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1. Projektbeskrivning
1.1 Bakgrund
Besqab Projektutveckling AB, ägare till fastigheterna Strömmingen 1, 2 och 3 samt Riksbyggen
Ekonomisk förening, ägare till fastigheterna Strömningen 4,5,6 och 7 har till kommunen
inkommit med var sin begäran om upprättande av ny detaljplan för de fastigheter respektive
bolag förvärvat i kvarteret Strömmingen med syftet att möjliggöra ytterligare bostäder inom
området. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö svarade 2016-05-30
respektive 2017-09-11 positivt på frågan om att upprätta detaljplan för att möjliggöra för
bostäder i form av flerbostadshus på fastigheterna Strömmingen 1, 2, 3 samt på fastigheterna
Strömmingen 4,5,6,7.
Fastigheterna är idag bebyggda med friliggande hus. Kommunen äger fastigheterna Ella Gård
3:2, Ella Gård 4:1 och Ensta 3:1 i Täby kommun som gränsar till bolagens fastigheter. Delar av
dessa kan komma att ingå i detaljplaneområdet. SL äger fastigheten Roslags Näsby 2:1
(Roslagsbanan) som till delar kan komma att ingå i detaljplaneområdet.
Tidigare fattade kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-21 att godkänna fördjupning av översiktsplan för Täby
stadskärna 2050 för samråd. Fastigheterna Strömmingen 1-7 och omkringliggande område
ingår i den utpekade stadskärnan och därför ska projektet ta hänsyn och harmoniseras med
fördjupade översiktsplanens intentioner.

1.2 Omfattning
Området avgränsas i öster av Roslagsbanan, mot väster av Stockholmsvägen, mot norr av bron
över Roslagsbanan och i söder av korsningen Stockholmsvägen – Attundavägen. Projektet
omfattar fastigheterna Strömningen 1-7 och delar av fastigheterna Ensta 3:1, Ensta 3:2,
Roslags Näsby 2:1 och Ella Gård 4:1.

1.3 Effektmål
Verksamhetsplanen för 2018 anger att ”Täby erbjuder attraktiva bostäder”. Föreslagen
utbyggnad bidrar till Stadsbyggnadsnämndens mål om antagna detaljplaner med minst 750
lägenheter per år under 2015-2024. Projektet kommer även bidra till nämndmålet som anger
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att ”Täby erbjuder möjligheter till attraktiva arbetsplatser” eftersom det planeras för en
förskola och kommersiella verksamheter i området. Förslaget ligger även i linje med
intentionerna i översiktsplanen och pågående arbete med fördjupad översiktsplan för Täby
stadskärna.
Effektmål
1.

Sätt x

Täby erbjuder attraktiva bostäder

2. Täby erbjuder möjligheter till attraktiva
arbetsplatser

Fyll i antal/procent

x

350 – 400 bostäder

x

Förskola för minst 80 barn
samt kommersiella lokaler
enligt handelsutredning

3. Täbyborna uppskattar kommunens offentliga
miljöer och service

Uppföljning av effektmål görs på årlig basis med mätning av BTA som detaljplanen
möjliggör(ca 100kvm BTA = 1 bostad).

1.4 Projektmål
Projektmålet är upprättande av ny detaljplan för fastigheterna Strömmingen 1-7, Ensta 3:1,
Ensta 3:2, Roslags Näsby 2:1 och Ella Gård 4:1 med syfte att uppföra stadsbebyggelse för
bostadsändamål med lokaler i bottenvåningen i primära läge och förskola, i en kvalitativ
stadsmiljö som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling av Täbys
stadskärna.

1.5 Förutsättningar
Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030
En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2009. Beslutet om
att anta planen vann laga kraft 2011-10-10. Kommunfullmäktige beslutade 201406-16 § 75 att kommunens översiktsplan ”Det nya Täby 2010-2030” är aktuell i sin inriktning
och kan utgöra underlag för kommunens utveckling.
Fastigheterna är i kommunens översiktsplan utpekade som område för huvudsakligen
bostäder. Planen anger att kommunen behöver ett tillskott av omkring 9000 bostäder för att
nå målet att år 2030 inhysa 80 000 invånare. Förslaget ligger i linje med intentionerna i
översiktsplanen. Fastigheterna gränsar till Roslagsbanan som är av riksintresse för järnväg.
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Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna
Området ingår i förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för den regionala stadskärnan.
Syftet med att göra en FÖP för centrala Täby är att möjliggöra för fler bostäder, verksamheter
och servicefunktioner än vad översiktsplanen anger samt bygga en mer sammanhållen och
hållbar Täby. Övergripande mål i FÖP Täby stadskärna är 15 000 – 17 000 fler bostäder och 15
000 nya arbetsplatser till år 2050. FÖP Täby stadskärna pekar ut området som stadsbygd och
anger bland annat att Stockholmsvägen från Roslags Näsby till korsningen Stockholmsvägen–
Attundavägen kommer omvandlas till stadsgata. Området mot StockholmsvägenAttundavägen utpekas även som ett område där lokaler i bottenvåningen ska prövas. Projektet
är det första som startas inom stadskärnan efter kommunstyrelsens beslut om att godkänna
FÖP:en för samråd längs Stockholmsvägen och kan vara vägledande för framtida exploatering.

Utdrag ur samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för Täbys stadskärna

Gällande detaljplan och fastighetsplan
Fastigheterna Strömmingen 1,2,3,4,5 och 6 omfattas av Stadsplan S2 för centrala delen av
Roslags-Näsby inom Täby Köping, fastställd 19 januari 1951. Detaljplanen anger att området
får användas för bostadsändamål i form av fristående hus om högst två våningar till en höjd
om högst 7,2 m. Marken närmast Stockholmsvägen och järnvägen får enligt planen inte
bebyggas. Det finns även ett ledningsområde som inte får bebyggas.

Utdrag ur Stadsplan S2
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Fastigheten Strömmingen 7 omfattas av stadsplan S72 för Stockholmsvägen mellan
Pentavägen och Polovägen, fastställd 25 oktober 1966. Planen anger att fastigheten får
användas för bostadsändamål i form av fristående hus om högst två våningar.

Utdrag ur detaljplan S72

Angränsade området i öster omfattas av del av detaljplan D306 för dubbelspår Roslagsbana
som vunnit laga kraft 28 maj 2015. Planen reglerar marken som trafik.

Utdrag ur Detaljplan D306

Marken som angränsar till fastigheten Strömmingen 7 i söder regleras av stadsplan S77 för del
av Stockholmsvägen som vann laga kraft den 16 februari 1968. Marken är planlagd som gata
och gatuplantering.
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Utdrag ur detaljplan S77

E17 är en byggnadsplan som vann laga kraft den 11 april 1935. Byggnadsplanen omfattar
Ensta villastad och stationssamhälle med bostäder, Roslagsbanan med Ensta station och
parkmark. Parkmarken i södra delen av byggnadsplanen E17 angränsar till SLs och
kommunens mark norr om fastigheten Strömmingen 1. En ny detaljplan s.k. renoveringsplan
håller på att tas fram för att ersätta E17 och syftar till att skapa reglerande planer som
överensstämmer bättre verkligheten och dess behov samt skapa en tryggare, säkrare och mer
rättvis grund när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Utdrag ur detaljplan E17

Föreslagen bebyggelse i planbeskedsansökningarna
I planbeskedsansökningarna redovisas två förslag med ca 250-300 mindre lägenheter i sju
huskroppar totalt. 4 huskroppar upp till 3-5 våningar placerade med gavlar mot
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Stockholmsvägen och Roslagsbanan i norra delen av området och 4-8 våningshöga L-formade
huskroppar med de högre delarna mot Roslagsbanan i söder. I båda förslagen föreslås
markparkering med carport mot Roslagsbanan.

Besqabs förslag i planbeskedsansökan

Riksbyggens förslag i planbeskedsansökan

Bebyggelsen som föreslås i planbeskedsansökningarna ligger volym- och
huvudändamålsmässigt i linje med ambitionen att förtäta i kollektivnära lägen och
samhällsutvecklingskontorets bedömning är att platsen är lämplig för flerbostadshus.
Föreslagen bebyggelse utgör en övergång från den högre bebyggelsen i öster till
småhusbebyggelsen i väster. Däremot ligger förslaget i planbesked inte i linje med
översiktsplanens intention om ökad stadsmässighet och intentionerna i FÖP:en och därför ska
särskild vikt läggas vid bebyggelsens, ute- och stadsmiljöns gestaltning och koppling mot
Stockholmsvägen och Attundavägen under planprocessen. Planbeskedsutredningarnas
slutsats är att bebyggelsens slutliga förslag till placering och utformning kommer att tas fram
under det framtida planarbetet.
Programförklaring för Strömmingen 1-7 m.fl.
Inför det förestående planarbetet har Besqab Bostadsutveckling AB och Riksbyggen
Ekonomisk förening i samråd med kommunen tagit fram en programförklaring med
gemensamma visioner för stadsutvecklingen inom området. En bredd och intensiv dialog
genomfördes mellan kommunen och byggaktörerna från september 2017 till januari 2018 med
syfte att forma en gemensam vision och målbild. Täby kommun representerades med
tjänstepersoner från Samhällsutvecklingskontoret samt Stadsbyggnadsnämndens ordförande
och vice-ordförande medan byggaktörerna medverkade med sina projektansvariga och
arkitektkonsulter. Avsikten med dialogen har varit en sammanhållen syn för området som ska
vägleda den fortsatta processen och hade som utgångspunkt kommunens politiskt
förankrande styrdokument (Översiktsplanen, förslag till Fördjupad Översiktsplan,
Dagvattenstrategi mm).
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Illustrationsplan som visar parternas gemensamma
vision för området i programförklaringen

Slutsatserna av detta dialogarbete mynnade ur i ett dokument som bifogas som bilaga till detta
Start-PM (Programförklaring för Strömmingen 1-7 m.fl. daterad 2018-01-29). Det är en
programförklaring för områdets önskade utveckling som har gemensamt tagits fram av
parterna (Kommunen, Besqab, Riksbyggen) som en del av ett pilotprojekt med syftet att
genom en förankrad och tydlig vision för den önskade stadsutvecklingen få en effektiv
detaljplaneprocess med så få omtag som möjligt. Programförklaringen ska ses som en
överenskommelse mellan markägarna och kommunen inför det detaljplanearbete som ska
påbörjas. Slutsatser och överväganden i programförklaringen skall således vägleda det
fortsatta arbetet med framtagandet av detaljplanen. Innehållet i programförklaringen
stämmer överens med kommunens politiskt förankrande styrdokument.
Teknisk infrastruktur
Allmänna VA-ledningar ligger på fastigheterna och kommer troligen delvis att behöva flyttas
vid nybyggnation. Dagvattenledningar saknas i området och en anslutning till dagvattennätet
skulle medföra stora kostnader. Enligt den skyfallskartering som har tagits fram under arbetet
med fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna(WSP rapport 2017-10-04), finns ett
låglänt stråk utmed järnvägen som översvämmas vid regn. Enligt rapporten bör en volym om
1500 m3 hanteras i en multifunktionell parkyta norr om Strömmingen 1, 2, 3 och den gamla
banvaktarstugan. Detta kan visa sig vara svårt och kostsamt att genomföra eftersom hela
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området lutar ganska kraftigt neråt mot söder vilket pekar på att andra alternativ kommer
behöva utredas under planarbetet.
Befintlig bebyggelse har anslutning till el mm. Dock måste utredas huruvida dessa klarar den
ökade belastning som föreslagen bebyggelse innebär. Kapacitet i spillvattensystemet saknas
och bör därför också utredas.
Parkering och trafik
Täby kommuns gällande parkeringsstrategi och riktlinjer i FÖP för Täby stadskärna ska
tillämpas vid planering av parkering för ny bebyggelse. I planbeskedsansökningarna föreslås
parkering i carport närmast Roslagsbanan som även kan fungera som bullerdämpning och
påkörningsskydd. Samhällsutvecklingskontoret anser däremot att parkering i de centrala
delarna av Täby, till största delen ska ske under mark. Detta för att kunna få en tilltalande och
väl gestaltad stadsmiljö samt för att bibehålla ambitionsnivån i samtliga projekt inom
stadskärnan. Därför bör det prövas om hela eller en del av parkeringen mot Roslagsbanan kan
förläggas i garage under bebyggelsen. Bilfritt boende med tillgång till bilpool kan även komma
att prövas inom ramen för detta pilotprojekt eftersom projektområdet har god närhet till
kommunikationer.
Störningar och risker
Området är bullerstört från Stockholmsvägen i väster, Attundavägen i söder och från
Roslagsbanan i öster. Det föreligger risk för urspårning vid Roslagsbanan och eventuellt
vibrationsstörningar. Panncentralen Galten på andra sidan Roslagsbanan, öster om området,
adderar omgivningsbuller från fläktar och transporter. Det kan även finnas andra risker
förknippade med bränslehantering och förbränning.
Planförfarande
Detaljplanen bedöms kunna genomföras med standardförfarande då förslaget är förenligt med
översiktsplanen och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett gestaltningsprogram
kommer också upprättas för att säkerställa att projektet ska bidra till en tilltalande och väl
gestaltad stadsmiljö i stadskärnan.

1.6 Beroenden
En förutsättning för planens genomförande är att en överenskommelse om fastighetsreglering
kan träffas mellan exploatörerna och SL som äger den mark som avses läggas ut som
kvartersmark för bostadsändamål och förskola.

1.7 Avgränsningar
Utbyggnad av allmänna kommunala anläggningar och uppföljning av gestaltningsprogrammet
kommer säkerställas genom avtal och ska utföras genom delar av projektorganisationen med
förstärkning från linjeorganisationen där det behövs. Planområdets exakta avgränsning ska
utredas under planprocessen.

2.

Särskilda utredningsbehov
I det kommande planarbetet ska följande frågor utredas:
-

-

Exploateringsgrad, samt utformning, gestaltning och placering av bebyggelse
Trafik, trafikföring och kapacitet, in- och utfart, nya kopplingar till- och från området
samt eventuella förbättringsåtgärder för fotgängare, cyklister och för kollektivtrafik
längs Stockholmsvägen och vid korsningen Stockholmsvägen - Attundavägen
Avfallshantering
VA-frågor - kapacitet och anslutningar
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Dagvattenhantering - översvämningsrisk
Behovsbedömning risk för markföroreningar
Buller
Eventuell utbyggnad av kommunala anläggningar
Parkering (eventuellt ”Grön resplan”)
Risk (Roslagsbanan och panncentralen Galten)
Mikroklimat (Vindförhållande, sol- och skuggstudie med eventuell påverkan på
omgivningen mm)

Projektorganisation och resursåtgång
Projektet kommer att drivas som en byggherreplan där konsulter i uppdrag av exploatörerna
tar fram planhandlingen och detaljplanekartan. Det föreslås även att det ska finnas en extern
styrgrupp i projektet, utöver det som Täby kommun har enligt projektmodellen för
stadsbyggnadsprojekt. I den externa styrgruppen föreslås fastighetsägarna, stadsarkitekten,
plan- och exploateringschefen samt stadsbyggnadsnämndens ordförande att delta i och
stämma av inför samråd och granskning att framtaget planförslag uppfyller den gemensamma
visionen och målbilden som framgår i programförklaringen.
Täby kommun kommer även bidra med en egen projektorganisation i projektet som kommer
ansvara för och granska detaljplanens innehåll, utredningar och detaljplanekarta. En
uppskattning av resursåtgången för kommunens projektgrupp redovisas i följande tabell:
Roll/funktion

Resurs/person

Projektledare

Polymenis Tsironas

Kv1 2018 – kv1 2020

400

Planarkitekt

Polymenis Tsironas

Kv1 2018 – kv1 2020

450

Exploateringsingenjör

Camilla Miller

Kv1 2018 – kv1 2020

350

Fastighetsstrateg

Martin Nilsson

Kv1 2018 – kv3 2019

60

Miljöplanerare

Pernilla Morris

Kv1 2018 – kv3 2019

250

Trafikingenjör

Martin Nordefors

Kv1 2018 – kv3 2019

150

Landskapsarkitekt

Sara Pålsson

Kv1 2018 – kv3 2019

100

VA-ingenjör

Jonas Blom &
Lena Kjellson

Kv1 2018 – kv3 2019

100

Sandra Elfstrand

Kv1 2018 – kv3 2019

50

Jakob Weinert

Kv1 2018 – kv3 2019

50

Ej utsatt än

Kv1 2018 – kv3 2019

40

Frida Strandäng

Kv1 2018 – kv3 2019

100

Avfallsingenjör
Bygglovshandläggare
Drift
Kommunikatör
Totalt

4.

Tidsperiod
(uppskattning)

Antal timmar
(uppskattning)

2100

Tidplan
Projektet ska löpa under perioden 2018-03-20 – 2020-03-20. Projektet är avslutat när
projektmålen är uppfyllda. Följande tidplan förutsätter att detaljplaneprocessens
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samrådsskede kan genomföras med delegationsbeslut från planchefen.
Samhällsutvecklingskontoret bedömer att processen härigenom kortas med 8-10 veckor.
Preliminär tidplan:
Start-PM: 20 mars 2018
Samråd: 2:e kvartalet 2018
Granskning: 4:a kvartalet 2018
Antagande: 1:e kvartalet 2019

4.1 Beslutspunkter
Beslutspunkterna som anges i samhällsutvecklingskontorets projektmodell är samma för alla
projekt. En beslutspunkt är ett avgörande beslut om att projekt får gå vidare till nästa fas.
Beslutspunkter i ett projekt är:
BP0
BP1
BP2A
BP2B
BP3
BP4

beslut i ledningsgruppen om start av projekt, medel finns
start-PM godkänns, projektledare utsedd, finansiering klar
godkänd projektplan 2A
godkänd projektplan 2B
Projektgodkännande av leverans av styrgrupp
Godkännande av slutrapport

Beslutspunkterna är beställarens verktyg för att kontrollera och styra projektet. En
beslutspunkt är vanligtvis ett möte där uppnådda resultat granskas och projektets framtida
öde avgörs.

5.

Ekonomi
(Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen)

5.1 Preliminära kostnader och intäkter under planeringsprocessen
(arbetstid, konsultinsatser, utredningar, kommunikation)
En preliminär bedömning av tidsåtgång för projektet är ca 2100 timmar. Avgift för
detaljplanearbetet tas ut enligt fastställd plantaxa. Plankostnadsavtal har tecknats med
respektive byggaktör och det syftar till att fastställa parternas åtaganden samt fördelning av
kostnader dem emellan i samband med upprättandet av detaljplan. Byggaktörerna bekostar
samtliga utredningar som erfordras för planens framtagande inklusive samtliga kostnader för
grundkarta och fastighetsförteckning samt framtagande av eventuellt illustrationsmaterial.

5.2 Preliminära kostnader och finansiering för kommunen vid
genomförande (arbetstid, konsultinsatser, utredningar, utbyggnad
– markintäkter, gatukostnadsersättningar)
En initial bedömning visar att det sannolikt kommer att krävas endast begränsade kommunala
investeringar i form av gatu- och va-anläggningar för genomförandet av detaljplaneprojektet.
Ramavtal har tecknats med berörda fastighetsägare där fastighetsägarna tagit på sig ansvaret
för att bekosta de åtgärder på allmän plats och allmänna anläggningar som erfordras för den
planerade exploateringens genomförande. Omfattningen av åtgärder på allmän plats
preciseras i det kommande planarbetet.
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Framkommer det under planarbetets gång att ytterligare kompletteringar i t.ex. ledningsnätet
eller andra allmänna anläggningar är nödvändiga behöver kostnaden för dessa utredas vidare
och föras in i kommunens budgetarbete. Exempel på eventuella åtgärder som kan föranleda
kostnader för kommunen är en eventuell ny korsningsutformning av
Stockholmsvägen/Attundavägen som en följd av ökade antal gående och cyklister och för att
säkerställa goda förutsättningar att nå planområdet till fots, med cykel samt med buss kan bli
aktuella.
Kommunen äger mark som avses läggas ut som kvartersmark. Denna mark kommer att
överlåtas till fastighetsägarna genom fastighetsreglering. Marken överlåts till marknadsvärde
när detaljplanen vunnit laga kraft. En intäkt i form av medfinansieringsersättning kommer att
tas ut för den bebyggelse som den antagna detaljplanen medger. Ersättningens storlek
beräknas på den antagna detaljplanens tillåtna byggrätt. Ersättningen ska betalas när
detaljplanen vunnit laga kraft.

5.3 Behov av fastighetsbildning
Fastighetsregleringsförättning genomförs av Lantmäterimyndigheten efter ansökan från
berörda fastighetsägare då detaljplanen vunnit laga kraft. Alla kostnader i samband med
fastighetsbildningen står fastighetsägaren för. Kommunen står för kostnaden för förrättningen
av regleringen av allmän platsmark.

6.

Intressenter i projektet
(Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen)

Intressenter är alla som på något sätt påverkar eller påverkas av projektet. En intressentanalys
har gjorts i syfte att identifiera projektets alla intressenter, förstå deras behov och intresse och
bestämma hur de på bästa sätt ska bemötas och bifogas som en bilaga till detta StartPM(Intressentanalys Strömmingen 1-7 m.fl._ver1.0).

7.

Risker
(Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen)

Risker är händelser/arbetsmoment som negativt påverkar genomförandet av projektet. Det
kan också vara händelser som påverkar projektresultatet när projektet är genomfört. En
riskanalys har genomförts och bifogas i Start-PM (Riskanalys Strömmingen 1-7 m.fl._ver1.0).

8.

Genomförande
8.1 Ramavtal och exploateringsavtal
Ett ramavtal har tecknats mellan kommunen och fastighetsägarna. Ramavtalet reglerar
rättigheter och skyldigheter mellan parterna under detaljplanearbetet.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan parterna innan detaljplanen kan föras upp för
antagande av kommunfullmäktige. I exploateringsavtalet regleras i detalj ansvars- och
kostnadsfördelning mellan Kommunen och Bolagen för genomförandet av
exploateringen/detaljplanen. Det innehåller även krav och mål för hur utbyggnaden av
området ska genomföras. Det kan gälla utförande av bebyggelse och anläggningar, riktlinjer
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för samordning mellan olika aktörer, byggetablering och hur allmänna anläggningar som
erfordras för och/eller berörs av exploateringen skall utföras
När mark ska överföras mellan Kommunen och Bolaget ska överenskommelse om
fastighetsreglering och ersättningar regleras i exploateringsavtalet. En förutsättning för
planens genomförande är dessutom att en överenskommelse om fastighetsreglering kan
träffas mellan exploatörerna och SL som äger den mark som avses läggas ut som kvartersmark
för bostadsändamål och förskola.

9.

Projekttyp, projektkategori och projektportfölj
Projektet klassas som Stadsbyggnadsprojekt och innehåller planeringsfas enligt PBL –
detaljplan och efterföljande utbyggnadsfas. Projektet Strömmingen 1-7 m.fl. tillhör kategorin
Projekt och ligger i projektportföljen av Styrgruppen för normala stadsbyggnadsprojekt.
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