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SAMMANFATTNING
Aktuell detaljplan är en del av utbyggnaden och omvandlingen av Arninge
Centrum. Planarbetet har föregåtts av en markanvisningstävling för Tumstocken
6 där Ica utsågs som vinnare. Som utgångspunkt i markanvisningstävlingen och
planarbetet har ”Kvalitetsprogrammet för Arninge resecentrum och
handelsområde” legat till grund. Programmet beskriver och definierar de
gestaltningsprinciper och miljömål som Arninge Centrum ska planeras efter.
Planområdet omfattar tre fastigheter, Tumstocken 6, Tumstocken 9, samt del av
Arninge 4:19. Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra byggnader
för centrumverksamhet.

Bild 1. Illustrationsplan med ny bebyggelse i orange.
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Bild 2. Orienteringskarta
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INLEDNING
PLANHANDLINGAR
•
•
•

Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1 000
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse

UTREDNINGAR/UNDERLAG
• Kvalitetsprogram, 141119, Täby kommun
• Behovsbedömning, 160205, Täby kommun
• Riskanalys Tumstocken 6, 171020, Brandskyddslaget
• Tekniskt PM Dagvattenhantering samordnad med Arninge
handelsområde, 160120, Trafikverket
• Dagvattenutredning, 171024 rev.180423, VAP
• Naturinventering av Arninge, Täby kommun, 2007, Ekologigruppen
• Miljögeoteknisk undersökning, 151009, Tyréns

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra byggnader för
centrumverksamhet.

PLANPROCESSEN
Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter 2 jan
2015)
I tolkningen för planbestämmelser ska allmänt råd för planbestämmelser, BFS
2014:5-DPB 1 tillämpas (från den 2 jan 2015)
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger inom Arninge-Ullna och avgränsas av Arningevägen,
Kundvägen och Hantverkarvägen.

Bild 3. Lägesbestämning

Areal
Planområdet är ca 28 800 kvm och omfattas av fastigheterna Tumstocken 6 (18
585 kvm), Tumstocken 9 (10 120 kvm) samt del av Arninge 4:19.
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Markägoförhållanden
Tumstocken 6 ägs av Täby Fastighets AB, Tumstocken 9 ägs av Fastica 72 AB
c/o Ica fastigheter Sverige AB. Angränsande vägar samt mark för teknikbyggnad
ägs av Täby kommun, dessa ligger på fastigheten Arninge 4:19.

Bild 4. Planområdet

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
I Täby kommuns översiktsplan (antagen 2009) anges hela Arninge-Ullna som ett
större förändringsområde för blandad bebyggelse.

Regionsplan RUFS
I Stockholms läns regionplan RUFS (antagen 2010) ingår Arninge i den regionala
stadskärnan Täby Centrum – Arninge. 2012 togs en handlingsplan för den
regionala stadskärnan fram, där framgår att Arninge- Ullna år 2030 ska
karaktäriseras av sitt växande näringsliv, attraktiva bostadsmiljöer och
angränsande rekreationsområden som Rönninge by – Skavlöten samt Ullnasjön
och Stora Värtans promenader.
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Bild 5. Avgränsning av den regionala stadskärnan Täby-Arninge.

Fördjupad översiktsplan
För Arninge och Ullna finns en fördjupning av översiktsplanen som godkändes av
kommunfullmäktige 2009. Fördjupningen syftar till att blanda upp befintlig bebyggelse genom att tillföra nya bostadskvarter och ett nytt resecentrum intill den
befintliga handels- och kontorsbebyggelsen.

Bild 6. Fördjupad översiktsplan med planområdet illustrerat med blå linje.
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Detaljplaner
Gällande detaljplan för Tumstocken
6 och 9 (till höger) upprättades1980.
För berörda fastigheter anges
användningen verksamheter för
småindustriändamål (Jm).
Detaljplan S98 från 1972 gäller för
berörda vägar.

Bild 7. Bilden ovan visar utsnitt ur gällande
detaljplan.

Miljökonsekvensbeskrivning
En behovsbedömning har upprättats och genomförandet av ny detaljplan har inte
bedömts medföra risk för betydande miljöpåverkan. Någon
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför inte upprättats för detaljplanen.

Kommunala beslut i övrigt
Kvalitetsprogram
Kommunstyrelsen godkände 2015-01-26 Kvalitetsprogram för Arninge
handelsområde (141119). Programmet beskriver och definierar de
gestaltningsprinciper och miljömål som området ska planeras efter.
Miljöprogram för Täby kommun
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, God vattenmiljö
och God bebyggd miljö. För Tumstocken innebär detta bland annat att i
planarbetet aktivt verka för att minska de klimatpåverkande utsläppen, genom att
planera för goda kollektivtrafiklösningar och energiförsörjning med låg
klimatpåverkan. Det innebär även att bygga för att främja resurssnåla lösningar,
samt en trygg, trivsam och hälsosam bebyggd miljö som är rik på positiva
upplevelser.
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Dagvattenpolicy
Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan
kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och
Järfälla, har utarbetats en policy för hantering av dagvatten. Policyn anger mål för
dagvattenhantering inom hela Täby kommun. Kommunstyrelsen fastställde den
nu gällande dagvattenpolicyn i mars 2016. Policyn fastslår bland annat att
dagvatten ska fördröjas och renas, gärna i ytliga och vegetationsbevuxna
anläggningar som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till hantering av
extrema regn.
Dagvattenstrategi
En dagvattenstrategi för Täby kommun har tagits fram under 2016, med beslut i
oktober. Dagvattenstrategin kommer att i möjligaste mån vävas in även i
pågående projekt, så även i Arninge. Strategin anger bl.a. att det ska eftersträvas
att hålla hälften av kvartersmarken grön/genomsläpplig och att dagvatten från
hårdgjorda markytor ska fördröjas i vegetationsbaserade lösningar med en
fördröjningsvolym motsvarande minst 10 mm regn.
Näringslivsprogram
Syftet med detaljplanen ligger i linje med kommunfullmäktiges beslut om att Täby
ska vara en näringslivsvänlig kommun med expansiva företag där förutsättningar
finns för att skapa fler arbetstillfällen. Nya företag är välkomna samtidigt som
befintliga ges förutsättningar att växa.
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BEBYGGELSE
Flera bostadsprojekt pågår i den nordvästra delen av Arninge-Ullna, totalt inom
hela området planerar kommunen för ca 2000 bostäder. I dagsläget byggs 250
småhus i Ullna Strand och inom Hägerneholm pågår byggnation av 1100
bostäder. Inom de nya bostadsområdena Ullna strand och Hägerneholm
planeras det för en förskola för 110 barn och en grundskola för 600 elever.

Bild 8. Översiktsbild över utbyggnadsområden i Arninge – Ullna

Arninge-Ullna innehåller idag ett av Täbys största företagskluster, med omkring
350 företag och över 4000 anställda. Den nya bebyggelse som nu uppförs i
närområdet ger ett bra kundunderlag till butiker, vilket stärker områdets betydelse
som regional stadskärna (stadsdelscentrum) ytterligare.
Inom Arninge centrum och verksamhetsområde finns idag också ett stort utbud
av olika sorters butiker med fokus på volymhandel med inslag av detaljhandel,
vilket också är kommunens önskan även i framtiden för att inte konkurrera med
detaljhandeln i Täby centrum.
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Befintlig bebyggelse
Planområdet ligger precis i gränsen mellan handelsområdet i söder och
verksamhetsområdet i norr. På fastigheten Tumstocken 9 finns en
handelsbyggnad i en våning, Tumstocken 6 är obebyggd.

Bild 9. Ortofoto med plangräns

Tillgänglighet
Tillgängligheten att nå planområdet till fots eller med cykel är idag begränsad.
Det finns gång- och cykelvägar som leder till planområdet, men det finns inget
sammanhängande gång- och cykelnät utbyggt i Arninge. Det är också en
bilorienterad miljö, vilket kan påverka tryggheten bland fotgängare och cyklister
och viljan att gå och cykla. De nya gång- och cykelvägar som planeras i området
kommer att underlätta tillgängligheten.
Tillgängligheten med kollektivtrafik är relativt god. Busshållplatser finns utmed
Kundvägen och trafikeras av linje 524,615, 625, 686. Även linje 621, 629 och 626
trafikerar i nära anslutning till planområdet.
Parkeringsplatser reserverade för personer med funktionsnedsättning ska
anordnas nära entréer och utformas enligt Boverkets byggregler.
God orienterbarhet och tydlig skyltning är också en viktig tillgänglighetsaspekt.
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GATOR OCH TRAFIK
Gång- och cykeltrafik
Kommunen antog 2014-06-10 en ny cykelplan. I enlighet med den ska ett
regionalt cykelstråk anläggas utmed Kundvägen och en lokal cykelbana byggas
ut längs Måttbandsvägen och knytas ihop med Kundvägen för att på så vis
förbättra cykelstråken i området och knyta samman den nya bostadsbebyggelsen
i norr med handelsområdet och Arninge resecentrum i söder.

Bild 10. Illustrationskarta över framtida cykelvägnät.
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Kollektivtrafik
Planområdet är idag tillgängligt med buss. Närmsta busshållplats ligger utmed
Kundvägen i anslutning till planområdet.
Inom några år kommer Arninge resecentrum att stå klart, avståndet från
planområdet till resecentrum är ca 600 meter. Här kommer en kollektivtrafiknod
att skapas för alla trafikslag och fungera som en omstigningsplats för trafikanter
från cykel, bil, buss och spårbunden trafik. Både lokala och regionala bussar ska
trafikera resecentrum vilket skapar bra förutsättningar att koppla samman det
regionala nätet med det lokala.
När Arninge resecentrum är utbyggt kommer busstrafiken troligtvis att ta andra
vägar än idag varav befintliga busshållplatser intill planområdet kan komma att
flyttas eller inte trafikeras lika ofta. Kommunen har en dialog med SL och deras
entreprenör Arriva (som styr över kollektivtrafiken) för att få till en så bra
tillgänglighet som möjligt i området ur kollektivtrafiksynpunkt.

Biltrafik
I anslutning till planområdet ligger stora trafikleder som Arningevägen och E18,
vilket ger god tillgänglighet med bil. Arningevägen har skyltad hastighet 60 km/tim
på sträckan vid planområdet. Där är trafikflödet ca 16 000 fordon/årsmedeldygn
(ÅDT, mätår 2013). Öster om korsningen med Kundvägen är trafikflödet högre,
ca 21 000 fordon/årsmedeldygn (ÅDT, mätår 2013). E18 har skyltad hastighet 80
km/tim där den passerar Arninge trafikplats. Söder om trafikplatsen är trafikflödet
ca 48 000 fordon/årsmedeldygn (ÅDT, mätår 2016) och norr om trafikplatsen är
det ca 26 000 fordon/årsmedeldygn (ÅDT, mätår 2016).

Parkering
Cykel
Cykelparkeringar ska placeras nära entréer och vara väderskyddade samt ha en
god belysning för bra trygghet och komfort. Cykelställen ska vara utformade så
det är möjligt att låsa fast cykeln i ramen.
Tabell 1 visar parkeringsnormen för cykel enligt kommunens parkeringsstrategi
(antagen 2013-12-10).
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Tabell 1. Parkeringsnorm för cykel uttryckt i antal cykelplatser per 1000 kvm BTA om inte
annat anges.

Totalt antal platser Cykelplat- Ungefärlig andel av det totala antalet
ser/1000 m2 BTA (om annat platser i cykelrum (för
ej anges) inkl. platser för
boende/verksamma), resterande i
besökare
anslutning till entré (för
besök/boende/verksamma)
Kontor
15-20
50%
Handel
25-35
15-20%
Externhandel 8-10
20-40%
Bil
Enligt kommunens parkeringsstrategi (antagen 2013-12-10) ingår Arninge i Zon
C – Övriga Täby, inklusive stadskärnan Arninge till dess att stationen är byggd då
stadskärnan Arninge ska ingå i zon B. Eftersom detaljplanen för Arninge
resecentrum har antagits och arbetet fortlöper har vi i detta planarbete utgått ifrån
parkeringsnorm B då stationen förväntas stå klar inom några år.
Tabell 2. Parkeringsnorm för bil uttryckt i antal bilplatser per 1000 kvm BTA om inte annat
anges.
Zon A

Zon B

Zon C

Förutsättningar/ Grundvärden

Enhet: Bilplatser/1000 m2 BTA (inklusive besöksparkering som anges i parantes)
Handel

15 (13)

20 (17)

Externhandel

Dagligvaror
/ livsmedel

25 (20)

2-3% av platserna ska
reserveras för rörelsehindrade .

35 (30)

10

10

10

Att addera till parkeringsnorm för handel och
externhandel om handeln
utgörs av dagligvaror eller
livsmedel

Varumottagning och utfarter
Idag ligger infarten till varumottagningen inom Tumstocken 9 på
Hantverkarvägen.

NATUR, PARK OCH REKREATION
Naturmiljö, mark och vegetation
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktplanen genomfördes en
naturvärdesinventering i området (Ekologigruppen, 2007). Inga naturvärden av
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kommunalt eller regionalt intresse är lokaliserade inom detaljplaneområdet. Det
återfinns inte heller några nyckelbiotoper inom området. Tumstocken 6 är idag
obebyggd och utgörs av ett öppet gräsfält som sluttar svagt i sydlig riktning.
Marken inom Tumstocken 9 är hårdgjord, med en asfalterad parkeringsyta och
en handelsbyggnad. Längst i norr återfinns ett litet skogsparti samt berg i dagen.
Jordprofilen i planområdet utgörs av fyllnadsmassor följt av ett underliggande
lager lera eller torrskorpelera av varierande mäktighet. Detta underlagras ett
lager av sand/morän ovanpå berggrunden.

Friytor, lek och rekreation
Detaljplanen innebär en utökad byggrätt för handel inom befintlig kvartersmark
samt mark som inte i dag nyttjas av allmänheten, därmed påverkas inte
rekreationsmöjligheten för varken barn eller vuxna.

Vattenområden och miljökvalitetsnormer
I dagsläget sker endast mindre rening av dagvattnet från området genom en
sjöförlagd reningsdamm/skärmbassäng som tar hand om dagvatten från ett stort
område som innefattar både Arninge handelsområde och industriområde.
Recipient för vattnet är Stora Värtan (vattenförekomst SE592400-180800) som
utgör en inre del av Östersjön Stora Värtan har i dagsläget mycket höga halter av
näringsämnen och uppvisar tecken på övergödning. Enligt statusklassificeringen
som utförs av Vattenmyndigheterna så har Stora Värtan idag måttlig ekologisk
status och god kemisk status med undantag för kvicksilver och pentabromerad
difenyleter. Gällande miljökvalitetsnormer anger att god ekologisk status och god
kemisk ytvattenstatus ska uppnås till år 2027. Föroreningsbelastningen på Stora
Värtan får därför inte öka med genomförandet av planförslaget.
Planområdet är lokaliserat nordöst om grundvattenförekomsten Täby- Danderyd.
Vattenförekomsten täcker större delen av tätortsområdena i Täby samt en del av
Danderyds kommun. Förekomsten uppfyller gällande miljökvalitetsnormer för god
kvantitativ och kemisk status, men det finns en risk att miljökvalitetsnormen för
kemisk status överskrids under nuvarande förvaltningscykel (år 2021). Detta
beror på att det finns risk för stor potentiell föroreningsbelastning både från
diffusa källor som transporter och infrastruktur, men även punktkällor i form av
förorenade markområden. Grundvattenförekomsten ligger på ett sådant avstånd
att den inte är recipient för dagvattnet inom planområdet. Uttagsmöjligheterna i
berggrunden bedöms enligt SGU:s kartering som tämligen goda.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Tumstocken 9 är i dag ansluten till kommunens allmänna vatten- och
avloppsledningar i en förbindelsepunkt i Kundvägen. Tumstocken 6 är idag inte
ansluten.

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.

Värme
Handelsområdet är delvis utbyggt med fjärrvärme. Ledningen ligger utmed
Kundvägen vilket gör det enkelt att ansluta nya byggnader inom planområdet till
fjärrvärme.

El
Elförsörjningen tillgodoses idag från befintlig nätstation.

STÖRNINGAR OCH RISKER
Förorenad mark
I anslutning till planområdet finns verksamheter som hanterar lösningsmedel,
samt en gammal användning av tri. Ett tryckeri och en bilvårdsanläggning är
beläget på grannfastigheten Tumstocken 5. Det kan även finnas äldre
asfaltbeläggningar och fyllnadsmassor som innehåller markföroreningar inom
området.

Radon
Berg och mark i området har normal till hög gammastrålning samt hög
koncentration av radongas i jordluften. Detta innebär att planerad byggnation ska
utföras radonsäkert.

Risk för skred/Höga vattenstånd och översvämning
Någon risk för skred eller höga vattenstånd föreligger inte inom planområdet.

Farligt gods
Planområdet ansluter till Arningevägen som är en primär transportled för farligt
gods, vilket ska beaktas vid utformning och placering av bebyggelse i anslutning
till Arningevägen.
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På Saluvägen i handelsområdet finns två automatiska drivmedelsstationer
belägna mer än 100 meter från planområdet. Transporter till automatstationen
sker via Kundvägen förbi fastigheten Tumstocken 6. Sydväst om Arningevägen
finns en drivmedelsstation belägen cirka 75 meter från närmsta fasad. Mellan
denna drivmedelsstation och planområdet går Arningevägen.

Luft
För luftkvalitet finns miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål för partiklar (PM
10) och Kvävedioxid (NOx). Idag uppnås miljökvalitetsnormerna för luft i området.

Buller
Planområdet utsätts för buller från angränsande vägar, E18 samt verksamheter
inom och utanför området.

Dagvattenhantering
Dagvattnet från Arninge handelsområde leds idag via dagvattenledningar och
tunnel till Hägernäsviken i Stora Värtan där det renas tillsammans med dagvatten
från Arninge versamhetsområde (industriområde) i en mindre sjöförlagd
reningsdamm/skärmbassäng. Anläggningen är underdimensionerad i förhållande
till tillrinningsområdets storlek. Den sydöstra delen av planområdet utgör en
lågpunkt i terrängen och utgör idag en samlingspunkt för vatten vid kraftig
nederbörd. Då marken inte är hårdgjord är kapaciteten för infiltration av
dagvatten förhållandevis god.

Bild 11. Lågpunkter i terrängen där vatten kan ansamlas vid större
nederbördsmängder. (Från Länstyrelsens lågpunktskartering, 2015).
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FORNLÄMNINGAR
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

RIKSINTRESSEN
I Täby finns följande riksintressen: järnväg, vägar, flygtrafik, totalförsvaret,
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv (3 och 4 kap miljöbalken). Inom
planområdet finns inga riksintressen och planen bedöms inte strida mot några
grundläggande bestämmelser om hushållning med mark och vatten.
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PLANFÖRSLAGET
BEBYGGELSE
Planförslaget innebär att centrumverksamheter möjliggörs. För att skapa en
flexibilitet för framtiden har kvartersmarken bestämmelsen C på plankartan. C
innebär att byggnaderna kan inrymma centrumverksamhet som handel,
restaurang, café, kontor, gemensamhetslokaler, gym, bibliotek mm. Den nya
bebyggelsen och miljöerna inom planområdet kommer att ha en hög kvalité när
det gäller gestaltning och hållbarhet.

Gestaltning
På Tumstocken 6 kommer en butik på ca 10 000 kvm (Ica Maxi) att uppföras med
parkering i två plan ovanpå butikslokalen. På Tumstocken 9 finns redan en
befintlig handelslokal på ca 2700 kvm. Här planerar man för en utbyggnad på ca
1900 kvm i en våning.

Bild 12. Situationsplan över Tumstocken 6 och 9. (Illustration: Wester+Elsner)

Då Ica äger fastigheten Tumstocken 9 genom fastighetsbolaget Fastica 72 AB
och Ica fastigheter Sverige AB vann kommunens markanvisningstävling av
Tumstocken 6 skapades en möjlighet att ta ett helhetsgrepp om platsen. Visionen
med förslaget är att skapa ett nytt publikt stadsrum och mötesplats, ett torg där
alla verksamheter har sina entréer in mot torget för att skapa en så levande miljö
som möjligt. Torget utformas för att uppmuntra till användning och folkliv med
lekplats, uteserveringar, sittplatser, cykelparkeringar och inslag av grönska.
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Bild 13. Flygvy över Tumstocken 6 och 9. (IIlustration: Wester+Elsner)

Bild 14. Byggnaderna skapar en torgbildning där verksamheterna har sina entréer in mot
torget. (Illustration: Wester+Elsner).
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Bild 15. Tumstocken 6, fasad in mot torget. (Illustration: Wester+Elsner)

Fasaden ut mot Arningevägen och Kundvägen bryts upp i mindre volymer vilket
ger byggnaden en mer varierande och småskalig fasad. Slutna element,
semitransparenta element samt glaspartier samverkar och skapar en mer
stadsmässig fasad.

Bild 16. Tumstocken 6, fasad mot Arningevägen/Kundvägen.
(Illustration: Wester+Elsner)
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Bild 17. Tumstocken 6, fasadelevationer
(Illustration: Wester+Elsner)
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Bild 18. Tumstocken 9, fasadelevationer
(Illustration: Wester+Elsner)
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Hållbarhet
Planläggningen av Tumstocken 6 föregicks av en markanvisningstävling och ett
av de krav som ställdes var att byggnaden skulle vara energieffektiv. Den nya
byggnaden ska certifieras enligt ett vedertaget miljöklassningssystem
som till exempel BREEAM, LEED, Green Building eller Miljöbyggnad.
Certifieringsgraden ska motsvara lägst miljöbyggnad silver.
Målet att uppnå miljöbyggnad silver kopplas till exploateringsavtalet som
upprättas mellan kommunen och exploatören.
För övriga fastigheter inom planområdet finns inte något sådans krav då de inte
har föregåtts av någon markanvisningstävling däremot så finns andra krav på
hållbarhet som tas upp i kvalitetsprogrammet. Exempelvis gröna tak på
tillbyggnader och genomsläppliga material på markparkering, ökad tillgänglighet
för gående och cyklister samt varsam utformning av offentliga miljöer och
genomtänkt belysning för ökad trygghet.

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
I samband med att Arninge centrum omvandlas och byggs ut kommer gatunätet
att förbättras med gångbanor och cykelbanor utmed gatorna. Gatorna planeras få
en mer stadsmässig karaktär.
Kundinfart mot Tumstocken 6 och 9 kommer att ske i befintlig korsning med
Saluvägen, som är utformad som en cirkulationsplats.

Kollektivtrafik
Roslagsbanan kommer förlängas och dras om så att den går förbi Arninge. Ett
nytt resecentrum planeras för området, Arninge centrum. Det kommer att gå
busstrafik i området. Busshållplatser kommer att placeras med hänsyn till
befintliga och framtida målpunkter. Bussnätet ska kopplas ihop med gena och
tillgängliga gångvägar. Där behov finns bör cykelparkeringar uppföras vid
busshållplatser.

Parkering, varumottagning, utfarter
Cykelparkering
Inom Tumstocken 6 kommer ett cykelgarage att anläggas i anslutning till ICA
Maxis entré med plats för ca 60 cyklar. För de kunder som föredrar platser
utomhus finns ytterligare 80 väderskyddade platser på torgytan mellan
Tumstocken 6 och 9. Totalt anläggs 140 väderskyddade platser.
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I förhållande till den cykelnorm som Täby kommun har för handel är antalet
platser för få. Cykelnormen för handel är 25-35 cpl per 1000 kvm BTA, vilket
innebär 225-315 platser. En cykelnorm för dagligvaruhandel saknas i
kommunens parkeringsstrategi. Av denna anledning har normen för
cykelparkering till livsmedelsbutikerna anpassats till planens förutsättningar och
föreslås till 15 platser per 1000 kvm BTA, vilket för Tumstocken 6 innebär 135
cykelparkeringar. Detta anses täcka behovet för cykel även i framtiden, då fler
troligtvis kommer att välja cykeln. Om behov av fler cykelparkeringar finns i
framtiden är det möjligt att bygga ut antalet cykelparkeringar enligt gällande norm
för handel.
Bilparkering
Inom Tumstocken 6 kommer all parkering att inrymmas ovanpå butiken i två
parkeringsplan. 640 parkeringsplatser ryms inom parkeringshuset. Infart till
parkeringshuset sker via torget och sedan uppför en ramp på baksidan av
byggnaden.
Inom Tumstocken 9 kommer befintlig markparkering minskas då en del tas i
anspråk av den utökade handelsvolymen. Den markparkering som blir kvar ska
gestaltas i enlighet med kvalitetsprogrammet. Det innebär att parkeringsytorna till
två tredjedelar av ytan ska bestå av genomsläppligt ytskikt. Detta kan göras
genom hålstenslösningar, gröna ytor eller annat genomsläppligt material.
Behovet av bilparkeringar enligt kommunens parkeringsstrategi uppfylls.

Bild 19. Flygvy Tumstocken 6 och 9. (Illustration: Wester+Elsner)
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Varumottagning
Varumottagningen till Ica Maxi är förlagd på baksidan och är dold från
Arningevägen med hjälp av en avskärmande byggnad.
Infarten till varumottagning till Tumstocken 9 sker idag från Hantverkarvägen och
transporter till Tumstocken 6 (Ica Maxi) skulle också kunna ha sin infart härifrån.
Då antalet transporter till Ica Maxi är många utreds det om det är möjligt att ha
varuinfart från Arningevägen för att minska antalet tunga transporter på
Kundvägen och Hantverkarvägen. Detta kommer att hanteras utanför
detaljplanen.

TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Tumstocken 9 kan även i fortsättningen vara ansluten i den befintliga
förbindelsepunkten.
Till Tumstocken 6 kommer en ny förbindelsepunkt att upprättas i den nordöstra
delen av fastigheten i närheten av cirkulationsplatsen. Om en extra
förbindelsepunkt för dagvatten till Tumstocken 6 behövs utöver den som
upprättas i närheten av cirkulationsplatsen, kan den utföras i närheten av
fastighetens nordvästra hörn.

Brandposter
Brandposter finns runt om fastigheten på kommunens mark. Avståndet mellan
dessa är mindre än 150 meter, räddningstjänstens krav på kommunen uppfylls
därmed. Exploatören behöver dock en brandpost inom sin fastighet för att fullfölja
räddningstjänstens rekommendationer. Detta hanteras i bygglovskedet.

El
Elförsörjningen avses ske från befintlig nätstation.

Avfall
Avfall ska tas tillvara i enlighet med kommunens avfallsplan och avfallsföreskrifter
samt följa aktuella arbetsmiljöregler och tillgänglighetskrav för både de som
hämtar och lämnar avfall. Redovisning av hanteringen kring bostäders och
verksamheters olika avfallsslag, exempelvis matavfall, el-avfall, grovavfall med
mera ska tydligt framgå i bygglovsansökan. Information om avfallstjänster som
Täby kommun erbjuder finns att läsa i den lokala avfallstaxan eller
avfallsföreskrifterna
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ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA STÖRNINGAR OCH RISKER
Förorenad mark
För Tumstocken 6 har en miljögeoteknisk utredning utförts som visar på ringa
förekomst av lösningsmedel i grundvatten och jord i området (Tyréns 2016).
Detekterad halt av klorerade lösningsmedel (terakloreten) i grundvattenprov på
djupare grundvattenmagasin (7 meter under markytan) bedöms ej utgöra någon
miljö- eller hälsorisk vid förändrad markanvändning inför kommande exploatering.
Sannolikheten att tetrakloreten ska förflyktigas och därmed nå markytan i gasfas
bedöms som mycket liten som följd av det täta tjocka lerlager som finns på
fastigheten. Inga ytterligare undersökningar eller åtgärder bedöms härmed
behövas.
Då det finns en risk att de fyllnadsmassor som återfinns i området innehåller
föroreningar ska grävningsarbeten i sådan mark utföras först efter provtagning
och analys så att massorna hanteras på rätt sätt. Detta tas med i planeringen
inför projekteringen av området.

Radon
Planeradbyggnation ska utföras radonsäkert och uppföljningen hanteras i
bygglovsprocessen.

Farligt gods
En riskanalys, 171020, har tagits fram för planområdet. För att sänka risknivån
till en helt acceptabel risknivå föreslås följande åtgärder enligt riskanalysen.
•

•

•

•
•

Området mellan Arningevägen och planerad bebyggelse ska utformas så att de
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempelvis bör inte lekplatser och
uteserveringar placeras inom detta område.
Området mellan Kundvägen och planerad bebyggelse ska utformas så att det
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse inom 25 meter från vägen. Detta gäller
delen av Kundvägen från Arningevägen fram till och med rondellen vid
Saluvägen.
För samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska åtminstone en
utrymningsväg mynna bort från Arningevägen och Kundvägen. Entréer till
byggnader påTumstocken 6 ska placeras bort från Arningevägen.
Friskluftsintag för utrymmen med stadigvarande vistelse ska placeras på trygg
sida, dvs bort från Arninge vägen och Kundvägen alternativt på byggnadens tak.
a) Arningevägen bör förses med vägräcke för att, i kombination med befintlig
kantsten, reducera spridning av brandfarlig vätska mot planområdet och därmed
minska risken för brandspridning in i byggnaden.
b) En alternativ lösning är att utforma fasad som vätter mot Arningevägen i
obrännbart material samt med fönster i lägst härdat och /eller laminerat glas som
klarar uppvärmning till 300 grader i minst 30 minuter.
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Ovanstående föreslagna riskreducerande åtgärder har förts in som bestämmelser
i plankartan för fasaderna mot Arningevägen och Kundvägen (alternativ b i den
sista punkten).
Riskanalysen föreslår också att ny bebyggelse placeras så att riskavståndet är
minst 25 meter från Arningevägen, vilket uppfylls då fastigheten ligger ca 25
meter från Arningevägen. Samt att en refug bör anläggas på Kundvägen för att
motverka spridning av brännbar vätska mot planområdet, en refug finns redan
idag på Kundvägen förbi Tumstocken 6 och 9.

Luft
Denna detaljplan är en del i det större utvecklingsarbetet med den framväxande
regionala stadskärnan Arninge-Ullna. Inom det arbetet är ett viktigt fokus att
utveckla området så att privatpersoners bilberoende minskar och
transportsystemet förbättras. Inom det arbetet sker en utveckling av
kollektivtrafiken, gång- och cykelnätet förbättras och områdets grönstrukturer
stärks. Utvecklingen bedöms långsiktigt bidra till att minska uppkomsten och
effekten av luftföroreningar och därigenom bidra till möjligheten att nå
miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Lokalt bedöms planförslaget inte medföra sådana trafikökningar att
miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas. Ett förbättrat gång- och
cykelnät samt en ny station för Roslagsbanan i närheten av planområdet ger
förbättrade möjligheter att ta sig till och från planområdet utan bil. Däremot kan
det under vissa tidsperioder (främst helger) bli lokala problem med
luftföroreningar till följd av köbildning på vägar i anslutning till planområdet.
Genom att arbeta med gröna ytor och växtlighet i enlighet med
kvalitetsprogrammet kan de negativa effekterna av luftföroreningarna minskas.

Dagvattenhantering
Övergripande för handelsområdet
Dagvattnet kommer genom infiltration och fördröjning i föreslagna lösningar på
privat mark att renas genom i första hand sedimentation samt näringsupptag i
vegetation. Även oljeavskiljning sker i genomsläppliga markytor och
vegetationsbaserade fördröjningsanläggningar. Genom dessa lokala lösningar
inom kvartersmark kommer sannolikt en mycket god reningseffekt att uppnås.
Effekten är dock inte kvantifierad eftersom kommunen utöver fastighetsägarnas
hantering även kommer att ta hand om dagvattnet i en samlad kommunal
hantering.
För att ytterligare minska belastningen på recipienten och för att garantera en
långsiktig funktion och effekt, anlägger kommunen två nya dagvattendammar
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som på ett fullgott sätt kommer att omhänderta och rena dagvattnet. Dammarna
ska anläggas i dels den sydöstra delen av handelsområdet och dels längre ned, i
anslutning till Hägernäsviken. Dammarna ska ta hand om och rena dagvatten
från det nya Arninge resecentrum, men även befintliga och tillkommande delar av
handelsområdet, som tidigare letts till recipienten Stora Värtan via en mindre
sjöförlagd reningsdamm/skärmbassäng vid dagvattentunnelns mynning i
Hägernäsviken. De nya dammarna kommer eventuellt att anläggas vid olika
tidpunkt, varav den nedre dammen i samband med utbyggnaden av resecentrum.
Detta innebär att systemet av reningsdammar kommer att färdigställas i sin
helhet senast i samband med den utbyggnaden, som är planerad att vara färdig
år 2020. Ett genomförandeavtal har upprättats mellan Täby kommun, Trafikverket
och SL, som säkerställer att anläggningen ska utföras.
Omledningen av handelsområdets dagvatten till de nya dammarna kommer inte
bara att avsevärt förbättra reduktionen av föroreningar från handelsområdet – det
kommer även att innebära en förbättring av reningseffekten för dagvattnet från
Arninge verksamhetsområde som även fortsättningsvis kommer att ledas via
befintlig dagvattentunnel och skärmbassäng. I och med att handelsområdets
dagvatten omleds, avlastas skärmbassängen med ökad reningseffekt som följd.
Den ändrade totala dagvattenlösningen för handelsområdet och
verksamhetsområdet kommer att innebära en tydlig samlad förbättring av
kvaliteten på dagvatten som avleds till Stora Värtan.
Föroreningsbelastning och reningseffekter är beräknade i samband med
förprojekteringen av dammarna (se Tekniskt PM för Arninge resecentrum daterat
160120). Enligt beräkningarna innebär planerad dagvattenlösning en väsentlig
minskning av föroreningar till recipienten, jämfört med dagens situation. Den
årliga föroreningsmängden till recipient, jämfört med påverkan före exploatering,
minskar med 21 kg Ptot, 21 kg Ntot, 15 kg Zn, 1,5 kg Pb, 2,7 kg Cu, 0,05 kg Cd,
0,5 kg Cr, 9100 kg SS, 50 kg oljeindex samt 500 kg BOD. Dagvattenlösningen
innebär alltså en tydlig förbättring för recipienten jämfört med dagens situation.
Detta alltså utöver det omfattande lokala omhändertagandet av dagvatten inom
respektive fastighet. Planförslaget bedöms därför inte motverka möjligheterna att
nå och följa gällande miljökvalitetsnormer för recipienten Stora Värtan och
grundvattenförekomsten Täby-Danderyd.
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Bild 20. Illustrationsbild med placering av nya dagvattendammar som tar hand om
handelsområdets dagvatten. (Ev. framtida bebyggelse är rödmarkerade)

Översvämning och skyfallshantering
Översvämningshanteringen inom handelsområdet anordnas genom att
fastighetsägarna åläggs att i möjligaste mån ta hand om och fördröja ett
klimatkompenserat 100-årsregn ytligt på mark med hjälp av mångfunktionella
ytor. Även kommunal allmän platsmark, dvs. vägnätet inom handelsområdet, ska
utformas att i möjligaste mån kunna hantera 100-årsregnet ytligt på mark. Det
kommunala VA-ledningsnätet inom handelsområdet dimensioneras att kunna
bortleda ett klimatkompenserat 30-årsregn.
Tumstocken 6 och 9
En dagvattenutredning har tagits fram för Tumstocken 6 och 9. Utgångspunkten
är att dagvattnet ska hanteras enligt kvalitetsprogrammet och kommunens övriga
krav på dagvattenhantering. Utredningen identifierar hur klimatkompenserade 30och 100-årsregn ska hanteras inom planområdet.
Då Tumstocken 6 föregicks av en markanvisningstävling fanns särskilda krav på
dagvattenhanteringen som är knutna till avtal. Bl.a. ska tak på nya
huvudbyggnader och komplementbyggnader vara växtbeklädda med ett
substratdjup om minst 10 cm för ökad livskraft och kapacitet.
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Avvattning av torg, vägar och parkeringsytor sker mot grönytor och
regnträdgårdar. Parkeringsplatser utförs med genomsläppligt ytskikt i form av
betongmarksten eller liknande med exempelvis breda fogar av genomsläppligt
grus för infiltration av dagvatten. Träd planteras i skelettjord och dagvatten leds
till dessa. Fördröjning av dagvatten sker i första hand i växtbäddar/regnträdgårdar
som förläggs till lågpunkter. Utöver detta anläggs även ett magasin för att fördröja
resterande volym upp till ett halvt 30-årsregn (klimatkompenserat). Efter
fördröjning leds vattnet till kommunal dagvattenledning vid cirkulationsplatsen för
vidare bortledning till nyanlagda dagvattendammar i handelsområdets sydöstra
del.

Bild 21. Illustration av dagvattenhanteringen i planområdet. (Från Dagvattenutredningen, VAP)

Översvämning och skyfallshantering
Vid större nederbördsmängder (klimatkompenserat 30- och 100-årsregn) tillåts
vattnet ytavrinna och utjämning av flödet sker genom dämning över markytan på
de områden som är avsedda för trafik, såsom parkeringsytor och lastgård.
Bestämmelser i plankartan säkerställer att dessa ytor höjdsatts lägre än
omgivande mark. Lågområdet vid lastgården längs med planområdets västra
sida utgör den nya lågpunkten i terrängen och marken närmast lastkajen ska
utföras i genomsläppligt material. Dagvattenutredningen visar att vid ett
klimatkompenserat 100-årsregn blir vattendjupet i lastkajsområdet som mest ca
50 cm. Vattnet ska kunna avlägsnas inom 2,5 dygn med planerat ordinarie
pumpsystem intill lastkajen. Utjämningsytorna är placerade så att negativ
påverkan på framkomligheten till- och från planområdet minimeras.
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Höjdsättningen inom planområdet ska säkerställa att bebyggelsen inte tar skada
av ett kilmatkompenserat 100-årsregn och all nederbörd bedöms kunna hanteras
inom området så att inte omgivande fastigheter samt vägnätet riskerar att
påverkas i större omfattning.

Möjlighet till räddningsinsats
Vid utrymning från centrumanläggningen bör användande av höjdfordon för
brandsläckning intill dessa lokaler möjliggöras för att räddningstjänsten ska
kunna komma nära lokalerna vid en eventuell räddningsinsats.

Brottsförebyggande åtgärder
I arbetet med planeringen av Arninge centrum eftersträvas en blandad
bebyggelse med bostäder och arbetsplatser, nya gång- och cykelvägar kommer
att anläggas utmed befintliga och nya vägar. Detta kommer att bidra till en ökad
informell kontroll vilket gör att människor som vistas i området känner sig
tryggare och chansen att upptäcka brott ökar. Kommunens belysningsprogram
(2007) ska följas för att skapa bra belysningen utmed gator och rörelsestråk för
att undvika känslan av utsatthet och otrygghet.
I enlighet med kvalitetsprogrammet ska parkeringar på kvartersmark utformas till
trygga miljöer att vistas i dygnet runt. Dolda hörn ska undvikas, belysningen ska
vara god och färgsättningen ska vara ljus och varm. Vid garage eller takparkering
ska parkeringsytan vara inbjudande och utformas så att platsen förebygger brott.

KVALITETSPROGRAM
Kvalitetsprogrammet för Arninge resecentrum och handelsområde beskriver och
definierar de gestaltningsprinciper och miljömål som området planeras efter. Den
kvalitetsnivå som beskrivs i programmet ställer krav på exploatörer och
kommunen. Det är en bilaga till ramavtal och exploateringsavtal och utgör
underlag till markförsäljning och detaljplanerna i området.
Exempel på principer och hållbara lösningar som tas upp är ökad tillgänglighet för
gående och cyklister samt varsam utformning av offentliga miljöer och
genomtänkt belysning för ökad trygghet, gröna tak på tillbyggnader och
genomsläppliga material på markparkering. Nya byggnader, där kommunen
säljer sin mark, ska certifieras enligt ett vedertaget miljöklassningssystem,
certifieringsgraden ska motsvara lägst miljöbyggnad silver.
Långa fasader mot gata ska vara uppdelade i mindre vertikala sektioner för att
skapa variation och rytmik i gaturummet. Bebyggelse ska utformas på ett sådant
sätt att upplevelsen blir positiv oavsett färdmedel och uppfattas stadsmässig.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 5 år från den dag beslut om antagande vinner laga kraft.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
Utbyggnad av området kan påbörjas då detaljplanen och erforderlig
fastighetsbildning vunnit laga kraft.

ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för all allmän platsmark inom planområdet. Kommunen
är också huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar i området.
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GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT
Rättigheter som belastar detaljplaneområdet
Fastighet

Rättighet

Avser

Berörs

Akt

Arninge 4:19 Avtalsservitut

Förmån
/last
Last

Kraftledning

Nej

Arninge 4:19 Avtalsservitut

Last

Kraftledning

Nej

Arninge 4:19 Ledningsrätt

Last

Vatten

Ja

Arninge 4:19 Ledningsrätt

Last

Starkström

Nej

Arninge 4:19 Ledningsrätt

Last

Starkström

Nej

Arninge 4:19 Avtalsservitut

Förmån

Väg

Nej

Arninge 4:19 Avtalsservitut

Last

Markkabel

Nej

01-IM440/798.1
01-IM474/3150.1
01600431/1979.1
01601990/042.1
01601994/017/1.1
0160IM11/13006.1
D20150021368
8:1.1

En ledningsrätt för vatten (0160-0431) ligger inom detaljplaneområdet och tas
hänsyn till inom det pågående detaljplanearbetet. Ledningsrätten ligger idag inom
allmän plats och bedöms idag inte påverkas av några fastighetsrättsliga åtgärder.
Behov av nya rättigheter
Ett nytt servitut som säkerställer den kommunala gång- och cykelvägen inom xområdet på Tumstocken 6 och 9 ska upprättas.

AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
Exploateringsavtal
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal mellan kommunen och de
exploatörer som äger fastigheter inom planområdet tas fram.
Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, ekonomiska och tekniska frågor
samt ansvar under genomförandet av detaljplanen. Avtalen ska vara
undertecknade av exploatörerna innan kommunfullmäktiges beslut om antagande
av detaljplanen.
Exploateringsavtalet kommer vara kopplat till ett kvalitétsprogram och
gestaltningsprogram för området som ställer krav på hur området och
bygnaderna ska utformas.
Exploateringsavtalet kommer även ställa krav på att exploatörerna i området är
med och finansierar utbyggnaden av allmänna anläggningar i övriga
handelsområdet.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Fastighetsbildning
Fastighet

Tumstocken 6
Tumstocken 9
Arninge 4:19

Avstår
allmän
platsmark
(kvm)
X
X

Avstår
kvartersmark
(kvm)

Erhåller
allmän
platsmark
(kvm)

Erhåller
kvartersmark
(kvm)
X

X

X

Bild 22. Karta över markbyten

Tumstocken 6 erhåller kvartersmark från Arninge 4:19 (Blå elips) för att planerad
bebyggelse på ett bättre sätt ska kunna skötas inom sin egen fastighet.
Arninge 4:19 erhåller allmän platsmark från Tumstocken 6 och 9 (röd elips) för att
säkerställa markbehovet för cirkulationsplatsen.

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.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN
Detaljplanen för Tumstocken 6 m.fl. är en etapp av utvecklingen av hela
handelsområdet i Arninge. De kommunala investeringarna i allmänna
anläggningar inom planområdet för Tumstocken 6 m.fl. är relativt små då stora
delar av infrastrukturen redan är utbyggd. Det kommer dock krävas en del
upprustningar och ombyggnationer för att anpassa infrastrukturen till den nya
detaljplanen och den framtida utbyggnaden av hela handelsområdet. För att klara
den framtida utbyggnaden av hela handelsområdet kommer stora
infrastrukturinvesteringar krävas utanför detaljplaneområdet för Tumstocken 6
m.fl. Dessa investeringar kommer även att vara till nytta för den exploatering som
nu sker inom detaljplaneområdet och exploatörerna ska därför även vara med
och finansiera delar av den infrastrukturutbyggnad som krävs utanför
detaljplaneområdet. Åtgärder på allmänna anläggningar som är en direkt
konsekvens av exploateringen inom detaljplaneområdet bekostas av respektive
exploatör. Ramavtal som reglerar dessa villkor i stort finns framtaget med
exploatörerna. Den exakta fördelningen av kostnaderna bestäms sedan i
exploateringsavtal som tecknas med exploatörerna innan detaljplanen får gå upp
för antagande. Ramavtalen ligger som grund för framtagandet av
exploateringsavtal.
För anslutning till det kommunala Va-nätet erlägger fastighetsägarna
anläggningsavgift enligt gällande Va-taxa. Fastighetsägarna ansöker om och står
även för kostnaderna för anslutning till övriga tekniska anläggningar (el, fiber,
fjärrvärme mm).

SOCIALA KONSEKVENSER
I Arninge ska nya gång- och cykelvägar anläggas utmed gatorna vilket ger
möjligheter att skapa säkra skolvägar och möjligheter för barn och unga att röra
sig fritt, på egen hand. Planen möjliggör ett utökat varierat innehåll vad gäller
verksamheter och skapar även möjligheter för nya mötesplatser både inomhus
och utomhus i form av exempelvis caféverksamhet och torgbildning. Närheten till
planerad skola, förskola och stadsdelspark i Hägerneholm, Roslagsbanans nya
station, samt ny bostadsbebyggelse i Arningeområdet skapar förutsättningar för
resurseffektivare konsumtions- och rörelsemönster.
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MILJÖKONSEKVENSER
Konsekvenser av planens genomförande
Planen berör inga riksintressen. Buller bedöms kunna hanteras enligt gällande
lagstiftning och riktlinjer. Eventuella föroreningar kopplat till fyllnadsmassor
behöver utredas vidare i projekteringsfasen, i övrigt bedöms det inte behövas
några ytterligare utredningar. Risken från Arningevägen, Kundvägen och
bensinstationerna bedöms kunna klaras med lämpliga avstånd till bebyggelse
kombinerat med riskreducerande åtgärder.
Hantering av dagvatten bedöms vara den mest kritiska frågan eftersom
recipienten Stora Värtan inte uppfyller god ekologisk status och därmed är
känslig för ytterligare påverkan. Planerade dagvattendammar som ska anläggas
dels i handelsområdets sydöstra hörn och dels i anslutning till Hägernäsviken,
kommer att minska belastningen av föroreningar till Stora Värtan trots planerad
utbyggnad och förtätning i handelsområdet. Ett helhetsgrepp om
dagvattenhanteringen för handelsområdet ger möjlighet till en betydligt bättre
rening i och med planens genomförande. Det bedöms således inte föreligga
någon risk att den planerade exploateringen försvårar arbetet att uppnå
kommunens miljömål eller de fastställda miljökvalitetsnormerna för recipienten
Stora Värtan.

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 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. Separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att
upprättas för detaljplanen.
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MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret i Täby kommun.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Katarina Dalerå
planarkitekt
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