, re

SAMMANFATTNING
Området som omfattas av de tre fastigheterna och ligger i norra Skarpäng har
under lång tid kännetecknats av småskalig industri och verksamheter i form av
bland annat trädgårdsanläggningsföretag och rörläggningsfirma. I övrigt
domineras omgivningen av villa- och radhusbebyggelse.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus och
sammanbyggda småhus i två och tre våningar. Bebyggelsen föreslås vända sig
med tre våningar mot Täbyvägen och Fjätursvägen i öster och norr och trappas
ner till två våningar för att möta bebyggelsen i väster. Inom området föreslås den
idag enskilda vägen, i Blockhusvägens förlängning, att bli allmän gata med
gångbana. Via denna gata föreslås anslutning till planområdets södra del att ske.
Gångbanan skapar förutsättningar för en säker skolväg för barn som rör sig till
och från Milstensskolan.
Den nya bebyggelsen kommer att ha god tillgång till service med det närliggande
Skarpäng centrum och i närområdet finns även flertalet skolor och förskolor. De
boende kommer även att ha nära till rekreation och grönområden med det
närliggande Mörtsjöstråket. Planen strider mot kommunens gällande
översiktsplan som anger markanvändning för området som huvudsakligen
arbetsplatser.

orienteringskarta
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INLEDNING
PLANHANDLINGAR




Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1: 750
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR, BILAGOR
 Bullerutredning, 170515
 Dagvattenutredning, 170516
 Geoteknik, 160829
 Radon, 160905
 Förorenad mark, 160829, 170524
 Sol-och skuggstudie, 170530
 Trafikutredning, 161129
 Illustrationskarta, 170530

PLANENS SYFTE
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för uppförandet av ca 55 st. bostäder i form
av radhus och sammanbyggda småhus inom fastigheterna Viveln 102-103 och
Skarpäng 62:13 m.fl. samt säkerställa trafiksäkra och gena passager för gångoch cykel igenom planområdet och även i nordsydlig riktning till och från
Milstenskola.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med utökat förfarande 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)
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BAKGRUND
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv svarade 201210-15 positivt på att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Viveln 102, 103
och Skarpäng 62:13, i syfte att möjliggöra för ca 55 bostäder i rad- och parhus.
En ansökan om planbesked inkom till kommunen 2011-10-09. Förslaget
omfattade ursprungligen 105 lägenheter i radhus, parhus och flerbostadshus i 45 våningar men minskades till ca 60 lägenheter efter synpunkter från
stadsbyggnadskontoret. Ärendet var uppe för beslut i kommunstyrelsens utskott
för stadsbyggnad, miljö och näringsliv 2012-06-18 men återremitterades med
motiveringen att ansökan om planbesked skulle innehålla ett förslag utan
flerfamiljshus för att utskottet skulle hantera ärendet. Förslaget minskades därför
ner till ca 55 bostäder i rad- och parhus och gavs ett positivt planbesked 2012-1015.
Stadsbyggnadsnämnden godkände informationen om Start-PM- detaljplan för
fastigheterna Viveln 102-103, Skarpäng 62:13, Skarpäng 2016-05-17 som grund
för start av planarbetet då förutsättningar ändrats sedan positivt planbesked
lämnats.
Fastigheterna är i privat ägo med tre olika fastighetsägare. Veidekke Villatomter
AB har ingått optionsavtal med var och en av de tre fastighetsägarna och har
därigenom åtagit sig att företräda fastighetsägarna vid detaljplaneprövningen
samt att vid en antagen detaljplan förvärva fastigheterna.

PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet omfattar av fastigheterna Skarpäng 62:13, Viveln 102-103, del av
Skarpäng 60:19 och del av Skarpäng S:9. Infart till området sker idag från
Fjätursvägen och Blockhusvägen. Området angränsar mot Täbyvägen i öster och
Fjätursvägen i norr.
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Areal
Planområdet avgränsas av fastigheterna Skarpäng 62:13, Viveln 102-103, del av
Skarpäng 60:19 och del av Skarpäng S:9 och upptar en yta om 18792 kvm.

Markägoförhållande
Skarpäng 62:13, Viveln 102-103 är i privat ägo, Skarpäng 60:19 är i kommunens
ägo. Skarpäng S:9 utgör en samfälld fastighet som sträcker sig längs Täbyvägen
och med flertalet fastighetsägare. Viveln 56 ägs av Vivelns samfällighetsförening.
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.
Fastigheterna Viveln 102, 103, Skarpäng 62:13, del av Skarpäng 60:19, del av Skarpäng S:9 och
del av Viveln 56 är belägna i norra delen av Skarpäng, väster om Täbyvägen och söder om
Fjätursvägen. Området utgörs idag av ett mindre verksamhetsområde.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade 2012-10-15 att
ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för fastigheterna
Viveln 102, 103 och Skarpäng 62:13, i syfte att möjliggöra för ca 55 bostäder i
rad- och parhus. Stadsbyggnadsnämnden godkände informationen om Start-PMdetaljplan för fastigheterna Viveln 102-103, Skarpäng 62:13, Skarpäng 2016-0517 17 som grund för start av planarbetet.
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Detaljplanen godkändes för samråd av stadsbyggnadsnämnden den 24 januari
2017. Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 2017-01-31 till
2017-03-05 under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits
tillfälle att yttra sig. Ett öppet samrådsmöte med ca 20 deltagare hölls 2017-02-23
i kommunhuset. Detaljplanen godkändes av Stadsbyggnadsnämnden för
granskning den 20 juni 2017. Granskningen pågick mellan den 3 juli och den 27
augusti 2017 och ett öppet hus hölls vid ett tillfälle under perioden för
granskningen med ca 20 deltagare.

Översiktliga planer- Det nya Täby 2010-2030
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 75 att kommunens översiktsplan Det
nya Täby 2010-2030 är aktuell i sin inriktning och kan utgöra underlag för
kommunens utveckling. I den gällande översiktsplanen är fastigheterna Viveln
102- 103 och Skarpäng 62:13 markerade som område för huvudsakligen
arbetsplatser. Föreslagen planåtgärd är således inte i enlighet med
översiktsplanen.
I ställningstagandet om ändrad markanvändning bör därför två övergripande
målsättningar i översiktsplanen tas i beaktande: dels målet om en ökning av
invånarantalet genom tillskapande av nya bostäder, dels målet om fler
arbetsplatser i kommunen. Läget för småindustri eller andra arbetsplatser i större
enheter bedöms inte vara idealiskt, med tanke på den omgivande småskaliga
bostadsbebyggelsen och vägnätets begränsade kapacitet. Det ska ändå noteras
att den föreslagna planändringen motverkar målet om ökat antal arbetsplatser.
Området norr om Viveln 102-103 och Skarpäng 62:13, Gripsvallsområdet, är i
översiktsplanen markerad som ett område för framtida markreserv enligt beslut i
KF 2010-11-29 § 115.
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Utdrag ur översiktsplanen, området är markerat med svart ring. I den gällande översiktsplanen
2010-2030 är fastigheterna Viveln 102, 103 och Skarpäng 62:13 markerade som område för
huvudsakligen arbetsplatser. Området norr om är utpekat som en framtida m

Rent allmänt är förutsättningarna för bostäder i form av småhus på fastigheterna
relativt goda, då detta är den helt dominerande bebyggelsen väster om
Täbyvägen. I närområdet finns skola, förskola, parker och viss kommersiell
service. Kollektivtrafikförsörjningen är relativt god med busslinjer 611 och
695(nattbuss) som trafikerar Täbyvägen.

Detaljplaner, fastighetsplaner, fastighetsindelningsbestämmelse,
förordnanden
För planområdet gäller detaljplanerna S167 (Skarpäng 62:13, Viveln 102-103)
och S173(Skarpäng 60:19, Skarpäng S:9). Gällande detaljplan S167, stadsplan
för kv. Ollonborren m.fl., fastställd 1979-06-11, reglerar fastigheternas
användning som område för småindustriändamål. Bebyggelsens placering är
reglerad med prickmark och får uppföras med byggnadshöjd om högst 8 meter i
södra delen och 9 meter i norra delen. I den norra delen får våningsyta för
huvudbyggnad om högst 9000 kvm uppföras. I en remsa runt fastigheterna ska
mark iordningställas som park. Utfartsförbud är reglerat mot Täbyvägen. Mot
Fjätursvägen är det möjligt att angöra utfart, i ett läge, medan det är utfartsförbud
på resterande sträcka.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 357/2012-20 | 2017-05-30, rev 2017-09-21

Sida 10 av 51

Detaljplanen S173 (Skarpäng 60:19, Skarpäng s:9), stadsplan för område vid
Täbyvägen och Milstensvägen, del av E7(Rystavägsområdet) inom stadsdelen
Ella i Täby kommun, fastställd 1979-01-09, reglerar fastigheternas användning
som allmän plats, gata, med utfartsförbud mot Täbyvägen.

Utsnitt från gällande detaljplaner, S167 (th) och S173(tv). Gällande detaljplan, S167, reglerar
fastigheternas användning som område för småindustriändamål och S173 reglerar Täbyvägen som
allmän plats, gata.

Miljökonsekvensbeskrivning
Inför samrådet gjordes den preliminära bedömningen att förslaget inte innebär
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer inte att
upprättas för detaljplanen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att
detaljplanens genomförande inte kan förväntas medföra betydande
miljöpåverkan.

Pågående eller kommande planering i omgivningen
I närområdet pågår planarbete inom kvarteret Termiten, väster om området, och
för Skarpäng centrum, söder om området.
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Detaljplanen för kvarteret Termiten syftar till att utreda utbyggnadsmöjligheten för
fastigheterna inom området. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-24 att
ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att se över detaljplanen. Detta med hänsyn
till att tidigare bygglov till stor del har beviljats genom dispenser (före plan- och
bygglagen 1987). Avsikten är att skapa en ny rättssäker detaljplan, uppdaterad
till aktuell lagstiftning.
Söder om fastigheterna pågår ett större planarbete för Skarpängs centrum i syfte
att utveckla området kring skolan och centrumområdet i samband med att en stor
luftburen kraftledning grävs ned. Under 2016 har Täby kommun påbörjat arbetet
med att fram ett detaljplaneprogram för området. Programarbetet inkluderar ett
område på ca 30 hektar och syftet med planprogrammet är att ta fram riktlinjer för
förtätning av området med bostäder och på sikt utveckla Skarpängs centrum till
en knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng och Ella. Programsamråd beräknas ske
under andra kvartalet 2017.

Bilden till vänster visar pågående och
kommande planarbeten i närheten av
Skarpäng 62:13, Viveln 102-103(röd
markering). Söder om området pågår arbete
med att upprätta ett detaljplaneprogram för
Skarpäng centrum (blå markering) och
väster om området pågår planarbete för kv.
Termiten(gul markering).

I kommunens verksamhetsplan för 2017, i Bostadsförsörjningsplanen för 20162025, finns Gripsvallområdet angivet. Gripsvallområdet ligger direkt norr om det
planuppdrag som redogörs för här. För Gripsvallområdet ska en utredning, i
kombination med medborgardialog, om utveckling av området göras i syfte att
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förstärka den gröna kilen, skapa en grön entré samt se över möjligheten att
bygga småhus längs med Täbyvägen och Fjätursvägen.

Kommunala beslut i övrigt
Grönplan
Täby kommuns grönplan, Halva Täby grönt, visar visionen för kommunens parkoch naturområden. Grönplanen redovisar ett sektorsintresse och är ett underlag
till bland annat översikts- och detaljplaner, där avvägningar görs mot andra
intressen. Grönplanen antogs av miljö- och byggnämnden (nuvarande
stadsbyggnadsnämnden) 2005-02-15. I grönplanens analys och utvecklingskarta
ligger planområdet med närhet, ca 100 m, till park/naturområde som bör
utvecklas.
Avfallsplan
Täby kommuns avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 2008 och sträcker sig
fram till 2020. I planen redovisas riktlinjer för hur avfallshanteringen ska ske och
vilka mål som kommunen vill uppnå inom avfallsområdet. Ett av målen är att
avfallshanteringen ska vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i
centrum.
Miljöprogram för Täby kommun, 2016-2020
Programmet innehåller en nulägesbeskrivning av miljön i Täby och presenterar
våra fem särskilt prioriterade miljöfrågor, dessa är:
begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, god vattenmiljö, biologisk mångfald, god
bebyggd miljö. Enligt kommunens riktlinjer ska exploatörer arbeta med
hållbarhetsmål i ett led att uppfylla bl.a. miljöprogrammets mål. Urval av
fokusområden och mål gällande hållbarhet utgår ifrån platsens egenskaper och
syftet med planen. De hållbarhetsmål som tas fram för området kommer att
inarbetas i denna planbeskrivning, inget separat hållbarhetsprogram tas fram.
Hanteringen av utvalda fokusområden redovisas i planbeskrivningen under
rubriken Hållbarhet.
Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc.
I verksamhetsplanen för 2016 under kommunstyrelsen utvecklingsområde
”Förutsättningar för företagsetableringar och arbetsplatstillväxt i Täby 20162025” anges det att Täby ska vara en näringslivsvänlig kommun med expansiva
företag där förutsättningar finns för att skapa fler arbetstillfällen. Nya företag är
välkomna samtidigt som befintliga ges förutsättningar att växa. Under 2016 har
särskilt fokus lagts på tillgången på mark för verksamheter samt service och
bemötande.
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Föreliggande planuppdrag avser avveckling av befintliga verksamheter varför
förslaget inte ses som ett led i att arbeta mot utvecklingsområdet.
Verksamhetsplanen anger även under inriktningsmålet ”Det är tryggt och
attraktivt att leva och verka i Täby” som effektmål att Täby ska erbjuda möjlighet
till attraktiva bostäder. Detta mäts genom antal bostäder i antagna detaljplaner
under 2015-2024 (målvärde är minst 750 st per år).
I bilagan Bostadsförsörjningsplanering 2017-2026 redovisas planen för att skapa
planeringsmässiga förutsättningar för bostadsbyggnation under perioden 20162025. Av bostadsförsörjningsplanen framgår det att detaljplan för Viveln ska
påbörjas 2015 för cirka 55 bostäder i korsningen Fjätursvägen/Täbyvägen.
Byggstart bedöms kunna ske under 2019. Området är i privat ägo.
Sammanfattningsvis bedöms föreliggande planuppdrag inte ligga i linje med
intentionerna i översiktsplanen och verksamhetsplan 2016 vad gäller
arbetstillfällen men i linje med intentionerna i verksamhetsplanen vad gäller
bostäder.
Dagvattenpolicy
Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan
kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och
Järfälla, har det 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. I oktober 2016 fastställdes Dagvattenvattenstrategin som
konkretiserar Dagvattenpolicyn ytterligare. Bland annat ställs krav på att halva
kvartersmarken skall vara grön eller genomsläpplig och att fördröjning av
dagvatten i första hand ska ske i vegetationsbaserade system. Detta ska förutom
att fördröja dagvatten även förbättra reningseffekten genom naturlig infiltration så
att inte miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten riskeras att inte uppnås inom utsatt
tid.
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
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Mångfunktionella ytor och översvämningshantering
Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar.

Täby cykelplan
Täby kommun antog Täby 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 Täby kommun
Täby kommun antog Parkeringsstrategi Täby kommun 2013-12-10. I den
fastställs inriktningen för fortsatt arbete med parkeringsfrågor i 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.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BEBYGGELSE
Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Fastigheterna är idag reglerade för småindustriändamål. Inom fastigheterna finns
ett antal byggnader, enklare volymer och garagebyggnader, Skarpäng 62:13
används för trädgårdsanläggningsföretag och skola. Fastighetsägaren till
Skarpäng 62:13 har avtal med Milstenskolan, Pysslingen, högstadiet som hyr in
sig i lokaler på fastigheten. Uthyrningen av lokalerna görs med utgångspunkt att
bebyggelsen ska rivas.
Viveln 103 har tidigare utgjorts av rörläggningsfirma men idag pågår ingen
verksamhet på fastigheten. Det samma gäller byggnaden på Viveln 102 som
tidigare utgjorts av verksamheten Modul-konsult AB.

Byggnadskultur och gestaltning
Inom området finns idag lägre byggnader i 1- 2 våningar, de flesta utförda med
träpanel och anpassade efter småindustriverksamhet. Inom Skarpäng 62:13 står
moduler uppförda i vilka Milstenskolans huserar. I den södra delen, inom Viveln
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102 står en röd 1,5- plans villa i trä. Planområdet gränsar till ett större villaområde
i väster. I norr präglas villaområdet av bebyggelse från 1980-talet i 1-1,5 våningar
och i söder av radhus i två våningar från 80–talet.

Planområdet gränsar i väster till villa- och radhusområde från 1980-talet.

Viveln 102
Viveln 103

Bebyggelsen inom området utgörs idag av
enklare byggnader i plåt eller moduler. Dessa
byggnader föreslås rivas eller tas bort då
området föreslås bebyggas med radhus och
parhus.
Skarpäng 62:13
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Tillgänglighet
Området ligger i direkt anslutning till gång- och cykelstråk längs med Täbyvägen
samt i anslutning till busshållplats på Täbyvägen. Området söder och väster är
utbyggt med gångvägar som ansluter till Blockhusvägen, väster om området,
samt till Täbyvägen. Direkt norr om planområdet ligger Milstenskolan,
förskoleklass-årskurs 9, och väster om ligger förskolan Termiten.

Offentlig service
Inom gångavstånd finns Milstensskolan, årskurs F-9, och söder om området
ligger Täby Småskolan, årskurs F-1, Ljungmyrsskolan, årskurs 2-5 och
Skarpängsskolan, årskurs 7-9 samt Rösjöskolan F-6. Utöver ovan angivna ligger
även förskolan Ljusglimten om två avdelningar och förskolan Termiten om fyra
avdelningar väster om området. Söder om området, inom Ella gård, ligger även
Ellagårdsskolan F-6. Det finns behov av ytterligare förskole- och skolplatser inom
befintliga eller nya lokaler i området.

Kommersiell service
Söder om området inom Skarpäng centrum finns viss kommersiell service i form
av t.ex. matvarubutik, pizzeria, frisör, kiosk och tandläkare.

Planområdet ligger med närhet till Skarpäng centrum som har viss kommersiell service samt
med närhet till ett antal förskolor och skolor.
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet avgränsas av Täbyvägen i öst, Fjätursvägen i norr och
Blockhusvägen i väst. Täbyvägen är en viktig förbindelse inom kommunen men
också delregionalt mot Danderyd och Vallentuna. Hastigheten på Täbyvägen är
idag 50 km/tim. Fjätursvägen och Blockhusvägen är kommunala lokalgator. I
söder avslutas Blockhusvägen i en vändzon och övergår därefter till enskild väg,
som i söder är reglerad med en låsbar bom till Täbyvägen. Skyltad hastighet på
Blockhusvägen och Fjätursvägen är 30 km/tim. På Fjätursvägen finns två
farthinder i form av gupp förbi Milstensskolan, ett friliggande och ett i kombination
med ett övergångsställe.
Längs Täbyvägen går ett regionalt cykelstråk, som planeras att byggas ut till 4,3
meter för bättre standard. Gångbana finns på den västra sidan om körbanan
närmast planområdet. På Fjätursvägen finns gångbana på båda sidor om
körbanan. Dessa är dock smala med en bredd om ca 1,5 meter. På
Blockhusvägen finns en gångbana på den västra sidan om körbanan men
saknas i dagsläget på den östra sidan. På Fjätursvägen och Blockhusgatan sker
cykling i blandtrafik.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till busshållplatsen Milstensvägen på
Täbyvägen. Hållplatsen trafikeras av busslinje 611 mellan Täby kyrkby/Visinge
och Danderyd och avgår med kvartstrafik. För bussar i södergående riktning
ligger hållplatsen strax söder om korsningen med Fjätursvägen/Milstensvägen
och för bussar i norrgående riktning ligger hållplatsen strax norr om korsningen.
Permanenta cykelställ finns i anslutning till hållplatsen på den östra sidan om
Täbyvägen.

NATUR, PARK OCH REKREATION
Naturmiljö, mark och vegetation
Planområdet ligger med närhet till ett större grönområde, ca 600 m, ett
skogsområde med utpekade rekreativa värden. Denna del utgör en del av
Rösjöskilen. Kilen sträcker sig från området kring sjön Fysingen, ner mellan
Vallentunasjön och Norrviken, omfattar Rösjöområdet och avslutas vid Ekebysjön
i söder. Två värdekärnor inom kilen går att finna inom kommunens gränser. Den
av värdekärnorna som ligger närmst området är Rösjön som har ett varierat
landskap med barr- och lövskogar, sjöar och ett småskuret odlingslandskap och
betesmarker. I området ligger sjöarna Fjäturen och Rösjön samt den lilla
skogssjön Mörtsjön, som omgärdas av stor artrikedom. Fornlämningar som
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gravfält, runristningar och stensträngar går att finna i landskapet. Området har
stora sociala värden med ett rikt friluftsliv och där Roslagsleden passerar som en
viktig vandringsled.
Söder om området ligger även park- och naturområde i anslutning till Skarpäng
centrum. Park- och naturområdet utgör en del av det så kallade Mörtsjöstråket
som är ett gammalt vattenstråk mellan Mörtsjön och Värtan. Längs
Blockhusvägen, inom området, står en oxelallé om 12 st träd. I övrigt utgör
området till stora delar av hårdgjord mark, asfalterade och avgrusade ytor och
upplag av jordmaterial samt stora mängder med trädgårdsrelaterad utrustning

Planområdet ligger med närhet till Rösjökilen, ca 600 m, och söder om området ligger park- och
naturområde som ansluter till Skarpäng centrum.

och material. På mindre ytor finns inslag av tallar och lövträd. Mellan Skarpängs
62:13 och Viveln 103 finns ett litet område med tallar.
Topografin inom området varierar mellan +33 m.ö.h. och + 27 m.ö.h. från norr till
söder, som lägst ligger Viveln 102. Området sluttar även från öster till väster men
nivåskillnad om 2,5 – 3,5 m mellan Täbyvägen och Blockhusvägen. Den norra
delen av område ligger som en platå något högre än omgivningen.
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I norr gränsar området till ett område med högt kulturhistoriskt värde. Delar av
detta område är även utpekat som framtida markreservat i kommunens
översiktsplan.

Inom området finns enstaka områden
med uppvuxen vegetation. Mot
Blockhusvägen finns ett mindre parti
med tallar(bilden tv), inom Viveln 102
och 103 finns också större tallar.

Längs Blockhusvägen finns en oxelallé
om 12 st. träd. Det är även stora
nivåskillnader mellan väster och öster
vilket syns på bilden ovan (planområdet
är till höger i bild).
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Området utgörs till stora delar av
hårdgjord mark, asfalterade och
avgrusade ytor och upplag av jordmaterial
samt stora mängder med
trädgårdsrelaterad utrustning och
material. Bilden tv visar Skarpäng 62:13.

Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden och lösningar
Geoteknik
En geoteknisk och miljöteknisk undersökning upprättad 2016-08-29 av Sigma
civil visar på att jordlagerföljden består av fyllning på lera på morän på berg.
Lokalt har under torrskorpeleran ett lager lera påträffats. Dess mäktighet uppgår
till 0,5m och påträffades i nordvästra delen av undersökningsområdet inom
fastigheten Skarpäng 62:13. Morän ovan berg är klassificerad som en siltig
sandmorän. Förmodat berg har påträffats på ett djup varierande mellan ca 1-8m
under markytan med ett typiskt stoppdjup om ca 3-4m.
Grundvatten
Grundvattnet bedöms, generellt, ligga cirka 1,5 meter under markytan,
motsvarande nivå ca +30, inom undersökt område vilket baseras på mätning
utförd i samband med installationstillfället. Det rekommenderas att fler
grundvattenavvägningar utförs i installerade grundvattenrör för att erhålla en
säkrare bedömning av grundvattenytans läge.

Friytor, lek och rekreation
Inom kommundelen Skarpäng är tillgången till stora natur- och
rekreationsområden god. I anslutning till Skarpängsskolan, ca 200 meter söder
om området, finns en större stadsdelspark, Skarpängsparken, med gräsytor,
lekplats och idrottsmöjligheter. Detta område är också utpekat som ett
utvecklingsområde för park/natur i kommunens grönplan. Större område för
rekreation ligger inom ca 600 m, nordväst om området. En ny lekplats föreslås
uppföras inom området för de boende.
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Vattenområden och miljökvalitetsnormer
Området ligger inom avrinningsområde som avrinner till vattenförekomsten Stora
Värtan, vilket också dagvattnet från området avleds till. Enligt
statusklassificeringen som utförs av Vattenmyndigheterna så har Stora Värtan
idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljöproblemen är
övergödning och syrefattiga miljöer samt miljögifter. Inom Täby kommun utgör
dagvattnet en betydande del av bidraget av både kväve och fosfor till recipienter.
Miljökvalitetsnormen för vattenförekomstens ekologiska värden är satt i till god
status med tidsundantag till 2027 på grund av naturliga förhållanden med
problematiken kring övergödning runt om Östersjön och det faktum att det tar
lång tid att se en förbättring i ekosystemet trots att nödvändiga åtgärder har
gjorts. Miljökvalitetsnormen god kemisk status är satt till 2021. Undantag har
lämnats för Tributyltenn-föreningar (TBT) som har fått en tidsfrist till 2027. Mindre
stränga krav gäller för kvicksilver och dess föreningar, samt bromerad difenyleter.
För dessa anses det vara tekniskt omöjligt att uppnå god status till 2027. De
nuvarande halterna av kvicksilver (december 2015) får dock inte öka. Samma
krav gäller för bromerade difenyleter, PBDE (bromerade flamskyddsmedel). TBT
har en tidsfrist till 2027 sats då god kemisk status ska vara uppfyllt. Men åtgärder
behöver vidtas omgående för att det ska vara möjligt.
En dagvattenutredning för området har tagits fram av Sigma Civil AB, 2017-0516, som undersöker möjligheten till infiltration, fördröjning och rening inom
fastigheten. Planen får inte riskera en försämring av statusen för Stora Värtan
eller grundvattenförekomsten Täby-Danderyd, vilken planområdet är beläget
ovanpå, så att MKN riskeras att inte uppnås inom utsatt tid.
Grundvattenförekomsten Täby-Danderyd har idag god kemisk och kvantitativ
status, men riskerar att inte uppfylla miljökvalitetsnormen god kemisk status till
2021. Det beror på förhöjda värden av klorid, sulfat, natrium, konduktivitet, och
bekämpningsmedel och mycket stor potentiell föroreningsbelastning. Även
klorerade lösningsmedel är uppmätta. Genom risken omfattas därmed
grundvattenförekomsten av miljökvalitetsnormer och krav på åtgärder för att
komma till rätta med riskerna.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdets fastigheter försörjs genom kommunalt vatten och avlopp. VAledningarna är belägna norr om planområdet i Fjätursvägen och längs
planområdets västra sida, i Blockhusvägen med dess förlängning ned till
Täbyvägen. De ingående fastigheterna utgörs av stora hårdgjorda ytor med flack
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lutning som avvattnar planområdet mot Blockhusvägen. Planområdets dagvatten
avleds vidare, via ledning till recipienten Stora Värtan.
Området uppfyller SSBF ställde krav på maximalt avstånd för konventionella
brandposter. Brandposterna i området uppfyller även kraven för ”områdestyp 1)
Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, villor, Radhus och Kedjehus” allt enligt
Brandförsvarets dokument ”VL2014-12”.

Ledningar- el, tele m.m.
Ledningar för el och tele ligger i Fjätursvägen och Blockhusvägen. Väster om
Blockhusvägen, inom fastigheten Skarpäng 60:19, finns en nätstation från vilken
fastigheterna i söder, Viveln 102-103 är anslutna med el. Elledning från
nätstationen och ledningar i Blockhusvägen korsar Viveln 103 och Täbyvägen
och ansluter till ledningar i Ellakroksvägen öster om området. Söder om området,
i befintlig gång- och cykelväg, ligger teleledningar.

Värme
Området är inte anslutet till fjärrvärmenätet och fjärrvärmenätet kommer i
dagsläget inte att byggas ut till området.

Avfall
Avfallshanteringen inom planområdet skall uppfylla Täby kommuns
avfallsföreskrifter, arbetsmiljöverkets riktlinjer för hämtning och lämning av avfall
och sträva mot målen i kommunens avfallsplan. Matavfall bör sorteras ut från
brännbart restavfall. Förpackningar och tidningar kan lämnas vid närmsta
återvinningsstation men om anläggningsbeslutet i en eventuell förening tillåter att
föreningen handhar avfall skulle det vara möjligt att boende själva sortera ut detta
i ett separat återvinningshus. Andra tjänster som exempelvis grovavfall,
trädgårdsavfall eller elavfall kan nyttjas i enlighet med den abonnemangsform
som gäller för fastigheterna.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Förorenad mark
Inom planområdet har det historiskt sett i enlighet med Länsstyrelsens uppgifter
om potentiellt förorenade områden, inte bedrivits någon miljöstörande
verksamhet. På fastigheten idag bedrivs endast verksamhet i den norra delen
med en skola och Bokdals Trädgårdsanläggningar AB. Bokdals köpte fastigheten
i nordost av Sellbergs år 2000, som använt tomten för uppställning av fordon. I
den södra och mellersta delen finns två kontorsbyggnader kvar från tidigare
verksamhet, men båda står idag tomma.
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Sigma Civil har utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning (Mifo 1 och 2)
i september 2016 och en kompletterande provtagning i november 2016. Inom
Bokdals fastighet ska det enligt uppgift finnas en tank och ett miljörum som inte
har nyttjats sedan köp. Placeringen av tanken har inte kunnat definieras, men
den tros ligga nedgrävd i nordost på den södra sidan om byggnaden. Södra
Roslagens miljö- och hälsa har inga uppgifter om tanken och tankens placering.
Sellbergs har heller inte kunnat verifiera placeringen av en eventuell tank.
Borrplan med påträffade föroreningar.

Då det förekommer fyllning inom området kan det
Färgsättningen visar om halten överskrider
eller underskrider riktvärden.
historiskt sätt finnas föroreningar associerade till dem.
Oljespill och läckage från uppställda fordon kan också
ha förekommit inom planområdet. Totalt har
provtagning i jord utförts i 36 punkter och grundvatten i
en punkt, se situationsplan nedan. Prover analyserades
m a p alifater, aromater, BTEX (Bensen, Toluen,
Ethylbensen och Xylener), PAH:er (Polycykliska
aromatiska kolväten) och metaller. För grundvatten undersöktes även
kloridhalten. Även asfaltsprover har analyserats i ett antal punkter. Innehåll av
PAH:er i asfalt har påvisats i X utav totalt X analyserade prover.
Inga förhöjda halter analyserades i grundvattnet, förutom för nickel som bedöms
som ”måttlig halt” vid jämförelse med SGUs bedömningsgrunder för dricksvatten.
För metallhalten överskreds inte KM (känslig markanvändning) i någon punkt.
PAH:er och oljeföroreningar förekommer i förhöjda halter, främst inom områdets
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norra del. Halter överskrider KM (känslig markanvändning) i tolv punkter. I fyra
provpunkter förekommer halter av PAH:er över MKM (mindre känslig
markanvändning). Inga halter över FA (farligt avfall) har analyserats inom
provpunkterna i planområdet.

Radon
En översiktlig markradonundersökning har utförts av Sigma Civil AB, 2016-09-05.
Resultatet från mätningar i mark visar på radonhalter inom intervallet 2-50
kBq/m3, vilket motsvarar låg- till normalradonmark.

Risk för skred
Det råder inga generella stabilitetsproblem inom området (Sigma Civil AB, 201605-27). Området bedöms kunna fyllas upp med upp till en meter mineraljord (20
kPa) utan att skadliga sättningar uppstår eller påverkar underliggande ledningar.
I nordväst där lera påträffats uppskattas sättning till 2 cm vid uppfyllning med 0,5
m.

Farligt gods
Det finns ingen transportled för farligt gods i närheten av planområdet.

Buller
Planområdet utsätts för trafikbuller från Täbyvägen. I planområdets östra delar,
närmast vägen, uppgår den ekvivalenta bullernivån till upp emot 65 dB(A). Även
Fjätursvägen kan komma att bidra med visst trafikbuller i framtiden när
Gripsvallsområdet, norr om planen, exploateras.
På Täbyvägen finns en busshållplats i södergående riktning i höjd med Skarpäng
62:13. I dagsläget trafikeras den av buss 611 (i rusningstrafik avgångar var fjärde
minut) och 695 (halvtimmes nattrafik). Bussarnas inbromsning och acceleration
ger förhöjda maximala bullernivåer, liksom lågfrekvent buller och i vissa fall
vibrationer.

Miljökvalitetsnormer
I och med att planområdet förändras riskerar förutsättningarna för
vattenförekomsterna att inte uppfylla miljökvalitetsnormerna. I detaljplanen ska
det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har iakttagits och att planen inte
medverkar till att miljökvalitetsnormerna överträds.

FORNLÄMNINGAR
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet

RIKSINTRESSEN
Området berör eller omfattar inga riksintressen.
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PLANFÖRSLAGET
BEBYGGELSE
Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Förslaget omfattar bebyggelse i 2-3 våningar för bostadsändamål i form av
radhus och sammanbyggda småhus. Centralt i området och intill Täbyvägen
föreslås även plats för ett gemensamhetshus som kan användas för teknik för
solcellsanläggningen, miljöstuga för alla fraktioner utom hushållssopor samt en
verkstad för redskap, cykelreparationer och liknande. Yta för lekplats,
odlingslotter och rekreation föreslås placeras centralt i området i anslutning till
Blockhusvägen och regleras med prickad mark samt ändrad lovplikt som innebär
att marklov krävs för trädfällning av oxel och tallar.

Förslaget
omfattar
bostadsbebyggel
se, radhus och
kedjehus, om 2-3
våningar.
Gestaltningsprinc
ipen för området
är att radhus om
tre våningar
vänder sig ut mot
omgivningen,
Täbyvägen och
Fjätursvägen och
bebyggelsen
trappas ner till
två våningar mot
befintlig
bebyggelse i
väster.
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Byggnadskultur och gestaltning
Förslaget omfattar småhusbostadsbebyggelse i form radhus och sammanbyggda
småhus (kedjehus, parhus) om 2-3 våningar. Gestaltningsprincipen för området
är att radhus om tre våningar vänder sig ut mot omgivningen, Täbyvägen och
Fjätursvägen och bebyggelsen trappas ner med sammanbyggda småhus i två
våningar mot befintlig bebyggelse i väster. Detta stimulerar stadsdelens
mellanrum och ger mer liv och upplevd närvaro.
Bebyggelsen mot Täbyvägen placeras parallellt med gatan för att skapa ett tydligt
gaturum och skapa förutsättningar för avgränsade och skyddade bostadsgårdar i
kvarterets inre. Detta regleras i områdets nordöstra del mot Täbyvägen med
placeringsbestämmelsen p1. I den södra delen av området är föreslagen
bebyggelsen reglerad som sammanbyggda småhus upp till två våningar.
Bebyggelsens placering regleras med bestämmelsen p2. Syfte är att skapa en
gemensam fasad mot Täbyvägen och bidra till ett förstärkt gaturum. Planen
möjliggör för en friare placering i södra delen av området för att ge möjligheten till
en större variation men det finns ramar avseende bebyggelsens volym, placering
och egenskaper. På detta sätt tillförs gaturummen fler intryck och mer liv och
samtidigt tillförs bostäder och byggnader en extra kvalitet med uteplatser som
ordnas in mot gården.
Mot Blockhusvägen och inne i området föreslås sammanbyggda småhus upp till
två våningar.
Bebyggelsens typ, volym, höjd, placering, och största exploateringsgrad regleras
i planen för att säkerställa att planförslaget bidrar till ett mångfacetterat
stadslandskap som förstärker områdets kvaliteter och karaktärsdragen. Material
och färg regleras inte i detaljplanen. Större träd och oxelallén längs
Blockhusvägen, som sparas och får ett skydd i planen, bidrar till med att ta ned
byggnadsvolymer och verkar som insynsskydd mot Blockhusvägen.
Gestaltningskoncept
I den södra delen av området är föreslagen bebyggelsen utformad som parhus i
två våningar, indragen andra våning mot väster för att möta befintlig
villabebyggelse väster om Blockhusvägen. Fasader föreslås i trä i en färgskala
av svart och ockra.
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Bebyggelsen i den norra delen är utformade som radhus i tre våningar, med den
tredje våningen indragen med terrass mot söder respektive väster, längs
Fjätursvägen och Täbyvägen. Tomterna har rejält tilltagen förgårdsmark. Fasader
föreslås utformas i trä i en färgskala av mörkgrå och vita färger samt med inslag
av ockra.
Mot Blockhusvägen och inne i området, norra delen, föreslås kedjehus i två
våningar. Kedjehusen mot Blockhusvägen föreslås uppföra med fasader i trä i en
faluröd färgskala och de mindre kedjehusen mitt i området ligger i dubbla rader
och föreslås uppföras med fasader i trä och i vit färgskala. Kedjehusen är
sammankopplade med spaljétak under vilka det finns plats för bilparkering.
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Samtliga bebyggelsetyper har förråd på tomterna, sammanbyggda med
huvudbyggnaden men även sammanbyggda i tomtgräns.
Sol- och skuggutredning
För förslaget har en sol- och skuggstudie tagits fram av White arkitekter. Den
visar på att den föreslagna bebyggelsen kommer att ha en begränsad
skuggningspåverkan på omkringliggande bebyggelse. Bebyggelsen har även
placerats på ett sådant sätt att skuggpåverkan mellan huskropparna inom
planområdet är relativt liten.

Tillgänglighet
Den föreslagna bebyggelsen och kvartersmarken ska ges god tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
Den idag enskilda vägen, i Blockhusvägens förlängning, föreslås bli allmän gata.
En ny gångbana föreslås byggas längs denna gata och den kommer anslutas till
den befintliga gång- och cykelbanan söder om planområdet. Det föreslås även en
ny gånganslutning i mitten av planområdet som skapar en ny koppling mellan
Blockhusvägen och Täbyvägen. Allt detta bidrar till att göra området mer
tillgängligt för gående och cyklister och säkerställa en trafiksäker koppling mellan
Milstensskolan i norr och Skarpängsparken i söder. Kommunen ansvarar för att
tillgängligheten ska vara god inom den allmänna platsen. Inom området föreslås
gångvägar ansluta till gång- och cykelväg vid Täbyvägen, till gångbana på
Fjätursvägen samt till Blockhusvägen.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdets gatuanslutning sker vid Blockhusvägens vändplan ungefär i mitten
av planområdet. Gatan föreslås bli 5,5 meter bred med en 2,5 meter gångbana
på den norra sidan. Gångbanan förlängs till Blockhusvägen som kompletteras
med en gångbana om 2,5 meter på den östra sidan mellan planområdets tillfart
och Fjätursvägen. För att få plats med gångbanan behöver Blockhusvägens
bredd minskas från 6 meter till 5,5 meter. Att smalna av gatan bedöms ge en
bättre anpassning till skyltad hastighet på Blockhusvägen.
Inom planområdet föreslås den gemensamma tillfartsgatan övergå till en
enkelriktad gatuslinga i den norra delen av planområdet. Den enkelriktade
gatuslingan föreslås bli 3,5 meter bred med 1,0 meter breda skyddsremsor på var
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sida. Skyddsremsona är tänkta för snöupplag och gatubelysning med mera men
kommer i kurvorna att behöva nyttjas av sophämtningsbilen och andra större
fordon upp till 10 meter längd, som är den längd på fordon som gatorna i området
föreslås dimensioneras för. Gatan föreslås utan gångbanor och nyttjas som
blandtrafik där man både kör, går och cyklar.
Den idag enskilda vägen, i Blockhusvägens förlängning, föreslås bli allmän gata.
Via denna gata sker anslutning till planområdets södra del. Gatans anslutning till
Täbyvägen i söder föreslås även i fortsättningen att regleras med en bom för att
förhindra att anslutningen används av obehöriga fordon men möjliggör samtidigt
passage för sopbil. Gatan föreslås bli 5,5 meter bred med en 2,5 meter bred
gångbana på den östra sidan vilken ansluter till den befintliga gång- och
cykelbanan söder om planområdet. Gångbanan föreslås utformas genomgående
i korsningen med tillfartsgatan till planområdets norra del, via upphöjning över
körbanan, och ansluter därmed till den föreslagna gångbanan längs
Blockhusvägens östra sida.
Att den enskilda gatan i Blockhusvägens förlängning övergår till att bli allmän
gata är positivt av flera anledningar. Exempelvis underlättas den kommunala
servicen i området så som avfallshanteringen. Att gatan blir allmän är även en
viktig förutsättning för att säkerställa den föreslagna gångbanan som kopplar
samman den befintliga gång- och cykelbanan söder om planområdet med den
befintliga gångbanan på Fjätursvägen.
För att barnen som rör sig till och från Milstensskolan ska få en säker skolväg är
det också viktigt att skapa en säker passage över Fjätursvägen.
Inom ramen för framtagandet av planförslaget har en framkomlighetsstudie i
närliggande korsningspunkter genomförts (2016). Detta för att se om den trafik
som genereras av planområdet kan hanteras med befintliga
korsningsutformningar. Studien visade på att korsningen
Täbyvägen/Fjätursvägen/Milstensvägen på sikt (2030) kommer att behöva
byggas om. Studien visade dock på att detta behövs på sikt även om
planområdet inte byggs ut. Framkomlighetsstudien visade att en ombyggnad till
cirkulation och signalreglerad fyrvägskorsning ger god kapacitet även 2030. Detta
bör studeras närmare i ett senare skede, men av ovan nämnda utformningar är
signalreglerad fyrvägskorsning att föredra då Täbyvägen är dubbelfilig.
Ombyggnad till cirkulationsplats innebär obevakade övergångsställen över
dubbla körfält vilket inte är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. En signalreglerad
korsning innebär att även övergångsställena blir signalreglerade vilket är positivt
för både trafiksäkerheten och tryggheten. Övriga korsningar i anslutning till
planområdet visade inte på några framkomlighetsproblem.
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För att göra området mer tillgängligt för gående och cyklister föreslås två
gånganslutningar till Täbyvägen. Den ena föreslås i den norra delen av
planområdet i höjd med busshållplatsen i södergående riktning. Den andra
gånganslutningen föreslås i mitten av området och regleras även som området
tillgängligt för allmännyttig gång- och cykeltrafik. Detta länkar ihop gångstråk
mellan Blockhusvägen och Täbyvägen och tillgängliggör området för gående och
cyklister samt minskar avstånd till busshållplatserna längs Täbyvägen för boende
väster om planområdet. Genom att erbjuda högkvalitativa gång- och
cykelförbindelser kan fler välja bort bilen som vardagsfärdmedel som innebär en
förbättrad framkomlighet på våra vägar och gator, mindre miljöpåverkan och en
tryggare trafikmiljö för alla.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till busshållplatsen Milstensvägen på
Täbyvägen som trafikeras av busslinje 611 mellan Täby kyrkby/Visinge och
Danderyd och avgår med kvartstrafik. Den nya gånganslutningen i mitten av
planområdet förbättrar tillgängligheten till busshållplatsen från befintlig
bebyggelse i väster.

Parkering, varumottagning, utfarter
Planområdet ligger i zon C enligt Täby kommuns parkeringsstrategi. Normen för
småhus med egen parkering uppgår till 10 bilplatser/ 1000 kvm BTA. Området
består av 55 småhus med totalt 8393 kvm BTA, vilket innebär ett behov av 84
bilplatser. 1-2 bilplatser anordnas inom tomtmark för respektive hus vilket innebär
76 bilplatser. Resterande platser som behövs för att uppfylla normen anordnas
utanför tomtmark i områdets norra del.

NATUR, PARK, REKREATION
Natur- och parkmiljö
Planområdet ligger nära till ett större grönområde som utgör en del av
Rösjöskilen. Söder om området ligger även park- och naturområde i anslutning till
Skarpäng centrum som utgör en del av det så kallade Mörtsjöstråket.
Längs Blockhusvägen, inom området, står en oxelallé om 12 st träd. Dessa träd
är biotopskyddade och föreslås sparas. En planbestämmelse om ändrad lovplikt
införs på plankartan och den innebär att marklov krävs för trädfällning av oxel och
tallar inom utpekat område. Detta säkerställer att områdets träd ska skyddas
eftersom de är ett viktigt inslag i stadslandskapet.
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Geotekniska lösningar
En geoteknisk och miljöteknisk undersökning upprättad 2016-08-29 av Sigma
civil visar att grundläggning av hus bedöms kunna ske på valfritt sätt direkt i
mark. Plattgrundläggning kan utföras som helgjuten bottenplatta eller
längsgående balkar (ram). Det råder inga generella stabilitetsproblem inom
området.
För fortsatta arbeten rekommenderas att jord-bergsondering utförs inom de
områden där sonderingsstopp påträffats inom 2m djup för att konstatera om
bergschakt erfordras för grundläggning och ledningsförläggning. Vidare
rekommenderas även komplettering med hejarsondering och CPT för
bestämning materialegenskaper hos friktionsjord och lera.

Friytor, Lek och rekreation
Planförslaget skapar goda förutsättningar för stora friytor i området och ger stor
frihet till deras lokalisering. Yta för lekplats, odlingslotter och rekreation föreslås
placeras centralt i området i anslutning till Blockhusvägen och regleras i planen
med prickad mark samt ändrad lovplikt som innebär att marklov krävs för
trädfällning av oxel och tallar.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Planområdet kommer försörjas med kommunalt vatten och avlopp

Ledningar
Ellevio AB har ett större 11 kV och 0,4 kV ledningstråk igenom planområdet.
Stråket kommer att behöva flyttas och därför regleras ett u-område i planens mitt.

Värme
Uppvärmning av föreslagen bebyggelse föreslås ske via enskilda värmepumpar
till respektive bostad.

El
Området ansluts till befintligt eldistributionsnät. Veidekke har även utrett genom
Eneco, 2016, möjligheten till solceller på taken på föreslagen bebyggelse.
Solcellerna skulle i så fall kunna stå för produktion av el motsvarande ca 70 % av
föreningens årsförbrukning, eller 168 kW. För att uppnå motsvarande kapacitet
har all tillgänglig takyta utnyttjats för solelproduktion. En del av elen produceras
under tider då den inte kan förbrukas i föreningen och skulle då kunna lagras,
förslagsvis i batterier, eller matas på elnätet där den kan säljas till en elhandlare.
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Avfall
Avfalls ska tas omhand enligt kommunens avfallsplan.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA STÖRNINGAR OCH RISKER
Förorenad mark
I samband med framtagandet av detaljplanen har en miljötekniskutredning samt
en komplettering gjorts för området.
Utifrån erhållna analysresultat bedöms att marken inom delar av de aktuella
fastigheterna är förorenad och måste saneras för att anses lämplig för den
markanvändning som angivits i detaljplaneförslaget. Vid en sanering av
påträffade markföroreningar bedömer kommunen att området bli lämpligt för
bostäder.
Inga förhöjda halter analyserades i grundvattnet, förutom för nickel som bedöms
som ”måttlig halt” vid jämförelse med SGUs bedömningsgrunder för dricksvatten.
För metallhalten överskreds inte KM (känslig markanvändning) i någon punkt.
PAH:er och oljeföroreningar förekommer i förhöjda halter, främst inom områdets
norra del. Halter överskrider KM (känslig markanvändning) i tolv punkter. I fyra
provpunkter förekommer halter av PAH:er över MKM (mindre känslig
markanvändning). Inga halter över FA (farligt avfall) har analyserats inom
provpunkterna i planområdet.

Borrplan med
påträffade
föroreningar.
Färgsättningen
visar om halten
överskrider eller
underskrider
riktvärden.

Sida 33 av 51

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 357/2012-20 | 207-05-30, rev 2017-09-21

Ytterligare undersökning är nödvändig för att avgränsa föroreningarna i plan och
djupled inom det område i nordväst som ännu inte är tillgängligt, se situationsplan
ovan. Om föroreningar påträffas här ska även denna del ingå i den
efterbehandlingsplan och kostnadsbedömning som har tagits fram av Sigma
Civil, 2017-05-24, för det nordvästra området som bedömts förorenat. En
schaktsanering i rutsystem om 10 m x 10 m föreslås och framtagande av
platsspecifika riktvärden. Kompletterande prover är inskickade till ackrediterat
laboratorium för analys och avgränsning i djupled där det inte gått att avgränsa i
redan provtagna punkter. Resultatet från kompletterande analyser och
provtagningar kommer att arbetas in i efterbehandlingsplanen.
Utredningar och efterbehandlingsplan ska visa att marken går att sanera till den
nivå som markens planlagda ändamål kräver. För att säkra att efterbehandling
genomförs införs en planbestämmelse om att sanering ska vara genomförd innan
startbesked kan ges. I efterbehandlingsplanen ska även hantering av eventuellt
upp kommet schaktvatten och kontroll av detta ingå. Provtagning av schaktbotten
och schaktväggar skall genomföras efter genomförd sanering. Analysresultatet
ska kommuniceras med och godkännas av Södra Roslagens miljö och hälsa
(SRMH) innan återfyllning får påbörjas. Innan saneringen påbörjas ska
efterbehandlingsplanen (inkl. schakt- och masshanteringsplan) godkännas av
Täby kommun och SRMH och bindas till exploateringsavtal. Exploateringsavtal
tecknas mellan fastighetsägaren och Täby kommun innan detaljplan antas.
Framtagen riskbedömning med åtgärdsförslag ska kompletteras med de
områden som inte tidigare kunnat provtas, t.ex. under byggnader, jord- och
stenmassor för utvärdering av lämpligt åtgärdsförslag innan påbörjad sanering.
För att säkerställa att marken är lämplig för den markanvändning som angivits i
detaljplaneförslaget införs en planbestämmelse på plankartan som ställer som
villkor att marken måste saneras för att startbesked ska kunna ges (PBL 4 kap.
14 §).

Radon
Nya byggnader ska uppföras enligt radon skyddat utförande. Radon skyddat
utförande innebär att golv och väggar görs täta mot marken. Byggnaderna bör
uppföras så att sättningar och sprickor i byggnaden undviks samt att alla rör
genomföringar i byggnadens bottenplatta tätas.
Efter byggnadens färdigställande ska en kontroll av radongas i inomhusluften
genomföras. För nybyggda byggnader får radonhalten i inomhusluften inte
överstiga 200 Bq/m3 (Regelsamling för byggnad, BFS 2011:26; BBR 19, avsnitt
BBR 6:23, Boverket 2012)
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Risk för skred
Det råder inga generella stabilitetsproblem inom området (Sigma Civil AB, 201605-27).

Farligt gods
Det finns ingen transportled för farligt gods i närheten av planområdet.

Buller
Planområdet utsätts för trafikbuller från Täbyvägen. I planområdets östra delar,
närmast vägen, uppgår den ekvivalenta bullernivån till upp emot 65 dB(A). Även
Fjätursvägen kan komma att bidra med visst trafikbuller i framtiden när
Gripsvallsområdet, norr om planen, exploateras.
Stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformning av byggnader, samtidigt som
man vill skapa en mer stadslik karaktär mot Täbyvägen har byggnaderna fått
verka som en bullerskärm mot Täbyvägen. Istället för ett bullerplank har
byggnaderna skjutits mot Täbyvägen för att göra Täbyvägen mer attraktiv att
färdas till fots eller med cykel längsmed, se situationsplan nedan. Fasaderna ska
skapa liv längs med Täbyvägen för att öka tryggheten men också verka som ett
bullerskydd mot övrig bebyggelse inom planområdet.
I den för området framtagna bullerutredningen(Åkerlöf Hallin Akustik, 2017-0515) har det med föreslagen byggnadsutformning och planlösning visat att god
ljudkvalitet kan erhållas. Cirka hälften av bostäderna får högst 55 dB(A)
ekvivalentnivå vid alla fasader. Övriga bostäder får högst 55 dB(A) ekvivalent och
70 dB(A) maximal ljudnivå utanför minst hälften av bostadsrummen.
Åtgärder som föreslås i bullerutredningen för att inneha önskade ljudnivåer enligt
bestämmelserna i MB förordningen (2015:216) är följande (förslag ur
Bullerutredningen, Åkerlöf Hallin akustikkonsult AB, 2017-05-15):
Byggnadskonstruktioner och utformning
 Fönster, uteluftdon och ytterväggar dimensioneras så att trafikbullernivån
inomhus blir högst motsvarande Ljudklass B.
Lokala bullerskydd
 Uteplatserna till några bostäder förses med lokala bullerskyddsskärmar.
Detta regleras även på plankartan med bestämmelsen m1 för del av
planområdet som är utsatt mot Täbyvägen för att säkerställa en bra
bullermiljö utomhus.
 Tak med ljudabsorbent över uteplatser på gårdssidan.
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Gemensam eller enskilda uteplatser med högst 70 dB(A) maximal och 50 dB(A)
ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården eller på byggnadernas gårdssida.
Dessa uteplatser behöver troligen tak med ljudabsorbent för att avskärma
bullerregnet. Det är därför viktigt att detaljplanen tillåter uteplatser med tak. I de
beräknade och redovisade nivåerna i bullerutredningen har hänsyn tagits till
buller från all trafik, alla frekvenser, samt exempelvis ljudreflexer i andra
byggnader och bullerregn.
I utredningen har planlösningar föreslagits utifrån vad byggherren i dag bedömer
motsvarar efterfrågan. Utredningen redovisar endast exempel på lägenhetsplaner
och i bygglovskedet kan efterfrågan vara annorlunda och andra planlösningar
vara aktuella.
Påverkan på nuvarande bebyggelse bedöms medföra en viss ökning av trafiken
på Blockhusvägen, samtidigt skärmar den nya bebyggelsen buller från
Täbyvägen. För den nuvarande bebyggelsen längs den norra delen av
Blockhusvägen beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån minska med upp till 6
dB(A) och för den nuvarande bebyggelsen i den södra delen med upp till 9
dB(A). I de båda fallen blir ekvivalentnivåerna lägre än 55 dB(A).

Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer
En dagvattenutredning har tagits fram av Sigma Civil AB (2016-11-30, rev 201705-16) och beskriver hur dagvatten ska omhändertas, fördröjas och renas inom
fastigheten. Utredningen ska också visa hur dagvattnet från området påverkar
kvalitetsfaktorer för bedömning av MKN för vatten.
Två huvudsakliga fördröjningsmagasin föreslås med en geografisk uppdelning av
området i två delar, norra och södra. Detta med hänsyn till områdets topografi.
Fördröjningsmagasinen ska i första hand varar av typen vegetationslösning,
öppen lösning, i enlighet med Täbys dagvattenstrategi. Detta har bedömts möjligt
för den norra delen, där en växtbädd föreslås som fördröjningslösning. I den
södra delen föreslås istället en sekundärlösning av typen perkolationsmagasin,
på grund av utrymmesbrist. Ett fullständigt omhändertagande av dagvatten inom
området är svårt att realisera. Däremot är de föreslagna fördröjningslösningarna
tillräckliga för att klara de dimensionerande flödena i Täbys dagvattenstrategi,
samt kunna hantera extrema regntillfällen, se figur nedan över sekundära
flödesvägar. Lösningarna innebär att mängden dagvatten som kommer att
belasta det allmänna dagvattensystemet kommer att minska med 70 % jämfört
med nuvarande förhållanden (Sigma Civil, 2017-05-16). Övriga
fördröjningsåtgärder som är aktuella för området är takavvattning till grönytor,
skelettjordsanläggningar, permeabel asfalt och gräs armering. Infarter föreslås
förses med 30 % genomsläppsyta.
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Beräkningar av föroreningsbelastningen på recipienten före och efter
exploatering med föreslagna dagvattenlösningar har genomförts (Sigma Civil AB,
2017-05-16). Mängder och halterna av föroreningar i dagvatten minskar från
planområdet jämfört med nuläget i och med föreslagna dagvatten åtgärder med
växtbädd och perkolationsmagasin, se tabell 2a och b nedan. Dessutom kommer
saneringen av marken att minska risken för spridning av föroreningar till
recipienten. Bedömningen blir därför att detaljplanen inte kommer att påverka
recipienten negativt eller försvåra möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna för
Stora Värtan.
Tabeller nedan visar föroreningskoncentrationer och mängder i dagvatten från hela planområdet
före och efter genomförandet av planen och med föreslagna åtgärder (ur Dagvattenutredning,
Sigma Civil 2017-05-16).
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Tre lågpunkter finns idag inom området som man kommer behöva beakta vid
exploateringen. I planförslaget finns det inga lågt belägna ytor som kommer att
ansamla stora mängder vatten vid extrema regn. Vatten ansamlas istället utanför
planområdet i nordväst eller leds bort i sydvästlig riktning, se figur nedan över
sekundära flödesvägar.

Sekundära avrinningsvägar vid mycket stora regn (Sigma Civil, 2017-05-16).
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Vid detaljprojektering är det viktigt att marken utformas och höjdsätts så att
planerad bebyggelse inte riskerar att utsättas för översvämning. Detta säkerställs
genom att hålla avstånd mellan lägsta golvnivå i byggnaderna och marknivån i
respektive förbindelsepunkt.
Länshållningsvatten ska hanteras enligt kommunens tekniska handbok och i
enlighet med Käppalaförbundets riktlinjer. Inget länshållningsvatten får avledas till
spillvattenledning, utan Käppalaförbundets skriftliga medgivande. För utsläpp till
dagvattenledning ska först rening ske genom sedimentation samt vid behov även
oljeavskiljare. Förorenad mark inom området kan medföra att avledning avses
olämpligt, varför provtagning av länsvatten och godkännande från SRMH (Södra
Roslagens Miljö- och Hälsokontor), alternativt Käppalaförbundet, ska ske innan
avledning får genomföras.

Grundvatten och miljökvalitetsnormer
I och med att planområdet planeras för bostäder kommer marken inom
planområdet att saneras från förekommande föroreningar och därmed förbättra
förutsättningarna för grundvattenförekomsten att uppfylla miljökvalitetsnormen
avseende kemisk status. Sanering av mark i samband med exploatering är en del
i Lokala åtgärdsprogrammet för Täbys vattenförekomster som är under
framtagande. Övriga åtgärder som planeras för att säkra och förbättra kvalitén
inom grundvattenförekomsten är ökad tillsyn av verksamheter, omlokalisering av
miljöstörande verksamheter etc.
Den kvantitativa statusen bedöms inte påverkas av tänkt dagvattenhantering
inom området då stora delar, över 50 %, är genomsläppliga och dagvatten från
hårdgjorda ytor till stor del kommer att ledas till infiltrerbara ytor. Förutom att
dagvattenåtgärderna bidrar till fördröjning och rening av infiltrerat dagvatten,
bidrar de även till att bibehålla den naturliga vattenbalansen inom området.
Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av detaljplanen inte påverka
grundvattenförekomsten Täby Danderyd negativt eller försvåra möjligheterna att
miljökvalitetsnormerna innehas.

Brottsförebyggande åtgärder
Fler människor kommer att röra sig i området framförallt kvällstid vilket gör att
området kommer att uppfattas som tryggare. Området görs även mer tillgängligt i
och med föreslagen byggnation då området idag är instängslat med plank och
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staket med taggtråd. Genom att möjliggöra för bostäder i anslutning till
busshållplatsen bidrar också till att det upplevs som tryggare att vänta på bussen.
Hus mot Täbyvägen ska vara i stor del sammanbyggda och placeras parallellt
med gatan för att skapa ett tydligt gaturum samt möjliggöra en avgränsad och
skyddad bostadsgård i kvarterets inre. Förgårdsmarken mot Täbyvägen ska
utgöras av entréer, cykelparkeringar och planteringar som bidrar till flera
sinnesintryck och en befolkad och trivsammare stadsmiljö.

HÅLLBARHETSPROGRAM/MILJÖPROGRAM/KVALITETSPROGRAM
Exploatören ska arbeta med hållbarhetsmål enligt riktlinjer från kommunen.
Urvalet av fokusområden och mål utgår ifrån platsens egenskaper och syftet med
planen. För denna plan är de utvalda fokusområdena certifiering av byggnader,
energi- och klimatpåverkan, transporter, grönska och klimatanpassning,
avfallshantering samt hälsa och social hållbarhet. Under dessa rubriker
specificeras mål anpassade för just detta planområde. Bland annat planeras för
gemensam solcellsanläggning, gemensam lokal för verktyg, återvinning mm.
Dagvatten ska hanteras genom öppna system, s.k. raingardens med mycket
växtlighet. Multifunktionella ytor i norr och i söder ska kunna användas för
tillfälliga flödestoppar, men annars användas som lek- och samvaroyta.
Byggnaderna uppförs med trästomme med fasad i trä och de ska sträva efter att
uppnå Miljöbyggnad silver (svenskt certifieringssystem för byggnader inom
områdena energi, inomhusmiljö och material).
Hållbarhetsmålen hanteras inom planarbetet och redovisas delvis i
planbeskrivningen.
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PLANBESTÄMMELSER
Nedan redovisas plankartans bestämmelser med tillhörande förklaring och syfte.
Användningsbestämmelser

Förklaring/syfte
Allmän gata.
Blockhusvägens norra del blir bredare för att få plats med
en gångbana och den enskilda gatan i Blockhusvägens
förlängning övergår till att bli allmän gata. Detta syftar till att
angöra planområdets södra del och säkerställa kopplingen
mellan den befintliga gång- och cykelbanan söder om
planområdet med den befintliga gångbanan på
Fjätursvägen. En ny gångbana längs den nya allmänna
gatan kommer bidra till att barnen som rör sig till och från
Milstensskolan ska få en säker skolväg.

GATA

B

Kvartersmark för bostäder

Egenskapsbestämmelser
för kvartersmark

Förklaring/syfte

e1

e2

e3
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Största exploatering per bostadslägenhet är 70
kvadratmeter för radhus inklusive komplementbyggnader.
Egenskapsbestämmelsen reglerar största byggnadsarea för
bygglovspliktiga åtgärder och syftar till att effektivisera
markanvändningen med en exploatering rimlig för områdets
karaktär samt tydliggöra vad gäller för varje
bostadslägenhet för en enklare och mer effektiv framtida
bygglovshantering.
Största exploatering per bostadslägenhet är 96
kvadratmeter för sammanbyggda småhus inklusive
komplementbyggnader. Egenskapsbestämmelsen reglerar
största byggnadsarea för bygglovspliktiga åtgärder och
syftar till att effektivisera markanvändningen med
exploatering en rimlig för områdets karaktär samt tydliggöra
vad gäller för varje bostadslägenhet för en enklare och mer
effektiv framtida bygglovshantering.
Största exploatering per bostadslägenhet är 81
kvadratmeter för radhus inklusive komplementbyggnader.
Egenskapsbestämmelsen reglerar största byggnadsarea för
bygglovspliktiga åtgärder och syftar till att effektivisera
markanvändningen med en exploatering rimlig för områdets
karaktär samt tydliggöra vad gäller för varje
bostadslägenhet för en enklare och mer effektiv framtida
bygglovshantering.
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p1

p2

f1

f2

f3

m1

Prickmark betyder att marken inte får förses med byggnad
och syftar till att delvis reglera byggnadsplacering och
begränsa markens utnyttjande samt bidra till att en stor del
av marken ska kunna möjliggöra infiltration av dagvatten.
Korsmark betyder att endast komplementbyggnad får
placeras
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan reglerar höjd
på byggnader och anges i meter över nollplan på grund av
områdets mycket oregelbundna markförhållanden. Solceller
tillåts utöver högsta nockhöjd.
Bestämmelsen reglerar huvudbyggnaders placering i norra
delen av området mot Täbyvägen. Detta görs för skapa ett
tydligt och förstärkt gaturum. I kombination med
bestämmelsen f3 som reglerar att Täbyvägen ska utgöras
av entréer bidrar den till flera sinnesintryck och en befolkad
och trivsammare stadsmiljö med “ögon på gatan”.
Bestämmelsen reglerar huvudbyggnaders placering i södra
delen av området mot Täbyvägen. Detta görs för skapa ett
tydligt och förstärkt gaturum mot gatan men tillåter en större
flexibilitet jämfört med p1 för att möjliggöra för en större
variation. I kombination med bestämmelsen f3 som reglerar
att Täbyvägen ska utgöras av entréer bidrar den till flera
sinnesintryck och en befolkad och trivsammare stadsmiljö
med “ögon på gatan”.
Bestämmelsen reglerar byggnadstypen i norra delen av
området mot Fjätursvägen och Täbyvägen. Detta görs för
att säkerställa att området ska bebyggas med småhus samt
möjliggöra det för en avgränsad och skyddad bostadsgård
som kan uppnå bra bullermiljö i kvarterets inre.
Bestämmelsen reglerar byggnadstypen i nordöstra och
södra delen av området och säkerställer att fastigheterna
ska bebyggas med småhus och i linje med områdets
karaktär. Enligt Terminologicentrum TNC: Plan- och
byggtermer 1994, sammanbyggda småhus definieras som
småhus som är sammanbyggda direkt eller via garage,
förråd e.d. Exempel på sammanbyggda småhus är
kedjehus, parhus och radhus.
Bestämmelsen reglerar att entréer mot Täbyvägen ska
finnas. Detta syftar till att skapa flera sinnesintryck och en
befolkad och trivsammare stadsmiljö med “ögon på gatan”.
Dessutom möjliggör det för boende längs Täbyvägen att nå
gaturummet på ett enkelt sätt och kan bidra till att fler väljer
hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik.
Bestämmelsen reglerar att körbar förbindelse inte får
anordnas mot allmän plats.
Bestämmelsen reglerar att bullerskydd mot Täbyvägen ska
anordnas för att säkerställa att en bra bullermiljö för uteplats
ska kunna uppnås
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Administrativa
bestämmelser

Förklaring/syfte

Genomförandetid

Genomförandetid för planen är 5 år

a
Villkor för startbesked
u
x
g

Marklov krävs för fällning av oxel och tallar med
stamdiameter över 10cm på en höjd av 1 meter ovan mark.
Detta görs för att träden har stort naturvärde för närmiljön.
Bestämmelsen säkerställer markens lämplighet för
bebyggande genom att markföroreningar har avhjälpts
Området ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska
ledningar.
Bestämmelsen säkerställer att det ska finnas en passage
för allmännyttig gång- och cykeltrafik mellan Blockhusvägen
och Täbyvägen och bidrar till en förbättrad tillgänglighet.
Området ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning.

ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD
Nedan ges en sammanfattning av de ändringar som gjorts efter samrådet:











Planområdet har utökats och den idag enskilda vägen, i Blockhusvägens
förlängning, föreslås bli allmän gata för att koppla samman den befintliga
gång- och cykelbanan söder om planområdet med den befintliga
gångbanan på Fjätursvägen samt angöra planområdets södra del.
Bebyggelsen i södra delen av området har skjutits mot Täbyvägen för att
skapa ett tydligt och förstärkt gaturum och kvartersgatan parallell med
Täbyvägen har tagits bort. Områdets anslutning sker via Blockhusvägen.
Egenskapsgränsen i norra delen av området som är avsedd för radhus
justeras mot öster för att möjliggöra en kvartersbildning genom
byggnadsplaceringen. Detta bidrar till att en bättre bullermiljö kan skapas i
kvarterets inre.
Egenskapsgränser inuti planområdet justeras för att tydligare reglera
markens användning i kombination med prickad mark.
Plankartan kompletteras med administrativa samt administrativa- och
egenskapsgränser för att avgränsa olika område och tydliggöra vad som
gäller inom ett visst område på plankarta
Bestämmelser d1-d5 utgår eftersom de saknar stöd i Plan- och Bygglagen.
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Bestämmelser e1-e3 formuleras om och tydliggörs för att ha stöd i Planoch Bygglagen. De reglerar största exploateringsgrad per
bostadslägenhet för radhus och sammanbyggda småhus.
Bestämmelser e4-e5 utgår eftersom bebyggandets omfattning för
sammanbyggda småhus regleras med planbestämmelse e2 och markens
utnyttjande begränsas med prickad mark.
Marken som endast får förses med komplementbyggnad flyttas i öster och
intill Täbyvägen.
Bestämmelse om dagvatten utgår eftersom den saknar lagstöd.
Placeringsbestämmelser p1-p2 införs på plankartan för att reglera
byggnadsplaceringen mot Täbyvägen.
Bestämmelser f1-f3 formuleras om för att reglera byggnadstypen som
radhus och sammanbyggda småhus i olika delar av planområdet samt
reglera utformning för hus längs Täbyvägen med entréer mot allmän gata
i öster.
Nockhöjderna justeras inom vissa delar av området efter områdets
markförhållanden och höjdskillnaderna längs Täbyvägen. Antal våningar
som kan rymmas in, påverkas inte av de nya nockhöjderna.
Bestämmelser om skydd mot störningar utgår och detta regleras istället
genom planbestämmelser i detaljplanen som avser bostadsbyggnaders
placering och utformning. Bestämmelse m1 införs istället för del av
planområdet och den reglerar att bullerskydd ska anordnas mot
Täbyvägen.
Planens genomförande tid ändras till 5 år.
Ändrad lovplikt införs som administrativ bestämmelse för del av
planområde och den reglerar att marklov krävs för fällning av oxel och
tallar. Bestämmelsen n1 utgår eftersom ändrad lovplikt anses ge tillräckligt
skydd för bevarandet av träden.
Villkor för startbesked införs för att säkerställa att markföroreningar ska
avhjälpas innan startbesked för bostadshus ska kunna ges.
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar införs på
plankartan(u område).
Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik införs på plankartan(x
område).

ÄNDRINGAR INFÖR ANTAGANDE
Inför antagandet görs följande ändringar i planförslaget:
Plankartan:
 Inga ändringar har gjorts på plankartan.
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Planbeskrivningen och utredningar:
 Planbeskrivningen har kompletteras med förtydligande avseende
förorenad mark
 Trafikutredningen har kompletterats med rätt datum
 Planbeskrivningen har kompletterats med att Länshållningsvatten vid
byggnation inom området ska ske utifrån Käppalaförbundets riktlinjer.
 Planbeskrivningen har kompletterats med korrekt bild om
markägoförhållanden.
 Redaktionella ändringar i marginaler har gjorts
Ändringarna är inte av sådan omfattning att de nödvändiggör en ny
granskning.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
En ansökan om planbesked inkom till kommunen 2011-10-09. Beslut om
planläggning av området togs 15/10 2012 efter att det ursprungliga förslaget
återremitterats av kommunfullmäktige. Samråd planeras att hållas i februari 2017.
Därefter följer utställning i juli/augusti och antagande i november.
Utbyggnad av området påbörjas när detaljplanen vinner laga kraft och bygglov
beviljats. Utbyggnaden beräknas ta två år och påbörjas i början av 2019 och stå
klar i slutet av 2020.
Genomförandetiden är 5 år från det datum antagande av detaljplanen vunnit laga
kraft. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras
utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Den allmänna
platsmarken utgörs av en remsa gatumark i planens västra del, en del av
Blockhusvägen samt den södra halvan av Blockhusvägen. Den södra delen av
Blockhusvägen ägs idag av Vivelns samfällighetsförening och kommer att
regleras till kommunens gatufastighet. Den södra delen görs om till allmän
platsmark för att säkra åtkomsten till fastigheterna i planens södra del och för att
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säkra allmänhetens tillgång till Blockhusvägen som gångstråk till Milstensskolan.
Södra Blockhusvägen kommer att bräddas och förses med gatubelysning för att
den idag smala vägen ska uppgraderas till kommunens standard.
Kvartersgatorna och VA-anläggningarna inom området kommer att vara privata
och ägas och förvaltas av en för området upprättad bostadsrättsförening eller
gemensamhetsanläggning. All bebyggelse och därtill hörande anläggningar på
kvartersmark genomförs och bekostas av fastighetsägaren.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT
Kvartersmarken inom planen kommer att ägas och förvaltas av en
gemensamhetsanläggning eller bostadsrättsförening. För en
gemensamhetsanläggning gäller det alla gator, parkeringsplatser och grönytor
som ligger på kvartersmark utanför den enskilda bostadens fastighetsgräns.
Upprättas istället en bostadsrättsförening ägs även bostäderna av föreningen.
Genom fastigheten Viveln 103 går en elledning som ansluter till en nätstation
väster om området. Ledningen är upplåten med servitut till förmån för Ellevio
genom fastigheten. Planen har försetts med ett u-område för att fortsättningsvis
säkra ledningarna men den kommer att behöva omförläggas. Ett servitutsavtal
kommer att behöva skrivas mellan ledningsägaren och exploatören.
För genomförandet av planen behöver i övrigt inga rättigheter genom servitut
eller ledningsrätt upprättas.

AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
Preliminära kostnader under planprocessen
En preliminär bedömning av tidsåtgång för projektet är ca 850 timmar.
Avgift för detaljplanearbetet tas ut enligt fastställd taxa, via ytfaktor.
Plankostnadsavtal har tecknats med sökande.
Preliminära kostnader och finansiering för kommunen vid genomförande
Utifrån idag kända förutsättningar kommer den här planen inte innebära
kostnader för kommunen vid genomförandet.
Behov av fastighetsreglering och därmed anfallande kostnader
Fastighetsregleringsförättning genomförs av Lantmäterimyndigheten efter
ansökan från berörda fastighetsägare då detaljplanen vunnit laga kraft. Alla
kostnader i samband med fastighetsbildningen står fastighetsägaren för.
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Kommunen står för kostnaden för förrättningen av regleringen av allmän
platsmark.

Ramavtal och exploateringsavtal
Ett ramavtal har tecknats mellan kommunen, Veidekke Villatomter AB och
fastighetsägarna (Inkassofastigheter 102 AB, Ribu Fastighets AB och
Fastighetsbolaget Fjäturet AB). Ramavtalet reglerar rättigheter och skyldigheter
mellan parterna under detaljplanearbetet. I samband med antagandet av
detaljplanen kommer ramavtalet ersättas med ett exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet kommer att reglera exploatörens åtaganden i
genomförandet av detaljplanen samt kostnader som uppstår till följd av
nödvändiga arbeten på allmän plats.

Optionsavtal
Veidekke Villatomter AB har tillsammans med ovan nämnda fastighetsägare.
Avtalet ger Veidekke rätt att vid beslut om antagande av detaljplanen förvärva
fastigheterna Skarpäng 62:13, Viveln 102 och Viveln 103. Veidekke ges även rätt
att företräda fastighetsägarna under detaljplaneprocessen.

Övriga avtal
Plankostnadsavtal har tecknats med Veidekke Villatomter AB. Kostnaden för
planarbetet baseras på ytfaktor enligt äldre plan- och bygglovtaxa från 2011-0502 och uppgår till ca 550 000 kr. Veidekke Villatomter AB står för kostnader av
framtagandet av erforderliga handlingar.

AVGIFTER, INLÖSEN, ERSÄTTNING
Fastighetsägaren svarar för samtliga kostnader i samband med genomförandet
av detaljplanen vilket utöver plan- och förrättningskostnader omfattar bl.a. VAanläggningsavgift enligt gällande VA-taxa, bygglovsavgifter och kostnader för
anslutning till el och tele/fiber.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Fastighetsbildning
För genomförandet av planen ska ca 451 kvm mark i planens södra del som
tidigare varit allmän platsmark planläggas som kvartersmark. Marken ska
regleras till Viveln 102. Marken ägs idag av Täby kommun genom
gatufastigheten Skarpäng 60:19 och en samfällighet Skarpäng s:3.
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Fastighet

Avstår
allmän
platsma
rk
(kvm)

Avstår
kvartersma
rk
(kvm)

Skarpäng S:9

182

Skarpäng 60:19

29+240=2
69

Skarpäng 62:13
Viveln 102
Viveln 103
Viveln 56

Erhåller allmän
platsmark
(kvm

Erhåller
kvartersma
rk
(kvm)

695+298+200+201=1
394

201
298
200
695

451

(vivelns
samfällighetsföreni
ng)
Tabell 3. Redovisning av reglering av mark i samband med genomförandet av planen.

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
Inga kommunala investeringar i form av gatu- och va-anläggningar bedöms
krävas för genomförandet av ny detaljplan för Viveln 102, Viveln 103 och
Skarpäng 62:13. Kostnaderna för breddningen och nyanläggningen av södra
Blockhusvägen läggs på exploatören genom exploateringsavtalet. Framkommer
det under planarbetets gång att kompletteringar i t.ex. ledningsnätet eller andra
allmänna anläggningar är nödvändiga behöver kostnaden för dessa utredas
vidare och föras in i kommunens budgetarbete. Exempel på eventuella åtgärder
som kan föranleda kostnader för kommunen är en eventuell ny
korsningsutformning av Täbyvägen/Fjätursvägen som en följd av ökade
trafikmängder. Även andra förbättringsåtgärder på grund av ökade trafikmängder,
för att säkerställa goda förutsättningar att nå planområdet till fots, med cykel samt
med buss kan bli aktuella. Sådana åtgärder ligger dock utanför detaljplanen och
arbetet med dess framtagande. Upprättandet av detaljplanen samt erforderliga
utredningar ska bekostas av sökanden. Den tillämpbara taxan på projektet täcker
dock inte kommunens bedömda kostnader för planarbetet.
Kommunen kommer genom fastighetsreglering att avstå cirka 450 kvadratmeter
kvartersmark till ägaren av fastigheten Viveln 102. Kommunen kommer att
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ersättas för regleringen vilket kommer att generera ett positivt netto för
kommunen i samband med genomförandet av detaljplanen.

SOCIALA KONSEKVENSER
Ett tillskott på ca 55 nya bostäder innebär att fler människor rör sig till och från
kvarteret och därmed ökar tryggheten i området. Området öppnas även upp och
det finns möjlighet för fler att röra sig inom men också igenom området till t.ex.
busshållplats och regionalt cykelstråk längs Täbyvägen. Inom området, på
kvartersmark, är det även att en ny lekplats ska finnas.
Hus mot Täbyvägen ska vara i stor del sammanbyggda och placeras parallellt
med gatan för att skapa ett tydligt gaturum. Förgårdsmarken mot Täbyvägen ska
utgöras av entréer, cykelparkeringar och planteringar som bidrar till flera
sinnesintryck och en befolkad och trivsammare stadsmiljö. Att se och bli sedd är
ett minimalt krav för människors välbefinnande och känsla av trygghet.
Föreslagen bebyggelse kommer med sina fönster och upplysta entréer att ersätta
en industritomt och bidra till en ökad trygghetskänsla längs Täbyvägen.
Då en stor del av de som kommer flytta till planområdet förväntas vara
barnfamiljer kommer tillskottet av bostäder att öka belastning på närliggande
skolor och förskolor.

MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvenser av planens genomförande
Planförslaget medför att markanvändningen ändras och att byggnader
tillkommer. Området är i dag in stängslat och inte tillgängligt för allmänheten. Ny
bebyggelse har anpassats till omgivande höjder för att undvika påverkan på̊
områdets småhuskaraktär. Exploateringen påverkar landskapsbilden positivt
genom sin bebyggelsestruktur och lämnar möjlighet till bevarande av ett flertal
stora träd inom området och längs med Täbyvägen. Blockhusvägens oxelallé om
12 st. kommer också att sparas. De negativa konsekvenserna för områdets
naturmiljö̈ bedöms sammantaget bli små̊, då naturvärdena anses vara av mindre
betydelse inom planområdet.
Med den dagvattenhantering som föreslås inom planområdet bedöms flödet och
belastningen av näringsämnen och föroreningar till Stora Värtan bli lägre än
nuvarande belastning. Dagvattenåtgärderna medför att miljökvalitetsnormerna
kan uppnås. Då det förekommer förhöjda halter av markföroreningar inom
området bedöms planens genomförande innebära en förbättring av markmiljön
och således även belastningen av förorenande ämnen i dag-, mark och
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grundvatten, då området kommer att saneras ned till KM (Känslig
Markanvändning). De negativa konsekvenserna av detaljplanens genomförande
gällande risk kopplat till markföroreningar bedöms som små och tillfälliga.
Delvis kommer mer trafik och buller genereras i och med planförslaget och
framtida planering inom Gripsvallsområdet. I framkomlighetsstudie har de
närliggande korsningspunkterna studerats. Studien visade på att korsningen
Täbyvägen/Fjätursvägen/Milstensvägen på sikt (2030) kommer att behöva
byggas om. Övriga korsningar i anslutning till planområdet visade inte på några
framkomlighetsproblem. För att göra området mer tillgängligt för gående och
cyklister föreslås två gånganslutningar till Täbyvägen. Gånganslutningarna mot
Täbyvägen utformas så att bullerplankets effekt inte påverkas samtidigt som
sikten ska vara god och utformningen trafiksäker för att minska konfliktrisken.
Bullernivån för befintliga bostäder i området bedöms vara oförändrad, eller bli
något bättre då byggnader och bullerplank upprättas inom planområdet och
skärmar av området väster om Blockhusvägen. Riktvärden bedöms kunna
uppnås för de planerade bostäderna, genom föreslagna åtgärder.
De brottsförebyggande konsekvenserna av planförslaget är positiva genom att
planen bidrar till mer rörelse och aktiviteter inom området, även kvällstid, vilket
ökar trygghetskänslan. Planförslaget bedöms ge positiva konsekvenser med
ökad tillgänglighet till området. Detaljplanens genomförande innebär att
allmänheten får tillgång till planområdet och görs tillgängligt för cykel- och
gångpassage genom området till Täbyvägen.

Bedömning av miljöpåverkan
Planens genomförande är förenligt med 3, 4 och 5 kapitlet i MB. För detaljplaner
som medför betydande miljöpåverkan ska miljöbedömning utföras, vilket bland
annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utarbetas och
redovisas tillsammans med planförslaget. En behovsbedömning har tagits fram
för området och projektgruppens preliminära bedömning i samråd med SRMH är
att behovet av en MKB är avhängigt markföroreningarna inom planområdet.
Bedömningen är att inga allvarliga markföroreningar förekommer i någon större
utsträckning inom området, varför ingen MKB (Miljökonsekvensbeskrivning)
behöver tas fram. Enligt de miljötekniska markundersökningarna som
genomförts anses resterande markmiljöfrågor kunna tas inom ordinarie
planarbete.

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
Detaljplanen berör inga riksintressen och bedöms inte medföra betydande risker
för människors hälsa eller för miljön. Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att
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den nya detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan i
lagens mening. Separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att
upprättas för detaljplanen.

MEDVERKANDE
I arbetet med framtagandet av denna detaljplan har följande personer medverkat:
Polymenis Tsironas, planeringsarkitekt, Johan Rex, projektledare och
exploateringsingenjör, Jenni Brink Bylund, miljöplanerare, Elin Karlsson,
trafikplanerare, Johanna Ullman, trafikplanerare, Sara Dahlgren, VA-ingenjör,
Jonas Blom., VA-ingenjör Marcus Sahlin, avfallsplanerare.
Medverkande från Veidekke Villatomter AB har varit Alf Tördal och från White
Arkitekter AB Lisa Melin.
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