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SAMMANFATTNING
Planens syfte är att komplettera den vårdverksamhet som bedrivs på fastigheten
Bylegård 37 samt att utöka byggrätten. Det möjliggör uppförande av nya byggnader för vård- och äldreboende. Planområdet ligger i den mellersta delen av
kommundelen Täby kyrkby, ca 700 meter nordost om kyrkbyns centrum. Här
bedrivs idag vård i livets slutskede. Sökanden Hemsö fastighets AB önskar utöka
verksamheten med fler boendeformer för äldre och sjuka och har därför ansökt
om att en ny detaljplan ska upprättas. För att detaljplanen ska vara flexibel över
en längre tid ges även möjlighet att anordna förskoleverksamhet.
På fastighetens västra del låg tidigare en äldre kulturhistoriskt särskilt värdefull
bebyggelse (f d Österbyle gård) bestående av en mangårdsbyggnad som fått sin
nuvarande utformning under 1860-talet samt en bagarstuga och en mindre
förrådsbyggnad. Mangårdsbyggnaden som var svårt mögel- och svampangripen
revs hösten 2017. Även förrådsbyggnaden har rivits.
Planen överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Orienteringskarta med planområdet markerat.
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Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1000,
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR
• Trafikbuller Trygghetsboende Bylegård, 2017-03-27. ADL Konsult.
• Trafikbuller Vårdboende Bylegård, 2017-03-14. ADL Konsult.
• Bylegård. Dagvattenhantering, 2017-09-27. Rev. 2018-02-05
• Skugg- och solstudie, 2017-03-07, Archus arkitekter.

PLANENS SYFTE
Planens syfte är att komplettera den vårdverksamhet som bedrivs på fastigheten
Bylegård 37 samt utöka byggrätten och därmed möjliggöra uppförande av nya
byggnader för olika former av äldre- och vårdboende med stöd och omsorg.
Planen ger även möjlighet att anordna förskoleverksamhet och lokaler för
hemvården. Den nya bebyggelsen placeras i den gamla gårdsmiljön med hänsyn
till fastighetens marknivåer och uppvuxna vegetation. En befintlig fruktträdgård
bevaras i stort. Byggnadernas gestaltning anpassas till omgivningen, men kan
ges ett självständigt uttryck. Färg och material anpassas till stadsbilden.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med normalt förfarande och enligt PBL 2010:900 (före 2 januari
2015). Planärendet fick starbesked i mars 2014. För tolkning av planbestämmelser av detaljplaner som tagits eller tas fram mellan den 3 november 2012 och
den 2 januari 2015, då de allmänna råden börjar gälla, finns Boverkets vägledning på PBL kunskapsbanken.
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BAKGRUND
På fastigheten Bylegård 37 bedrivs idag palliativ vård (vård i livets slutskede).
Plansökande Hemsö fastighets AB önskar komplettera verksamheten med olika
former av äldre- och vårdboende med stöd och omsorg. Täby är en växande
kommun där behovet av allmännyttig service kan variera över tid.
För att i framtiden kunna ha en flexibel användning av fastigheten möjliggörs
även förskoleverksamhet och lokaler för personal inom hemvården. En utveckling
av olika former av vård- och äldreboenden har stöd i kommunens översiktsplan.
Den mangårdsbyggnad från 1860-talet som legat på fastigheten revs hösten
2017 och lämnar därmed plats för ny bebyggelse.
Kommunen planerar en ny cykelväg längs Jarlabankes väg. En mindre del av
fastigheten kommer att tas i anspråk för detta och överföras till allmän platsmark.

PLANDATA

Lägesbestämning
Fastigheten Bylegård 27 med adress Jarlabankes väg 46-52, ligger i
kommundelen Täby kyrkby ca 700 meter från kyrkbyns centrum.

Areal
Planområdet omfattar fastigheten Bylegård 37 som uppgår till ca 18 600 kvm.

Markägoförhållanden
Fastigheten Bylegård 37 ägs av Bokbacken fastigheter AB, ett helägt dotterbolag
till Hemsö Fastighets AB. Jarlabankes väg ligger inom fastigheten Täby kyrkby
27:1, vilken ägs av Täby kommun.
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Ortofoto: Fastigheten Bylegård 37 markerad. Mangårdsbyggnad i bildens vänstra
del är numera riven.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad, miljö och näringsliv gav den
3 mars 2014 stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för
fastigheten Bylegård 37 i syfte att pröva utökad byggrätt för vårdverksamhet inom
fastigheten. Lov- och tillsynsutskottet gav den 8 mars 2016 rivningslov för
mangårdsbyggnaden.

Översiktliga planer
I kommunens översiktsplan, Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030 redovisas
fastigheten i ett område med huvudsakligen bostäder. I översiktsplanens
strategier ingår att bygga för äldre personer, att bygga i goda kollektivtrafiklägen
samt erbjuda fler arbetsplatser.

Detaljplaner, fastighetsplaner, fastighetsindelningsbestämmelse,
områdesbestämmelse och förordnanden.
Detaljplan D053, som vann laga kraft 1991 ersätts inom planområdet i den del
som berör fastigheten Bylegård 37. Detaljplanen medger vård på fastigheten.
Enligt planen får en huvudbyggnad i två våningar och i maximalt 2500 kvm
uppföras för den del som berör vårdverksamheten på fastighetens östra del. För
fastighetens västra del, som omfattar den gamla mangårdsbyggnaden anges
planbestämmelsen q - värdefull miljö, där ändring av en byggnad inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen.
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Utsnitt ur detaljplan D053. Det blåfärgade området berör fastigheten Bylegård 37.

Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning av detaljplanen har genomförts. Stadsbyggnadsnämnden
bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan
betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap
34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§, att en särskild miljöbedömning behöver göras.
Länsstyrelsen delar nämndens bedömning. En särskild
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats.
De miljöfrågor som har betydelse för projektet har studerats under planarbetet
och redovisas i planbeskrivningen.

Kommunala beslut i övrigt
Bevarandeplan för Täby kommun (1987)

I bevarandeplanen redovisas Österbyle (Bylehemmet) som en kulturhistoriskt
värdefull byggnad med byggnadsår 1860, och tillbyggd 1919-20. Byggnaden
bedöms värd att bevara som byggnad från tidigare epoker och som ett värdefullt
inslag i miljön.
Stadsbyggnadskaraktärer Riktlinjer för byggande och fastighetsförändringar i villa- och
grupphusområden. (2012-03-20. Reviderad juni 2012).

Enligt riktlinjerna för sammanhållna grupphusområden bör särskild hänsyn tas till
helhetsverkan vid förändringar. Nya byggnader ska anpassas till omgivningen,
men kan ges ett självständigt uttryck utan att stadsbilden påverkas negativt. Färg
och material bör anpassas till det stadsbildsmässiga sammanhanget.
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Miljöprogram för Täby kommun 2016

Täbys miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 2016. Programmet lyfter fram
fem målområden som särskilt viktiga för kommunen: begränsad klimatpåverkan,
giftfri miljö, god vattenmiljö, biologisk mångfald och god bebyggd miljö. De mål
som främst berör denna detaljplan är begränsad klimatpåverkan och god
bebyggd miljö.
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 ska fördröjas och renas, gärna i ytliga och vegetationsbevuxna anläggningar som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till hantering av extrema regn.
Dagvattenstrategi

Täby kommun antog i oktober 2016 en ny dagvattenstrategi. Dagvattenstrategin
kommer att, i möjligaste mån, vävas in även i pågående projekt. Enligt strategin
ska man sträva efter att hälften av kvartersmarken hålls grön och genomsläpplig
och att dagvatten från hårdgjorda markytor ska fördröjas i vegetationsbaserade
lösningar med en fördröjningsvolym motsvarande minst 10 mm regn.
Parkeringsstrategi Täby kommun

Täby kommun antog ”Parkeringsstrategi Täby kommun” den 10 december 2013.
I parkeringsstrategin anges tre zoner, A, B och C. Fastigheten ligger i huvudsak i
zon C. Enligt strategin anges en parkeringsnorm för vård med 15 bilplatser varav
13 för besökande. För cyklar anges 10 - 20 cykelplatser/1000 kvm BTA. För olika
former av omsorgsboende finns ingen parkeringsnorm redovisad.
Cykelplan för Täby kommun

Täby kommun antog en cykelplan 2014-06-10. Det är kommunens första
cykelplan. Planen har som mål att cyklandet i kommunen ska öka och att det ska
bli säkrare att cykla i kommunen. Den viktigaste åtgärden för att nå denna
målsättning är att skapa en väl fungerande och anpassad cykelinfrastruktur som
består av ett väl sammanhängande och gent cykelvägnät. I cykelplanen
redovisas planer på att anlägga en huvudcykelväg längs Jarlabankes väg mellan
de regionala cykelstråken Täbystråket i väster och Arningestråket i öster.
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Karta: Täby cykelplan, 2014. Nytt huvudstråk för cykel markerat i rött längs Jarlabankes väg.
Aktuell fastighet i grått vid markeringen Täby kyrkby.

DETALJPLANEN
BEBYGGELSE

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Vård D

Idag bedrivs palliativ vård med 20 platser i en befintlig byggnad på fastighetens
nordöstra del. Här ges vård och omsorg till personer i livets slutskede.
Äldreboende, vårdboende, B1

Som komplement till vården ger detaljplanen möjlighet att anordna olika former
av boende för äldre personer och personer med behov av vård, stöd och omsorg.
På fastighetens nordvästra del uppförs en ny byggnad med totalt 60 lägenheter
uppdelat på 6 avdelningar i tre avdelningar per plan. Här ordnas ett vårdboende
med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet kommer att vara anpassat för
både demens- och somatisk vård.
På fastighetens sydöstra del uppförs en byggnad som i första hand planeras för
ett trygghetsboende. En bostadsform som primärt riktar sig till personer som är
65 år eller äldre och som inte har kommunalt biståndsbeslut. Totalt ordnas ca 2024 lägenheter som kommer att vara anpassade för att de äldre ska kunna bo kvar
hela livet. Med det menas att lägenheterna är extra tillgänglighetsanpassade
samt har tillgång till en gemensamt lokal i syfte att underlätta socialt umgänge
mellan de boende. Lägenhetsstorleken varierar från ettor till treor.
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Situationsplan: Nya byggnader i nordväst och i sydöst vid Jarlabankes väg.

Illustration: Föreslagen ny bebyggelse inom fastigheten Bylegård 37.
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Illustrationer: Förslag till trygghetsboende vid Jarlabankes väg till vänster samt vårdboendet vid
Bylegårdsvägen till höger.

Hemvård K1

I den nya byggnaden vid Bylegårdsvägen ges möjlighet att inrätta en lokal för
personal inom hemvården, det vill säga hemtjänst eller liknande.
Förskoleverksamhet S1

För att göra planen flexibel över tid så att fastigheten ska kunna användas för
olika former av allmännyttig service, ges möjligheten att anordna en förskola.
Förskolan kan företrädesvis inrymmas i byggnaden som föreslås i den sydöstra
delen vid Jarlabankes väg. Förskolan beräknas kunna rymma 80-100 barn.

Byggnadskultur och gestaltning
De nya byggnaderna anpassas till platsens kvarvarande kulturvärden, nivåförhållanden och omgivande bebyggelse. Byggnader utformas i en skala som
överensstämmer med omgivningens karaktär, med varierade, brutna fasadlinjer
och brutna tak. Vårdboendet placeras på höjdpartiet i anslutning till den befintliga
vårdbyggnaden. På så vis sparas bagarstugan och stora delar av fruktträdgården. Den nya bebyggelsen hålls låg och uppförs i två våningar. Nivåskillnaderna
på fastigheten ger för vårdboendet tre våningar mot Jarlabankes väg. Den nya
bebyggelsens fasader regleras med utformningsbestämmelser på plankartan.
Som en gest till den gamla mangårdsbyggnaden uppförs det nya vårdboendet vid
Bylegårdsvägen med gul träpanel. Trygghetsboendet vid Jarlabankes väg ges
fasader i vit puts och med gul träpanel.

Kulturmiljö
Den gamla bagarstugan är i stadsplan D053 skyddad med en q-bestämmelse där
ändring av byggnaden inte får förvanska dess karaktär eller anpassning till
omgivningen. I detaljplanen behålls och utökas bestämmelsen med att byggnaden inte får rivas eller flyttas och att åtgärder som förvanskar byggnaden inte
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får vidtas. Detta avser byggnadens volym samt ålderdomliga uttryck med
välbevarad äldre stomme med skorstensstock, murade spisar, panel, takform,
dörrar, fönster, snickerier och byggnadsdetaljer både exteriört och interiört.
Bagarstugan, sannolikt uppförd på 1700-talet, är en enklare bruksbyggnad som
var en viktig del av gårdens funktion i äldre tid. Stugan vittnar idag om att en
äldre bebyggelsemiljö funnits inom planområdet. Byggnaden är mycket välbevarad både exteriört och interiört och är känslig för förändringar. För att bevara det
kulturhistoriska värdet ska exteriör med symmetriska uttryck med två enklare
ytterdörrar med äldre gångjärn och lås, äldre panel med knutlådor äldre spröjsade fönster med beslag av 1700-talstyp bevaras. Takform och dess nuvarande
takvinkel samt beläggning med enkupigt lertegel av traditionell typ ska bevaras.
Med värdefull interiör avses planlösning och murade spisar samt bevarat innertak
med bjälkar, som i östra rummet är omålat, samt äldre fönsteromfattningar med
löstagbara innanfönster. Fönstren har genomgående beslag och hakar av en typ
som var vanlig under 1700-talet och in på 1800-talet. Båda rummen har äldre
murade spisar med spiskåpa kopplade till den mycket kraftiga murstocken. Synlig
golvbeläggning är sekundärt tillkommen och omfattas inte av planbestämmelser.
Underhåll och vård av byggnaden ska anpassas till byggnadens egenart. Detta
innebär att underhåll av fasad ska göras med traditionell färg och att underhåll av
tak görs med enkupigt lertegel. Vid underhållsarbeten där trä måste bytas ut
bibehålls äldre detaljer såsom beslag, lås och fönsterhakar. Eventuella tillägg i
interiören ska göras reversibla, d.v.s. tillägget ska vara möjligt att avlägsna utan
att ursprungliga byggnadsdelar skadas.

Tillgänglighet
Den föreslagna bebyggelsen och kvartersmarken ska ges god tillgänglighet för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. En busshållplats ligger i
direkt anslutning vid Jarlabankes väg. Tillgängligheten till/från busshållplatsen
”Bylegård” bör ses över, så att det blir en bra lösning och så att trafiksäkerheten
inte äventyras.

NATUR, PARK, REKREATION
Det stora grönområdet Angarnskilen i söder nås via ett grönt stråk strax söder om
Jarlabankes väg. Där ligger även Täby idrottsplats vars verksamhet planeras att
utvecklas. I närheten ligger även Byleparken. Den ingår som en del i ett grönstråk
som fortsätter norrut med en naturpark innehållande äventyrslek och bevarad
sumpskog med spänger.
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Naturmiljö, mark och vegetation
Den lummiga trädgårdsmiljön med uppvuxna träd, allén och en befintlig fruktträdgård bevaras och bidrar till en varierad, stimulerande och rekreativ utemiljö för
patienter, boende och eventuellt framtida förskolebarn. Alla fruktträd samt lönn,
björk och tall av en viss storlek säkras genom en bestämmelse i planen. En planbestämmelse införs om att marklov krävs för trädfällning. Tanken är att träden
endast tas ner på grund av sjukdom, om de utgör fara eller inte kan stå kvar på
grund av byggnationen. Gräsytorna i fruktträdgården bevaras i stor utsträckning.
Detta både för att ha kvar grönskan men även för att ta omhand dagvatten. För
att underlätta de boendes utevistelse kan en gångväg som ej är genomsläpplig
ordnas genom trädgården, liksom utegym, ytor med trädgårdsmöbler och
liknande.

Friyta, lek och rekreation
I det fall en förskola anordnas på fastigheten har en förskolegård på ca 1800 kvm
studerats. Med ett beräknat antal på 80-100 barn ger det 22,5 -18 kvm uteyta/barn. Förskolebarnen har även tillgång till den gamla fruktträdgården.

Sol- och skuggstudie
En genomförd solstudie visar att de nya byggnaderna inte påverkar intilliggande
bebyggelse.

Illustration: Skuggor från ny bebyggelse. Vårdagjämning kl 15.00.

TRAFIK
Angöring med bil till det befintliga vårdhemmet och till det nya trygghetsboendet
sker från Jarlabankes väg. För vårdboendet i nordväst skapas en in- och utfart
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från Bylegårdsvägen och ett entrétorg ordnas framför entrén. För att öka trafiksäkerheten placeras lastkajer/lastplatser och angöring för sopbil i en egen zon vid
sidan av från entrétorget. Varutransporter till det befintliga vårdhemmet och till
det planerade trygghetsboendet sker från Jarlabankes väg. En befintlig vändplan
i fastighetens sydöstra del utökas.
Transporter till ett vårdboende med ca 60 platser utgörs normalt av en sopbil,
leveranser av mat och andra förbrukningsvaror, personal och besökare.
Regelbundna transporter med sopbil sker en gång i veckan och leveranser av
mat och förbrukningsvaror en gång per dag. Med en uppskattning baserad på att
ca 20% av personalen är bilburen och att samtliga boenden får bilburna besök ca
1 ggr/vecka, blir den dagliga ökning ca 35 bilar på ett dygn. Trafiken är då relativt
jämt fördelade över dygnets ljusa timmar och skiljer sig inte så mycket beroende
på om det är veckodag eller helgdag. Övriga transporter uppskattas till ca 3
gånger per vecka och kan utgöras av läkarbesök, ambulanstransporter, mm.
Total ökning på Bylegårdsvägen baserad på ovan beskrivna antaganden uppgår
därmed till ca 37 bilar per dygn, eller knappt 2,5 bilar per timme under tiderna
07.00 – 22.00.
Tillskottet av trafik till vårdboendet vid Bylegårdsvägen är marginellt bedömer
kontoret, och belastar bara den södra delen vid Jarlabankes väg. Boendet
bedöms inte medföra någon större ökning av trafikbelastning på Bylegårdsvägen.
En viss gång- och cykeltrafik förekommer på Bylegårdsvägen. Trottoarer finns på
båda sidor gatan. En ombyggnad av Bylegårdsvägen för gång- och cykel kan bli
aktuell i framtiden.
Kommunens parkeringsstrategi anger endast parkeringsbehov för vård. För vårdoch trygghetsboendet har parkeringstalet därför utgått från verksamheternas
behov samt från erfarenhet av liknande verksamheter. För vårdboendet beräknas
18 bilplatser plus två handikapplatser i en nyanlagd parkering. För det befintliga
vårdhemmet och trygghetsboendet beräknas 34 bilplatser plus tre
handikapplatser. Bilplatserna bedöms kunna samnyttjas.
GC-Väg
Genom att överföra en del av fastigheten Bylegård 37 till allmän platsmark
möjliggörs byggandet av en cykelväg längs Jarlabankes väg.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Anslutning för vatten-, avlopp- , dagvatten- el- och teleledningar finns i
Jarlabankes väg och i Bylegårdsvägen. Fastigheten försörjs med bergvärme
vilken kommer att förstärkas.
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Avfall
För vård- och trygghetsboendet utgörs den största avfallsmängden av hushållsavfall. Hushållsavfallet ska hanteras så att återvinning främjas i enlighet med
kommunens avfallsplan och föreskrifter. Det innebär att boende inom en fastighet
ska kunna ha plats för sortering av matavfall och brännbart restavfall. Om ett
gemensamt hämtställe för avfall planeras bör även sortering av övrigt hushållsavfall samt förpackningar och tidningar finnas. Tillgängligheten för både boende
och hämtpersonal ska vara god.

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR, STÖRNINGAR,
FÖRORENINGAR, BROTT, M.M

Buller
Fastigheten är främst bullerstörd från trafik på Jarlabankes väg med ca 4300
fordonsrörelser/dygn. På plankartan regleras att bullerskydd ska uppföras samt
att bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet
får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. Minst en
balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till
bostäderna ska utföras eller placeras så de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent
ljudnivå eller högst 70 dBA maximal ljudnivå (frifältsvärden).
En bullerutredning för de nya byggnaderna har genomförts. För detaljplanen
gäller riktlinjer för buller givna före 1 juli 2017. Den visar att stora delen av
vårdboendet i nordväst inte utsätts för dygnsmedelvärden över 55 dBA ekvivalent
nivå vid fasad. Endast två lägenheter har en fasad som uppvisar nivåer mellan
55-60 dBA, dock har båda lägenheterna hälften av rummen mot en sida med
nivåer under 55 dBA. Maximala nivåerna för de mest utsatta positionerna på
aktuella fasader uppgår till cirka 75dBA. I övrigt ligger maximala nivåer på 6575dBA. Utredningen visar att gemensamma uteplatser på ljuddämpad sida kan
ordnas.
För trygghetsboendet i sydöst visar utförda beräkningar att trafikbullernivåerna på
fasaden mot Jarlabankes väg uppgår till 55-60 dBA, på gavlarna till 50-55 dBA
samt 40-45 dBA på den tysta sidan. De maximala nivåerna på de mest utsatta
fasader vid Jarlabankes väg uppgår till cirka 75-78 dBA. Maximal nivån på den
tysta sidan understiger 70 dBA.
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Illustration: Föreslagen planlösning för lägenheter i trygghetsboendet.

Illustration: Frifältsvärden ekvivalent nivå vid fasad Plan 1 och 2.

lllustration: Frifältsvärde maximal nivå vid fasad. Plan 1 och 2.
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Illustration: Bullernivåer med ett ca 2,3 meter högt bullerskydd.

Enligt föreslagen lösning för lägenheter mot Jarlabankes väg är åtgärder
nödvändiga. En planbestämmelse om ett bullerskydd vid Jarlabankes väg införs
på plankartan. Med ett bullerskydd på ca 2,3 meter vid vägen samt delvis
inglasning av en balkong uppnås maximalt 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad
för lägenheter i både plan 1 och plan 2. Om ytterligare behov uppkommer i
framtiden kan bullerskydd uppföras i andra lägen på fastigheten.
För vald gemensam uteplats uppfylls riktlinjerna beträffande dygnsmedelvärde
samt maxnivåer.
Jarlabankes väg trafikeras av busslinje 611 och 616 och annan tung trafik.
Bussarna går även nattetid (efter 22.00) vilket medför att det skall visas extra
hänsyn till lågfrekvent buller vid dimensionering av yttervägg och fönster för de
nya byggnaderna.
Bullerutredningen visar att även utan ett bullerskydd kan en förskolegård ordnas
där ytor med bullernivåer om högst 50 dBA kan uppnås för rekreation och pedagogisk verksamhet. Detta uppfyller Boverkets rekommendationer.
De givna riktvärdena för buller är inte rättsligt bindande utan är vägledande för
bedömningar. Om riktvärdena är svåra att uppfylla bör inomhusvärden prioriteras. Ett sätt att förbättra situationen vid bullerutsatt bebyggelse är att minst ett
fönster orienteras mot en bullerdämpad sida eller mot skärmad balkong för att
klara 55 dBA utanför minst hälften av bostadsrummen, i avstegsfall B. Om en
gemensam uteplats på gården med högst 55 dBA kan ordnas ställs inga ljudkrav
på balkonger.
Samhällsutvecklingskontoret anser att bostadsprojekt alltid bör planeras med en
sammanvägning av olika intressen till en bra helhetslösning. Utgångspunkten för
planeringen är en långsiktigt hållbar utveckling och ett helhetsperspektiv på
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människors livskvalitet och hälsa. Ur hälsosynpunkt är det avgörande att inomhusriksvärdena alltid måste klaras vid nybyggande. Inomhusvärden regleras via
krav i Boverkets byggregler. Det finns platser i kommunen där angivna riktvärden
för trafikbuller klaras utan avsteg eller speciella åtgärder. En växande
tätortskommun som Täby medför dock ofta ökade trafikmängder, särskilt längs
större sammanbindande vägar. Jarlabankes väg har redan idag sådan
trafikmängder att bullernivåerna i nära anslutning till vägen ger problem vid
nybebyggelse och trafikmängderna beräknas öka fram till 2030. Jarlabankes väg
trafikeras av två busslinjer med hållplats vid fastigheten, vilket är bra ur
kollektivtrafiksynpunkt men det bidrar till trafikbullret. Riktvärdena för buller med
avstegsfall B kan uppnås med föreslagna åtgärder. Plankartan har försetts med
en bestämmelse om att bostäder ska utformas så att minst hälften av
boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå
(frifältsvärden) utanför fönster.
Den föreslagna nybebyggelsen med stöd- och omsorgsboende är angelägen ur
ett samhällsperspektiv då kommunen ser en ökning av personer över 65 år fram
till 2030. På fastigheten finns redan idag ett väl etablerat vårdhem. Naturmiljön
med en lummig uppvuxen trädgård ger en kvalité i boendet. Platsen är även
lämplig för en förskola. För äldre boende utan bil och för besökare finns kollektivtrafik att tillgå. Med hänsyn till ovanstående bedömer samhällsutvecklingskontoret att avstegsfall B är motiverat, och att den föreslagna bebyggelsen är
acceptabel ur bullersynpunkt.

Dagvattenhantering
Enligt Täbys ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) ska
fastigheter med mer än 1 000 m² hårdgjord yta förses med flödesfördröjning
till minst 50 % av flödet vid varje tillfälle. Dessutom ska erforderlig oljeavskiljning
anordnas på fastigheter med parkeringsytor för fler än 20 fordon, vilket kan bli
fallet inom planområdet. Enligt en utförd dagvattensutredning, daterad
2018-02-05 innebär en utbyggnad enligt planförslaget en ökad mängd dagvatten
då mer ytor hårdgörs av nya byggnader och parkeringsytor. Den ändrade
markanvändningen innebär att dagvattenavrinningen ökar med ca 60% jämfört
med dagens läge. Ett antal åtgärder kan vidtas lokalt för att förbättra dagvattenhanteringen inom planområdet. Förslagsvis sker rening och fördröjning i flera
steg genom olika lösningar och dagvattnet leds sedan till en samlad yta, där
påkoppling till allmänt dagvattensystem kan göras. Med föreslagna åtgärder
bedöms det inte föreligga någon risk för att föroreningsbelastningen från
planområdet ökar. Det innebär i sin tur att ingen enskild faktor påverkas negativt,
och därmed föreligger ingen risk att planen strider mot miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomsten Vallentunasjön.
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I den västra delen avleds dagvatten från takytan mot angränsande gräsyta i
nordväst samt i söder. Vatten får ej infiltreras eller avledas mot grönytor runt
bagarstugan, vilket innebär att detaljlösningar måste utformas för att undvika
detta. Parkeringsytan och körytor utformas med växtbäddar och grönytor, dit
vatten leds ytligt för rening och fördröjning. Ytan söder om den södra parkeringen
och lastgården utförs som en nedsänkt översvämningsyta där större
vattenmängder tillåts samlas vid intensiv nederbörd. Ytan kan ha flera funktioner,
exempelvis dagvattenfördröjning och rening vid normal nederbörd. Marken där
ytan söder om den södra parkeringen/lastgården ligger är eventuellt lämplig för
infiltration. Infiltrationslösning förses med dräneringsledning som ansluts till det
allmänna dagvattensystemet.
I den östra delen avleds dagvatten från takytan mot angränsande grönytor öster
och väster om byggnaden. Vatten bör ej avledas mot ytor norr om byggnaden.
Parkeringsytan och infartsväg utformas med avledning till lägre liggande ytor med
växtbädd eller grönytor dit vatten leds för rening och fördröjning. Om
markförhållanden medger det utförs anläggningen så att infiltration kan ske.
Växtbädden kopplas till dräneringsledning på kvartersmark, som sedan ansluter
till det allmänna dagvattensystemet vid befintlig servis.

Illustration. Blåskuggade ytor redovisar västra och östra områden för dagvattenhantering.
I det västra området utgör röda markeringar lämpliga ytor för omhändertagande av dagvatten från
takytor. Gula markeringar ytor lämpliga för dagvatten från parkeringsyta. Blå markering utgör
nedsänkt översvämningsyta.
I det östra området utgör röda markeringar lämpliga ytor för omhändertagande av dagvatten från
takytor. Gul markering lämplig yta för dagvatten från parkeringsyta.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2012/234-20|2018-02-16

Sida 20 av 36

Befintlig bebyggelse berörs i mycket liten utsträckning av den planerade
förändringen. Möjlighet att genomföra enklare åtgärder vid den nuvarande
vårdbyggnaden bör dock utredas. Stuprör som är direktkopplade till
dagvattenledning kan byggas om och avledas mot grönytor. Dränering kring
bagarstugan behöver kontrolleras och troligen förbättras. I samband med att
befintlig infartsväg byggs om säkerställs att dagvatten leds ut över kringliggande
vegetationsytor.
Det saknas utrymme att skapa anläggningar för dagvatten vid sidan av gång- och
cykelvägen. Dagvattnet kan omhändertas på ett antal olika sätt. Dagvattnet
föreslås ledas ut över angränsande vägbana. Fördröjning och eventuell infiltration
kan ske i magasin under gång- och cykelvägen. En sådan åtgärd bör samordnas
med en ändrad dagvattenhantering för hela Jarlabankes väg vilket inte är aktuellt
i nuläget.

Illustration: Gulmarkerat område utgör överfört område för ny gång- och cykelväg.

Marken i sydöstra delen av fastigheten Bylegård 37 har lågpunkter där en
kartering gjord av länsstyrelsen visar på en ökad risk för översvämning vid häftiga
skyfall.
För flöden och volymer vid ett 20-årsregn förutsätts den allmänna anläggningen
uppfylla gällande funktionskrav enligt Svensk Vattens Publikation P110 och
kommunens dagvattenstrategi med tillhörande dokument.
För flöden och volymer vid ett 100-årsregn visar dagvattenutredningen att en
översvämningsvolym på ca 95 m3 krävs för att hantera den beräknade
avrinningen inom fastigheten. Den aktuella översvämningsvolymen utgörs dels
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av den volym som ryms i dagvattenanläggningarna, när de fylls över den
dimensionerande nivån, dels av de volymer som skapas genom att delar av
gårdsmarken och fruktträdgården utförs som lågpunkter för kontrollerad
översvämning. De lägsta marknivåerna är i kvarterets sydvästra/västra delar.
I marken längs västra delen av den södra fastighetsgränsen kan en yta
på ca 100 -150 m² utnyttjas. Om vatten vid extrema situationer tillåts att dämma
0,5 m (medeldjup) erhålls volymen (50-70 m³). För att detta ska fungera på avsett
vis höjdsätts ytan med hänsyn till nivån på angränsande mark.

Figur. Förslag på läge för större översvämningsyta.

I grönmarken längs Bylegårdsvägen kan en ca 35 m3 extra översvämningsyta
anordnas för omhändertagande av dagvatten vid extrema situationer.
Sammanlagt kan översvämningsvolymer motsvarande 85-105 m3, skapas vilket
med marginal uppfyller behovet på ca 40 m3 utöver dagvattenanläggningarnas
volym.
En mindre översvämningsyta kan även skapas söder om trygghetsboendet vid
Jarlabankes väg. Höjdsättning av infarter utförs så att angöring till vårdhem och
trygghetsboende säkerställs vid en översvämningssituation.
Plankartan förses med planbestämmelser för ytor med dagvattenhantering, att
mark inte får hårdgöras samt med en bestämmelse om föreskriven markhöjd över
nollplanet. Gräsytorna i fruktträdgården ska inte hårdgöras då tanken är att i så
stor utsträckning som möjligt bevara trädgårdsmiljön och för att ytorna behövs för
dagvattenhanering. Trädgården är dock viktig som de boendes utemiljö och för
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att underlätta deras utevistelse medges en gångväg som ej behöver vara
genomsläpplig. Ytor för utegym, sittgrupper och liknande kan även det ordnas.
Tre lågpunkter finns inom fastigheten där det finns risk för översvämning vid ett
100-årsregn. Till dessa ytor bidrar kringliggande bebyggelse med vatten. En
enskild fastighetsägare har inte något ansvar att tillhandahålla
fördröjningsvolymer för kringliggande fastigheter, och planförslaget innebär
därmed att denna nuvarande funktion minskar. Vid ett 100-årsregn kommer
bebyggelsen inom planområdet inte att bidra till marköversvämning utanför
planområdet, däremot finns risk att marköversvämning orsakad av annan
bebyggelse ökar på platser utanför planområdet till följd av förändringar inom
planområdet.

Brottsförebyggande åtgärder
På fastigheten finns arbetsplatser där det pågår verksamhet dygnet runt 365
dagar om året. Den nya bebyggelsen bidrar därmed till att öka tryggheten inte
bara inom detaljplaneområdet utan också till området i stort. I samband med
detaljprojektering kommer belysning och andra trygghetsaspekter att beaktas.
Även utemiljön ses över och görs mer överblickbar genom att snår och sly rensas
bort.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
Plansamråd genomfördes under maj månad 2017 och granskning genomfördes
under februari-mars 2018. Ett godkännande av detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden beräknas till maj 2018 och därefter ett antagande i kommunfullmäktige
beräknat i juni 2018. Utbyggnad inom kvartersmark kan påbörjas när beslut om
antagande av detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats.
Planens genomförandetid är 5 år från det datum beslut om antagande av
detaljplanen vunnit laga kraft.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Detaljplanen innehåller kvartersmark och allmän platsmark. Fastighetsägaren är
ansvarig för genomförandet inom kvartersmark. Kommunen är ansvarig för
genomförandet av gc-väg inom allmän platsmark.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT
En gemensamhetsanläggning, Bylegård ga:4, för utfartsväg med tillhörande
vändplan och vägområde samt dagvattenledning med brunnar finns i fastighetens
sydöstra del. Deltagande fastigheter är Bylegård 37, Täby Kyrkby 20:13, Täby
Kyrkby 20:14 och Täby Kyrkby 20:15.
Bylegård 37 belastas även av Bylegård ga:3 vilken är en gemensamhetsanläggning där de tre villafastigheterna Täby Kyrkby 20:13, Täby Kyrkby 20:14
och Täby Kyrkby 20:15 är deltagande fastigheter. Bylegård 37 belastas av ett
utrymme avsett för vatten- och avloppsledningar.
Ett u-område för allmännyttig ledning inrättas i detaljplanen. Ledningar kan
säkras genom servitut eller ledningsrätt.
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Omprövning, upphävande och inrättande av ny gemensamhetsanläggning sker
via en anläggningsförrättning.
Bylegård 37 belastas av ett avtalsservitut i form av ett villaservitut från 1921.

AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI

Exploateringsavtal
I dagsläget bedöms det inte finnas behov av ett exploateringsavtal.

Övriga avtal
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan kommunen och Hemsö fastighets
AB.
Innan detaljplanen antas ska ett avtal mellan kommunen och Hemsö fastighets
AB tecknas för att reglera villkoren för överföring av mark till kommunens
fastighet för cykelväg längs Jarlabankes väg.

AVGIFTER, INLÖSEN, ERSÄTTNING

Bygglov
Fastighetsägaren bekostar bygglovavgift i enlighet med gällande taxor och
bestämmelser.

VA
För anslutning till det kommunala VA-ledningsnätet ska avgift erläggas enligt
kommunens vid varje tillfälle gällande VA-taxa.

GC-väg
I kommunens cykelplan redovisas planer på att anlägga en huvudcykelväg längs
Jarlabankes väg mellan de regionala cykelstråken Täbystråket i väster och
Arningestråket i öster. För att möjliggöra denna utbyggnad ska kommunen
förvärva ca 500 kvm av fastigheten Bylegård 37 mot Jarlabankes väg.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastigheter och ägoförhålllanden
Planområdet omfattar fastigheten Bylegård 37 som ägs av Bokbacken fastigheter
AB, ett helägt dotterbolag till Hemsö Fastighets AB.
Kommunen äger fastigheten Täby kyrkby 27:1 som gränsar till Bylegård 37.

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
TÄBY KYRKBY
Som Täbys äldsta villasamhälle präglas Täby kyrkby till stor del även idag av
individuellt utformade och uppförda villor och det finns därför ingen tydlig och
enhetlig karaktär, sett till området i stort. Utbyggnaden började redan de första
åren på 1900-talet och var som livligast 1912-1914, då krigsutbrottet hejdade
utvecklingen. En ny kraftig utbyggnadsvåg kom under 1970-talet. Under denna
period uppfördes även flera grupphusområden.

BEBYGGELSE INOM PLANOMRÅDET

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Byle gård (ibland benämnt Österbyle) har anor tillbaka till medeltiden då marken
tillhörde ett större godskomplex. Gården bedöms ha tillkommit mellan 1636 och
1787. Mangårdsbyggnaden som revs hösten 2017 fick troligen sin utformning
under 1860-talet. Efter avveckling av jordbruket i början av 1900-talet användes
byggnaden som sjukhem. Gården har varit en plats för vård i nära 100 år.
Av den äldre bebyggelsen finns idag finns endast bagarstugan kvar.
I den södra delen av fastigheten ligger en stor fruktträdgård där en del träd i den
västligaste igenvuxna delen bedöms vara av hög ålder. En allé av lönnträd är en
viktig del av gårdsmiljön. På den östra sidan är endast ett träd bevarat. Här finns
även björkträd.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2012/234-20|2018-02-16

Sida 26 av 36

Ortofoto: Byle gård. Mangårdsbyggnaden i den västra delen av fastigheten är numera riven.

Foto: Den rivna mangårdsbyggnaden

Sida 27 av 36

Foto: Bagarstuga
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År 1992 uppfördes en vårdbyggnad i en och två våningar.

Foto: Alléträd av lönn.

Foto: Befintligt vårdhem

GATOR OCH TRAFIK

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i direkt anslutning till en busshållplats vid Jarlabankes väg.
Hållplatsen trafikeras av busslinje 611 mellan Danderyds sjukhus – Täby kyrkby
samt buss 616 mellan Täby centrum - Östra Byle. Till Roslagsbanan är det ca
800 meter.

Gatunät, gång-, cykeltrafik
Fastigheten är belägen i korsningen av Jarlabankes väg och Bylegårdsvägen och
angörs från Jarlabankes väg. En parkering med 32 bilplatser finns i områdets
södra del.
Enligt kommunens Fritidskarta finns ett utpekat gång- och cykelstråk från
Jarlabankes väg till Byleskolan öster om fastigheten.
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Karta: Fritidskarta med cykel- och gångstråk markerat i rött. Utpekat stråk till Byleskolan
går öster om fastigheten. Aktuell fastighet gråmarkerad på kartan.

NATUR
Naturmiljö, vegetation
Lönnallén på fastigheten omfattas av generellt biotopskydd i Miljöbalken. En allé
som innefattas av biotopskydd ska bestå av minst fem stycken lövträd planterade
i en enkel eller dubbel rad längs en väg eller det som tidigare varit en väg i ett
övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
Området innehåller i övrigt inga höga naturvärden.

Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden
Planområdet har sin högsta punkt i nordvästra delen, +36 meter över nollplanet
och faller ner mot nivån +30 i områdets sydvästra del. Inom planområdet finns
ytligt berg där tunna, osammanhängande moränlager dominerar. I söder finns en
mindre sandförekomst. I sandförekomsten kan infiltrationsförutsättningarna vara
gynnsamma, i övrigt betecknas de som ogynnsamma.
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Jordarkskarta: Det orangea området närmast Jarlabankes väg är postglacial sand, röda området är
urberg, de blåprickarna är morän. Det gula området i väster är glacial lera.

Vattenområden och miljökvalitetsnormer
Dagvatten från Bylegård avleds via befintligt dagvattensystem till
Vallentunasjön, som är en definierad vattenförekomst. År 2000 trädde EU:s
gemensamma regelverk om vatten, det så kallade vattendirektivet, i kraft.
Syftet med direktivet är att säkra en god vattenkvalitet i Europas yt- och
grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som är tillräckligt stora
omfattas av vattendirektivet och kallas då formellt för vattenförekomster. Det
finns fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) för alla vattenförekomster.
Miljökvalitetsnormerna för ytvatten omfattar ekologisk och kemisk
ytvattenstatus samt kemisk och kvantitativ grundvattenstatus. Den
ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala: hög, god, måttlig,
otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser:
god eller uppnår ej god.
Ekologisk status

Den ekologiska statusen för Vallentunasjön är klassad till ”otillfredsställande”.
Utslagsgivande för den sammanvägda bedömningen av ekologisk status är
otillfredsställande status för Växtplankton. Allmänna förhållanden
(sammanvägd status för halt av Näringsämnen, Ljusförhållanden (siktdjup)
och Försurning) har Måttlig status. Fyra biologiska kvalitetsfaktorer har
bedömts i denna sjö. Miljökvalitetsnormen säger att god ekologisk status ska
uppnås 2027.
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Kemisk status

Den kemiska statusen för Vallentunasjön är klassad till ”uppnår ej god”. I
stort sätt alla svenska vattenförekomster har högre halter av kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE) än gränsvärdena inom EU, vilket innebär
att få vattenförekomster klarar normen för god kemisk status. Det finns i
dagsläget inte några åtgärder som gör det möjligt att komma till rätta med
överskridandet av kvicksilver och PBDE. Sverige har därför beslutat att göra
ett nationellt undantag för dessa ämnen, och redovisa den kemiska statusen
exklusive kvicksilver. Denna status kallas ”kemisk status utan överallt
överskridande ämnen”. Utan dessa ”överallt överskridande ämnen” blir
klassificeringen för Vallentunasjön ”god kemisk status”. Miljökvalitetsnormen är
att god kemisk status ska bevaras, med undantag för kvicksilver och bromerad
difenyleter.

RIKSINTRESSEN OCH FORNLÄMNINGAR
Inga riksintressen eller kända fornlämningar finns inom planområdet.

STÖRNINGAR OCH RISKER

Radon
I Täby gäller medelstor risk för radon i marken, varför försiktighetsprincipen ska
tillämpas.

Risk för skred/höga vattenstånd
I områdets södra del, närmast Jarlabankes väg, visar Länsstyrelsens lågpunktskartering på en ökad risk för marköversvämning på tre ställen inom fastigheten
Informationen bör tolkas med försiktighet då analysen är mycket grov.
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Karta: Lågpunkter i blått enligt Länsstyrelsens lågpunktskartering.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Ledningar för vatten, avlopp, el, tele och el finns framdraget till fastigheten.
Fastigheten har egen bergvärme.

Dagvatten
Dagvatten avleds idag via en dagvattenledning från södra delen av planområdet
till en betongledning i Jarlabankes väg.

Avfall
För vårdhemmet sker idag sophantering i ett separat sophus med fraktioner för
hushållssopor, matavfall, kartong, papper, glas, metall och plast. Sophuset ligger
mellan Jarlabankes väg och den befintliga byggnaden.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER

Fastighetsbildning
För att säkerställa en utbyggnad av en gc-väg längs Jarlabankes väg ska ett ca
500 kvm stort område av fastigheten Bylegård 37 överföras till kommunens
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fastighet Täby Kyrkby 27:1. Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig
fastighetsbildning.

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
För att möjliggöra en utbyggnad av gc-väg ska kommunen förvärva ett ca 500
kvm stort område av fastigheten Bylegård 37. Ersättning för marken regleras i en
överenskommelse om fastighetsreglering mellan kommunen och Hemsö
fastighets AB.

SOCIALA KONSEKVENSER
Täby är en växande kommun med ett ökat behov av allmännyttig service.
Detaljplanen ger möjlighet att erbjuda kommunens invånare fler platser för vård,
olika former av äldreboenden samt förskoleverksamhet.
Detaljplanens påverkan på barns rörlighet och säkerhet i området när de
använder Bylegårdsvägen som skolväg bedöms bli marginell då trafiken till
vårdboendet endast beräknas öka med 2,5 bilar/timme.

MILJÖKONSEKVENSER

Bedömning av miljöpåverkan
FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Planförslaget berör inga riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken.
Miljökvalitetsnormen för luft överskrids inte och planförslaget bedöms inte
påverka möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten
Vallentunasjön. Planförslaget bedöms heller inte medföra betydande risker för
människors hälsa eller för miljön. Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att
den nya detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan i
lagens mening. En särskild miljökonsekvensbeskrivning har därmed inte
upprättats.
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I planförslaget har följande frågor uppmärksammats.
• Lönnallén och övriga träd.
• Buller från intilliggande vägnät.
• Dagvattenhanteringen för att säkerställa att ingen påverkan på recipienten
sker och att dräneringen vid Bagarstugan blir tillräcklig.
• Varsamhetsbestämmelser och/eller skyddsbestämmelser avseende
bagarstugan.

Dagvatten
Dagvattenavrinningen ökar med ca 60 % jämfört med nuläget. I gjorda föroreningsberäkningar antas att 50 % av dagvattnet genomgår rening. Resultatet
visar att föroreningskoncentrationen, blir lägre än innan exploateringen, för
samtliga parametrar. Beräkningar av mängden föroreningar visar att den årliga
mängden minskar för alla parametrar, med undantag för kväve och krom som
efter reningsåtgärderna ligger på ungefär samma nivå som innan exploateringen.
Beräkningarna är utförda med ett försiktigt antagande avseende andelen
dagvatten som kommer att renas (50%). Utfallet av den valda reningsmetoden
ger en reningseffekt som kan anses vara något hög, men bedöms vara motiverad
då ytterligare rening sker via infiltration på gräsytor och i infiltrationsstråket längs
västra tomtgränsen. Sammantaget bedöms antagandena vara realistiska.

Naturvärden
Inga direkta naturvärden bedöms gå förlorade förutsatt att allén kan bevaras,
vilket skisserna visar. Ett flertal andra träd och grönytor inom området kommer att
försvinna till följd av planen. En förskoleverksamhet innebär sannolikt ett ökat
slitage på kvarvarande grönytor.

Kulturvärden
Rivningen av mangårdsbyggnaden i kombination med den föreslagna exploateringen bedöms medföra att det kulturhistoriska värdet på platsen skadas och att
helhetsmiljöns värde går förlorat. Då byggnaden numera är riven blir
bedömningen att denna miljöpåverkan inte är ett resultat av det nya
planförslaget.
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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORETS SAMMANVÄGDA
BEDÖMNING
Täby kommun växer och därmed behovet av vårdbooende och olika former av
bostäder för äldre. Fram till år 2030 beräknas det ske en mycket kraftig ökning av
antalet äldre och framförallt av de allra äldsta i kommunen. I genomförandet av
planförslaget görs en avvägning mellan olika intressen. Planförslaget ligger i linje
med kommunens översiktsplan där behovet av bostäder utgör ett allmänintresse
och där särskilt vård- och omsorgsbostäder för äldre tas upp som en av
kommunens strategier. Bostäder för äldre väntas även bidra till att frigöra större
bostäder för barnfamiljer. Den kulturmiljö som den gamla mangårdsbyggnaden
och omgivande grönska representerat har förändrats då större delen av den äldre
bebyggelsen är riven. Glädjande är att den gamla bagarstugan samt stora delar
av fruktträdgården och stora delar av den övriga grönskan och allén kan bevaras
och bidra till en varierad och stimulerande utemiljö för patienter, boende och
eventuellt framtida förskolebarn. Att ytor för en ny cykelväg avsatts längs
Jarlabankes väg ligger i linje med intentionerna i Cykelplanen.

MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun i
samarbete med Eva Strömbäck, WSP.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET

Annelie Mellin
planarkitekt
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