det regionala cykelstråket samt kopplingar till
övriga Täby ﬁnns vid första inﬂytt.
Gång- och cykelvägar anläggs tidigt och god access för
gående och cyklister skapas under byggskedet.

3.3.5

Laddplatser för elbil och elcykel ﬁnns
på attraktivt läge i garage och på allmän platsmark.

Kommun
Byggherre

Antal och andel laddplatser för
bil i garage (Byggherre)
Antal och andel laddplatser för
bil och cykel på allmän platsmark (Kommun)

Säkra möjlighet till framtida utbyggnad av laddplatser i
garage och allmän platsmark.
10% av platserna har elladdning. Förberedelse för ﬂer
kan ske genom att serviskabel är framdragen för normalladdning.
Antal laddplatser för cykel i garage.

3.3.6

Förutsättningar ﬁnns för bilpool, cykelpool/lånecyklar.

Kommun
Byggherre

Delning av transporttjänster
ﬁnns (Ja/Nej)
Redovisa grön resplan (om
sådan tillämpas).

Delning av transporttjänster, cykel och lådcykel/kärror
förespråkas inom området. Genom att arbeta med Grön
resplan, kommunens strategi för prioritering av cykel, bilpool och kollektivtraﬁk framför ägandet av egen bil, ska
området bidra till en ökad hållbar mobilitet och minskad
klimatpåverkan inom Täby kommun.

3.3.7

Ytor vid förskola, skola och idrottshall
är utformade så att barn och vuxna
uppmuntras att gå och cykla istället för
att ta bil.

Kommun
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Lämning med gång, cykel och kollektivtraﬁk är säker,
tillgänglig och inbjudande. En tydlig koppling ﬁnns mot
gröna slingan så att det blir det självklara valet att ta sig
från och till skolan.
Samtal ska föras med SLL/Arriva om placering av hållplatser i anslutning till skola, förskola och idrottsplats. Tät
turtraﬁk ﬁnns under rusningstid.

Hållbar cykel- och promenadstad
Nr

Mål

Ansvar

Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

3.3.8

Att resa hållbart är enkelt och attraktivt.

Kommunen
Byggherre

Strategi för mobility
management ﬁnns för
området som helhet.
(Kommun)

Kommunen har en ansvarig tjänsteman som arbetar aktivt
med mobility managment för kommuninvånare.

Skyltning för gång,
cykel och kollektivtraﬁk till målpunkter
ﬁnns från första inﬂytt.
(Kommun)

Boende och verksamheter motiveras till hållbart resande med
information och kommunikationsteknologi samt informationsinsatser och praktiska lösningar (ex. bilpool, cykelpool, SL-kort,
kan ingå i grön resplan).
Större målpunkter som väntas attrahera många människor ﬁ
nns nära kollektivtraﬁk och har god tillgänglighet för gående
och cyklister.

Grön resplan ﬁnns
med aktiviteter för
mobility management
(Ja/Nej). (Byggherre)

3.3.9

Området har god tillgänglighet med
kollektivtraﬁk

Kommun

Avstånd mellan kvarter och hållplats är högst 400 m.
Kommunen förhandlar aktivt med traﬁkförvaltningen SLL om
god kollektivtraﬁk från första inﬂytt.
Busshållplatser har tydliga anslutningar till Roslagsbanans
stationer, Täby centrums bussterminal och regionala bussar.
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3.4 Hållbar miljöteknik och
hälsosam stad
Framtidsinriktad miljöteknik gör det lätt att
göra rätt i vardagen och stadsdelen har en
säker och hälsosam livsmiljö.

Informationstavlor
och tekniklösningar
för roligare motion
och tillgängliggörande av konst och naturvärden i Enköping.

Det är enkelt att göra rätt när miljöteknik är på plats och stadsdelens
lösningar underlättar ett hållbart beteende i vardagen. Detta innebär
att området skapar förutsättningar för hållbara lösningar för avfall,
energi, byggnader och resor. Det innebär också att ljud- och luftmiljön
inom området är god.
Resurshushållning innebär att användningen av energi, material och
vatten är låg, att resurserna används eﬀektivt i kretslopp och att förnybara resurser används i första hand. Delad användning av till exempel
lokaler och bilar samt aktiviteter som loppis underlättar utveckling av
en delningsekonomi. Byggnaderna är utformade för låg energianvändning och med miljövärderade material. Hållbara resor underlättas med
mobility managementåtgärder och informations och kommunikationsteknik (IKT) testas för att stödja mer hållbara val i vardagen.
Avfallslösningarna underlättar för boende och verksamheter att i första
hand minimera, återanvända och sortera sitt avfall. Stadsdelen försörjs i huvudsak med förnyelsebara energikällor. Flertalet åtgärder ger
förutsättning för minskade klimatutsläpp från området från transporter,
bostäder och vardagsliv, så att det ekologiska fotavtrycket och klimatpåverkan minskar. Åtgärder görs för att säkra människors hälsa vad
gäller främst luft, buller, risk och markförhållanden.
Val av lösningar görs utifrån en analys av vad som är bäst för området som helhet och inför varje etapp. Ambitionen är även att framtida
bättre lösningar successivt ska kunna tillämpas.
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Solceller, grönska
och mötesplats
på Whites kontor i
Stockholm.

Tydlig möjlighet
till sopsortering i
parkmiljö. Emilie
Forsmark, examensarbete Återvinst
Konstfack, 2016.

Hållbar miljöteknik och hälsosam stad
Nr

Mål

Ansvar

Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

3.4.1

Hälsosamma byggnader med hög
miljöprestanda eftersträvas.

Byggherre

Erhållen certiﬁering inom
vedertaget system ex. Miljöbyggnad, Svanen, LEED,
Breeam.

Erhållen certiﬁering enligt vedertaget certiﬁeringssystem exempelvis Miljöbyggnad, Svanen, Leed, Breeam, passivhusstandard.

Använt system för digital dokumentation av byggmaterial
och kemiska produkter, samt
fördelning av bedömning.
3.4.2

Material till mark- och anläggningsarbeten har ett minimerat innehåll av
farliga ämnen för en god inomhusmiljö
och yttre miljö.

Kommun

Använt system för digital dokumentation av byggmaterial
och kemiska produkter, samt
fördelning av bedömning.

Alla byggmaterial och kemiska produkter dokumenteras digitalt
med bedömning enligt Byggvarubedömningen, Basta, SundaHus,
Svanen eller motsvarande. Alla är fria från utfasningsegenskaper
(PRIO-kriterier) och riskminimeringsämnen unviks, om detta inte
efterföljs ska det motiveras särskilt.

Alla byggmaterial och kemiska produkter dokumenteras digitalt
med bedömning enligt Byggvarubedömningen, Basta, SundaHus,
Svanen eller motsvarande. Alla är fria från utfasningsegenskaper
(PRIO-kriterier) och riskminimeringsämnen unviks, om detta inte
efterföljs ska det motiveras särskilt.

Miljö och hållbarhetskrav
(MEG) ställs på entreprenadens genomförande (ja/nej).

3.4.3

Förutsättningar ﬁnns för återbruk och
delandekultur bland boende, verksamheter och besökare.

Kommun
Markägare
Byggherre

Återbruk och delandekultur främjas i området. (Exempel av lokaler, parkering, bilar, cyklar, återbruksrum och loppis.)

3.4.4

Alla bostäder har attraktiv fastighetsnära insamling av förpackningar,
tidningar och batterier för att motivera
boende att sortera sina sopor.

Byggherre

Fastighetsnära insamling av
förpackningsmaterial ﬁnns
(Ja/Nej).

Placering och utformning av avfallsinsamlingen gör att den är
trevlig och enkel att använda.

3.4.5

Det är enkelt att göra sig av med
grovav-fall, farligt avfall och
elektronikavfall.

Kommun

Plats ﬁnns för
uppställning av mobil
miljöstation (Ja/Nej).

Boende erbjuds insamling av avfallet med t ex mobil
miljöstation, stadsmässig återvinningsanläggning.
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Hållbar miljöteknik och hälsosam stad
Nr

Mål

Ansvar

3.4.6

Avfallssortering ﬁnns på oﬀentliga platser, exempelvis i stadsparken för att
uppmuntra sortering även där (ej återvinningsstation för hushållen).

Kommun

Visa placering och utformning av avfallsinsamling på oﬀentlig plats.

3.4.7

Området planeras för låg klimatpåverkan
under drift.

Kommun
Markägare
Byggherra

Området planeras som en tät stadsdel med närhet till det som behövs i vardagslivet. Gång- cykel och kollektivtraﬁk prioriteras och
energieﬀektiv bebyggelse med låg klimatpåverkan planeras.

3.4.8

Området planeras och byggs med kunskap om klimatpåverkan och åtgärder
vidtas som minskar klimatpåverkan från
byggprocessen.

Kommun
Byggherre

Indikator

Riktlinjer/Aktiviteter

Fjärrvärme ﬁnns i området från
första byggprojekt (Ja/Nej).

Beräkna klimatpåverkan från byggskedet för anläggning av allmän
platsmark med en klimatkalkyl. I klimatkalkylen redovisas klimat- och
energibelastningar som orsakas av hela byggskedet
Åtgärder har vidtagits för att (materialtillverkning, transport och byggprocess) enligt moduler A1minska klimatpåverkan under A5 i SS-EN 15804.
byggskedet (Ja/Nej).
Beräkna klimatpåverkan från byggskedet för byggnaderna med en
Klimatkalkyl enligt moduler i
klimatkalkyl. I klimatkalkylen redovisas klimat- och energibelastA1-A5 i SS-EN 15804
ningar som orsakas av hela byggskedet (materialtillverkning,
genomförd (Ja/Nej).
transport och byggprocess) enligt moduler A1-A5 i SS-EN 15804.
Identiﬁ era och redovisa eﬀ ekter av klimatbesparande eﬀ ekter av
åt-gärder som minskar klimatpåverkan i A1-A5.
Använd tillgängliga verktyg/metoder på marknaden för beräkning av
klimatpåverkan från byggskedet, ex. Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (IVL mﬂ . 2017) eller motsvarande system.

3.4.9

Energiförsörjningen till området har låg
klimatpåverkan.

Kommun

Fjärrvärme med låg klimatpåverkan ﬁnns i området från
första byggprojekt. (Ja/Nej)

3.4.10

Byggnaderna är energieﬀektiva och har
låg klimatpåverkan i driftskedet.

Byggherre

Beräknad energi för byggnader
enligt metod i BBR.
Val av energiförsörjning (fjv, bv
etc) samt ev. installerad yta
solceller och/eller solfångare
(m2).
Installation enligt Sveby för energiuppföljning under driftskedet av byggnaderna (Ja/Nej).
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Låg klimatpåverkan från fjärrvärme innebär källor från förnybar
energi och återvunnen energi samt fjärrvärme.

Hållbar miljöteknik och hälsosam stad
Nr

Mål

Ansvar

Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

3.4.11

Initiativ görs som uppmuntrar ett brukarbeteende som minskar hushållsenergi
och verksamhetsenergi i byggnaderna.

Kommun
Byggherre

Val av lösningar för att minska
hushålls-/verksamhetsenergi.

Lösningar och verktyg för att underlätta för boende och verksamhetsutövare att minska sin elanvändning. (T.ex. Individuell mätning och
debitering av varje lägenhet och verksamhet, visualisering, hemmabortaknapp, aktiviteter, kommunikationsinsatser och ”Smarta hem”.

3.4.12

Energidriven infrastruktur och tekniska
lösningar är energieﬀektiv och har låg
klimatpåverkan.

Kommun

Val av energikällor har gjorts
baserat på LCC-perspektiv.
(Ja/Nej)

Ange val av energikälla för energianvändning på allmän platsmark
med avseende på LCC-perspektiv.
Minimera energibehovet och klimatpåverkan genom smart utformning av området, utnyttjande av dagsljus och tekniska lösningar samt
installation av solceller och/eller solfångare.
Energiuppföljning sker 2 år efter färdigställande för veriﬁering och
korrigering enligt BEN.

3.4.13

Området är planerat så att god ljudmiljö
enligt riktvärden uppnåtts utifrån områdets förutsättningar.

Kommun
Byggherre

Ljudklass B i bostäder med hänsyn till traﬁkbuller eftersträvas.
Visa bullerdämpande åtgärder vid E18.
Placering av verksamheter och bostäder görs med hänsyn till buller.
Oﬀentliga platser utformas med hänsyn till buller (ex. platser för vila i
tysta området, akustisk design).
Angöring för transporter och hämtning av avfall kan ske med hänsyn
till bullerstörningar för boende.

3.4.14

Området har informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som bidrar till
hållbar stadsutveckling.

Kommun
Byggherre

Fiber till alla byggnader med uttag i varje lägenhet.
Förslag till hur IKT kan användas i bostäder, verksamheter och inom
området i stort.
Ambition är ett öppet stadsnät, fri WiFi och god mobiltäckning inomhus för att möjliggöra IKT-tjänster som bidrar till hållbar stadsutveckling.

3.4.15

Luftkvaliteten i området är god och miljökvalitetsmålen för luft uppnås.

Kommun

Val av växter lämpliga för att minska PM10 i utsatta områden.
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Hållbar miljöteknik och hälsosam stad
Nr

Mål

Ansvar

Indikator

Riktlinjer/aktiviteter

3.4.16

Byggavfall och spill från oanvänt byggmaterial har minimerats.

Byggherre

Visa mätetal, mål och resultat
(t.ex. kg/m2 BTA samt x% till
deponi).

Uppkomst av byggavfall förebyggs och minimeras.

3.4.17

Rutiner ﬁnns för att vid inköp av material och tjänster hantera socialt ansvar
i leverantörskedjan

Byggherre

Rutiner ﬁnns för socialt ansvar vid inköp av material
och tjänster. (Ja/Nej)

Rutiner ﬁnns för hur socialt ansvar tas vid inköp av material och
tjänster i leverantörskedjan, särskilt för inköpskategorier med hög
risk.

3.4.18

Störningar under byggtiden minimeras. Byggherre
Kommun
(i detta fall
som byggherre)
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Miljöstörningar (ex. transporter, logistiklösningar, buller, damm,
förorenatdagvatten mm) ska minimeras under byggtiden.
Miljö- och hållbarhetskrav ställs i entreprenadens genomförande.

4

Synergier och målkonﬂikter

4.1

Målkonﬂikter

Vissa hållbara lösningar innebär högre kostnader i investering, drift- och
underhåll. Exempelvis öppna dagvattenlösningar, täta planteringar och servicestationer för cykel. Hög kvalitet på allmän platsmark kan vara fördyrande
och kan stå i konﬂikt till en önskan att hålla nere kostnader i investering och
drift. Smart planering krävs där lösningar optimeras i förhållande till kostnader.
Vissa hållbara lösningar är dyra i byggkostnad/investering, exempelvis vissa
energilösningar såsom solceller. Krav på snabb avkastning gör det svårt att
bygga även om lösningarna ger låga driftkostnader. Lösningen i dessa fall är
att förbereda för installationer i framtiden då prisbilden kan ha förändrats.
Det ﬁnns en önskan att småföretag och verksamheter etablerar sig inom
området. Dessa kan dock ha svårt att klara den förväntade hyran för verksamhetslokaler.
Stadsdelen är tänkt att förberedas för informations och kommunikationsteknologi. Kommande tillämpningar och service kan leda till kostnader i
driftskedet.
De värden som skapas med hållbara lösningar är svåra att kvantiﬁera
ekonomiskt och ofta hamnar kostnader/investeringen och ”intäkter/uteblivna
kostnader” hos olika aktörer.

tering av gång och cykel i en större ny stadsdel. I Täby har bilen tidigare haft
högre prioritet vilket gör att det idag saknas helhetslösningar för längre och
gena cykelstråk, något som är under utveckling.
Traﬁkanalysen för Täby park är gjord med utgångspunkt att arbetsplatser
tillskapas i området. En hög efterfrågan på bostäder kan göra att andelen
arbetsplatser sjunker till förmån för ﬂer bostäder vilket kan ge ökad pendling
jämfört med målen för Täby park och antaganden i utförd traﬁkanalys för
området.
Planeringen grundar sig på att kollektivtraﬁken ska vara attraktiv men det är
svårt att bygga ut kollektivtraﬁken i de första skedena med få boende. Dessutom diskuteras och föreslås försämringar av busstraﬁken på regional nivå.
Detta riskerar att leda till att människor tvingas in i ett bilberoenden som är
svårt att bryta senare.
Planeringen grundar sig på att gång- och cykel ska prioriteras vilket kommer
att innebära att bekvämligheten med bil minskar. Detta kan stå i konﬂikt med
människors behov/vilja att använda bilen och innebär viss risk för klagomål.
Underbyggda garage, som ﬁnns i Täby park kan underlätta bilanvändande
och står i konﬂikt med målet att prioritera hållbara transportslag. Underbyggda garage kan även försvåra en hög grönytefaktor för kvartersmark
samt bidra till ökade kostnader för antingen lättjord eller för starkare underbyggnader vilket i sin tur kan bidra med ökat behov av material och större
klimatutsläpp.

Planeringen grundar sig på att vi vill skapa en blandad stadsdel och värna
mångfald och locka till oss människor i olika åldrar, med olika bakgrund och
livssituation. Detta kan vara en målkonﬂikt då priser för bostäder är relativt
höga i nybyggda områden.
Ett engagemang från de boende kan behövas för till exempel skötsel av
kvartersmark och delande lösningar vilket kan vara utmanande att få till trots
uttalade mål om delaktighet.
Planeringen av stadsdelen är en föregångare i kommunen vad gäller priori-
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4.2

Synergier

Planeringen av parker, vatten och gröna slingan ger stor potential att
åstadkomma sociala värden, skapa biologisk mångfald, prioritera gång
och cykel samt ge utrymme för lösningar som syftar till klimatanpassning.
Prioritering av gående och cykel i området ger ﬂera fördelar för folkhälsan,
möten, klimatutsläpp, jämlikhet, handel, boendekostnader och hushållens
ekonomi.
Satsningar på att skapa stadsliv och funktionsblandning kan innebära att
boende klarar vardagslivet lokalt och att resor med bil kan hållas nere
vilket är positivt ur klimatsynpunkt samt underlättar vardagen.
Funktionsblandning ger robusthet för socialt, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet.
Satsningen på makerspace/coﬃce och nya aﬀärsidéer bidrar till att skapa
önskvärt stadsliv och kan underlätta för småföretagare att verka i området.
Smarta val i planerings- och byggskedet bidrar till låga driftkostnader.

4.3 Innovationer
Inom Täby park föreslås och diskuteras ﬂera åtgärder som inte ryms inom
vad som standardmässigt byggs idag och som är positiva ur hållbarhetssynpunkt. Sådana lösningar vill vi föra fram som innovationer för att
synliggöra nytänkandet.
”Gröna slingan” har planerats som ett sätt att åstadkomma ett sammanhängande grönt stråk med sociala och miljömässiga värden i ett tätbebyggt område.
Omsorg läggs ner på att skapa en levande stadsmiljö med många mötesplatser för ökad social hållbarhet och ett enklare och attraktivt vardagsliv.
En övergripande systemanalys för energianvändning och klimatutsläpp
tas fram för driften av Täby park. Denna unika strategiska analys ger
förutsättningar för att alla etapper hänger ihop med ett helhetstänk för tekniska lösningar för att minska klimatutsläppen från området. Det tas även
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fram klimatkalkyler för markarbeten och för byggandet av byggnaderna.
Tillsammans med beräkningen av klimatutsläpp från drift av områdets
byggnader blir detta en beräkning av klimatutsläpp från Täby park ur ett
livscykelperspektiv. Det är ett unikt arbete.
Ett förslag ﬁnns att anlägga ett cykelhotell nära kollektivtraﬁkhållplats.
Där kan man parkera sin cykel med möjlighet till en bemannad verkstad i
samma hus.
Analys av lokalklimat med stöd av verktyget Bioclimatic tool (Tyréns) genomförs för att skapa platser med förutsättningar för lokalt trivsamt klimat.
Samt för att skapa trivsamma uterum, gång-, cykelstråk och hållplatslägen.
I en av byggnaderna föreslås ett ”makerspace” och ”coﬃce” där det ﬁnns
utrustning för skapande verksamhet och möten. Syftet är att människor
ska träﬀas och kunna skapa saker med modern utrustning utan att behöva köpa och äga utrustning och verktyg själva.
Täby deltar i ett projekt om informations- och kommunikationsteknik (IKT)
och delandeekonomi som KTH ansvarar för (Centre for Sustainable Communications, CESC) som bland annat utreder webbaserade lösningar för
information hur invånare kan minska sin energianvändning samt informaitonsinsatser kring hållbara livvstilar.
Täby park deltar som pilotprojekt i forskningssamarbetet C/O City där vi
testar framtagen grönytefaktor för allmän platsmark. Projektet avser testräkna hela Täby park för att ta fram en miniminivå för grönytefaktor, sätta
en målnivå och sedan koda ytor mot beräkningsverktyget för att enkelt
kunna addera värden och höja faktorn allt eftersom projektet fortskrider.
Grönytefaktorn är en del i att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv
stadsdel.
Sist men inte minst har projektet Täby park deltagit som pilotprojekt för
hållbar stadsutveckling inom Citylab Action, vilket är ett kommande certiﬁeringssystem för stadsdelar. Det har varit ett ömsesidigt uppbyggande
av erfarenheter och kunskap mellan pilotprojekt och Citylab Action kring
hur hållbarhetsprogram kan utformas för att driva på en hållbar stadsutveckling.

4.4

Riskanalys

En variation av bosäder, arbetsplatser, och verksamheter efterstävas i Täby
park. Totalt planeras för 6000 bostäder och 4000-5000 arbetsplatser inom
området. Att tillskapa 4000-5000 arbetsplatser i Täby park är en utmaning.
Ett minskat antal arbetsplatser skulle dock kunna leda till större pendlingsbehov och därmed ökad traﬁk i området.
En prioritering av hållbara transporter kan stå i konﬂikt med bilparkering i
garage under varje hus, vilket underlättar bilåkande och kan upprätthålla ett
resemönster med bil framför andra transportslag.
Utrymmet för bilen kommer att vara mindre än vad Täbys tekniska handbok
kräver. Projektet har ett uppdrag att studera nya sektioner som kan vara
optimala i stadsmiljö där det är brist på utrymme.

4.5

Framgångsfaktorer

Hållbarhetsfrågorna har varit med från tidigt skede i programarbetet och har
hanterats integrerat med andra sakfrågor som traditionellt ingår i planarbetet. Detta har varit en framgångsfaktor och ambitionen är att ha med
hållbarhet i alla relevanta frågor i alla skeden vid utvecklingen av Täby park.
Erfarenheterna är att samverkan mellan olika aktörer är en stark framgångsfaktor för att lyckas med hållbar stadsutveckling och det nytänkande som
behövs, under planeringen av den nya stadsdelen, under bygguppförandet
och driften av stadsdelen. Det täta samarbetet mellan byggherrar och kommun har lett till ett genomförafokus i hela processen. Då byggherrarna varit
med i planeringen och målformuleringen från början har Täby park en god
möjlighet att nå målen inom hållbarhet.

Området är utsatt för buller från E18, Roslagsbanan, Täby allé och Bergtorpsvägen. En risk är att framtida boenden blir störda av buller.
Uppfyllande av målen inom hållbarhet är till stor del beroende av aktörernas
vilja och engagemang för att skapa en hållbar stadsdel. Visionen för Täby
park behöver därför hållas levande genom hela utbyggnadsprocessen.
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5 Processtyrning, genomförande
och uppföljning
5.1

Organisation i planskedet

För att skapa en hållbar stadsdel i Täby park behövs en ständigt aktuell
dialog mellan berörda aktörer under hela arbetsprocessen. Under planskedet fanns en hållbarhetsgrupp bestående av representanter från samtliga
markägare som samordnar och driver hållbarhetsarbetet. Nedan presenteras en översiktlig, förenklad bild över organisationen under planprocessen.
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5.2 Organisation i genomförandeskedet
Representanter från hållarhetsgruppen är ansvariga för att förankra hållbarhetsprogrammet inom respektive markägares organisationer. Samtliga
projektmedlemmar ska implementera hållbarhetsfrågor som är aktuella i
sina ansvarsområden.
Kommunen har en hållbarhetssamordnare med ett övergripande ansvar
för hållbarhetsarbetet i varje etapp och skede. Även i genomförandet har
samtliga markägare någon utpekad ansvarig för samordning av hållbarhetsfrågorna och uppföljning av hållbarhetsmålen.
Byggherren utser hållbarhetssamordnare för projektorganisationen som
ansvarar för att kommunicera hållbarhetsarbetet med kommunen och i sin
organisation.

5.3 Uppföljning och erfarenhetsåterföring
Kommunen tillhandahåller en mall för handlingsplan där varje byggherre
beskriver hur målen i hållbarhetsprogrammet ska uppnås. Uppfyllelse av
indikatorerna dokumenteras i mallen. Kommunen uppmuntrar att byggherrarna i sina handlingsplaner även redovisar hur riktlinjerna i hållbarhetsprogrammet avses uppnås, men byggherrar kan välja att beskriva hur projektet hanterar riktlinjerna vid byggherre- och eller erfarenhetsträﬀar istället.
Handlingsplanen stäms av vid färdig systemhandling. I dialog bedömer
kommunen och byggherren om planerade åtgärder är tillräckliga för att
hållbarhetsprogrammets mål kan uppnås. Den andra avstämningspunkten
sker när byggprojektet är färdigställt och en tredje avstämning vid eventuellt erhållen certiﬁering. Avstämningspunkter:

1.

I samband med att byggherren är redo att skicka in
bygglovsansökan. Uppföljningen är inte sammankopplad med
bygglovsprocessen. Byggherre kontaktar kommunens
hållbarhetssamordnare för möte (inkl. uppföljning av indikatorer
och valda lösningar).

2.

Vid färdigställt byggprojekt (kommunens hållbarhetssamordnare ¨
kontaktar byggherren för möte inkl. uppföljning).

3.

Vid erhållen miljö-/hållabarhetscertiﬁering av byggnaden meddelar
byggherren kommunens hållbarhetssamordnare.

Målen i hållbarhetsprogrammet kan uppfyllas på olika sätt och det är upp till
respektive aktör att hitta kreativa vägar för att uppnå önskat resultat. Åtgärderna kan behöva konkretiseras och fördjupas under processens gång.
Täby kommun ansvarar för uppföljning av hållbarhetsprogrammet och erfarenhetsåterföring/erfarenhetsträﬀar under genomförandet som upprätthåller
visioner och ambitioner i hållbarhetsprogrammet. På erfarenhetsträﬀarna
deltar såväl kommun, markägare som byggherrar och detta är ett forum för
erfarenhetsutbyte. Den handlingsplan som tas fram av respektive byggherre utgör även underlag (mall) för uppföljning. Uppföljning och erfarenhetsträﬀar utformas i samråd med markägare och byggherrar.
Måluppfyllelse dokumenteras vid mötena av kommunens hållbarhetssamordnare. Kommunen ansvarar för att redovisa hur hållbarhetsprogrammet uppfylls per etapp och som helhet. Erfarenheter från uppföljning och
erfarenhetsträﬀar ska återföras projektet som helhet samt till byggherrens,
markägares och kommunens organisationer för att skapa möjlighet till ökad
hållbarhetsambition och tydligare processer i varje detaljplan och utbyggnadsetapp. Hållbarhetsmålen bör aktualiseras och prövas inför varje ny
etapp.
Redovisning av måluppfyllelse innebär ökad administration för alla parter
och därför görs en avvägning mot nyttan. En strukturerad process för uppföljning är extra viktigt vid långa utbyggnadstider.
Att arbeta utifrån ett gemensamt hållbarhetsprogram som sträcker sig från
planering till genomförande och drift innebär en lärande process och erfarenhetsutbyte för alla inblandade parter; kommun, byggherre, markägare,
entreprenörer, konsulter, boende, besökare och verksamma. Kommunikationen om hållbarhetsprogrammets syfte och efterlevnad är av största vikt
för ett lyckat projekt.
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6. Delaktighet
Under 2013 genomfördes en medborgardialog för Täby park. Då bidrog nästan 3 000 Täbybor och andra med tankar och synpunkter via
möten och enkäter. Det blev tydligt att trygghet, ekologisk hållbarhet,
grönområden och traﬁk var viktiga frågor för de allra ﬂesta. Men också
ungdomslägenheter, ny simhall och bakluckeloppisens bevarande.
Resultaten från Medborgardialogen arbetades in i planprogrammet.
Resultatet ﬁnns redovisat på kommunens hemsida och i ﬂera rapporter.
I skedet för planprogrammet genomfördes en så kallad ”roadshow”
för att samla in önskemål och synpunkter från kommunens invånare
gällande Täby park.
Samråd av de första detaljplanerna har hållits i läktarbyggnaden på
Täby park (gamla galoppbanan). Samråden hölls i form av ”öppet
hus” där besökare kunde ställa fågor och komma med synpunkter.
Detta är en metod som används för att ﬂera ska komma till tals jämfört
med till exempel samrådsmöten i storgrupp med endast ett fåtal
talande.
Ett omfattande dialogarbete har även genomförts inom den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna (där Täby park ingår). Där
tillfrågas till exempel förskolor om sitt användande av olika oﬀentliga
ytor och en webbenkät benämnd ”Bästa Täby” har engagerat invånare och besökare i kommunen att lämna synpunkter på de bästa
platserna i stadskärnan samt synpunkter på platser de tycker kan
utvecklas. Information från dessa dialoger har rört önskemål om ökad
tillgänglighet till Täby park, bättre gång- och cykelvägar samt ﬂer
grönområden på Täby park. Detta har lyfts in i prioritering av mål i
såväl detta hållbarhetsprogram som i framtagna detaljplaner.
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Bilaga 1 - Kommunala strategier
och styrdokument
•

Täbys översiktsplan 2010-2030 Det nya Täby, aktualitetsprövad 2014.

•

Täby Miljöprogram, antaget 2016.

•

Täby klimat- och energistrategi antagen 2014.

•

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS
2010,

•

Vision för Stockholm Nordost 2010-2040.

•

Handlingsplan: Regionala stadskärnan Täby Centrum - Arninge.

•

Grönplan - Halva Täby grönt.

•

Avfallsplan 2020.

•

Dagvatten i Oxundaåns avrinningsområde, policy, råd och riktlinjer

•

Dagvattenstrategi Täby, antagen 2016.

•

Riktlinjer för giftri förskola.

•

Traﬁkstrategi

•

Cykelplan
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Bilaga 1

Bilaga 2 - Bakgrunden till det
hållbara Täby park
Täby park är en del av den regionala stadskärnan Täby
centrum- Arninge. En av nio regionala stadskärnor utpekade i
den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2010
(RUFS 2010). Att utveckla en tät och ﬂerkärnig struktur är en
av de mest centrala delarna i att skapa Europas mest attraktiva
storstadsregion. De regionala kärnorna ska ge regionens invånare tillgång till en större och mer varierad bostads- och arbetsmarknad i kollektivtraﬁknära lägen.
När galoppverksamheten beslöt sig för att ﬂytta, och etablera sig
i Upplands bro, såldes marken. Därmed öppnades dörrarna till
andra möjligheter: en ny levande stadsdel i Täby helt i linje med
intentionerna i RUFS 2010. Täby park öppnar upp och kopplar
med nya gång- cykel-, kollektivtraﬁk- samt bilvägar ihop Täbys
centrala delar med varandra. Området ligger intill två stationer
på Roslagsbanan och ﬂera beﬁntliga busshållplatser. Tillsammans med nya hållplatser i områden är Täby park väl försörjt av
kollektivtraﬁk.

Nedan listas ett antal av de utredningar som genomförts under
projektets gång, från strukturplanen fram till detaljplaneskedet.
Utredningarna har tillsammans med ett antal workshops och
möten inom ﬂera olika teman lagt grunden till de mål som presenteras i hållbarhetsprogrammet.

Hållbart stadsliv med människan i centrum
•
•
•
•
•

•
•
•

Marknadsanalys bostäder och lokaler (2011).
Verksamhetsprogram social och omsorg (2012).
Verksamhetsprogram kultur och fritid (2012).
Kommunala behov (2014).
Arkeologisk förundersökning. Två kulturhistoriska lämningar
sparas och tillgängliggörs i stadsparken och fornlämningen
vid Torrbacken mot Täby centrum sparas och tillgängliggörs
(2014).
PM social hållbarhet, kunskapssammanställning och utvärdering programskede (2014).
Kvalitetsprogram Hästen 2 m.ﬂ. resp. Viggbyholm 74:35
(2016).
Varumärkesplattform TPAB, tagits fram i dialog samt kan
användas av övriga markägare (2016).

Hållbar attraktiv grönska och vatten
Ett visionsarbete inleddes 2010 och innefattade marknadsanalyser för bostäder och lokaler, klassiska miljöutredningar såsom
buller, riskhantering, dagvatten, traﬁkutredning (kollektivtraﬁk,
gång- cykel och bil) naturvärdesinventeringar och spridningsanalyser som grund för den strukturplan som togs fram och
godkänndes i kommunfullmäktige i mark 2013. I strukturplanen
formulerades fyra övergripande målområden: Levande stad,
Hållbar stad, Park i stad och Sammanhållen stad. För att undersöka hur väl strukturplanen levde upp till målet Hållbar stad togs
två hållbarhetsanalyser av strukturplanen fram 2014, en av Ekologigruppen och en av Tyréns. Hållbarhetsanalyserna pekade
ut styrkor och svagheter i förslaget och användes i det fortsatta
programarbetet för att sätta grunden för en hållbar stadsutveckling av Täby park.
Bilaga 2
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•

•
•
•
•
•

Grönstrukturanalys - visar hur Täby park skapar sammanhängande grönstruktur som kopplar samman Stolpaskogen
med Centralparken och i förlängningen mot Stora Värtan,
visar även behov av lekplatser och grönstruktur inom avstånd från bostaden (2011).
Naturvärdesinventering (2013).
Spridningsanalys (2014).
Ekosystemtjänster i den regionala stadskärnan (2016)
Översvämningsutredning
Dagvattenutredningar (2014, 2016)

Hållbar cykel och promenadstad
•
•
•
•

Stomnätsstrategi för Stockholmsregionen och stomtraﬁk genom galoppfältet (2014).
PM kollektivtraﬁk (2014).
PM gång- och cykel (2014).
Vind- och solkomfortanalys med Bioclimatic för ett trevligt klimat (2016/2017).

Bilaga 3 - Korsreferens Citylab
Action

Hållbar miljöteknik och hälsosam stad
•
•
•
•
•
•
•
•

Luftutredningar (2012, 2014, 2016)
Bullerutredningar (2011, 2014, 2016)
Riskutredningar (2011, 2016)
Energiprognos för galoppfältet i Täby (driftskedet) (2015).
Markmiljöutredning, MIFO (2012).
PM Avfallshantering (2012), PM förstudie avfallshantering
(2013), Avfallsutredning (2016/2017).
Klimat- och energiutredning för Täby park ur ett systemperspektiv (driftskedet) (2017).
Klimatkalkyl för markarbeten allmän platsmark Täby park
(2017)
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Bilgaga 3

Krav i Citylab Action

Avsnitt i
Hållbarhetsprogrammet alt.
hänvisning till annan plats

I annat dokument

1:Bebyggelse
1.0
1.1

3.1
3.1.2, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.9, 3.1.14

Programhandling
Programhandling

1.2

5.3

1.3
1.4

God.
Saknas

1.5

3.1, 3.3, 3.4

1.6
1.7

Finns.
Saknas

RUFS 2010, Handlingsplan för regionala stadskärnan
Täby C-Arninge, Programhandling inkl. underlag till
denna
Tas ev. fram.
Strukturplan, Programhandling, Varumärkesplattform
Programhandling, Grönstrukturanalys, Befintligt +
planerat VA-nät, Befintligt och planerad gång-, cykeloch bilvägnät.

3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9,
3.4.10

Bioclimaticanalys, Ekosystemtjänstanalys, Klimat- och
energisystemanalys, Klimatkalkyl för markarbeten
allmän platsmark.

2.0

3.1.1, 3.1.9

Struktruplan, Programhandling,
Varumärkesplattformen

2.1
2.2
2.3
2.4

vagt 3.1.9
5.3
3.1.9
Saknas

2.5
2.6
2.7
3:Funktioner
3.0
3.1

Saknas (finns ej många befintliga byggnader)
Saknas
Saknas

1.8
2: Kulturvärden

3.1
3.1

Kommentar

Stadsparken - senare skede, Varumärkesplattformen
och aktiviteter kopplat till denna.
Strukturplan, Programhandling

Beror av läktarbyggnadens framtid
Beror av läktarbyggnadens framtid
Programhandling, Kvalitetsprogram, DP 1 + 2
DP 1 + 2 , Varumärkesplattform

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4: Människor
4.0
4.1
4.2
5:Transporter

5.3
3.1.4, 3.1.5
Delvis
Ja
Ja
Ja
Ja

5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6:IKT
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7:Platser
7.0
7.1
7.2

3.3 detaljerad info enligt not 23, sid 18 saknas)
3.3
5.3

7.3
7.4

Finns.
3.1.5

3.1
3.1
5.3

Delvis

Kvalitetsprogram DP 1+2
Marknadsanalys bostäder och lokaler
DP 1+2
DP 1 + 2, Kvalitetsprogram
Kvalitetsprogram DP 1+2
Kvalitetsprogram DP 1+2
Varumärkesplattform

Programhandling
Programhandling, Kvalitetsprogram DP 1+2
Programhandling, DP 1+2, Kvalitetsprogram
Grön resplan
Trafikstrategi, DP 1+2, Grön resplan

Saknas
3.3.8, 3.4.12
3.3.8, 3.4.12
5.3
3.4.12
saknas
saknas
saknas
delvis 3.4.12
saknas
saknas
3.1 + 3.3
3.1 + 3.3
5.3

https://service.taby.se/

Programhandling, Kvalitetsprogram DP1+2
Programhandling, Kvalitetsprogram DP1+2

Programhandling, Kvalitetsprogram, Spacesyntaxanalys
Fördjupad översiktsplan Täby stadskärna.
Kvalitetsprogram DP 1+2

7.5
7.6

3.2
3.1, 3.3

7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
8:Skolmiljöer

Finns
Finns ej
Svagt.
3.1.3
Finns.

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

3.1.7
3.1.3, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8,
5.3
Delvis 3.1.7, ytbehov utomhus saknas
Saknas
Delvis 3.1.5, 3.1.6, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.7
3.1.7
3.1.7
saknas

Kvalitetsprogram, Vind och solkomfortstudie
Programhandling, PM gång- och cykel
Kvalitetsprogram DP 1+2, samt krav på
tillgänglighetskunnig i projekteringsskedet.
Strukturplan, Programhandling, Kvalitetsprogram
DP1+2
Programhandling
Kvalitetsprogram DP1+2
Vind- och solkomfortstudie
Medborgardialog, Ekosystemtjänster regionala
stadskärnan, "Bästa Täby"
Kvalitetsprogram DP1+2
Programhandling + underlag kommunala behov
Programhandling, DP 1 + 2
Programhandling+Kvalitetsprogram DP1+2
Programhandling+Kvalitetsprogram DP1+2
Programhandling, DP1+2

Behov: Strategi för skola och förskola i stadsmiljö

Behov: Strategi för skola och förskola i stadsmiljö

Referensgrupp social hållbarhet, Fastighetsstrateg

8.10
9:Luft
9.0
9.1
9.2

3.1.7, 3.4.13, 3.4.15
3.1.7, 3.4.13, 3.4.15
5.3

9.3

Finns.

Programhandling, DP 1 + 2, luftkvalitetsutredning.

9.4
10:ljus
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11:ljud
11.0

3.4.13

Programhandling, DP 1 + 2, luftkvalitetsutredning.
DP 1+2, Kvalitetsprogram
Sol och skuggstudier samt bioclimatic-analys.

5.3

Behov: Handlings- och uppföljningsplan
Kvalitetsprogram DP1+2

Saknas.
Saknas.
3.4.11, 3.4.15

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12:Grönytor
12.0
12.1
12.2

delvis 3.4.11
5.3

5.1
3.2
3.2.1
5.3

DP 1+2 (avseende markanvändning)
Ekosystemtjänstanalys födjupad översiktsplan Täby
stadskärna.
GYF beräkningsmall kvartersmark resp. allmän
platsmark

12.3
12.4

12.5
13:Kimatanpassning
.
13.1
13.2

DP 1+2
DP 1+2, Bullerutredning (ej byggskede)
Bullerutredningar
Citylabträff ljud, ljus och luft. Projektmöten

Är möjligt, utredningar finns för dagvatten,
klimatanpassning men naturpedagogik kan
utvecklas liksom sociala interaktioner.
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3
5.3

13.3

Delvis

13.4
13.5
13.6
13.7
14:Materialflöden

Säkerställda men ej dimensionerade.
Intergrerad grönstruktur.
delvis, 3.2.2, 3.2.3
saknas

14.0
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9

3.4,
3.4
5.3
saknas
Delvis 3.4
saknas
3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6
3.4
saknas
Relevans?

Översvämningsanalys, Dagvattenutredning,
Höjdsättning
Översvämningsanalys, Dagvattenutredning,
Höjdsättning, Programhandling
Programhandling, DP 1+2, Kvalitetsprogram
Ingår i klimatanpassningsplan för Täby kommun.

Mål finns gällande avfall i tabellen. Resurser i löpande text

14.10
14.11
15:Produkter
15.0
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16:Vatten
16.0
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

saknas
saknas

16.6

Finns

16.7
16.8

Finns
Finns

16.9
16.10
17:Energi
17.0
17.1
17.2

Finns
Delvis

17.3
Synergier och målkonflikter
SM-1
SM-2
SM-3
SM-4
Processtyrning
P-1
Organisation
Ledningsfunktioner
OL-1
OL-2

Delvis

3.4
3.4
5.3
saknas
delvis 3.4.1
delvis 3.4.1

punkt 3 saknas

3.2.2, 3.2, 3.4
3.2.2
delvis 6.1, 6.2
saknas
saknas
3.2

Mål saknas för dricksvatten

Dagvattenutredningar, översvämningsanalys.
Planbeskrivning DP 1+2 samt dagvattenutredningar.
Planbeskrivning DP 1+2 samt dagvattenutredningar,
kvalitetsprogram DP1+2
Dagvattenutredningar
Strukturplan, Programhandling, Kvalitetsprogram
DP1+2
Projektgrupper

3.4.7, 3.4.8, 3.4.9,3.4.10
3.4.7, 3.4.8, 3.4.9,3.4.10
5.3

4.1
4.1, 4.2
4.4
4.5
Finns

Finns
Finns

Klimat- och energisystemanalys Täby park, Klimatkalkyl
för markarbeten allmän platsmark.

OL-3
OL-4
OL-5
Kompetensbemanning
OK-1
OK-2
OK-3
OK-4
OK-5
Hållbarhetssamordning
OH-1
OH-2
OH-3
OH-4
OH-5
OH-6
Samverkan
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
Delaktighet

D-1
D-2
D-3
D-4
D-5
D-6
D-7
D-8
D-9
Innovation
I-1
I-2
I-3
I-4

Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Finns
Saknas
Delvis
Delvis
Delvis

Delvis 6
Delvis 6
Delvis 6
Delvis 6
Delvis 6
Delvis 6
Delvis 6
Delvis 6
Delvis 6

Medborgardialog för Galoppfältet,
Ekosystemtjänstanalys, "Bästa Täby" medborgardialog
om den fördjupade översiktsplanen för Täby
stadskärna.

4.3 Beskrivning av innovationer finns. Dock ej redovisar i
enlighet med Citylab Action
Delvis 4.3
saknas
saknas
saknas

I-5
I-6
I-7
I-8
I-9

saknas
saknas
saknas
saknas
saknas

