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SAMMANFATTNING 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av en ny simhall med tillhörande 

parkering samt att säkerställa trafiksäkra och gena passager för gång och cykel. 

Syftet är vidare att simhallen, med sitt strategiska läge och publika innehåll, ska 

bidra med en för Täby karaktärsbildande byggnad av hög arkitektonisk kvalitet. 

 

Infarten till simhallen är planerad att ske från befintlig infart vid Stora 

Marknadsvägen och entrén till simhallen placeras på den södra sidan av 

byggnaden. Aktuellt läge kan idag upplevas vara i utkanten av centrala Täby, 

men området kommer på längre sikt att få en nära koppling till den kommande 

utbyggnaden inom Täby park och har redan idag ett centralt läge vad gäller goda 

kommunikationer. 

 

I planarbetet har även gång- och cykelstråk studerats och behov av 

kompletteringar i befintligt gång- och cykelstråk finns för att säkerställa 

tillgängligheten till simhallen. 

 

Planen bedöms överensstämma med kommunens översiktsplan. 
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Orienteringskarta 
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INLEDNING 

PLANHANDLINGAR 

 

 Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1000 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning  

 

UTREDNINGAR, BILAGOR 

 Dagvattenutredning, 2015-08-21,rev 2017-01-23 WSP 

 Geoteknisk utredning 2015-09-15, Norconsult 

 Riskutredning 2015-05-12, reviderad 2017-01-13, Brandskyddslaget 

 Kompletterande riskutredning, vid antagande 2019-03-05, 

Brandskyddslaget 

 Parkeringsutredning, Sweco, 2015-12-16 

 Miljöteknisk markundersökning, Tyréns, 2015-08-31 

 Kapacitetsutredning Stora Marknadsvägen, WSP 2016-02-04 

 Illustrationsplan 

 Samrådsredogörelse 

 Granskningsutlåtande 

PLANENS SYFTE  

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för uppförande 

av en ny simhall med tillhörande parkering, samt att säkerställa trafiksäkra, gena 

passager för gång och cykel. Syftet är vidare att simhallen, med sitt strategiska 

läge och publika innehåll, ska bidra med en för Täby karaktärsbildande byggnad 

av hög arkitektonisk kvalitet. 

 

Nuvarande Tibblebadet som ligger i anslutning till Täby centrum, uppfördes i 

mitten av 1970- talet och bedömningen är att hela anläggningen, särskilt 

simhallen, behöver totalrenoveras. I stället för att renovera nuvarande badhus, 

har en nybyggnation bedömts som mer ekonomiskt intressant och rimlig. Den 

plats som är aktuell för badhuset är i korsningen Bergtorpsvägen-Stora 

Marknadsvägen. Fördelen med detta läge är att det badet också får en nära 

koppling till den kommande utbyggnaden i Täby park och ett centralt läge med 

goda kommunikationer. 

 

Fastigheten Tibble 8:16 är idag planlagd för kontorsändamål och avsikten är att 

ändra detaljplanen för att medge besöksanläggning i form av simhall med 

tillhörande parkering. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB  

Inom planområdet finns inga riksintressen och planen bedöms inte strida mot 

några grundläggande bestämmelser om hushållning med mark och vatten. 

Planen bedöms inte medföra risk för överskridande av miljökvalitetsnormer. 

PLANPROCESSEN 

 

Planen upprättas med utökat förförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter jan 

2015). 

I tolkningen för planbestämmelser ska allmänt råd för planbestämmelser, BFS 

2014:5-DPB 1tillämpas (från den 2 jan 2015) 

 

 

 

BAKGRUND 

Kommunfastigheter fick 2011-04-11 i uppdrag att utreda utformning och 

förutsättningar för ett nytt badhus i eller i anslutning till det befintliga Tibblebadet. 

Kommunen utredde under den tiden tre alternativa lägen: 

 Nuvarande plats, Täby centrum 

 Inom Täby parkområdet 

 Föreslagen placering (tidigare kallad Rospiggen) 

 

2014-12-01 beslutade kommunstyrelsen att godkänna inriktningen för att påbörja 

planutredning avseende placering på så kallade Rospiggen. Detta för att 

kommunen gjort bedömningen att platsen lämpar sig utifrån sitt läge i centrala 

Täby (nära kollektivtrafik), att aktuellt område inte kan bebyggas med bostäder, 

snabbare process, ekonomi, historisk koppling till idrott (innebandyhall). 
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PLANDATA 

 

Planområdets läge i kommunen. Tomten för ny simhall markerat med rött. 

 

 
Ortofoto över aktuell fastighet för föreslagen simhall. 
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Adresskarta 

Lägesbestämning 

Planområdet omfattar del av Tibble 8:16 och sträcker sig i nordost mot 

korsningen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen och i väster bort mot 

kemistvägen. Infart till området sker idag från Stora Marknadsvägen och föreslås 

ligga kvar. Området angränsar mot Roslagsbanan i söder och ligger cirka 500 

meter norr om E18. 

Areal 

Planområdets består av del av fastigheten Tibble 8:16 och områdets areal är 

cirka 2,6 hektar. 

Markägoförhållanden 

Kommunen äger fastigheten Tibble 8:16. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade 2015-02-02 att 

ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för del av fastigheten 

Tibble 8:16 med syfte att ändra tillåten markanvändning från kontorsändamål 

(dessförinnan idrottsändamål till 2010) till markanvändning som tillåter ett 

uppförande av en ny simhall och infartsparkering. Infartsparkering har utgått ur 

planuppdraget då det under processens gång inte bedöms vara möjligt på grund 

av utrymmesskäl. 



 

Sida 9 av 44                        Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2015/45-20  

Översiktliga planer 

Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030 

Förslaget stämmer överens med Översiktsplan 2010-2030 som är antagen av 

kommunfullmäktige 2009-12-14. Området är utpekat som huvudsakligen 

arbetsplatser.  

 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010 
I RUFS 2010 är Täby centrum – Arninge utpekat som en av nio regionala 

stadskärnor. Täby centrum – Arninge är ett betydande centrum för hela 

nordostsektorn och kan komma att utgöra en av de största handelsplatserna i 

regionen 2030. Aktuellt område ingår i området för den regionala stadskärnan. 

Detaljplaner 

För planområdet gäller detaljplan för planskild korsning 

Bergstorpsvägen/Roslagsbanan inom kommundelarna Viggbyholm och Tibble nr 

D235, antagen 2008-11-26. Genomförandetid kvarstår till maj 2023. För 

planområdet gäller även en mindre del av detaljplan S91, användning är TM, 

område för motortrafikändamål och Park. Detaljplanen har inte genomförandetid 

kvar.  

 

 
Gällande detaljplan D235 
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Aktuellt planområde ungefärligt markerat med blått markerat 

Riksintresse 

Planen berör inte direkt något riksintresse men gränsar till riksintresset 

Roslagsbanan. 

Strandskydd 

Planområdet innefattas inte av strandskydd. 

Kommunala beslut i övrigt 

 

Grönplan 
Grönplanen är ett underlag till bland annat översikts- och detaljplaner, där 

avvägningar görs mot andra intressen. Aktuell grönplan antogs av miljö- och 

byggnämnden (numera stadsbyggnadsnämnden) i februari 2005. I gällande 

grönplan utpekas södra delen av planområdet som en del av ett grönt stråk. 

Därför är det viktigt att kunna bevara en tillräckligt stor yta längsmed järnvägen 

för att kunna upplevas som ett stråk med gång- och cykelväg och trevliga 

vistelsevärden. Grönplanen redovisar inte att detta område har några generella 

höga eller låga vistelse- eller bevarande värden.     

 

Miljöprogram för Täby kommun 2016 
Miljöprogrammet innehåller en nulägesbeskrivning av miljön i Täby och förslag till 

lokala miljömål för kommunen. Planen behandlar bland annat vatten, luft, 

klimatpåverkan, natur, trafiksituation, giftfri miljö och tar också upp olika 

miljörisker. Programmet lyfter fram följande fem målområden: begränsad 
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klimatpåverkan, god vattenmiljö, biologisk mångfald och god bebyggd miljö. 

Programmet riktar sig till kommunen själv, verksamhetsutövare och 

kommuninnevånarna. Programmet lyfter barnperspektivet tydligt och antogs av 

kommunfullmäktige den 23 maj 2016. 

 
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 skall fördröjas och renas, gärna i ytliga och växtbevuxna anläggningar 

som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till hantering av extrema regn.  

 

Dagvattenstrategi 
Stadsbyggnadsnämnden har i oktober 2016 antagit en dagvattenstrategi för Täby 
kommun. Strategin är en konkretisering av dagvattenpolicy. Strategin tar upp 
följande avsnitt:  

 Halva Täby grönt  

 Begränsningar av föroreningar  

 Takavvattning och stuprör inom kvartersmark  

 Dagvatten från gator/vägar, större markparkeringar, torgytor samt lek- och 
aktivitetsytor 

 Mångfunktionella ytor och översvämningshantering 

 Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga anläggningar. 
 

 
Täby cykelplan 
Täby kommun antog Täby cykelplan 2014-06-10. Täby cykelplan är kommunens 

första cykelplan med målsättning att skapa en väl fungerande och anpassad 

cykelinfrastruktur, bestående av ett sammanhängande, gent, framkomligt och 

trafiksäkert cykelvägnät med enhetlig utformning. Planen pekar på vikten av drift 

och underhåll och cykelvägvisning. Planen innehåller normer för cykelparkering 

samt förslag på hur kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik kan 

utvecklas. 

 
Parkeringsstrategi Täby kommun  
Täby kommun antog Parkeringsstrategi Täby kommun 2013-12-10. I den 

fastställs inriktningen för fortsatt arbete med parkeringsfrågor i kommunen. 

Målsättningen är att parkeringsstrategin ska stödja utvecklingen mot en attraktiv 

stadsmiljö, effektivt utnyttjande av marken i kommunens centrala delar, främja 

hållbara transportmedel och planering och samverkan för god tillgänglighet. 

Parkeringsstrategin anger parkeringsnorm för cykel och bil på allmän platsmark 

samt på kvartersmark och visar vilka möjligheter kommunen har att medverka till 

en god utveckling med stöd av cykel- och bilparkering. 
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För idrottsanläggningar anges ingen parkeringsnorm enligt parkeringsstrategin 

utan en särskild utredning krävs, vilket nu tagits fram. 

Pågående, genomförda och kommande planeringsprojekt i 

omgivningen  

 
Täby centrum 

Genomförandet av detaljplanen är en del i utvecklingen av Täby centrum som en 

regional stadskärna i nordost med service, bostäder, handel och arbetsplatser. 

Centrum ska ges en stadsmässig karaktär med omsorgsfullt utformade gator och 

torg, förtätad bebyggelse och varierat innehåll. Detaljplanen för Täby 

centrum vann laga kraft i oktober 2009 och byggnationen påbörjades under 

hösten 2010 och slutfördes 2016. 

 

Hästen 2 med flera inom Täby park 

Detaljplanen är en av de första etapperna i utbyggnaden av Täby park. Planens 

syfte är att skapa nya stadskvarter med en blandning av bostäder, 

centrumverksamheter (handel, service, samlingslokaler och andra 

verksamheter), möjliggöra förskola i bottenvåningen inom kvarteren och även en 

tomt för skola/förskola/idrott. Detaljplanen vann laga kraft i januari 2018.  

 

Viggbyholm 74:35 med flera inom Täby park 

Detaljplanen är en av de första etapperna i utbyggnaden av Täby park. Syftet 

med planen är att möjliggöra stadskvarter med en blandning av bostäder, hotell, 

verksamheter och handel. Föreslagen bebyggelse kommer att utgöra del av Täby 

parks stadsfront ut mot de storskaliga vägmiljöerna och mot angränsande 

stadsdelar, varför inverkan på stadsbilden var en viktig aspekt i 

detaljplanearbetet. Förutom innehållet syftar planen också till att lägga fast en 

tydlig struktur för gator, torg, gång- och cykelvägar och naturmark. Detaljplanen 

vann laga kraft i januari 2018.  

 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för den regionala stadskärnan 

Under 2015 påbörjades arbetet med en fördjupad översiktsplan inom den 

regionala stadskärnan. Täby park ligger inom berört område. Den fördjupade 

översiktsplanen var ute på samråd under 2017 och beräknas antas under 2019.  
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BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

BEBYGGELSE 

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll 

Planområdet har varit bebyggt med en innebandyhall och ett gatukök med 

tillhörande parkeringsplatser. Byggnaderna är nu rivna.  

 

I nordost, vid Viggbyholms industriområde, vänder bebyggelsen entréerna och 

parkeringar mot Bergtorpsvägen. 

 

Tidigare vy från Stora Marknadsvägen, byggnader är nu rivna. 
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Bergtorpsvägen som passerar öster om planområdet, vy åt sydöstlig riktning. 
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Byggnadskultur och gestaltning 

Området ligger i anslutning till trafikleder och verksamhetsområden, där det i 

dagsläget inte finns någon sammanhållande gestaltning. 

Direkt norr om aktuellt område ligger en bensinstation och en gymnasieskola. 

Söder om området ligger det tidigare galoppfältet med omnejd som nu planeras 

för den nya stadsdelen Täby park. 

 

Framtida utveckling av området 

I nuläget kan man uppfatta att valt läge ligger något perifert, men Täby kommun 

ser detta som en del av den centrala stadskärnan i framtiden. 

 

 

 

 

Avgränsning FÖP- området vid samrådet, stjärnmarkering aktuellt läge. 
 

Täby stadskärna är en del av den regionala stadskärnan Täby centrum – 

Arninge. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en fördjupad översiktsplan 

för detta område. Inriktningen är att studera möjligheter till ytterligare tillväxt i 

kollektivtrafiknära lägen och hur stadskärnan kan utvecklas till en hållbar och 

attraktiv stadskärna med en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och 

rekreation.  

Detta innebär att lokalisering av simhallen är väldigt strategisk utifrån hur 

kommunen vill att centrala Täby ska växa och placeringen av simhallen känns 
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därav väldigt naturlig i anslutning till den kommande bebyggelsen i angränsande 

lägen. 

I angränsande Åkerby verksamhetsområde, utmed Kemistvägen, ser kommunen 

exempelvis ett område som på sikt kan omvandlas och innehålla bostäder, 

arbetsplatser och service. Kommunen kommer arbeta för att på sikt omlokalisera 

verksamheter som inte lämpar sig för att ligga i anslutning till bostäder 

(drivmedel), och placeras i andra strategiska lägen där den typen av 

verksamheter inte kommer i konflikt med kommunens utvecklingsmöjligheter. 

GATOR OCH TRAFIK 

 
Gång och cykeltrafik 
Planområdet avgränsas av Stora Marknadsvägen, Bergtorpsvägen och 

Roslagsbanan, vilka idag utgör barriärer för gående och cyklister. Trafiksäkra, 

gena, tillgängliga förbindelser behöver skapas för att gående och cyklister ska 

kunna ta sig till och från detaljplaneområdet, busshållplatser och Galoppfältets 

station. Utmed Stora Marknadsvägen går idag det regionala cykelstråket. 

 

Bilden nedan visar ett utdrag från cykelstrukturen inom Täby park, där nya 

cykelstråk länkar samman befintligt cykelnät redovisat i Täby cykelplan.  

 

 
Utdrag ur cykelstruktur program Täby park 

 
Kollektivtrafik 
Roslagsbanans station Galoppfältet finns inom ca 250 meter från den nu rivna 

entrén till innebandyhallen, som var den verksamhet som fanns inom 

detaljplaneområdet tidigare. Busshållplatser Gribbylund södra och Norra Bergtorp 

finns utmed Bergtorpsvägen. Från hållplats Gribbylund södra saknas en gen 

trafiksäker gång- och cykelpassage till detaljplaneområdet, men från hållplats 

Norra Bergtorp kan simhallen nås på ett trafiksäkert sätt via en planskild gång- 
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och cykeltunnel. Utmed Stora Marknadsvägen finns hållplats Kemistvägen i 

södergående riktning, men det saknas en hållplats Kemistvägen intill simhallen i 

norrgående riktning på Stora Marknadsvägen.  

 

Bilden nedan visar Roslagsbanans station samt befintliga hållplatser i anslutning 

till detaljplanen, samt alternativa lägen för saknad hållplats intill simhallen. 

 
Befintliga hållplatser och Roslagsbanans station, samt förslag till placering för en ny hållplats i 
anslutning till simhallen.  
 
 

Biltrafik 
Kring planområdet ligger Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Stora 

Marknadsvägen är redan idag ett belastat trafiksnitt och det är därför av intresse 

att studera vad som händer med ökad trafik till följd av simhallen, då den kommer 

generera ökad mängd trafik som kommer belasta Stora Marknadsvägen. 

I planeringen av trafiken till och från anläggningen, samt utbredningen av 

simhallstomten, måste hänsyn tas till Stora Marknadsvägens framtida utformning 

och korsningen Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Dels med hänsyn till 

trafikbelastningen, men även behovet av eventuell förändring av Stora 

Marknadsvägens utformning i samband med utvecklingen av den regionala 

stadskärnan. 

 

Parkering 
I Täby kommuns parkeringsstrategi från år 2013 anges en inriktning för arbetet 

med parkeringsfrågor i kommunen. Målsättningen är att parkeringsstrategin ska 

stödja utvecklingen mot attraktiv stadsmiljö, effektivt nyttjande av marken i 
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kommunens centrala delar, främja hållbara transportmedel och planering och 

samverkan för god tillgänglighet. Täby kommuns parkeringsstrategi anger 

parkeringsnormer för bil och cykel. För idrottsanläggningar, i det här fallet en 

simhall, anges ingen parkeringsnorm enligt parkeringsstrategin utan en särskild 

utredning krävs. Avsikten med den särskilda utredningen är att beräkna den 

efterfrågan på parkering för simhallen. 

I anslutning till planområdet planeras ett nytt bostadsområde som heter Täby 

park, ett område där effektiv markanvändning och ökad attraktivitet är 

prioriterade. I det området föreslås bilparkering till bostäder i garage medan 

besöksparkering tillåts på gatorna. Samnyttjande av parkering mellan olika 

funktioner, som exempelvis skola, bad och sporthall, ska främjas för effektivt 

markutnyttjande. 

 

I närområdet Täby park finns idag en infartsparkering i form av markparkering 

med 200 platser. Inom Täby park kommer det på sikt inte finnas markparkeringar. 

Placering av infartsparkeringar kommer att ingå som en del i den kommande 

parkeringsplanen för Täby. 

NATUR OCH PARKER 

Naturmiljö, mark och vegetation  

Ungefär en tredjedel av området är hårdgjord yta och stora delar av området är 

idag gräsbevuxen med viss annan vegetation i form av träd och buskar. Inom 

planområdet finns relativt öppna och flacka gräsytor med planterade dungar av 

olika arter av lövträd som hästkastanj, pil och lönn. 

 

Grönplanen redovisar inga särskilda utpekade naturvärden inom eller i närheten 

av de grönytor som berörs av detaljplaneförslaget. 

 

Området är idag delvis hårdgjort och har till sommaren 2016 varit bebyggt med 

en innebandyhall, kiosk och parkering.  
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Vy sydväst från Bergstorpsvägen, byggnaden som syns på bilden är nu rivna. 

Friytor, lek och rekreation 

Inom planområdet finns inga friytor för lek och rekreation. 

 

STÖRNINGAR OCH RISKER 

Radon 

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

tillämpas. 

Risker 

 

Området är utsatt för trafikbuller och gränsar till sekundär transportled för farligt 

gods. Området ligger även i anslutning till en bensinstation och järnväg 

(Roslagsbanan). 
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PLANFÖRSLAGET 

Detaljplanen möjliggör för ny simhall med tillhörande torg och parkering. Planen 

möjliggör också gång- och cykelvägar i anslutning till simhallen inklusive gång- 

och cykeltunnel under Stora Marknadsvägen. Den nya simhallen i Täby beräknas 

få 350 000 besökare om året vid öppnandet, vilket motsvarar 1300-1500 

besökare/dag. 

 

 
Illustrationsplan, Sweco. (Bilden är beskuren) 

BEBYGGELSE  

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll 

Detaljplanen avser möjliggöra uppförande av en ny simhall. Simhallsbyggnaden 

kommer att placeras i den norra delen av planområdet med entrén vänd mot 

söder, in mot området.  Byggrätten regleras genom punktprickad mark och 

genom en totalhöjd som motsvarar cirka 3 våningar.  

 

 

Invändiga funktioner 

Byggnaden avses inrymma vattenaktiviteter för hela familjen, för nöje, träning och 

tävling. Täbys nya simhall kommer att ha en 50- metersbassäng och även 

kompletteras med två multi-/aktivitetsbassänger, familjebad, kafé och 

konferenslokal. Träningsmöjligheter kommer finnas i anläggningens gym på 

entréplan. Högs upp i byggnaden föreslås konferens och läktare. Efter 

granskningsskedet så har simhallen kompletterats med två vattenrutschkanor. 
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Täby kommun bedömer att vattenrutschkanorna och dess attraktionskraft ger de 

bästa förutsättningar för att kunna driva en ekonomisk bärkraftig simhall.  

 

50-metersbassängen kommer kunna delas till två 25-metersbassänger,  

multi/aktivitetsbassängerna anpassas för simundervisning, vattenträning, 

simträning m.m. Familjebadet ger goda förutsättningar för simkunnighet och 

vattenvana för kommunens yngsta invånare och välkomnar barnfamiljer som en 

viktig besöksgrupp.  

 

Ändamålet besöksanläggning, där simhall ingår, möjliggör även att någon form 

av mindre restaurang med servering till både badgäster och till övriga besökare 

utanför betalzonen, butik för deltagarnas och publikens behov kan inrymmas 

inom byggnaden området.  

 

En simhalls inre samband är komplexa och andelen teknikutrymmen i byggnaden 

är hög. Av geotekniska skäl föreslås bassänger, omklädningsrum, reception och 

kafé placeras en våning upp. Då kan teknikutrymmena som måste finnas under 

och kring bassängerna i huvudsak placeras i markplan. Detta resulterar i en 

förhållandevis hög byggnad med en relativt sluten bottenvåning, vilket i sin tur 

ställer stora krav på en omsorgsfull och genomtänkt gestaltning.  

 

 

 

 
Kvällsbild på simhallen, vy från söder, Norconsult. (Bilden är beskuren.) 
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En ny stadsdel tar form 

Planområdet ligger i anslutning till den blivande stadsdelen Täby park och ingår i 

den del som kommunen numera kallar Täbys stadskärna. Den nya 

simhallsbyggnaden kommer i och med sin placering bli något av ett landmärke i 

staden och karaktärbildande för kommunen.  

 

Simhallens placering kommer kunna ses som en början på stadsbebyggelsen 

längs Stora marknadsvägen och därav är det av betydelse att byggnaden och 

platsen i sin utformning, material och uttryck samtalar med ambitionen och 

visionen för Täby. Den fyller ut glappet i stadsrummet och förankrar stadsdelen 

Täby park på andra sidan Roslagsbanan.  

 

Den nya bebyggelsen kommer annonsera sig både på Stora Marknadsvägen och 

Bergtorpsvägen men även ha en välkomnande framsida i söder och sydväst, mot 

Roslagsbanan och Täby park.  

 

Det ska vara lätt att orientera sig från stationen Galoppfältet och gående ska 

kunna ha en visuell kontakt med simhallens entré. Byggnaden bör med god 

gestaltning och placering bli ett tillskott för denna nya stadsbild av centrala Täby 

och minska upplevelsen av det i dag storskaliga öppna gräsytor och relativt sett 

storskaliga gaturummet som finns utmed Stora Marknadsvägen.  

 

 
Entré simhallen, Norconsult. (Bilden är beskuren.) 
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Gestaltning 

Den uppbrutna formen och proportionerna bryter ner skalan på byggnaden och 

åskådliggöra simhallens olika funktioner för besökande och förbipasserande.  

Bassängrummen i norr gestaltas med klassiskt manér med stora glaspartier för 

ut- och inblickar. 50-metersbassängen och familjebadet, som återfinns i de större 

volymerna mot Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen, annonserar sitt aktiva 

innehåll genom stora fönster. 

 

Mot entrétorget för entréhallens lägre volym och balkong ned höjden på 

fasaderna till en mänskligare skala och mer detaljering i fasadens bearbetning. 

Friskvårdslokalerna i gatuplan har bästa möjliga skyltläge för sin verksamhet med 

generösa fönster mot entrétorget och skapar liv och rörelse. Genom att man från 

kaféet och receptionen på andra våningen föreslås kunna komma ut på en 

terrass mot entrésidan aktiveras torgrummet ytterligare.  

 

Material 

Det är av största vikt att materialen är av hög kvalitet och åldras på ett värdigt 

sätt. Möten mellan material ska ske med precision och omsorg om detaljer ska 

ges extra vikt där man kommer riktigt nära byggnaden, till exempel vid entrén.  

 

Det stora bassängrummet 

Material som föreslås exteriört för den del som inrymmer de stora 

bassängrummet mot Bergtorpsvägen är svart infärgad betong med en tydligt 

markerad sockelvåning i mattsvart och en blankare polerad svart terrassobetong i 

den övre våningen. 

 

Även det rum som innehåller rutschkanorna kläs med svart terrassobetong. För 

att rutschkanorna ska inordna sig under simhallen så är de i svart. 

 

 
Vy från Bergtorpsvägen, Norconsult. (Bilden är beskuren.) 
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Entrén 

Vid entrén föreslås en vit betongfasad med en glimmrande ballast. Den 

välkomnar besökaren vid entrén och förtydligar entrésituationen. 

 

En mittendel, lyktan som annonserar simhallen 

Byggnadens mittdel föreslås förses med en vit perforerad plåtfasad som har 

bakgrundsbelysning. Detta ger en vacker variation över dygnet och skapar en 

ökad detaljeringsgrad av byggnaden. Det ger också en spännande dynamik när 

besökaren närmar sig byggnaden, vilket är kommer upplevas positivt eftersom 

byggnadsvolymen är förhållandevis stor.  

 

  

Utformningsbestämmelser 

Utöver högsta totalhöjd och att tak i huvudsak ska utformas som 

vegetationsbeklädda så regleras inte utformningen i plankartan. 

 

Till vänster: Exempel på perforerad plåt: San-Telmo-Museums utbyggnad. Arkitekt 

Niento-Sobejano-Arquitectos. Till höger: Exempel på föreslagna material polerad svart 

betong och sedumtak. 
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Taket 

Taket ska till största delen täckas av vegetation, vilket också regleras genom en 

planbestämmelse. Vegetationstak bidrar positivt till fördröjning av dagvattnet och 

är samtidigt estetiskt tilltalande. Även om taket inte syns från gatan kan det gröna 

taklandskapet ses från omgivande bebyggelse, inte minst från kommande 

bostäder i Täby park. 

 

 

Gestaltning utemiljö 

 

Utemiljön är utformad för att vara funktionell och välkomnande och miljön ska 

präglas av god tillgänglighet och trygghet. Utformningen bidrar till att besökare 

lätt och tryggt via tydliga stråk kan orientera sig till entrén. 

 

Tomten kan delas in i tre zoner: parkeringsyta, en grön parkzon som ramar in 

simhallen och bildar en grön buffert mot omgivande trafikleder samt ett generöst 

entrétorg som länkar samman angränsande stråk, parkering, parkytan och 

simhallen. I anslutning till torget planeras angöring för bilar, cyklar, mopeder, 

godsinlastning samt busstrafik. Miljön kring simhallen ska vara mångfunktionell 

och anpassad för många olika behov.  

 

 
Illustrationsplan, Sweco.(Bilden är beskuren.) 

 

 
Entrétorget 

Torgytan framför den nya simhallen kommer att bli ett nytt tillskott till de offentliga 

ytorna i Täby. Torget ska lyfta fram simhallen, utgöra en välfungerande entré och 

kommunikationsyta men också bli en värdefull plats att vistas på och uppleva. 

För att skilja ut platsen från omgivande trafikytor och lyfta fram dess betydelse så 
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får torget en väl bearbetad gestaltning med stadsmässiga material och 

möblering. Torgytan får en beläggning av granithällar med upphöjda sittmurar av 

granit och perennplanteringar. En vattenspegel gör att platsen anknyter till 

simhallen på ett tydligt sätt.  

 

Det rombformade mönstret som präglar utformningen är hämtat från de 

huvudsakliga rörelseriktningarna på platsen. Rombformen återkommer i 

markbeläggning, murar och planteringar och blir ett signum för platsen. Murar 

och planteringar markerar platser, stråk och rörelseriktningar för att skapa tydliga 

platsbildningar och smidiga flöden.    

 

 

Träd och växtlighet 

På torget planteras träd i ett organiskt mönster som bryter av torgytans och 

simhallens strikta formspråk. De skapar tydliga rumsbildningar och avskärmning 

mot omgivande trafikytor. Valet av trädarter har gjorts utifrån att de ska ge 

platsen fina upplevelsekvalitéer året om. Trädarter med både vårblomning, 

höstfärger och vintergröna inslag planteras.  

 

Perennplanteringarna kommer att utgöras av robusta högvuxna planteringar som 

domineras av prydnadsgräs. De bildar formstarka element som påminner om 

stiliserade vassruggar och högvuxen ängsmark.  

 

Längs fasadens svarta partier planteras ljusa björkar för att skapa en fin 

kontrastverkan. Trädens storlek och växtsätt väljs för att de ska ge kvalitéer både 

när simhallen betraktas utifrån och vid utblickar ut från simhallen. 

 

Lutningar och ledstråk 

Stråk från angränsande gångväg och angöring görs tillgänglighetsanpassade. I 

första hand nyttjas naturliga ledstråk som kantsten och fasader men 

kompletteringar med ledstråk i beläggning kan också göras. Marken kring 

simhallen är plan med låga lutningar vilket ger bra förutsättningar för att skapa en 

god tillgänglighet för rörelsehindrade. Särskilda parkeringar anordnas i närheten 

av entrén. 

 

Belysning 

Belysningen av området är viktig för att bidra till en ökad trygghetskänsla samt 

fungera orienterande. Funktionsenlig gatubelysning ska uppföras längs gång- 

och cykelstråk, parkeringsytor samt körytor. Mot Bergtorpsvägen och 

cirkulationsplatsen kan med fördel konst få ta plats, till exempel i form av 

belysning. 
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Torget får en belysning som gör platsen attraktiv och inbjudande även under 

kvällstid. Belysning av träd och planteringar med vinterkvalitéer gör att känslan av 

ett grönt och levande torg bibehålls under dygnets mörkare timmar året runt. 

Vattenrutschkanan kommer också att vara belyst och bli ett tydligt landmärke 

både dag och kvällstid.      

 

 

Hållbarhet 

Täby kommun arbetar med hållbar utbyggnad inom de nya stadsdelar som håller 

på att exploateras. Denna detaljplan ligger angränsning till Täby park.  

För de nya områdena tar man fram specifika Hållbarhetsprogram, men 

ambitionen är att höja hållbarheten vid nybyggnationer i hela Täby. 

Fokusområden inom hållbarhet är social hållbarhet, hållbara energisystem, 

hållbara transporter, hållbar avfallshantering samt klimatanpassad och grön-

skande utemiljö. 

 

Täbys miljöprogram har under Begränsad Klimatpåverkan, med krav på att alla 

nya byggnader som uppförs i kommunal regi ska minst uppnå krav som ställs 

enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad klass Silver, i detta fall uppnås guld. 

Detta borgar för ett bra inomhusklimat, låg energianvändning och miljöklassade 

material med goda egenskaper samt lång hållbarhet. Lösningar som här föreslås 

är bl.a. solceller för el, fjärrvärme för uppvärmning och stora cykelparkeringar till 

viss del under tak. 

 

Hållbarhetsprofilen ska också inarbetas i gestaltningen av byggnaden; vid val av 

fasadmaterial, solcellers placering och utformning samt eventuella gröna tak.  

Människor kommer röra sig i området både under dag- och kvällstid. Området 

måste utformas så att det uppfattas som tryggt och tillgängligt.  

Tillgänglighet 

Befintligt gång- och cykelstråk föreslås förlängas från Galoppfältets station bort 

mot simhallen och med anslutning utmed Bergstorpsvägen. Byggnadens 

placering ger utrymme för att i ett längre perspektiv kunna förstärka gång- och 

cykelstråket i nord- sydlig riktning. En ny gång- och cykelanslutning över/under 

Stora Marknadsvägen har studerats i samband med planens framtagande och i 

förslaget tagit höjd utrymmesmässigt för en gång- och cykeltunnel under Stora 

Marknadsvägen.  

 

Nivåskillnaderna i området är små vilket ger planområdet goda möjligheter att 

utformas med bra tillgänglighet. Parkering och entréer ska utformas lättillgängligt. 

Markplaneringen ska utformas på så sätt att personer med funktionsnedsättning 

kan nå simhallen och dessa funktioner utan problem.  
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NATUR, PARK, REKREATION 

Mark och vegetation  

I nu gällande detaljplan var avsikten att en del trädgrupper (vitpil) som växer norr 

om Roslagsbanan skulle bevaras. De bevarandevärda träden som finns beskrivet 

i gällande detaljplan är efter inventering våren 2015 i ett sådant skick att de 

bedöms uttjänta. Det är cirka 25 vitpilar som är planterade mellan 1950-1970 och 

statusen på dessa är dålig. Det har gjorts kraftiga beskärningar av döda eller 

dåliga grenar och det finns risk för nedfallande träd.  

 

Tidigare fanns det några lönnträd längsmed Roslagsbanan. Vid 

anläggningsarbeten för nya ledningar i området fick dessa lönnar tyvärr tas ner. 

De var tidigare markerade med n1 i plankartan men bestämmelsen har tagits 

bort. 

 

Träd med bevarandevärde 

Längsmed Bergtorpsvägen finns det lindar som bör bevaras. Detaljplanen 

reglerar det med ändrad lovplikt, marklov. Någon lind kan behövas tas ner vid 

anläggande av högersvängfil från Stora Marknadsvägen och vid kommande 

förläggning av nya ledningar. 

 

Det finns även ett bevarandevärde på hästkastanjer längs Stora Marknadsvägen. 

Vid byggnation av en gång- och cykeltunnel kommer hästkastanjerna inte kunna 

bibehållas. 

 

Kring Bergtorpsvägens cirkulationsplats finns pyramidekar som är i varierande 

vitalitet. Dessa tillhör gestaltningen för Bergtorpsvägen och skapar rumslighet i 

den förhållandevis stora cirkulationsplatsen. Om möjligt bör dessa bevaras. Vissa 

träd är dock i dåligt skick. Eventuellt går dessa träd inte att bevara vid utbyggnad 

av ny högersvängfil från Stora Marknadsvägen.   

Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden 

Topografin i området är ganska plan. Tomten är något lägre ut mot 

Bergtorpsvägen. SGU:s jordartskarta visar att området består av lera vilket också 

bekräftas av utförd geoteknisk fältundersökning.  
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Jordartskarta från kommunens databas 

 
En geoteknisk utredning har tagits fram och den visar att jordarterna inom 

utredningsområdet utgörs till dominerande del av sedimentjordar, 

främst lera, ovan fast lagrad friktionsjord troligen morän.  

Med tanke på de geotekniska förutsättningar som råder i området där simhallen 

är tänkt att placeras, med relativt stora lermäktigheter, och storleken på planerad 

byggnad rekommenderas det att grundläggning sker på spetsburna betongpålar 

stoppslagna i underliggande fasta jordlager av morän vilket innebär pållängder 

uppskattningsvis mellan cirka 7 och 12 meter. 

Med grundläggning enligt ovan undviker man eventuella sättningsproblem som 

ojämna sättningar och konsolideringssättningar då man för ner lasten från 

byggnaden till det fasta jordlagret. 

 
Leran är känslig för tillskottlaster orsakade av utfyllningar och 

grundvattensänkningar. Ledningar bör förses med flexibla anslutningar för att 

förhindra brott om marken kring simhallen sätter sig. 

 
Inga kända markföroreningar finns inom området, men i samband med 

framtagandet av detaljplanen har en miljöteknisk markundersökning av 

fastigheten utförts. 

 

Grundvatten 

Området ligger inom grundvattenförekomsten Täby- Danderyd. 

Vattenförekomsten täcker större delen av tätortsområdena i Täby samt en del av 

Danderyds kommun. Grundvattenförekomsten är enligt vattenmyndigheten 

klassad som god kvantitativ och kemisk status. Den 2016 fastställda 

miljökvalitetsnormen har samma statuskrav.  
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I den dagvattenutredning som tagits fram konstateras att för 

grundvattenförekomsten kan en ökad föroreningsbelastning förväntas från den 

planerade bebyggelsen. Påverkan bedöms dock som ytterst marginell, dels är 

marken i området inte genomsläpplig, dels så utgör planområdet en synnerligen 

liten del av vattenförekomstens yta (0,4 promille). Effekterna kommer inte vara 

mätbara. Detaljplanen bedöms inte äventyra uppfyllandet av 

miljökvalitetsnormerna för grundvattenförekomsten. 

 

Under 2007 utförde WSP en geohydrologisk undersökning inför en del av 

Roslagsbanan. Två av grundvattenrören låg inom berört område och mätningar 

därifrån tyder på att nivån till grundvattenytan varierar mellan 0,7 – 1,2 m under 

markytan. 

Inga grundvattenobservationer gjordes i borrhål i samband med den geotekniska 

fältundersökningen som utfördes inför projektering av ny simhall. 

Variation av grundvattennivån kan förekomma och nivån brukar vara som högst i 

samband med snösmältning på våren eller sent på hösten. 

 

Fortsatta avläsningar av befintliga grundvattenrör bör också utföras för att få en 

bra bild över grundvattenytan och dess variationer under året. 

 

Friytor, Lek och rekreation 

Då planområdet inte kommer inrymma någon plats för lek eller rekreation bör 

någon form av möjlighet till utevistelse kunna anordnas i anslutning till 

huvudentré på kvartersmark.   

 

GATOR OCH TRAFIK 

Gator, trafik, angöring och parkering 

 

Simhallen- en del av den regionala stadskärnan 
Simhallen ingår som en del av Täbys regionala stadskärna, vilket är en 

förutsättning för trafikplaneringen och parkeringslösningen i anslutning till 

simhallen. Övergripande mål för Täby kommun är att åstadkomma en hållbar 

tillväxt, ett resurseffektivt transportsystem och förtätning för ökad stadsmässighet. 

I framtagna riktlinjer för pågående trafikstrategi och i arbetet med fördjupad 

översiktsplan för stadskärnan framgår att gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik 

ska vara prioriterade trafikslag i den regionala stadskärnan. 

Genom sitt läge inom den regionala stadskärnan i Täby har simhallen goda 

förutsättningar att utvecklas till en målpunkt till vilken det är naturligt att 
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promenera, ta cykeln eller resa kollektivt. Simhallen ska kopplas till omgivningen, 

regionalt och lokalt, på ett sätt som främjar hållbart resande. 

 

 

Gång och cykeltrafik 

Kommunens ambition är att gång- och cykeltrafikens stråk till simhallen ska 

knytas samman i trygga, gena, säkra och attraktiva stråk. Passagerna av 

biltrafikens stråk i alla riktningar bör kvalitetssäkras med avseende på 

tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet. 

Förslag till gång- och cykelvägnät inom och i anslutning till planområdet föreslås i 

princip följa Täby cykelplan, men eftersom varken programmet för Täby park eller 

simhallen fanns vid framtagandet av cykelplanen föreslås anslutningar till 

kringliggande gång- och cykelstråk kompletteras i enlighet med programmet för 

Täby park, samt med hänsyn till hur Stora Marknadsvägen kan utvecklas i 

framtiden från led till stadsgata. En avstämning har även skett med projektet 

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna (FÖP:en) som ser över viktiga 

gång- och cykelstråk inom stadskärnan.  

 

Ny gång- och cykeltunnel 

Utmed Bergtorpsvägen finns idag en gång- och cykelväg både norr och söder om 

planområdet och den föreslås i programmet för Täby park bindas samman tvärs 

Stora Marknadsvägen. Alternativa utformningar av gång- och cykelanslutningen 

över/under Stora Marknadsvägen har studerats i samband med detaljplanens 

framtagande. Detta för att få en gen, trafiksäker koppling för gående och cyklister 

till simhallen. Alternativet att hänvisa gående och cyklister till det befintliga 

övergångsstället vid Kemistvägen skulle innebära en stor omväg för oskyddade 

trafikanter, vilket kommer leda till att barn och vuxna ”genar” över Stora 

Marknadsvägen till simhallen. Detta innebär en stor trafiksäkerhetsrisk.   

En gång- och cykeltunnel föreslås anläggas under Stora Marknadsvägen och 

ansluta till torgytan framför entrén till simhallen. För att få till rätt lutningar mellan 

gång- och cykeltunneln och simhallens entré föreslås att Stora Marknadsvägen 

höjs mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen. 

 

Närheten till Roslagsbanan 

Simhallen har närhet till Roslagsbanan genom station Galoppfältet och det är 

viktigt att anslutande gång- och cykelvägar utformas på ett medvetet sätt. 

Förslaget är att befintlig gång- och cykelväg utmed Roslagsbanan används till 

och från simhallen. En breddning av den befintliga gång- och cykelvägen föreslås 

enligt Täby cykelplanens standard. För att nå simhallens entré behöver passage 

ske tvärs gatan till inlastningen. Passagen föreslås hastighetssäkras genom en 

upphöjd gångbana som ansluter till entrétorget. 
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Ny gång- och cykelbana 

Utmed Stora Marknadsvägen anläggs en ny gång- och cykelbana i vägområdet 

med anslutningar till simhallens entré, den nya gång- och cykeltunneln, den nya 

hållplatsen, Galoppfältets station, samt vidare mot Täby park i den andra 

riktningen. En signalreglerad gång- och cykelöverfart anläggs tvärs infarten till 

simhallen. 

 

 

Kollektivtrafik 

Utmed Stora Marknadsvägen föreslås en fickhållplats med väderskydd anläggas i 

anslutning till simhallen. I övrigt föreslås befintliga busshållplatser och 

Roslagsbanans station Galoppfältet kunna användas förutsatt att gång- och 

cykeltrafikens stråk knyts samman mot simhallens entré på ett tryggt, säkert och 

attraktivt sätt. 

 

Kommunen behöver ha en fortsatt dialog med Trafikförvaltningen för att 

säkerställa god busstrafikering till simhallen i framtiden. Idag saknas 

direktförbindelse till planområdet från exempelvis Skarpäng och Näsby park. 

Befintlig simhall trafikeras av samtliga lokala linjer. För skolor som planerar besök 

på simhallen finns enligt Trafikförvaltningen möjlighet att beställa särskild trafik. 

Kommunen arbetar med en kollektivtrafikplan för hela Täby och i det arbetet förs 

dialog med Trafikförvaltningen hur simhallen och andra nya målpunkter i Täby 

ska få så bra tillgänglighet till kollektivtrafik som möjligt. 

 

Galoppfältets station kommer utvecklas och byggas om inom en separat 

detaljplan i samband med utvecklingen av Täby park (fd galoppfältet) och detta 

kommer i framtiden leda till ytterligare förbättrad och tydligare 

kollektivtrafikanslutning vid simhallen. 

 

Biltrafik 

In- och utfart till simhallen föreslås vara kvar på samma plats som befintlig 

anslutning mot Stora Marknadsvägen.  

 

Trafikanalys 

Mot bakgrund av att Stora Marknadsvägen redan idag är trafikbelastad, 

genomfördes en trafikanalysutredning för att undersöka kapaciteten på Stora 

Marknadsvägen och utreda om det finns tillräcklig med kapacitet för att klara av 

ytterligare trafik till följd av en ny simhall i området. För att bedöma hur Stora 

Marknadsvägen klarar trafiken idag och i framtiden simulerades trafiken med 

hjälp av en trafikmodell. Trafikmodellen består av en prognosmodell och en 

dynamisk ruttvalsmodell. Prognosmodellen användes för att prognosticera antalet 

resor i framtiden år 2030, vilka målpunkter som finns, vilket färdmedel som 

används och vilket ruttval som används. Därefter användes den dynamiska 
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ruttvalsmodellen för att ge en mer detaljerad beskrivning av kapaciteten och för 

att analysera effekten på ruttval till följd av olika åtgärder i vägnätet. Modellen 

som byggdes upp omfattar Stora Marknadsvägen, från Bergtorpsvägen i öster till 

Täby centrum i väster, med anslutande vägar. Två olika nivåer av trafikalstring till 

och från simhallen hade beräknats fram baserat på olika antal parkeringsplatser 

vid simhallen, 150 eller 350 parkeringsplatser.  

 

För att säkerhetsställa att modellen representerade verkligheten på ett realistiskt 

sätt studerades trafiken i området på plats under en vardagseftermiddag och 

under en helgeftermiddag (lönehelg). Därefter kalibrerades modellen så att en 

trafiksituation i modellen ser ut som i verkligheten. Tidsperioderna i modellen var 

klockan 16-17 under vardagseftermiddagen och klockan 12-13 under lördagen, 

då detta är tidsperioder med mest trafik på Stora Marknadsvägen.   

 

Med hjälp av simulering analyserades flera olika scenarion, dels baserade på 

dagens trafiknivåer och dels prognosticerade trafiknivåer i framtiden år 2030. För 

scenarierna för år 2030 analyserades även hur Stora Marknadsvägen skulle 

kunna avlastas genom trimningsåtgärder och andra åtgärder i omgivande vägnät. 

Åtgärder i omgivande vägnät var att öppna upp alternativa kopplingar norrut inom 

stadskärnan, vilket är ett förslag som kommunen utreder inom projektet 

Fördjupad översiktsplan inom Täbys stadskärna. 

 

Resultaten från trafikanalysen visar att lördagstrafiken redan idag är nära den 

maximala kapaciteten även utan den trafik som kommer att alstras från 

simhallen. För vardagseftermiddagen är trafiknivåerna lägre och även med ett 

tillägg i trafik från simhallen visar analyserna inte på några större problem. 

 

Med de prognosticerade flödena för framtiden år 2030 tillsammans med 

trafikalstringen från simhallen ligger trafiknivåerna nära kapacitetstaket i alla 

scenarier. Detta gör att det med ytterligare trafikalstring från simhallen kan bli 

kapacitetsproblem på Stora Marknadsvägen. Scenariot att öppna kopplingar 

norrut inom den regionala stadskärnan, vilket är något som studeras inom 

projektet Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna, skulle enligt 

trafikmodellen innebära att Stora Marknadsvägen avlastades och trafiksituationen 

på Stora Marknadsvägen skulle därmed bli betydligt bättre. Scenariot med dubbla 

körfält i varje riktning på Stora Marknadsvägen ökar kapaciteten men denna typ 

av åtgärd skulle också attrahera mer trafik. Analyserna för framtiden år 2030 

bygger också på att Stora Marknadsvägen avlastas genom att en del av trafiken 

även väljer att köra genom Täby Park (fd galoppfältet). Sammanfattningsvis är 

omgivande vägnät samt utformningen av Stora Marknadsvägen enligt 

trafikanalyserna avgörande för hur trafiken på Stora Marknadsvägen kommer att 

fungera i framtiden. 
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Trimningsåtgärder 

För att klara av den framtida trafiken på Stora Marknadsvägen, med eller utan 

simhall, kommer det att krävas så kallade trimningsåtgärder. Det kan exempelvis 

handla om att tillåta vänstersväng i båda körfälten på Stora Marknadsvägen in 

mot cirkulationsplatsen vid Bergtorpsvägen, att anlägga dubbla körfält från 

Kemistvägen till Bergtorpsvägen, att se över det signalreglerade övergångsstället 

väster om Kemistvägen, att anlägga ett separat högersvängfält i cirkulationen 

med Bergtorpsvägen, eller att anlägga en planskild gång- och cykelpassage på 

Bergtorpsvägen. Övergångsstället på Bergtorpsvägen påverkar kapaciteten på 

Stora Marknadsvägen enligt trafikmodellen och även observationer från 

verkligheten. När det uppstår kö på Bergtorpsvägen på grund av övergångstället 

resulterar detta i fördröjningar på Stora Marknadsvägen.  

 

 

  
Bilden visar uppmätta trafikflöden år 2010 (vänster), samt prognostiserade trafikflöden  

år 2030 (höger), vardagsmedeldygn (fordon/dygn)  

 

Fortsatt arbete med trimningsåtgärder behövs och inom detaljplanen har 

utrymme reserverats för alternativa trimningsåtgärder. Yta har till exempel 

reserveras för att möjliggöra separat högersväng i framtiden i cirkulationen Stora 

Marknadsvägen/Bergtorpsvägen i riktning mot E18. Kapacitetsanalyserna visar 

att det främst är trafiken från Stora Marknadsvägen i riktning mot Norrortsleden 

som blir fördröjda, men om den högersvängande trafiken kan ledas i ett eget 

körfält så bör framkomligheten för övrig trafik öka. 

 

Ingen analys av lördagstrafik i framtiden år 2030 gjordes. Detta eftersom Täby 

kommun endast har en trafikprognos för vardagstrafiken, dvs en prognos för 

lördagstrafiken fanns inte att lägga in i trafikmodellen. Då en stor andel av 

lördagstrafiken är handelstrafik kopplad till Täby Centrum kommer 

trafikutvecklingen på lördagar också vara kopplad till utvecklingen av Täby 

Centrum så det är därför inte självklart hur mycket lördagstrafiken ska räknas upp 

till 2030. Även under lördagar kommer huvudgatan inom det framtida Täby Park i 

framtiden troligen att nyttjas av trafik till/från Täby Centrum vilket också kommer 

att avlasta Stora Marknadsvägen.  
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Parkering och angöringstrafik 

Den nya simhallen i Täby beräknas få 350 000 besökare om året vid öppnandet, 

vilket motsvarar 1300-1500 besökare/dag. Beräkningarna i 

parkeringsutredningen som gjordes i samband med detaljplanen anger 

dimensionerande efterfrågan till cirka 150 fordon på vardagar och att efterfrågan 

på helger kan vara upp mot 450 platser. Uppskattad efterfrågan på parkering har 

då inte tagit hänsyn till eventuell reglering i form av tid eller kostnad. För 

evenemang är den dimensionerande parkeringssituationen beroende av 

evenemangets upptagningsområde, ålder på deltagare samt grad av organiserad 

samåkning i buss, variationen är stor.  

Inom detaljplanen föreslås 150 nya besöksparkeringar för bilar anläggas som 

markparkering, vilket ger god tillgänglighet för vardagsbesökare. Besökare och 

personal föreslås parkera framför entrén väster om simhallsbyggnaden. 

Besökare separeras från inlastningen av trafiksäkerhetsskäl. Inom 250 meter 

finns cirka 200 allmänna parkeringsplatser som infartsparkering inom Täby 

parkområdet, vilka föreslås kunna användas på helger och vid evenemang. 

När Täby kommun förtätas kommer konkurrensen om mark att öka. Under den 

nya stadsdelen Täby parks utbyggnad föreslås infartsparkeringen tillfälligt lösas 

som markparkering på de tomter som ännu inte behövs för andra ändamål. I en 

framtida tät stadsbygd inom Täby park bedöms det inte finnas plats för 

infartsparkering i form av markparkering för bilar. För att säkerställa en god 

tillgänglighet till Täby simhall och till övriga centrala funktioner i Täby ska 

kommunen upprätta en parkeringsplan där samlad information om utbud och 

efterfrågan lyfts fram. Planen bör vara en så kallad ”rullande” parkeringsplan som 

uppdateras årligen för att på så sätt ge ett bra stöd för åtgärdsprogram för 

parkering. Var infartsparkeringar i Täby ska placeras i framtiden kommer ingå 

som en del av parkeringsplanen. 

 

Parkeringsplats för personer med funktionsnedsättning 

Platser reserverade för personer med funktionsnedsättning föreslås anordnas 

nära entrén. 2-3% av totalt antal platser ska generellt reserveras för 

funktionshindrade vilket innebär cirka 5 platser. 

 

Elladdplatser 

Nio parkeringsplatser reserveras för laddning av elbil. Tomrör kommer att kunna 

läggas i marken för att möjliggöra fler platser i framtiden. 

 

Kiss n ride 

Inom detaljplanen föreslås på- och avstigningsplats för bilar och privata bussar 

anläggas, så kallad Kiss n ride. Privata bussar föreslås vända i anslutning till 
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simhallens inlastning, vilket gör att vändplanen behöver dimensioneras för privata 

bussar. En egen plats för angöring med färdtjänst finns också invid entrétorget. 

 

 

Parkering för cykel och moped 

100 attraktiva väderskyddade cykelparkeringsplatser föreslås placeras intill gång- 

och cykelbanorna i anslutning till simhallens entré. Även 50 

cykelparkeringsplatser utan väderskydd föreslås. Plats i detaljplanen lämnas så 

att det totalt finns utrymme för cirka 200 cykelparkeringsplatser. Denna 

utbyggnadsordning föreslås så att antalet cykelparkeringsplatser kan utökas 

vartefter efterfrågan på platser ökar. 

 

Cirka 15 platser för moped anläggs i anslutning till bilparkeringen. 

 

Distributionstrafik, avfallshantering och utryckningstrafik 

Varuintag och avfallshantering för fastigheten föreslås separeras från övrig trafik 

och placeras på den sydöstra sidan av simhallsbyggnaden.  Dimensionering sker 

för 12 meters lastbilar, vilket är den maximala storleken på till exempel pumpbilar 

som ska angöra simhallen. Backning över gångytor och gångbanor godtas inte 

av trafiksäkerhetsskäl. Utrymme för utryckningstrafik finns. Vändplan 

dimensioneras för privat busstrafik, då vändmöjlighet krävs vid lastintaget. 

 

Stora Marknadsvägen 

I samband med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för regionala 

stadskärnan (FÖP-arbetet), och pågående detaljplaneläggning av del av Tibble 

8:16 och detaljplanearbete inom Täby park fanns det motiv till att utreda hur 

Stora Marknadsvägen kan förändras och utvecklas framöver för att det ska kunna 

bli en stadsmässig gata och väva ihop Täbys centrala delar.  

 

Detaljplaneläggningen av del av Tibble 8:16 omöjliggör inte en ny utformning av 

Stora Marknadsvägen från led till stadsgata. Skisser har tagits fram i samarbete 

med konsult som underlag för att kunna ta ställning till eventuellt behov av mera 

utrymme. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Vatten och avlopp 

Befintliga verksamheter inom planområdet är idag kopplade till den allmänna VA- 

anläggningen via en tillfällig pumpstation. I samband med planens genomförande 

planeras istället en permanent förbindelsepunkt för VA upprättas i planområdets 
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sydöstra hörn, varvid den befintliga pumpstationen kan utgå. Ledningsarbeten 

inom och i planområdets närhet krävs för att säkerställa VA-försörjningen till den 

nya bebyggelsen.  

 

Inom planområdet finns en befintlig dagvattenledning som ska ges erforderlig 

rättighet att ligga kvar inom den blivande fastigheten inom ett u-område. 

Värme 

Utbyggnad av fjärrvärme har gjorts i närområdet och simhallen kommer att 
anslutas till fjärrvärmenätet. 

El  

Simhallen ansluts till befintligt elnät. Inom planerad fastighet finns elledningar 

som kan komma att behöva flyttas. 

 

Utrymme för en ny transformatorstation skapas i den östra delen av planområdet 

inom användning E. 

Avfall 

Planområdet kommer att omfattas av avfallshämtning enligt Täby kommuns 

avfallsföreskrifter. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA OLYCKOR, STÖRNINGAR, 

FÖRORENINGAR, BROTT, M.M 

Föroreningar 

I samband med framtagandet av detaljplanen har en historisk inventering, samt 

en miljötekniskutredning gjorts för området.  

Varken fyllnadsjorden eller asfalten som undersökts i denna undersökning 

bedöms utgöra någon miljö- eller hälsorisk. 

Tjärhalten i analyserade asfaltsprover bedöms vara låg. Föroreningshalterna i 

analyserad jordprover är tydligt under Naturvårdsverket generellt upprättade 

riktvärdesnivå för MKM. 

Inga ytterligare undersökningar kring badminton-/innebandyhallen bedöms vara 

föranledda med anledning av de resultat som framkommit i genomförd utredning. 

I samband med rivningen av badminton-/innebandyhallen gjordes provtagning på 

asfalt och jord under hallgolvet. Detta visar på väldigt låga halter PAH:er.  
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Risker  

Planområdet ligger i anslutning till Bertorpsvägen som är en sekundär 

transportled för farligt gods, järnvägen Roslagsbanan samt en bensinstation som 

är placerad direkt norr om planområdet. Bensinstationen hanterar i dagsläget 

även biogas (tillstånd till 2018-03-01). Som sekundär transportled tillåter inte 

Bergtorpsvägen genomfartstransporter utan endast transporter av farligt gods till 

och från verksamheter i anslutning till vägen, i detta fall främst bensinstationer.  

Långsiktigt ser kommunen att transporter av detta slag inte behöver ta sig fram 

på Bergtorpsvägen, då andra färdvägar kan vara möjliga och riskkällor som i 

dagsläget finns ska kunna vara omlokaliserad. 

 

 

 

Riktlinjer 

Enligt riktlinjerna från Länsstyrelsen i Stockholms län ska risker analyseras vid ny 

bebyggelse inom 150 meter från väg med transport av farligt gods, järnväg eller 

bensinstation.  

 

Riskanalys 

En riskanalys har tagits fram för aktuellt planförslag. Resultatet av den fördjupade 

riskanalysen visar att individrisknivån för området ligger på en acceptabel nivå 

men att nivån för samhällsrisken är sådan att riskreducerande åtgärder ska 

undersökas. Analysen visar att den aktuella planen ligger förhållandevis utsatt 

med riskkällor på alla sidor och med föreslagen utformning uppfylls inte alla 

kraven på skyddsavstånd.  

 

Bedömning 

Bedömningen i framtagen riskanalys, är dock att det är möjligt att göra avsteg 

från de rekommenderade skyddsavstånden med hänsyn till den låga 

individrisken, men eftersom samhällsrisken inte är acceptabel förutsätter dock 

detta att vissa byggnadstekniska åtgärder vidtas. Kommunen har utifrån 

framtagen riskanalys gjort bedömningen att platsen är lämplig då med hänvisning 

till att individrisknivån bedömts ligga på en acceptabel nivå och att de 

byggnadstekniska åtgärderna känns rimlig att genomföra. Alternativa lägen för 

simhallen har även studerats, se sidan 6. 

 

Åtgärder som har hanterats i detaljplanen:  

 Simhall ska inte placeras närmare Bergtorpsvägen och Roslagsbanan än 
25 meter. Markparkering kan placeras inom 25 meter från 
Bergtorpsvägen.  

 Fasader till byggnader inom 25 meter från Stora Marknadsvägen ska 
utföras i obrännbart material (alternativt med en konstruktion som 
motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30). På avstånd över 14 meter från 
Stora Marknadsvägen är brandteknisk klass EW 30 tillräcklig för fönster.  
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 Simhall ska inte placeras närmare gascistern än 100 meter om inte fasad 
som vetter mot cistern utförs i brandteknisk klass EI60, då kan avståndet 
minskas till 50 meter.  

 Byggnader för stadigvarande vistelse inom planområdet ska förses med 
friskluftsintag som är placerade mot trygg sida. Om ventilationssystemet 
utförs mekaniskt ska det förses med möjlighet till central nödavstängning.  

 Obebyggda ytor utomhus inom 25 meter från Roslagsbanan, 
Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen väg ska utformas så att de 
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Markparkering kan godtas.  

 Utrymningsvägar ska placeras och utformas så att utrymning kan ske till 
säker plats vid olycka på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.  

 

Avsteg från det rekommenderade skyddsavståndet på 25 meter från järnväg 

(Roslagsbanan) pga. risk för urspårning respektive transportled för farligt gods 

(Bergtorpsvägen) bedöms inte vara möjligt med hänsyn till risknivån.  

I syfte att minimera risken vid olyckshändelser har detaljplanen utformas så att 

den tillkommande bebyggelsen ska placeras minst 25 meter från järnvägsspår 

och från Bergtorpsvägen.  

 
När det gäller avstånd till Stora Marknadsvägen som inte är en rekommenderad 

transportled för farligt gods, men har transporter av bränsle och fordonsgas till 

bensinstationen på Kemistvägen, är bedömningen att det är möjligt att göra 

avsteg från 25-metersmåttet med hänsyn till den låga risknivån. Detta förutsätter 

dock byggnadstekniska åtgärder, vilket innebär att fasader till byggnader inom 25 

meter från Stora Marknadsvägen ska utföras i obrännbart material (alternativt 

med en konstruktion som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30). Detta har 

säkerställts med en egenskapsbestämmelse. 

 

Avstånd till cistern för fordonsgas 

När det gäller skyddsavstånd till hantering av fordonsgas bedöms det vara möjligt 

att simhallen uppförs närmare än 100 meter från cistern för fordonsgas under 

förutsättning att avståndet till byggnaden är minst 50 meter. På avstånd mellan 

50-100 meter krävs dock att byggnadsdel som vetter mot gascistern utförs i lägst 

brandteknisk klass EI60.  

 

Fasad mot Stora Marknadsvägen 
Fasader till byggnader inom 25 meter från Stora Marknadsvägen ska utföras i 

obrännbart material (alternativt med en konstruktion som motsvarar lägst 

brandteknisk klass EI 30). På avstånd över 14 meter från väg är brandteknisk 

klass EW30 tillräcklig för fönster. 

 

Ytorna kring simhallen 
Ytorna i angränsande område kring simhallen ska utformas så att stadigvarande 
vistelse undviks. Kommunen har arbetat med att säkerställa stråk till och från 
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simhallen som innebär att man minimerat vistelsen i de mest utsatta lägena mot 
Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen. Bergtorpsvägen går även ned under 
Roslagsbanan, vilket gör att marknivåerna skiljer sig stort, se bild sid 14. 
 
Övrigt 
Byggnader för stadigvarande vistelse inom planområdet ska förses med 
friskluftsintag som är placerade bort från Bergtorpsvägen och Stora 
Marknadsvägen, vilket införts som planbestämmelse på plankartan. Om 
ventilationssystemet utförs mekaniskt ska det förses med möjlighet till central 
nödavstängning. 
 
Utrymningsvägar ska placeras och utformas så att utrymning kan ske till säker 
plats på sida som inte vänder sig mot Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen 
vid eventuell olycka på dessa vägar. Planerad entré kommer finnas i den västra 
delen av byggnaden mot markparkeringen. 
 
 
Riskutredning av rutschkanorna 
Efter granskningen så tillkom två utanpåliggande rutschkanor för simhallen. För 
dessa tillkommer en kompletterande riskutredning (se bilaga).  
 
Placeringen av de tänkta vattenrutschkanorna innebär inte att ytterligare 
människor tillförs planområdet. Enligt tidigare utförd riskanalys fanns inget behov 
av åtgärder varken för ytor inomhus eller utomhus på det avstånd från Stora 
Marknadsvägen som vattenrutschkanorna planeras. 
 
Eftersom den kompletterande riskutredningen studerar risken på en specifik plats 
bör storleken på individrisken vara dimensionerande. Enligt genomförda 
beräkningar är individrisken acceptabel för platsen både vad avser personer 
utomhus samt personer som vistas inomhus. 
 
Åtgärd 
Utifrån genomförd riskanalys samt den kompletterande riskutredningen föreligger 
inget behov av åtgärder för de aktuella vattenrutschkanorna. Olika åtgärder har 
dock studerats. 
 
Rutschkanorna var initialt planerade att utföras i glasfiber. Glasfiber klarar inte en 
brand någon längre tid. Kommunen kommer använda en robust konstruktion 
vilken består av rostfritt stål i två lager med en mellanliggande isolering. Detta är 
ett betydligt mer långvarigt skydd för de som vistas i kanan än en konstruktion av 
glasfiber. Denna konstruktionslösning innebär därför ett bra skydd för den 
tillfälliga vistelsen i kanorna.  
 
Med denna åtgärd vad gäller konstruktionslösning på vattenrutschkanorna och 
beräknade risknivåer bedömer kommunen att inga ytterligare åtgärder är 
nödvändiga och att vattenrutschkanor kan uppföras på platsen utan att 
människor som vistas i dem utsätts för oacceptabla risker. 
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För att säkerställa den tänkta konstruktionslösningens införs ett tillägg till 
planbestämmelse b2 i detaljplanen:  
 
b2 ”Vattenrutschkanor som placeras exteriört ska utföras i material motsvarande 
brandteknisk klass EW 30”. 
 
Därmed avspeglas kommunens intentioner angående rutschkanans utformning i 
plankartan och säkerställs att det också kommer fullföljas. 
 

Buller  

Planområdet kommer att utsättas för trafikbuller mellan 55-65 dBA. För den 
tänkta verksamheten, inomhusbad och parkering, förväntas det inte medföra 
några problem.  

Dagvattenhantering 
Det markområde som planeras ianspråktas för bebyggelse i samband med 

denna plan har delvis varit bebyggd med en innebandyhall, kiosk och parkering. 

Idag är området gräsbevuxen med viss annan vegetation i form av träd och 

buskar.  

 

Den kommande exploateringen kommer att öka andelen hårdgjorda ytor vilket 

kommer att resultera i en större avrinning från planområdet. En 

dagvattenutredning har tagits fram till detaljplanen. I den föreslås en rad 

lösningar för att säkerställa att planen uppnår de krav och riktlinjer som finns på 

dagvattenhantering. Bland annat planeras dagvattnet från taken (stora delar 

sedum) fördröjas i svackdiken/makadamdiken. Dagvatten från parkeringsytorna 

avleds till växtbäddar (även kallat biofilteranläggning/raingarden) mellan 

parkeringsraderna. Ytterligare rening och fördröjning ska uppnås i planerade 

diken och på möjlig översvämningsyta innan förbindelsepunkt till allmän 

dagvattenledning. Dagvatten från området leds också genom dikessystem och 

reningsdammar i Viggbydalen innan utsläpp i recipienten Stora Värtan.  

 

Med antagna avrinningskoefficienter och fördelning av markanvändning kommer 

det dimensionerande flödet vid 10-årsregn med 10 minuter varaktighet öka från 

cirka 270 l/s (före exploatering) till drygt 490 l/s (efter exploatering), om inga 

fördröjande åtgärder vidtas.  

 

Den ökade arean hårdgjorda ytor efter exploatering kommer medföra ett ökat 

vattenflöde ut från planområdet samt en ökad föroreningsbelastning. För att mot- 

verka dessa påverkningar, och för att uppnå mål från kommunens 

dagvattenstrategi, bör dagvattnet i första hand omhändertas lokalt inom 

planområdet och en öppen dagvattenhantering förespråkas. 
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Recipient för planområdet är Stora Värtan (vattenförekomst SE592400-180800) 

som utgör en inre del av Östersjön. Den ekologiska statusen är enligt gällande 

klassning måttlig. Miljökvalitetsnormen enligt vattenmyndigheten är att god 

ekologisk status ska uppnås till 2027. Stora Värtan klarar inte god kemisk 

ytvattenstatus även om man tar hänsyn till de ämnen som undantas med mindre 

stränga krav (PBDE och kvicksilver). Detta beroende på höga halter 

tributyltennföreningar (TBT). Miljökvalitetsnormen är God kemisk ytvattenstatus 

med undantag för ämnena med mindre stränga krav. För den kemiska statusen 

gäller även en tidsfrist till 2027 för att klara god status för TBT. 

 

I dagvattenutredningen konstateras efter det att dagvatten från hela området har 

passerat de föreslagna åtgärderna kommer mängden föroreningar till recipienten 

via dagvatten att minska för flertalet av de beräknade ämnena. För fosfor, kväve, 

krom och kvicksilver kan man dock vänta sig en ökning. Det generellt sett största 

vattenmiljörelaterade problemet i Sverige är övergödning, och resultaten visar på 

en ökad belastning av fosfor och kväve på 13 % respektive 42 %, efter åtgärder. 

Förändringarna kan anses måttliga och motsvarar ca 0.08 kg fosfor och ca 2,9 kg 

kväve per år. Med krossfyllda diken istället för svackdiken och rening i dike och 

dagvattenanläggning i Viggbydalen beräknas fosformängden från planområdet 

istället minska något och kväveökningen begränsas till 1,5-2 kg/år. Krom och 

kvicksilvermängderna begränsas också genom föreslagna åtgärder men trots det 

sker en ökning mot nuläget. Ingen statusbedömning har baserats på kromhalter 

så att det går inte att bedöma hur kvalitetsparametrarna påverkas. För kvicksilver 
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bedöms föreslagna åtgärder rimliga med hänsyn till vad som är möjligt. I 

vattenmyndighetens åtgärdsprogram pekas inte på några förslag för att minska 

kvicksilverhalten i svenska vatten. Det är inte möjligt att genom 

dagvattenåtgärder åstadkomma god eller förbättrad status för denna parameter. 

Alla parametrar ligger under riktvärdet 3VU verksamhetsutövare. Det kan noteras 

även att dagvattnet kommer att passera två stycken befintliga dagvattendammar 

och ett öppet dike innan utsläpp till recipienten vilket förbättrar kvalitén på 

dagvattnet. Möjlighet finns att öka kapaciteten i dessa dagvattendammar.  

 

I direkt anslutning till planområdet på södra sidan om Roslagsbanan pågår plane-

ring för utveckling av Täby park. Det är en exploatering som kommer att rymma  

6 000 nya bostäder och 4-5 000 arbetsplatser. Enligt de planer och förslag till 

dagvattenåtgärder som tagits fram i anslutning till detta stadsutvecklingsprojekt 

beräknas belastningen på recipienten att minska jämfört med nuläget, för fosfor 

med 30 kg/år och kväve med 900 kg/år. Genomförandet av dessa 

dagvattenåtgärder är en förutsättning för planläggningen av Täby park och 

tillsammans med faktum att hästverksamheten redan är avvecklad säkerställer 

det en minskad belastning enligt de beräkningar som gjorts i 

dagvattenutredningen till programmet för hela Täby park. Beslut har även fattats 

om att bygga en större dagvattenanläggning för att ta omhand dagvatten från 

Arninge handelsområde som avvattnas mot Stora Värtan, anläggandet planeras 

till 2019. Lokalt planeras således åtgärder som kommer att minska belastningen 

på Stora Värtan, och den ökning som sker från den aktuella detaljplanen bör 

bedömas med hänsyn till dessa förändringar. 

Risk översvämning  

En översiktlig skyfallskartering har genomförts för Täby parkområdet som ligger 

söder om aktuellt planområde. Utifrån den kan man se att problem kan uppstå 

inom aktuellt planområde. Kommunen bedömer att det går att hantera och att 

man kan skapa en yta som får översvämmas i den sydöstra delen av 

planområdet. Kommunen kommer utreda frågan närmare i samband med 

förprojektering. 
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Utdrag skyfallskartering 

Brottsförebyggande åtgärder 

För att prioritera hållbart resande arbetar kommunen med att skapa trafiksäkra, 

trygga och gena gång- och cykelvägar och passager till och från simhallen. Det 

är viktigt att gång- och cykeltunneln under Stora Marknadsvägen utformas så att 

den upplevs som trygg, säker och behaglig. I Täby kommuns Tunnelstrategi 

(2009) anges förslag hur en ny tunnel ska utformas på ett bra sätt med hänsyn till 

fysisk utformning, belysning, sikt, lutningar, ytskikt mm. 

 

Simhallsbyggnaden är föreslagen att placeras och utformas så att det även 

gynnar den informella kontrollen som stärks genom visuella samband och 

siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnaden. Kommunen kommer även arbeta 

med att belysningen blir ändamålsenlig och skapar trygghet för de som kommer 

passera och vistas på platsen. 

Fornlämningar 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Tidplan och genomförandetid 

Antagande   2:a kvartalet 2019. 

 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande.  
 
Utbyggnaden av området kan påbörjas när beslut om antagande av detaljplanen 

vunnit laga kraft.  

 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga 

kraft.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  

Kommunen ska vara huvudman för allmän platsmark (park, mindre del 

genomfartsgata) inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmänna 

vatten- och avloppsledningar i området.  

 

Fastighetsavdelningen ansvarar, såsom byggherre, för uppförandet av simhallen. 

 

Ellevio och EON anlägger nya ledningar till simhallen. Vattenfall anlägger ny 

högspänning förbi planområdet. 

Gemensamhetsanläggning, ledningsrätt, servitut  

De ledningar som inte kan ligga kvar inom planområdet planeras i första hand 

förläggas i allmän platsmark i den befintliga gc-banan. Befintlig dagvattenledning 

bedöms kunna ligga kvar och dess rätt att ligga kvar inom blivande kvartersmark 

säkerställas genom ett u-område och tillhörande servitut. U-område för 

fjärrvärmeledning kommer säkerställas med servitut. 

Avtal och plan- och genomförandeekonomi  

Kultur- och fritid genom fastighetsavdelningen står för alla plankostnader 

hänförliga till planarbetet och ett plankostnadsavtal har därför upprättats. 

Fastighetsavdelningen står också för rivning av befintlig innebandyhall (redan 

genomfört). Kostnader för anläggande av planskild gc-väg, förlängd gc-väg i 

öster, nytt högersvängfält på Stora Marknadsvägen står 

samhällsutvecklingskontoret för. 
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Avgifter, inlösen, ersättning  

Fastigheter och byggnader inom planområdet kommer att åläggas betalning av 

VA-avgifter enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. I de fall som delar av 

anläggningsavgiften sedan tidigare är betald gäller att avgifter tillkommer enligt 

vid varje tidpunkt gällande taxa.  

 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Fastighetsrättsliga frågor, konsekvenser  

Planområdet omfattar del av fastigheten Tibble 8:16. Aktuell fastighet är idag stor 

i sin utsträckning och omfattar bland annat Bergtorpsvägen och Stora 

Marknadsvägen. 

Fastighetsbildning 

Avstyckning av fastigheten Tibble 8:16 avses göras när detaljplanen har vunnit 

laga kraft.  

Ekonomiska konsekvenser  

Kultur- och fritidsnämnden genom fastighetsavdelningen står för alla kostnader 

hänförande för uppförande och byggnation av simhallen. Fastighetsavdelningen 

står också för rivning av befintlig innebandyhall (redan genomfört). 

 

Kommunens samhällsutvecklingskontor svarar för kostnader för planskilda gång- 

och cykelpassager, förlängd gång- och cykelväg i öster, högersvängfält på Stora 

Marknadsvägen och andra åtgärder på allmän platsmark som är konsekvenser 

av anläggandet av simhallen. 

Miljökonsekvenser, konsekvenser av planens genomförande 

Buller 

Planområdet kommer att utsättas för trafikbuller mellan 55-65 dBA. För den 

tänkta verksamheten, inomhusbad och parkering, förväntas det inte medföra 

några problem.  

 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna för luft har bedömts klaras inom planområdet enligt 

beräkningar som SLB-analys gjort för hela Täby parkområdet. 
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Risk 

Planens utformning påverkas av risker för farligt godsolycka på Bergtorpsvägen 

som är sekundär transportled för farligt gods liksom till bensinstationen I hörnet 

Stora Marknadsvägen/Kemistvägen. Bensinstationen hanterar även biogas. Även 

risken för urspårning på Roslagsbanan måste beaktas. I den riskutredning som 

genomförts föreslås ett antal åtgärder vad gäller minsta avstånd för byggnader 

från vägar, gascistern och järnväg, krav på fasader och fönster vid mindre 

avstånd än rekommenderat, placering av friskluftsintag och utrymningsvägar. 

Med beaktande av dessa rekommendationer bedöms riskerna vara acceptabla. 

 

Dagvatten 

Dagvattnet från området leds till Stora Värtan som inte klarar god ekologisk 

status. Inga ökade föroreningsmängder bör alltså föras dit. Den 

dagvattenutredning som gjorts visar att föroreningarna från området minskar för 

de flest ämnen med undantag för fosfor, kväve, krom och kvicksilver. Ökningarna 

är dock måttliga och minskar efter passage av befintliga dagvattendammar och 

öppna diken innan utsläpp till recipienten. Tar man hänsyn till de stora 

förbättringar av föroreningsbelastningen som utbyggnaden av Täby park 

beräknas medföra är denna ökade belastning försumbar. 

Planområdet ligger på grundvattenförekomsten Täby- Danderyd. I den 

dagvattenutredningen som gjorts behandlas även denna och det bedöms att 

genomförandet av planen inte äventyrar uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna 

för grundvattenförekomsten. 

 

Övrigt  

Eftersom de grönytor som berörs av planen inte har några utpekade naturvärden 

bedöms planförslaget inte medföra någon negativ påverkan ur 

naturmiljösynpunkt.  

Markmiljöundersökning kom fram till att marken eller asfalten inte utgör någon 

miljö- eller hälsorisk.  

Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan 

Planen berör inte direkt något riksintresse men gränsar till riksintresset 

Roslagsbanan. 

  

Mot bakgrund av slutsatserna i den miljökonsekvensbeskrivning som togs fram till 

programmet för Täby park med tillhörande miljöutredningar är 

stadsbyggnadsnämndens preliminära bedömning att planen inte riskerar medföra 

betydande miljöpåverkan och ingen MKB behöver upprättas.  

 

Några miljöfrågor har särskilt studeras i planprocessen och har bedömts kunna 

hanteras inom det ordinarie planarbetet. De frågor som identifierats nödvändiga 
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att utreda är risk, dagvatten och markföroreningar vilket genomförts redan innan 

samrådet. Dagvattenutredningen och riskutredningen har kompletterats inför 

granskningen. En kompletterande riskutredning har tagits fram gällande 

rutschkanorna inför antagande. 

 

MEDVERKANDE  

Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret i Täby kommun i 

samarbete med projektgruppen för Täby park, fastighetsavdelningen, kultur- och 

fritid, Norconsult och Sweco. I stor del av planarbetet har tidigare också GKAK 

arkitekter deltagit. 

 

 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 

 

 

 

 

Johanna Lind  Sofia Thuresson Rudenschöld 

planarkitekt   planarkitekt 

 

 

 

 

 

 

 


