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1. Uppdragsbeskrivning
1.1 Bakgrund
Vattenfall Eldistribution AB inkom i juni 2016 med ansökan om planbesked för
planläggning för en transformatorstation på ett område vid Viggbyholms Trafikplats,
mellan Flyghamnsvägen och E18. Kompletterande handlingar inkom 2016-10-26.
Till följd av planerade och pågående utbyggnader i Täby centrum, Täby Park och
Västra Roslags-Näsby väntas stora effektlastökningar i distributionsnätet som ägs av
Ellevio AB. För att klara av denna ökning efterfrågar Ellevio en ny anslutning till
Vattenfall Eldistribution AB:s regionala elnät vid sin befintliga transformatorstation i
Bergtorp vid Viggbyholms trafikplats.
Vattenfall har med anledning av detta påbörjat en projektering av en ny
transformatorstation vid Bergtorp. En separat projektering har även inletts för två nya
70 kV ledningar till Bergtorp som behövs för anslutning till Vattenfalls elnät. Dessa
två projekteringar måste ske parallellt då de är direkt beroende av varandra. En
ändring av detaljplanen vid Viggbyholms trafikplats är nödvändig för en etablering av
stationen, vilken i sin tur är nödvändig för de nya 70 kV ledningarna.
De nya ledningarna kräver ett tillstånd (linjekoncession) från Energimarknadsinspektionen (EI). Processen att erhålla en linjekoncession kan liknas vid processen att
skapa en ny detaljplan. Det ska utredas alternativ, samrådas med berörda parter,
sammanställas i en samrådsredogörelse, etableras en MKB, etc., innan det slutligen
lämnas in en ansökan om koncession till EI. När ansökan har lämnats in ska EI i sin
tur hantera ärendet och slutligen fatta ett beslut om koncession beviljas eller inte.
Vattenfall räknar idag med att EI:s handläggningstid överstiger 18 månader.
Vid ansökan om linjekoncession för ledningarna måste Vattenfall visa att
markåtkomsten för den nya stationen, så långt det är möjligt, är säkerställd. Förutom
ett positivt planbesked behöver ett intentionsavtal mellan Vattenfall och kommunen
tecknas som innebär att kommunen har för avsikt att, efter detaljplaneläggning för
transformatorstation, sälja aktuellt markområde till Vattenfall.

1.2 Omfattning
Planområdet består av del av fastigheterna Viggbyholm 43:14 och 74:1 som ägs av
Täby kommun. Fastigheterna är belägna strax norr om E18 Norrtäljevägen och
avgränsas i väster av Bergtorpsvägen, i norr av Flyghamnsvägen och i öster av ett
mindre grönområde.
Större delen av aktuellt område har använts till byggetablering för de entreprenörer
som arbetat med ombyggnaden av Viggbyholms trafikplats. Inom området finns därför
endast en mindre yta med växtlighet.
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Ortofoto med aktuellt område markerat i rött
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1.3 Uppdragets mål
Uppdragets mål är att ta fram en detaljplan med standardförfarande på begäran av
Vattenfall Eldistribution AB, och möjliggöra uppförandet av en ny
transformatorstation som bedöms som nödvändig för att säkerställa eldistributionen till
pågående och planerade stora utbyggnader i Täby (Täby park, Västra Roslags-Näsby
m m).
1.4 Förutsättningar
Gällande planer

Gällande översiktsplan för Täby kommun, Täby – översiktsplan 2010-2030, antogs av
kommunfullmäktige i december 2009. Beslutet om att anta planen vann laga kraft
2011-10-10. Planen aktualitetsprövades 2014. Området är i kommunens översiktsplan
redovisat som ett område för större natur- och parkområde. Begäran om planbesked
ligger inte i linje med översiktsplanen.
Området omfattas av två detaljplaner: D280, laga kraft 2012-07-17 med en
genomförandetid som slutar 2022-07-16 och S69, laga kraft 1966-10-18. Området är i
båda planerna utlagt som park.
Planområdet ingår också i den fördjupade översiktsplan som tagits fram för Täbys
centrala delar, Fördjupning av översiktsplan för Täby stadskärna 2050, som varit på
samråd under 11 september till 12 november 2017. I den redovisas området som mark
för verksamheter och trafik.
Övrigt
Fastigheten Viggbyholm 74:1 omfattas av villkor i ett gåvobrev. Ny detaljplan för
transformatorstation ska uppfylla kraven i gåvobrevet, som anger att marken ska
användas för allmänt intresse. Annars måste gåvobrevets villkor upphöra inom det
aktuella området genom ett beslut om permutation i Kammarkollegiet.
Pågående planarbete i närområdet

I närområdet pågår detaljplan för ny simhall, DP2 för Täby park samt Viggbyholm
74:2, de sistnämna avser stadsutveckling med bostäder och verksamheter. Kommande
planering är för verksamhetsområdet Bergtorp, syftet är att anpassa planbestämmelser
till mer aktuell markanvändning.
Andra berörda verksamheter/kommunal service

Inga andra kommunala verksamheter berörs.
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Teknisk infrastruktur

Området gränsar till Flyghamnsvägen varifrån angöring kan ske. Av platsskäl kan inte
infarten samordnas med infarten till Ellevios station, en ny tillfartsväg öster om
Ellevios infartsväg måste därför anläggas. Det behövs inget vatten eller avlopp till
stationen.

1.5 Avgränsningar
Planområdet avgränsas mot Norrtäljevägen i söder, Flyghamnsvägen i norr, Ellevios
fastighet väster. Exakt plangräns kommer att bestämmas under detaljplanearbetet.

2.

Uppdragets organisation och resursåtgång
En preliminär bedömning av tidsåtgång för uppdraget är ca 450 timmar. Arbetet
föreslås bedrivas som ett linjeuppdrag med konsultstöd från WSP.

3.

Tidplan
Planarbetet startar och inleds under tredje kvartalet 2018 med en dialog med
fastighetsägaren. När olika behov och önskemål har kartlagts kan ett förslag till
detaljplan utarbetas och plansamråd beräknas kunna hållas under fjärde kvartalet
2018. Planen beräknas kunna tas upp för antagande av stadsbyggnadsnämnden under
andra kvartalet 2019.
Genomförande av planen kommer att ske omgående när detaljplanen vunnit laga
kraft då fastighetsägarna vill utöka sin verksamhet.
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Ekonomi
(Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen)

Fastighetsägaren står för samtliga kostnader i samband med upprättandet och
genomförandet av en ändrad detaljplan.
Detaljplanen föranleder inga kommunala investeringar.
Planavtal

Inför upprättandet av detaljplan har fastighetsägaren tecknat ett plankostnadsavtal med
kommunen i vilket kostnader för upprättandet av en detaljplan regleras enligt fastställd
taxa.

5.

Planförslaget
Planförfarande

En del av föreslaget område ligger inom en detaljplan med en genomförandetid som
slutar år 2022. Marken är utlagd som park i gällande detaljplaner. Utifrån dessa
förhållanden görs bedömningen att ett standardförfarande bör användas.
Planförslaget

En ny transformatorstation med en byggandshöjd på ca 10 meter. Stationsområdet
behöver vara inhägnat med ett kraftigt nätstaket (Gunnebo-nät) med en höjd av ca 2,5
- 3 meter.

Typbyggnad för inbyggda transformatorer
och ställverk

Skiss på placering av föreslagen station
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Undersökning miljö

Den nya detaljplanen för Viggbyholm 43:14 och 74:1 bedöms inte medföra risk för
betydande miljöpåverkan. Planen berör inte direkt något riksintresse. De miljöfrågor
som identifierats – buller och magnetfält från stationen, dagvatten och påverkan på
Stora Värtan och grundvattenförekomsten samt markföroreningar bedöms kunna
hanteras inom det ordinarie planarbetet med stöd av MKB för Vattenfalls
tillståndsansökan till Energimarknasinspektionen.
En separat miljökonsekvensbeskrivning för planen bedöms därför inte behöva
upprättas.
Utredningar

En utredning av magnetfält behöver tas fram.

6.

Uppdragstyp och rapportering
Planen räknas som en kategori 3, medelkomplicerad detaljplan, med
standardförfarande utan MKB.
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