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SAMMANFATTNING
Planen syftar till att möjliggöra för nya bostads- och verksamhetskvarter i
anslutning till Viggbyholms trafikplats. Totalt omfattar projektet ca 230
lägenheter samt verksamhetslokaler omfattande ca 8000 kvm, fördelade på handel
och idrottsverksamheter. Den övergripande idén för projektet är att uppföra en
avskärmande bebyggelse längs med motorvägen inom planområdets norra del för
att möjliggöra en utveckling av bostäder i området innanför.
Området bär karaktärsdrag av kvartersstad med omslutande gröna gårdar och
halvöppen kvartersbebyggelse om 3-6 våningar samt sutterängvåningar. En ny
trädflankerad lokalgata kommer att anläggas från Bergstorpsvägen som tar upp
höjdskillnaden mellan Viggbyholms trafikplats och huvuddelen av planområdet.
Denna förbinds i sin tur med Skördevägen så att området knyts samman med
övriga Viggbyholm. I områdets östra del anläggs en tennishall och söder om
denna bevaras naturmarken. Denna gallras dock och en naturlekplats anläggs för
att höja dess rekreativa värde för närområdet. Områdets nordvästra del planeras
för en restaurang och en dagligvarubutik om ca 3000 kvm.
Parkeringsförsörjningen i området sker i huvudsak genom parkeringsgarage för
bostadsbebyggelsen och med markparkering för handelstomterna.
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INLEDNING
PLANHANDLINGAR
•
•
•
•
•

Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1000
Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

UTREDNINGAR
• Bullerutredning, 160111, reviderad 170202 (ACAD)
• Dagvattenutredning, 160401, reviderad 171030 (Sweco)
• Arkeologisk utredning, 131129 (Stiftelsen kulturmiljövård)
• Arkeologisk förundersökning, 2017:3 (SAU)
• Biologiska värden, 111020 (Conec)
• Naturinventering, 151220 (Conec)
• Vegetationsinventering, 160905 (Conec)
• Riskbedömning, 151027, reviderad 161130
• Kapacitetsanalys trafik, 160218 (WSP)
• Bedömning av snöupplag, 051201 (Täby kommun)
• MIFO 1, 121115 ( Hifab)
• Markteknisk undersökning, 140320 (Sweco)
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 160126 (Hifab)
• Geoteknisk undersökning, 2014-03-30 (Sweco)
• Luftutredning,140625 (LFV)

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att möjliggöra för uppförande av ny bebyggelse bestående
av handel, idrottsverksamhet samt bostäder i flerbostadshus- och radhusform.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 (före 2 januari
2015)

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2011/218-20 | 2016-04-25 rev. 2018-02-26

Sida 6 av 51

BAKGRUND
Planområdet anges i gällande översiktsplan som ett utvecklingsområde i
anslutning till E18 invid Viggbyholms trafikplats. Området har bedömts som
lämpligt för utbyggnad för verksamheter och bostäder.
Aros Bostad har genom projektbolag, Viggbyholms utvecklings AB, i
utvecklingssyfte förvärvat fastigheterna Viggbyholm 74:2 och Näsbypark 15:1.
Mellan fastigheten Viggbyholm 74:2 båda delar finns en kommunal fastighet,
Viggbyholm 74:1 som genom gåvobrev överlåtits till kommunen med förbehåll om
allmännyttig användning.
Genom ett permutationsförfarande kan ett markbyte genomföras som möjliggör
utbyggnad av planområdets östra delar samtidigt som de i enlighet med
gåvobrevets intentioner säkerställs för allmännyttig användning.

PLANDATA
Markägoförhållanden
Området består av fyra fastigheter, Viggbyholm 74:1, 74:2 och 74:34 samt av
Näsbypark 15:1. Fastigheterna Viggbyholm 74:2 och Näsbypark 15:1 ägs av
Viggbyholms utvecklings AB. Viggbyholm 74:1 och 74:34 ägs av Täby kommun.

Figur 1. Fastighetskarta över planområdet
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Lägesbestämning

Figur 2. Planområdets läge i närområdet

Planområdet begränsas i väster av Bergstorpsvägen, i norr av E18, i öster av
fastighetsgränsen för del av Viggbyholm 74:2 och i söder av Skördevägen.

Areal
Planområdet omfattar ca 53900 kvm.
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Figur 3. Drönarfoto från norr över planområdet med E18 i förgrunden.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I gällande kommunövergripande översiktsplan (Täby översiktsplan 2010-2030)
anges aktuellt område som ett utvecklingsområde med i huvudsak arbetsplatser.
Områdets östra del anges även som utvecklingsområde för park/natur, som en
del av Viggbydalen.

Detaljplaner, fastighetsplaner, fastighetsindelningsbestämmelse,
områdesbestämmelse och förordnanden
För Viggbyholms trafikplats finns en gällande detaljplan lagakraftvunnen 201207-17 som innefattar även en mindre del av planområdets norra och nordöstra
del som en del av sidoområdena till trafikplatsen. Största delen av planområdet
innefattas av byggnadsplan V21 från 1954. Denna anger områdets
markanvändning för allmänplatsmark samt som kvartersmark för friliggande
bostadshus om två våningar och i dess östra del byggnadskvarter för allmänt
ändamål. Del av Skördevägen ingår även i detaljplan D185 som avser området
söderut runt Djursholmsvägen samt D288 som innefattar befintlig fotbollsplan.
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Miljökonsekvensbeskrivning
Plan- och bygglagen och miljöbalken föreskriver att detaljplaner skall
behovsbedömas, vilket innebär att en bedömning görs om huruvida planens
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om slutsatsen
dras av behovsbedömningen att så är fallet, krävs en miljöbedömning, vilket bl a
innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken 6 kap 11§
upprättas och redovisas som en del av planförslagshandlingarna. Genomförandet
av detaljplanen har i samråd med länsstyrelsen bedömts kunna innebära en
betydande miljöpåverkan, främst med bakgrund av höga trafikbullernivåer i direkt
anslutning till området samt av risker i samband med transporter med farligt gods
längs med E18 och Bergtorpsvägen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför
upprättats som biläggs planhandlingarna.
I framtagen MKB jämförs planförslaget mot ett nollalternativ, där gällande
detaljplan anger områdets markanvändning som allmänplatsmark samt som
kvartersmark för friliggande bostadshus om två våningar och i dess östra del
byggnadskvarter för allmänt ändamål, samt ett alternativt planförslag, där
utbyggnad föreslås enligt översiktsplanens anvisning om huvudsakligen
arbetsplatser i västra delen av området och del av ett större utvecklingsområde
för park/natur kopplat till Viggbydalen i den östra delen.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv i Täby kommun
uppdrog 2011-05-31 åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan
för området omfattande större delen av aktuellt planområde. Ett ramavtal
tecknades i mars 2016 mellan kommunen och Aros Bostad, genom projektbolag
Viggbyholms utvecklings AB, kring fördelning av kostnader för framtagandet och
genomförande av denna detaljplan.

Gåvobrevsmark
Fastigheten Viggbyholm 74:1 har överlåtits till kommunalt ägo genom en
donation med tillhörande gåvobrev som anger att gåvan skall nyttjas för
allmännyttigt ändamål, se vidare under avsnitt Permutation på sidan 44.
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PLANFÖRSLAGET
BEBYGGELSE

Figur 4. Översiktskarta med illustrationsplan för detaljplanens genomförande sett ur ett
omgivningsperspektiv.

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Planområdet utvecklas i två tydliga delar, en västlig verksamhets- och bostadsdel
och en östlig naturmarks- och idrottsaktivitetsdel. Den västliga bildar
kvartersbebyggelse med flerbostadshus som trappar ner från sex våningar i dess
norra del till 2-3 våningar i dess södra del. De översta våningsplanen skall
utföras som indragna takvåningar eller vindsvåningar så att de inte upplevs som
fullvärdiga våningsplan utan som en från fasadlinjen urskiljbar del som tillhör
taklandskapet.
Närmast befintlig villabebyggelse söder om planområdet uppförs radhus.
Bostadsfasader placeras längs med omgivande gatuslinga och skapar skyddade
bostadsgårdar i kvarterens inre. Mot omgivande vägar, Bergstorpsvägen och
E18, uppförs ny handels- och serviceverksamhet. Här avser Lidl och Pizza Hut
uppföra nya lokaler omfattande totalt ca 3000 kvm. Söder om planerad infart från
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Bergtorpsvägen kompletteras befintlig bebyggelse utmed Bergtorpsvägen med
lägre flerbostadshus om 2-3 våningar.

Figur 5. Inzoomad illustrationsplan med angivelser av förmodat antal våningar i områdets
olika delar som ges av planen föreskrivna maximala byggnadshöjder. Röda, V-formade
markeringar anger siktvyer för illustrionsvyer enligt numrerade figurer på följande sidor.

I områdets sydöstra del, öster om ny lokalgatulänk som förbinder området med
Skördevägen, avsätts befintlig delvis igenvuxen ängsmark som naturmark för
närrekreativa ändamål. I denna anläggs en naturlekpark. I norr avsätts ny
kvartersmark närmast motorvägen för uppförandet av en ny tennishall för
Näsbyparks tennisklubb. Denna utförs för sju inomhusbanor med tillhörande
bilokaler. Tillsammans med ny handelsbyggnad längs med E18 utgör hallen en
effektiv avskärmning för trafikbullret. Bullernivåerna minskas därmed för den
idag halvöppna naturmarken i området och för de flesta befintliga bostäder direkt
söder om planområdet i jämförelse med dagens nivåer.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2011/218-20 | 2016-04-25 rev. 2018-02-26

Sida 12 av 51

Figur 6a. Illustrationsvy av ny öst-västlig lokalgatulänk flankerad på dess södra (högra i
bild) av bostadskvarter och dess norra av ny handelsbyggnad. I fonden av gatan syns ny
tennishall. (illustration: Reierstam arkitektur)

Figur 6b. Illustrationsvy av ny lokalgatulänk betraktad söderut, flankerad på dess västra
(till höger i bild) av ny tomt för handel längs med Bergtorpsvägen. (illustration: Reierstam
arkitektur)
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Figur 7a. Elevationsskiss av ny flerbostadsbebyggelse längs med samma gatulänk som i
6b och vidare söderut genom tilltänkt stödmur i områdets södra gårdsbildning.

Figur 7b. Elevationsskiss av ny flerbostadsbebyggelse i förlängningen av samma linje
söderut som i figur 7a.
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Figur 8. Illustrationsvy av ny nord-sydlig lokalgatulänk flankerad på dess västra sida
(vänster i bild) av bostadskvarter; radhusbebyggelse och dess östra av naturmarken som
avsätts söder om byggrätt för planerad tennishall. (illustration: Reierstam arkitektur)

Figur 9. Illustrationsvy från fastighetsgräns mot Näsby Park 15:2 och sett norrut längs
med ny kvartersgata.
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Figur 10. Elevationskiss av ny flerbostadsbebyggelse längs med kvartersgatan i relation
till närmaste bostadshus vid Skördevägen (Näsby park 15:2).

Figur 11. Principtvärsektion genom radhus- och flerbostadskvarter i höjd med Näsby Park
15:1.
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Figur 12. Elevationskiss av nytt flerbostadshus längs med Bergstorpsvägen med
närmaste bostadshus inom grannfastighet söder om planområdet till höger i elevationen.

Byggnadskultur och gestaltning
Bostadsbebyggelse
Då området kommer att ha ett blandat verksamhetsinnehåll och höjdskala så är
idén för områdets gestaltning även att återspegla detta förhållande i termer av en
variation i uttryck; material, fasadrytm och arkitektoniska uttryck.
Flerbostadshusen ges stadsmässiga fasader mot omgivande gator; av tegel,
puts- eller stenskivbeklädnad. Trapphus skall utföras som tydligt urskiljbara och
uppglasade entrépartier och omfattningar.
Radhusen har karaktären av ”stadsradhus” med en tydlig sammahållen fasadlinje
och kan utföras med en tredje våning som en indragen takvåning eller som en
vindsvåning. Fasaderna mot gårdssidan kan utföras i lättare material. Radhusen
kan utföras i antingen puts, tegel eller träpanel.
Genom att förgårdsmark tillskapas närmast husfasader så ges plats för växtlighet
som inramar huskropparna. Möjlighet till stora balkonger och takterrasser ger
plats för att grönska även skall prägla huskropparna som helhet.
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Figur 13. Gestaltningsexempel för karaktären av ny bostadsbebyggelse i området;
exempel på tydligt markerade trapphus och rytmisk, osymmetrisk fasad samt exempel på
radhus med tydlig stadskaraktär och med tredje våning som vindsvåning eller indragen
takvåning.

Handelsbebyggelse
Handelsbyggnaden närmast E18 utformas med en hög materialkvalitet med
fasad av metalliska paneler och med en uppglasad västlig gavelfasad. Dess tak
skall utformas med en växtbeläggning (sedumtak).

Figur 14.Gestaltning mot E18. (Fasadillustration: Dinelljohansson)
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Restaurangbyggnaden för Pizza Hut utformas på liknande vis med delvis
uppglasade fasader och med beklädnad av bl.a. metalliska paneler.

Figur 15. Fasadelevation för restaurang Pizza Huts entréfasad, (Fasadillustration: Arkoo
Arkitekter)

För handels- och restaurangbyggnaderna kommer gemensam skyltpylon att
uppföras för varumärkesexponering mot trafik vid Bergtorpsvägen. Skyltpylonen
vid Bergtorpsvägen placeras invid gatukorsning in till området och skall ha max 9
meters höjd med en placering som inte förhindrar goda siktförhållanden för trafik i
korsningen.
Besöksanläggning – tennishall
Hallen utformas med fasader av stående, svartlaserad träpanel kombinerat med
ribbor målade i trävit kulör som bildar rytmiska ”ramar” längs med fasaderna
runtom byggnaden. Fasaden mot E18 och delen inom 40 meter från körbanan
måste dock av riskhänsyn utföras av obrännbart material, och därför får dessa
fasaddelar en beklädnad ytterst av slät stålplåt, i kombination med ribbor av stål
eller aluminium i samma utförande som övriga fasader. En lägre, delvis
uppglasad entrépartidel mot lokalgatan planeras som bryter upp den annars 9
meter höga fasaden i flera volymer. Taket beläggs med plåttäckning. Omsorg om
detaljer såsom takfotutformning och yttre miljö kring infart och entré liksom av
fasadbelysning och skyltning är viktiga, i syfte att få hallbyggnaden att smälta in i
omgivande natur och i exponeringen mot E18.
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Figur 16. Illustrationsvy - ny tennishall betraktad österifrån i höjd med skolidrottsplatsen
nära korsningen Djursholmsvägen-Skördevägen. (Illustration Sweco/Aros Bostad)

Figur 17: Illustrationsvy - ny tennishall från dess entrésida mot ny lokalgata. (illustration:
Reierstam arkitektur)
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Tillgänglighet
Samtliga bostäder i flerbostadshusen kommer att nås med fordon via
angöringsbara entréer från kvartersgårdar/kvartersgata och med hiss som
ansluter till dessa, se illustrationskarta nästa sida med rödmarkerade entrépilar
och angöringsvägar. Verksamhetslokaler har tillgängliga entréer i markplan.
Samtliga entréer till lokaler och bostäder skall utföras med närliggande
angöringsplats för rörelsehindrade inom 20 meter.

Figur 18: Tillgängliga entréer för trapphus, verksamhetsentréer och radhusentréer
markerade med rött. Körslinga inom kvarter för angöring fordonstrafik. För enbart
taxiangöring enligt röd, streckad linje.

Skuggförhållanden
Idag utgörs den västra delen av området av ett halvglest skogsparti som ligger i
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse längs med Bergstorpsvägen och
Skördevägen. Den nya bebyggelsen ersätter till stor del detta skogsparti. Då ny
bebyggelse får placering på närmsta grannbostäders norra/nordöstra sida, så är
effekten på solinstrålningen mycket begränsad för dessa.
För tillkommande bostäder har byggnadshöjder och kvartersstorlekar i
detaljplaneförslaget anpassats till möjligheten av att klara goda solförhållanden
för varje lägenhet och tillhörande uteplats/balkong under del av dagen under
sommarhalvåret.
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Midsommar vid lunchtid

Vår-/höstdagjämning vid lunchtid
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Vår-/höstdagjämning kl. 18
Figur 19: Skuggförhållanden för ny bostadsbebyggelse inom planområdet.

NATUR, PARK, REKREATION
Friytor, Lek och rekreation
Samtliga bostäder i flerbostadshusen utformas kring gemensamma innergårdar
med träd och planteringar och där skall plats finnas för småbarnslek.
Radhustomterna utförs med förgårdsmark och privata trädgårdar med uteplatser.
Då de flesta parkeringsplatserna för flerbostadsbebyggelsen anläggs i garage
under handelsbyggnad, så kommer inte bostadsgårdarna att i någon större
utsträckning underbyggas, varför planteringar av större träd, buskar och perenner
möjliggörs. För att säkerställa tillräckliga friytor för bostäderna så regleras
maximal byggnadsyta (över mark) i procent av fastighetsyta till 55%.

Naturmiljö, mark och vegetation
Området som avsätts som Natur i detaljplanen utgörs idag av ej brukad
ängsmark och delvis igenvuxen hagmark, med träd och buskvegetation. Delar av
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området har berg i dagen. I områdets sydöstra del karaktäriseras naturtypen av
öppen betesmark med inslag av enar, buskage och lägre vegetation. Området
som är ca 7000 kvm, avsätts i detaljplanen som användningen Natur.
En skötselplan har tagits fram för området. För att bibehålla områdets karaktär
krävs att skötsel sker kontinuerligt och att sly röjs för att förhindra igenväxning.
Ytorna ska hållas öppna och solbelysta för att bibehålla artrikedom. Gödsling ska
undvikas då de endast gynnar arter som konkurrerar ut andra. Den rödlistade
arten korskovall som påträffats i området närmast norr om Skördevägen ges
därmed också möjlighet att bevaras och utvecklas.
Under byggtiden ska naturområdet vara stängslat för att förhindra skador och
tillfälliga upplag.
Inom naturmarken föreslås en allmän naturlekplats anläggas som en kvalitet för
hela närområdets boende.
Naturmarken öster om Skördevägen/Djursholmsvägen omfattande ca 4300 kvm
bibehålls som idag, som halvöppen ängsmark.

Figur 20: Illustrationsskiss över naturmarken med föreslagen naturlekplats mm.
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GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet kopplas samman med övriga Viggbyholm genom en ny
lokalgatulänk som förbinder Bergtorpsvägen med Djursholmsvägen via
Skördevägen. Utmed den nya gatan anläggs en en trädrad och en gång-och
cykelväg. Cykelvägen fortsätter parallellt med Skördevägen och knyts samman
med befintligt gång- och cykelvägnät norr om E18. På så vis ökar säkerheten för
oskyddade trafikanter som färdas från Viggbyholms station och från skolan till
skolidrottsplatsen sydöst om planområdet. Lokalgatan kommer att få en
hastighetsbegränsning om 30 km/h.
Bostadskvarterets inre delar angörs genom en kvartersgata som bildar
gemensamhetsanläggning för omkringliggande bostadshus.

Figur 21: Schema över nya gatulänkar som förbinder området med omgivande gatunät:
röda linjer är lokalgatulänkar, orangefärgade är gångbanor och gc-vägar. Streckad linje
utgör ny gångväg genom naturmarken som skapar en snabbare gångfärdväg till stationen
för nya boende i området.
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Lokalgatans körbanebredd varierar genom området med hänsyn till
trafikbelastning och siktförhållande i kurva. Trädraden ingår i en gräsremsa som
samtidigt utgör infiltrationsyta som en del av det lokala
dagvattenomhändertagandet genom området. Granitkantstenar skiljer denna del
från gc-vägen genom området som på så vis ökar säkerheten för oskyddade
trafikanter. Längs med tilltänkta radhustomter i områdets södra del löper en
gångbana närmast dess förträdgårdar.

Figur 22: Gatusektion för områdets västra och norra gatulänkar.
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Figur 23: Gatusektion för områdets södra del och längs med Skördevägen.

För tillkommande trafik från området har en kapacitetsanalys genomförts
avseende områdets gatuanslutning till Bergtorpsvägens cirkulationsplats. (WSP
2016-02-19). I denna har de kapacitetsmässiga konsekvenserna utretts av den
framtida trafikbelastningen på Viggbyholms trafikplats och cirkulationen till följd
av planens genomförande och den övriga förväntade trafikökningen på E18 och
dess på- och avfart. Till grund för denna beräkning ligger en trafikmodell som
tagits fram under 2015 för hela Täby kommun. Kapacitetsberäkningen visar inte
på några kapacitetsproblem i cirkulationsplatsen till följd av planens
genomförande och den trafik som uppstår till följd av planområdets utbyggnad.
Planens genomförande innebär en teoretisk möjlighet för genomfartstrafik i den
nya förbindelsen mellan Bergtorpsvägen och Skördevägen/Djursholmsvägen.
Risken för smittrafik genom området mellan dessa gator bedöms dock som
mycket liten, dels på grund av den tillkommande gatans framkomlighetsstandard
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med skyltad hastighet 30 km/h, dess skarpa kurvor och lokala fartdämpande
åtgärder, dels på grund av att viadukten under E18 vid Djursholmsvägen har en
begränsad höjd.

Kollektivtrafik
Området försörjs idag av goda kollektivtrafikförbindelser. Till Roslagsbanans
stationsplats Viggbyholm är det drygt 800 meter och från denna är restiden till
Östra station 22 minuter. Under rusningstid är det tiominuterstrafik på banan. Vid
Viggbyholms trafikplats finns en hållplats för bussar i södergående riktning på
E18. Bussförbindelser med hållplats vid Bergtorpsvägen förbinder området med
andra riktningar.

Parkering, varumottagning, utfarter
Längs med lokalgatans brantare partier råder i huvudsak utfartsförbud.
Varutransporter till tilltänkt handelsverksamhet sker via samma infart som för
kunder, då dessa i huvudsak sker under nattetid. Tennishallens infart utgör en
förlängning av den väst-östliga gatulänken. Framför dess huvudentré ordnas
vändplan för större fordon såsom färdtjänsbuss och liknande fordon. Ca 40 pplatser ordnas för idrottshallen, dessa är fördelade på två parkerinsytor, framför
entrén och på baksidan mot E18. Parkeringarna på baksidan mot E18 samnyttjas
med intilliggande handelsbyggnads behov av personalparkering, vilket är
fördelaktigt för båda parter, då parkeringsbehovet för respektive verksamhet
infaller under olika tider på dygnet.
Täby kommuns aktuella parkeringsnorm skall följas för projektet. I
Parkeringsstrategin för Täby kommun anges för detta område (Zon C) 11 pplatser per 1000 kvm bruttoarea för flerbostadshus och 10 för småhus (radhus).
Totalt innebär detta för planområdet ett behov av ca 230 p-platser enligt illustrerat
förslag till ny bostadsbebyggelse. För handeln är motsvarande normkrav 25-35 pplatser per 1000 kvm handelsyta. Varje tomt och kvartersdel inom planområdet
kommer att försörjas av parkeringsplatser inom den egna fastigheten.
Undantaget är flerbostadshusen som delvis kommer att försörjas genom
anläggandet av ett parkeringsgarage under Lidls handelsbyggnad. Detta kommer
att fastighetsmässigt avskiljas från ovanliggande handelsbyggnad genom en
tredimensionell fastighetsbildning. Detta garage kommer att inrymma drygt 100 pplatser. Nära varje tillgänglig bostadsentré kommer angöringsplatser för
rörelsehindrade att anläggas. Radhusen kommer att ha individuella
parkeringsplatser på förgårdsmark vid respektive bostadsentré.
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För Lidls handelsbyggnad kommer ca 90 p-platser att anläggas. Utöver detta
kommer personalparkering att samnyttjas med tennishallens parkeringsplats som
i sig omfattar knappt 40 p-platser. Pizza Huts anläggning kommer att inrymma 36
p-platser. Beräkningsgrunden för tennishallens parkeringsbehov har utgått från
befintlig anläggning och en teoretisk beräkning av liknande anläggningars
parkeringsbehov.
Cykelparkeringar skall anordnas inom varje bostadsfastighet i enlighet med Täby
kommuns parkeringsnorm för cyklar. För flerbostadshusen anordnas dels låsbara
cykelförråd i suterrängvåningarna, dels ges byggrätt i detaljplanen för
cykelskärmtak/förrådsbodar på gårdarna för mer lättillgänglig cykelparkering.
Verksamheterna inom planområdet skall ordna cykelparkeringar i nära anslutning
till huvudentréer.

Figur 24: Övergripande fördelning av parkeringsplatser inom planområdet enligt
förslagsskiss.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Området har idag ingen anslutning till allmän VA-anläggning. I samband med
detaljplanens genomförande planeras den allmänna VA-anläggningen att byggas
ut inom detaljplaneområdet så att ny bebyggelse kan anslutas. Befintlig
infrastruktur för VA finns i detaljplanens omedelbara närhet, inga större åtgärder
på den befintliga VA-anläggningen bedöms behövas för planens genomförande.

Värme
Området kan fjärrvärmeanslutas via närliggande utbyggd infrastruktur. EON är
huvudman för fjärrvärmenätet. I området finns samtidigt goda förutsättningar för
bergvärme och solenergiutvinning. Lidls planerade handelsbyggnad kommer att
utformas med högsta energiklass på marknaden varför dess tillförda värmebehov
kommer att vara mycket litet.

El
Området ingår i Ellevios nätområde. Områdets kapacitetsbehov för el har ännu
inte beräknats. Ny transformatorstation anläggs på en för ändamålet angivet tomt
med byggrätt om 10x10 meter invid R-området. Platsen är vald med hänsyn till
dess centrala läge i planområdet vilket effektiviserar matning till all ny
bebyggelse.

Avfall
Hushållsavfall och källsorteringsfraktioner (tidningsavfall mm) kommer hanteras i
miljörum i flerbostadshusens bottenvåningar. Hämtningsfordon angör
miljörummen via kvartersgata till strategiskt utplacerade miljörum som innebär
maximalt 50 meters avstånd från samtliga entréer. Tilltänkta radhus inom
områdets södra del kommer att ha sophämtning med individuella kärl, som kan
kompletteras med gemensamma kärl för vissa fraktioner. Lidl och Pizza Hut
kommer att ha egen avfallshantering. Tennishallen kan ordna avfallskärl vid dess
gatuhörn/infart. Närmaste återvinningstation återfinns vid Bergstorpsvägen/ICA
Stop ca 200 meter från planområdet.
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Figur 25: Preliminära placeringar av miljörum och sopkärl i området samt
körslinga för angöring hämtningsfordon.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR, STÖRNINGAR,
FÖRORENINGAR, BROTT, M.M
Föroreningar
Inom planområdet finns ett tidigare snöupplag vid E18 som kommunen nyttjat vid
snöröjning på allmänna gator. I samband med fastighetsförättning för aktuellt
planområde längs med E18 då denna mark överfördes till Viggbyholm 74:2 så
provtogs snöupplagsområdet för eventuella markföroreningar. Dessa
kompletterade tidigare undersökning upprättad av Tekniska kontoret år 2004.
Slutsatserna av både undersökningar och provtagningar är att området inte var
förorenat i den utsträckning som i förhållande till riktvärdena försvårar normal
markanvändning för exempelvis bostadsändamål (s k känslig markanvändning).
För övriga delar av planområdet har en MIFO 1-utredning utförts (HIFAB 2012).
Ur denna kan utläsas återstående föroreningsrisker i form av f.d. industriellt
upplag inom Näsbypark 15:1. Kompletterande markprover har tagits i samband
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med att fastigheten övergick till Viggbyholms Utvecklings AB:s ägo (HIFAB
rapport 160126). Denna visar på fyllnadsmassor med förhöjda PAH-halter i de
översta jordlagren, men i övrigt inga föroreningar. Dessa fyllnadsmassor kommer
att avlägsnas vid byggnation. Förnyade markprover kommer att krävas inför
startbesked av exploateringsprojekt inom denna fastighet.

Luft
Spridningsberäkningar från Östra Sveriges Luftvårdsförbund och tidigare
luftkvalitetsmätningar i samband med ombyggnaden av Viggbyholms trafikplats
visar att området klarar miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM 10) och
kvävedioxid. Samma bedömning görs för planens genomförande kopplat till
omgivningen.

Risker
Planområdet gränsar till E18 som är en primärled för trafik med farligt gods. Det
innebär att det på motorvägen förekommer transporter med brandfarliga, giftiga
eller frätande ämnen. Dessa innebär externa risker vid händelse av trafikolycka.
Enligt ”Riskpolicy markanvändning intill transportleder för farligt gods”, upprättad
av länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län, skall risker
beaktas vid detaljplanering inom 150 meter från en farligt godsled. Enligt praxis i
Stockholms län skall ett byggnadsfritt område om minst 25 meters bredd lämnas
längs sådana leder, och avståndet till sammanhållen bostadsbebyggelse bör vara
minst 75 meter. Bergtorpsvägen är klassad som en sekundär transportled för
farligt gods vilket innebär att denna inte används för genomfart för transporter
med farligt gods utan enbart för identifierbara transporter till kända målpunkter
med kända ämnen som transporteras – i detta fall motorbränsle till närliggande
bensinstation, där bensin och diesel hanteras. Det rekommenderade
skyddsavståndet är ändå detsamma som vid primärled, dvs 25 meter från
körbanekant. I detaljplaneförslaget lämnas byggnadsfritt från Bergtorpsvägen så
att ett minsta avstånd mellan ny bebyggelse och bensinstationens tapp om 55
meter. Likaså kommer 25 meter lämnas byggnadsfritt från den framtida
körbanekant som finns med i Trafikverkets förstudie till framtida breddning av
E18 till tre körfält i vardera färdriktning.
I ”Riskbedömning inför detaljplaneändring” (Prevecon 161130) rekommenderas
även att:
• området inom 25 meter från E18 och Bergtorpsvägen utformas så att det
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
• inom 40 meter från E18 samt Bergtorpsvägen ska fasader utformas med
obrännbart material.
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•
•

•
•

ytterväggar och ytterdörrar inom 30 meter från E18 samt Bergtorpsvägen
utformas i brandklass lägst EI30 och att tak utförs i obrännbart material.
byggnad närmast E18 och Bergtorpsvägen skall utformas med förstärkt
stomme för att kunna motstå en explosion och fortskridande ras i
byggnad.
byggnader inom påverkansområdet skall kunna utrymmas i riktning bort
från E18 och Bergtorpsvägen.
byggnader inom 100 meter från E18 och Bergtorpsvägen utformas så att
friskluftsintag riktas bort från dessa vägar. Byggnader inom 75 meter från
dessa båda vägar skall förses med central nödavstängning för ventilation.

Dessa rekommendationer återspeglas i planbestämmelser på plankartan.
Dessutom rekommenderas att byggnader disponeras så att om möjligt hög
personbelastning undviks närmast motorvägen. Avåkningsskydd bör uppföras
längs med E18 vägområdet och vägkanten utformas så att brandfarlig vätska inte
kan spridas vidare vid olyckor in mot kvartersmark. Vägrenen utmed
Bergtorpsvägen utformas så att eventuellt läckage med brandfarlig vätska inte
rinner mot planområdet. Det planeras också för uppförande av en ca 1,8 meter
hög skärm längs med planområdesgräns mot E18 av obrännbart material som
strålningsskydd för personer som befinner sig på planerad parkering längs med
motorvägen. Denna skärm har också utifrån sitt utförande en bulleravskärmande
funktion av ungefär 5 dB till den del innanför skärmen som skärmen bryter
siktlinjen mot körbanan. I gattet mellan handelsbyggnad och planerad tennishall
höjs den temporärt till 3 meters höjd i en vågform, vilket motverkar bullerläckage
mellan byggnaderna. Denna faktor är dock inte medtagen i utförda
bullerberäkningar i området (se vidare under avsnitt Buller).

Figur 26: Längd- och tvärprincipsektioner som redovisar tänkt skydds-(/buller-)
avskärmning och avåkningsskydd längs med E18 mot handelsbyggnad och tennishall.
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Buller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från E18. En bullerutredning (Acad 2016-0411, reviderad 2017-02-02) har tagits fram som redovisar bullernivåer vid utsatta
bostadsfasader på olika våningsplan enligt illustrerat strukturförslag.
Bullerutredningen har utgått från beräknade bullernivåer målåret 2030.
Utredningen visar på höga bullernivåer på de mest utsatta bostadsfasaderna i
riktning mot E18 och Bergtorpsvägen. Bullernivåerna har vägts mot de nationella
riktvärdena i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och Täby kommuns lokala
tillämpning av riktvärdena.
Eftersom riktvärdena på 55 dB (A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB (A) maximal
ljudnivå ej uppnås behöver avstegsfall göras. Vid avstegsfall ska (enligt
kommunens lokala tillämpning av riktvärdena) bullernivåerna på den
ljuddämpade sidan av bostäder ej överskrida 50 dB (A). Maximala bullernivåer på
den ljuddämpade sidan skall ej heller överstiga 70 dB(A). Inomhus ska den
ekvivalenta ljudnivån vara högst 26 dB och den maximala ljudnivån högst 41 dB.
Avstegsfall kan tillämpas i bostadsmiljöer som ligger i centrala lägen eller med
tillgång till god kollektivtrafik, vilket planområdet kan räknas till.
Utredningens slutsatser är att med illustrerad utformning och lämplig planlösning,
där huvudparten av boningsrum vänds bort från bullerkällan och in mot
gårdssidorna, så uppfyller samtliga bostäder nationella såväl som kommunens
lokala tillämpning av riktvärdena. Med boningsrum avses sovrum och
vardagsrum.
Enligt bullerutredningen innebär den nya bebyggelsen längs med E18 att
trafikbullerstörningen söder om planomnrådet i princip halveras i nivå i
förhållande till dagens situation. Man har då även tagit hänsyn till effekterna av
att planområdets nuvarande ”mjuka” naturkaraktär är delvis ljudabsorberande.
Den tillkommande lokaltrafiken på nya lokalgator genom området har sådana
trafikvolymer (ca 600 fordon per dygn) att den innebär endast marginell påverkan
på bullernivåerna.
Reflexpåverkan av tillkommande bebyggelse gentemot befintlig
bostadsbebyggelse norr om E18 och Flyghamnsvägen har i utredningen bedömts
som ytterst marginell.
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Figur 27: Utdrag ur bullerutredning med redovisning av ekvivalenta bullernivåer för delar
av föreslagen bostadsbebyggelse i området.

Dagvattenhantering
Inom planområdet eftersträvas ett i hög utsträckning lokalt omhändertagande av
dagvatten. Kommunens riktlinjer för dagvattenhanteringen skall följas. Inom
Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan
kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och
Järfälla, har en policy utarbetats 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.
Policyn ligger till grund för de principförslag som föreslås för aktuellt planområde.
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Dagvattenutredning för planområdet är utfört av Sweco Environment Rapport
160401, senast reviderad 2017-10-30). I denna redovisas förslag till lämplig
hantering av dagvatten från takytor och hårdgjorda ytor samt beräkningar av
områdets flödes- och föroreningsbelastning. Beräkningar av reningsgraden för
dagvattendrammar nedströms söder om planområdet har även utförts inom
ramen för dagvattenutredningen. Utifrån dessa beräknade flöden föreslås lämplig
hantering av dagvattenflöden i planområdet i termer av fördröjning och rening.
Lösningar som kommer att tillämpas är fördröjning av dagvatten längs med
gatumarken under trädplanteringar i s.k. skelettjord, fördröjning genom sedumtak
på handelsbyggnad, vilket har en absorberande och fördröjande effekt av
regnvatten, permeabel(genomsläpplig) asfalt på parkeringsytor samt
fördröjningsmagasin i marken på vissa platser inom planområdet. Dagvatten för
större markparkeringar ska oljeavskiljas före avledning. Åtgärder för
oljeavskiljning ska dimensioneras för ändamålet.

Figur 28: Översiktskartskiss över området och föreslagna dagvattenlösningar i dess
delområden.
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Planområdets flöden och föroreningsbelastning efter exploatering kommer att öka
då det är naturmark som exploateras och delvis ersätts med hårdgjorda ytor.
Dock blir belastningsökningen begränsad eftersom det planeras för många lokala
LOD-lösningar inom planområdet vilka både renar och fördröjer dagvattnet. Innan
dagvattnet når recipienten; Stora Värtan, renas det ytterligare i befintliga
dagvattendammar nedströms planomårdet. Om LOD-åtgärder inte vidtas
beräknas riktvärden överskridas vid exploatering. Ett genomförande av tänkta,
eller motsvarande, LOD-lösningar är därför en förutsättning för planens
genomförande.
Föroreningsmängderna från området efter åtgärder är förhållandevis små och
utgör en bråkdel av den totala belastningen på recipienten. Sammantaget är
dagvattenutredningens slutsats att den planerade exploateringen inte kommer att
leda till en försämring av (miljökvalitets-)status i Stora Värtan. Det gäller både för
den sammanvägda statusen men även för de enskilda kvalitetsfaktorerna;
utsläpp av olika kemiska ämnen, fosfor och kväve.
Framtida klimatförändringar bedöms innebära ökade risker för extrema
nedbördsmängder under kort tid och fler skyfall. Därför har även på en
övergripande nivå konsekvenserna av sådana händelser utretts för planområdet.
Vid händelse av ett skyfall används vägar inom området i första hand som
sekundära avrinningsvägar. I den norra delen av planområdet används P-ytan för
handelsområdet och tennishallen som en sekundär avrinningsväg så att vattnet
avleds inom planområdet och ej mot E18. Företrädesvis avleds dagvattnet i
riktning mot fördröjningslösning intill tennishallen och vidare ut ur planområdet.
Höjdsättning av P-ytan ska ta hänsyn till att dessa förhållanden möjliggörs.
Byggnader och transformatostation bör höjdsättas med en säker lägsta nivå för
färdigt golv en bit ovanför vägar och omkringliggande mark så att de skyddas mot
översvämningar.

Brottsförebyggande åtgärder
Planområdet bildar en mindre stadsdel som blandar verksamheter med
kvällsaktiviteter med boende, och som ansluter till andra angränsande kvarter av
bostadsbebyggelse och verksamheter med sena kvällsöppettider. Den sociala
kontrollen i området blir därmed god och kommer att bidra till en god trygghet i
gatumiljön och i området i övrigt.
I området planeras för gång- och cykelstråk längs med bebyggelse och gatustråk
där god uppsyn och gatubelysning kan erhållas i riktningar från samtliga
verksamheter och bostäder i färdriktning mot busshållplats och service.
Områdets markparkeringsplatser anläggs likaså där god överblickbarhet kan
erhållas.
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Fornlämningar
Närområdet inrymmer flera kända fornlämningar från förhistorisk tid. Därför har
en arkeologisk utredning genomförts av Stiftelsen Kulturmiljövård (rapport
2012:82). Vid sökschaktning i området påträffades en härd i områdets östra del
som nu registrerats som fornlämning med beteckning RAÄ Täby nr 621.
Utredningen påträffade några övriga fynd men som av länsstyrelsen bedömts
som ej lagskyddade fornlämningar.
Den påträffade fornlämningen har efter plansamrådet varit föremål för så kallad
arkeologisk förundersökning där dess utbredning har undersökts i syfte att
fastställa huruvida detaljplanens byggrätter gör intrång i densamma. Resultatet
av förundersökningen är att fornlämningen utgör en del av en ca 2000 kvm stor
boplats från järnåldern vars utbredning innefattar en del av området som är
avsatt för ny bebyggelse som besöksanläggning, tennishall. Boplatsen utgör en
lagskyddad fornlämning i enlighet med 2 kap kulturmiljölagen (1988:950). För att
möjliggöra planens genomförande måste därför fornlämningen tas bort vilket
föregås av krav om att den slutundersöks. Ansökan om sådan undersökning
måste ske till Länsstyrelsen.
Den planerade tennishallen har bedömts som ett lämpligt och effektivt
markutnyttjade i ett störningsutsatt läge nära motorvägen. Hallen är dessutom
nödvändig som avskärmningsbebyggelse för planerad bostadsbebyggelse.
Kommunens bedömningen är därför att fornlämningen bör tas bort för att främja
ny bostadsbebyggelse.
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Figur 29: Karta som visar läget av påträffad fornlämning; boplats, vilket till stor del
innefattas av utbredningen för byggrätt besöksanläggning (tennishall).
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
Detta planförslag beräknas antas av kommunfullmäktige i februari 2018. Planens
genomförandetid är satt till 5 år efter planen vunnit laga kraft.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet.
Marköverlåtelser för allmän platsmark inom Viggbyholm 74:2 regleras i
exploateringsavtal som skall vara tecknat mellan markägaren/byggherren och
kommunen senast i samband med planens antagande. Kommunen är också
huvudman för allmänna VA-ledningar.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT
Underhållsservitut har bildats för åtkomst vad gäller underhåll av befintlig stödmur
längs med Bergtorpsvägens östra sida. Detta område utgör z-område i detaljplan.
I gemensamhetsanläggningen för gemensam angöring/infart ligger också ett uområde för ledningsanslutningar till planerade flerbostadshus. Inom
användningsområdet HP (Handel, Parkering) kan en tredimensionell
fastighetsbildning komma att ske där garageplan i källarplan/sutterängplan under
handelsbyggnad avskiljs till egen fastighet, betjänande angränsande
bostadskvarter. Denna har egen in- och utfart och egna entréer/utrymningsvägar
direkt mot allmän gata, vilket underlättar sådan fastighetsbildning.

AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
Täby kommun och Viggbyholm Utvecklings AB har träffat ett plankostnadsavtal
som reglerar kostnaderna för framtagande av denna detaljplan. Ett ramavtal har
tecknats i november 2016 mellan Täby kommun och Aros bostadsutveckling
genom projektbolag Viggbyholms Utvecklings AB, som redovisar riktlinjerna för
det fortsatta planarbetet och de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för
planens genomförande och markanvisning av kommunal mark från Viggbyholm
74:1. Exploatören bär kostnadsansvar för allmän platsmark och allmänna
anläggningar som i huvudsak är till gagn för ny bebyggelse inom kvartersmark.
Exploatören bär ansvar för samtliga utbyggnadskostnader inom kvartersmark. Ett
avtal kommer att upprättas mellan Trafikverket och Täby kommun, och
sedermera med exploatör för kostnader av uppförande och underhåll av
nödvändiga åtgärder längs med E18 som följer av planens genomförande;
uppförande av avåkningsskydd längs med körbanan och vall/skärm längs med
vägområdet. Detta skall vara träffat senast i samband med planens antagande.
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Exploateringsavtal
Exploateringsavtal kommer att träffas mellan Täby kommun och Viggbyholm
Utvecklings AB i samband med planens antagande. Bolaget står som ansvarig
exploatör innefattande all utbyggnad av kvartersmark inom planområdet. Utöver
detta reglerar exploateringsavtalet köpeskilling och villkor för marköverlåtelser
som bildar ny allmän platsmark och kvartersmark för områdets utbyggnad samt
tekniska frågor i samband byggnation av gator och övrig allmän infrastruktur i
området. Kommunen anlägger allmän platsmark och allmänna anläggningar som
hör till områdets utbyggnad men dessa arbeten bekostas av exploatören.

Markanvisning
Som en del av ramavtalet ingår en markanvisning för del av mark inom
Viggbyholm avseende kvartersmark för tennishall (R-användningsområde) samt
delar av övrig kvartersmark. Utöver mark som avsätts för allmänna gator från
Viggbyholm 74:1 så kommer även en östra del vid Djursholmsvägen av
Viggbyholm 74:2 att övergå i kommunal ägo som delvis kompensation för den
gåvobrevsmark som markanvisas som kvartersmark avseende idrottsändamål.

Permutation
Viggbyholm 74:1 utgör mark som Täby kommun erhållit som gåva med
tillhörande förbehåll i gåvobrev. Förbehållen avser att marken endast skall
användas för allmännyttigt ändamål. För att en markanvisning och försäljning
skall vara möjlig av del av denna fastighet krävs att kammarkollegiet medger
permutation. Kammarkollegiet har i beslut 2016-12-14 meddelat att permutation
beviljas. Som en del av permutationen skall del av fastighet, direkt norr och söder
om Djursholmsvägen inom planområdet, delvis ersätta den mark som
permuteras.

AVGIFTER, INLÖSEN, ERSÄTTNING
Området är idag ej anslutet till allmänt VA. VA-taxa enligt vid varje tidpunkt
gällande taxa tas ut i samband med planens genomförande.
Detsamma gäller för taxor för elnätsanslutningar och anslutningskostnader till
kommunikationsnät. Ersättningar för inlösen av mark regleras i
exploateringsavtal.
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
Bebyggelse och närområdet
Planområdet är idag helt obebyggt. Grannskapet söder om planområdet tillhör
Näsbypark. Området karaktäriseras av villabebyggelse med stor inbördes
variation i ålder och uttryck. Villaträdgårdarna är mestadels relativt stora och
därför präglas området av mycket sommargrönska.
Direkt söder om Näsbypark 15:1 finns ett flerfamiljshuskvarter; Brf Viggby Kulle,
uppfört 2005-2006. Detta har en sammanhållen gestaltning i färgsättning och
uttryck. Kvarteret har liksom tilltänkt bebyggelse inom 15:1 gemensam parkering
och bilfri gård. Öster om Bergtorpsvägen, närmast Näsby park 15:1, ligger en
drivmedelsstation tillsammans med en livsmedelsbutik. Närmast norr om E18 vid
Flyghamnsvägen finns ett nybyggt flerfamiljshuskvarter bestående av flera
sammanlänkade åttavåningshus.

Figur 30: Foton av delar av Näsbypark villastad söder om planområdet.

Figur 31: Grannskapsområdet (Brf Viggby Kulle) närmast söder om Näsbypark 15:1.
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Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden
Enligt genomförd geoteknisk undersökning (Sweco PM Geoteknik 140320) består
marken av tunna jordlager ovan fast berg på djupet 0-5 meter. Berg i dagen,
främst i området nordöstra delar, förekommer alltså och ovan denna består
jordlagren mest av friktionsjord med låg inblandning av lerjord. Grundvattennivån
ligger på ca 3 meters djup. Planområdet är i sin helhet högt beläget i förhållande
till omgivande ängsmarker i öster och söder, närmare Stora Värtan. Området
bedöms därför i kombinationen av jordlagrens beskaffenhet och dess
markhöjdläge som motståndskraftigt mot framtida klimatförändringar med ökade
risker för intensiva nederbördsmängder och höga vattenflöden.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik samt kollektivtrafik
Planområdet låglänta delar saknar idag angöring från någon annan väg än via
Skördevägen. Bergtorpsvägen och Skördevägen saknar förbindelse med
varandra annat än via Djurholmsvägens viadukt under E18. Skördevägen är idag
en smal väg utan vare sig tillfredsställande sidområden/avrinningskanter eller
gångbana. För framförallt oskyddade trafikanter som skall angöra
skolidrottsplatsen innebär detta en otrygg trafikmiljö.
Vid Bergtorpsvägen angör flera busslinjer och via Viggbyholmsvägen nås
Roslagsbanans station drygt 800 meter från planområdet.

NATUR OCH PARKER
Naturmiljö, mark och vegetation
Området som avsätts som Natur i detaljplanen utgörs idag av ej brukad
ängsmark och delvis igenvuxen hagmark, med träd och buskvegetation. Delar av
området har berg i dagen. I områdets sydöstra del karaktäriseras naturtypen av
mer öppen betesmark med inslag av enar, buskage och lägre vegetation. Slänten
öster om Bergtorpsvägen består av blandskog med mager undervegetation. En
gabionmur (staplad stenmur) ger stöd åt Viggbyholms trafikplats som ett
karaktärsfullt inslag i landskapet.
Enligt genomförda naturinventeringar i området finns inga tecken på några
sällsynta arter inom flora och fauna, med undantag för växten korskovall som
växer inom områdets nuvarande ängsmark i planområdets sydöstra del.
Korskovall klassas som nära hotad i rödlistekategorin enligt Artdatabanken 2015.
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Detta område har därför i genomförd vegetationsinventering (Conec 2016-09-06)
getts näst högst naturvärdesklass. I samma inventering har även djurlivet i
området inventerats inkluderande sökande av eventuell förekomst av groddjur
och fladdermus utan att några rödlistade eller fridlysta arter har påträffats.

Figur 32: Foto av gabionmur vid Viggbyholms trafikplats och av ängsmarken som
dominerar planområdet.

Vattenområden och miljökvalitetsnormer
Planområdet har havet (Stora Värtan) som recipient för avrinningsområdet och
denna har idag måttlig ekologisk status och god kemisk status enligt
vattenmyndighetens klassificering. Planen bedöms inte utifrån tagna hänsyn i
detaljplanens utformning utgöra någon risk för överskridande av
miljökvalitetsnormer. En närmare beskrivning av hur planens påverkan förhåller
sig till relevanta miljökvalitetsnormer och miljömålen god bebyggd miljö, frisk luft,
levande sjöar och vattendrag samt begränsad klimatpåverkan, återfinns i bilagda
miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen.

RIKSINTRESSEN
Detaljplanen påverkar indirekt på E18 som utgör riksintresse som väg. Den har
dock ingen direkt påverkan på dess funktion i och med att hänsyn tagits till
framtida utvidgning av körbanan.

FORNLÄMNINGAR
Inom planområdet har tidigare inga fasta fornlämningar påträffats men efter att en
arkeologisk utredning utförts som underlag för denna detaljplan, påträffades en
härd som numera är införd i fornlämningsregistret som fast fornlämning (RAÄ
Täby nr 621). Direkt söder om Skördevägen finns en fast fornlämning i form av
ett gravfält (RAÄ Täby nr 133:1). För den påträffade härden har arkeologisk
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förundersökning utförts och i denna har härden funnits vara en del av en större
boplats med en utbredning om ca 2000 kvm. Boplatsen utgör en lagskyddad
fornlämning i enlighet med 2 kap kulturmiljölagen (1988:950).

STÖRNINGAR OCH RISKER
Förorenad mark
I området finns inga kända markföroreningar. Provtagningar har gjorts avseende
potentiella föroreningskällor inom Viggbyholm 74:2 och Näsby park 15:1 samt
inom f.d. snöupplagsverksamheten invid E18 på den norra delen av Viggbyholm
74:2 utan att föroreningar av vikt påträffats. Förorenad mark kan dock förekomma
inom den tidigare snöupplagsverksamheten då senaste undersökning härrör från
år 2010. Sådan mark skall ifall det upptäcks i genomförandeskedet saneras för
att klara den verksamhet som skall förekomma på respektive markområde.
Kravnivån är enligt riktlinjer högre för markanvändning där människor vistas
stadigvarande än för andra verksamheter.

Buller
Området är idag belastat med höga bullervärden pga vägtrafiken på E18. Den
norra delen av planområdet når ekvivalenta ljudnivåer över 70 dB(A). Närområdet
direkt söder om planområdet är vid befintliga bostadsfasader utsatta för
bullernivåer upp till 63 dB(A).

Risker
Längs med Bergtorpsvägen fram till drivmedelsstationen vid Viggbyholms
trafikplats samt på E18 färdas idag transporter med farligt gods. På
Bergtorpsvägen utgörs detta av brandfarlig vara medan på det på E18 färdas
transporter med flera typer av skadliga ämnen. Planområdet är idag ej utsatt för
någon väsentlig samhällsrisk med anledning av dessa transporter då området
idag är lågutnyttjat som närrekreationsområde.

Radon
Området är ej undersökt för förekomst av markradon. All ny bostadsbebyggelse
skall utföras på ett radonsäkert sätt och det åligger byggherren att säkerställa
detta i samband med exploateringsföretag. Radonundersökning är rutin i
samband med bygglovansökan.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Området har idag ingen anslutning till allmän VA-anläggning. I samband med
detaljplanens genomförande planeras den allmänna VA-anläggningen att byggas
ut inom detaljplaneområdet så att ny bebyggelse kan anslutas. Befintlig
infrastruktur för VA finns i detaljplanens omedelbara närhet, inga större åtgärder
på den befintliga VA-anläggningen bedöms behövas för planens genomförande.

Värme
Fjärrvärmenätet är idag utbyggt längs med Flyghamnsvägen norr om E18.

El
Området genomkorsas idag ej av några elledningar. Närmaste access till
infrastruktur går i Skördevägen och Bergtorpsvägen.

Övriga ledningar
Inom planområdet finns jordförlagda ledningar som bl.a genomkorsar Näsby Park
15:1 och som har Skanova som ledningsägare. Dessa måste omlokaliseras i
samband med områdets utbyggnad. Precis utanför planområdet finns allmänna
VA-ledningar som måste beaktas i samband med utbyggnad av området.

Avfall
Närmaste återvinningsstation är idag belägen vid ICA stop. Hämtningsfordon för
hushållsavfall trafikerar idag längs Skördevägen.

Länshållningsvatten
Länshållningsvattnet behöver ofta renas innan det avleds till lokal recipient.
Verksamhetsutövaren ska kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns
för lokalt omhändertagande. Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan
länshållningsvatten avleds till Käppala avloppsreningsverk.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter
Fastighet

Viggbyholm
74:1
Viggbyholm
74:2
Näsby park
15:1
Viggbyholm
74:34
Ny fastighet
idrottsända
mål
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Figur 33: Översikt över marktransaktioner vid planens genomförande; rödmarkerade
områden avser kvartersmark som övergår till allmänplatsmark, blåmarkerade områden
avser allmän platsmark som övergår till kvartersmark, lilamarkerat område avser idag
privatägd allmän platsmark som övergå till offentlig ägo i och med planens
genomförande.

Fastighetsbildning
Detaljplanens genomförande innebär flera markskiften mellan den kommunägda
fastigheten Viggbyholm 74:1 och privatägd mark. Nya fastigheter kommer att
bildas inom de gränser som anger kvartersmark i detaljplanen och samtidigt
kommer mark som utgör allmän platsmark övergå till kommunägd fastighet inom
de gränser som anges i planen.
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.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN
Utbyggnad av allmän platsmark inom planområdet i form av gator, gc-vägar och
teknisk infrastruktur har kostnadsberäknats utifrån framtagen förprojektering.
Finaniseringen av dessa sker genom tillämpning av Plan- och Bygglagens
bestämmelser om gatukostnadsuttag. Kostnaderna skall till största delen belasta
exploatör genom ersättning fastställd i exploateringsavtal som skall ha tecknats
senast vid planens antagande. I redan tecknat ramavtal finns en
överenskommelse fastställd om fördelning av dessa kostnader.

SOCIALA KONSEKVENSER
Enligt kommunens bostadsförsörjningsplanering 2016-2015 (bilaga till
kommunens verksamhetsplan 2016) anges kommunens planeringsmål till ca
350-600 bostäder per år, vilket syftar till att klara kommunens åtagande i regional
planering för Storstockholm. Kommunens målsättning är också att öka
variationen i boendeformer och att förtäta i stadskärnan och övriga stationsnära
lägen. Området uppfyller dessa målsättningar med dess närhet till Viggbyholms
station och ingår i kommunens målbild för påbörjade lägenheter för år 2018. I
närområdet finns god tillgång till förskolor och skolor, liksom kommunala
anläggningar för fritidsverksamhet – främst inom idrott. Planerad lekplats inom
planområdet liksom tillgång till närliggande och tillgängliga promenadområde i
grönkilen i direkt anslutning söderut skapar förutsättningar för goda
boendemiljöer för alla åldersgrupper.

MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvenser av planens genomförande
Den stora miljöpåverkan i området idag är trafikbuller från motorvägen. Denna
har stor påverkan på boendemiljön och ny bostadsbebyggelse i området skulle
omöjliggöras utan särskilda avskärmande åtgärder som förhindrar spridning av
trafikbullrets spridning söderut. Bullerutredningar har utförts som visar på att
acceptabla ljudnivåer kan nås vid bostadsfasader i områdets inre om
avskärmande bebyggelse uppförs närmast motorvägen, och om bostadskvarter
ordnas så att boningsrum i lägenheter kan vändas mot en från bullerkällan
bortvänd fasad. Planens genomförande har positiva konsekvenser för
bullernivåerna vid angränsande bostäder söder om planområdet då ny
bebyggelse effektivt avskärmar buller från E18 så att nuvarande bullernivåer
halveras vid bostadsfasaderna.
Risker relaterade till transporter med farligt gods hanteras i detaljplanen genom
bestämmelser avsedda att skydda från personskador vid incident. Då dagvatten
hanteras inom planområdet på ett kontrollerat sätt genom fördröjnings- och
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infiltrationssystem i mark är bedömningen att föroreningar till mark och vatten till
följd av planens genomförande är försumbara.
För områdets naturvärden kommer planens genomförande framförallt ha
konsekvenser lokalt för spridningssambanden för ek- och tallevande organismer
då dess västra delar bebyggs. Det mest värdefulla området kommer dock enligt
planförslaget att bevaras. Vid rätt skötsel kan det ge den rödlistade arten
korskovallen en möjlighet att finnas kvar. Korskovallen gynnas av måttlig hävd
och området bör med fördel hävdas i form av slåtter vartannat år. Beroende på
hur mycket platsen kommer att besökas finns dock en stor risk att
korskovallpopulation påverkas negativt.
En genomförd inventering av djurlivet i området har inte påvisat någon förekomst
av hotade eller andra skyddsvärda arter inom planområdet.
Planförslaget påverkar landskapskaraktären lokalt inom området då större delen
av området exploateras. Som helhet kommer områdets karaktär att helt förändras
till ett område för bostäder, aktivitet och handel. Mycket av den befintliga naturen
kommer helt att försvinna och topografin kommer att jämnas ut en del i dalen.
Platsens karaktär kan dock i vissa delar bevaras genom att naturmark sparas och
en skötselplan upprättas där särskild hänsyn tas till nuvarande karaktär av
betesmark. Då planområdet mot sydost gränsar till en lövskogsdunge så är
påverkan på landskapsbilden norrut, betraktat från Viggbydalen, begränsad.
De kulturhistoriska värdena i form av en tidigare boplats samt en lämning i
områdets norra del och en färdväg blir tydligt påverkade med det aktuella
planförslaget, detta eftersom handelsplatsen, bostäderna och parkering i
planförslaget kommer att bebyggas på det område där de kulturhistoriska
lämningarna finns.

Bedömning av miljöpåverkan
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. 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. Om detaljplanen inte
medför betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i det ordinarie
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen.

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan
Detaljplanen berör inga riksintressen och bedöms inte stå i konflikt med
miljökvalitetsnormer. Detaljplanen har dock i början av planprocessen bedömts
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kunna medföra betydande risker för människors hälsa på grund av de höga
trafikbullernivåerna i närområdet.
Plan- och bygglagen och miljöbalken föreskriver att detaljplaner skall
behovsbedömas, vilket innebär att en bedömning görs om huruvida planens
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om slutsatsen
dras av behovsbedömningen att så är fallet, krävs en miljöbedömning, vilket bl a
innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken 6 kap 11§
upprättas och redovisas som en del av planförslagshandlingarna. Genomförandet
av detaljplanen har i samråd med länsstyrelsen bedömts kunna innebära en
betydande miljöpåverkan, främst med bakgrund av höga trafikbullernivåer i direkt
anslutning till området samt med anledning av transporter med farligt gods längs
med E18 och Bergtorpsvägen i anslutning till planområdet. I framtagen MKB
jämförs planförslaget med ett nollalternativ samt översiktligt med ett alternativ
som skulle innebära en detaljplan i enlighet med översiktsplanens intentioner om
i huvudsak verksamhet i områdets västra del och naturområde i områdets östra.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret på Täby kommun i
samarbete med Reierstam Arkitektur och Projektutveckling genom Göran
Reierstam, arkitekt SAR.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Katarina Dalerå
planarkitekt
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planchef
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