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SAMMANFATTNING
Planens syfte är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse av hög arkitektonisk
kvalitet med ca 300-400 bostäder i form av flerbostadshus och stadsradhus med
blandade upplåtelseformer, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna,
offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt torg intill
korsningen Attundavägen-Stockholmsvägen. Detaljplanen omfattar även allmän
gata som möjliggör för en ny gångbana längs Stockholmsvägens östra sida och
säkerställer att trafiksäkra, gena och tillgängliga gångkopplingar kan skapas till
Täby Centrum och Tibble station. Planförslaget innehåller även allmän plats som
naturmark och ett trafikområde för järnvägsändamål.
Planförslagets huvuddrag är att möjliggöra för bostäder och skapa stadskvalitéer
genom funktionsblandning, hög arkitektonisk kvalitet med gestaltningsmässig
variation och en succesiv nedtrappning av våningsantal från söder till norr och
från Roslagsbanans järnväg i öster mot villabebyggelsen väster. Skalan och
karaktären ska möta angränsande områden, samtidigt som strukturen är tydligt
utformad i kvarter. Planområdet ligger i närheten av Täby Centrum och Tibble
station samt angränsar till Åva-Tibble triangeln och kommer med sitt centrala
läge bidra till att på ett innovativt och resurseffektiv sätt skapa förutsättningar för
en bättre sammankopplad och kvalitativ stadsmiljö i centrala Täby. Planförslaget
är ett led i centrala Täbys utveckling till en regional stadskärna med stark
attraktionskraft och en identitet som ska präglas av högkvalitativ arkitektur och
hållbarhet.
Planförslaget överensstämmer med Täby kommuns översiktsplan “Det nya Täby
2010-2030” där det aktuella området utpekas som ett område för huvudsakligen
bostäder och ligger i linje med intentionerna i pågående arbete med en fördjupad
översiktsplan för Täbys stadskärna.
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Orienteringskarta med planförslagets läge markerat med röd cirkel.
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PLANENS SYFTE
Planens syfte är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse av hög arkitektonisk
kvalitet med ca 300-400 bostäder i form av flerbostadshus och stadsradhus,
lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, offentlig service i form av en
förskola i norr och ett nytt publikt torg intill korsningen AttundavägenStockholmsvägen. Detaljplanen omfattar även allmän gata som möjliggör för en
ny gångbana längs Stockholmsvägens östra sida och säkerställer att trafiksäkra,
gena och tillgängliga gångkopplingar kan skapas till Täby Centrum och Tibble
station. Planförslaget innehåller även allmän plats som naturmark och ett
trafikområde för järnvägsändamål.
Planförslagets huvuddrag är att möjliggöra för bostäder och skapa stadskvalitéer
genom funktionsblandning, blandning av hyresrätter och bostadsrätter, hög
arkitektonisk kvalitet med gestaltningsmässig variation samt en succesiv
nedtrappning av våningsantal från söder till norr och från Roslagsbanans järnväg
i öster mot villabebyggelsen i väster. Skalan och karaktären ska möta
angränsande områden samtidigt som strukturen är tydligt utformad i kvarter.
Planområdet ligger i närhet av Täby Centrum och Tibble station samt angränsar
till Åva-Tibble triangeln. Med sitt centrala läge kommer det bidra till att på ett
innovativt och resurseffektivt sätt skapa förutsättningar för en bättre
sammankopplad och kvalitativ stadsmiljö i centrala Täby. Planförslaget är ett led
i centrala Täbys utveckling till en regional stadskärna med stark attraktionskraft
och en identitet som ska präglas av högkvalitativ arkitektur och hållbarhet.
Planförslaget överensstämmer med Täby kommuns översiktsplan “Det nya Täby
2010-2030” där det aktuella området utpekas som Huvudsakligen bostäder och
ligger i linje med intentionerna i förslag till fördjupad översiktsplan för Täbys
stadskärna.
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PLANPROCESSEN
Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna Start-PM och påbörja arbetet
med detaljplanen för fastigheterna Strömmingen 1-7 m.fl. 2018-03-20, § 40.
Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter jan
2015). I tolkningen för planbestämmelser ska allmänt råd för planbestämmelser,
BFS 2014:5-DPB 1 tillämpas (från den 2 jan 2015).

BAKGRUND
Besqab Projektutveckling AB, ägare till fastigheterna Strömmingen 1, 2 och 3
samt Riksbyggen Ekonomisk förening, ägare till fastigheterna Strömmingen 4, 5,
6 och 7 har inkommit med varsin ansökan om att upprätta en ny detaljplan för de
fastigheterna respektive bolag förvärvat med syfte 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 en
ny detaljplan för att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus på
fastigheterna Strömmingen 1,2,3,4,5,6 och 7.
I planbeskedsansökningarna redovisas två förslag med ca 250-300 mindre
lägenheter i totalt sju huskroppar. Fyra av huskropparna är mellan 3-5 våningar
placerade med gavlar mot Stockholmsvägen och Roslagsbanan i norra delen av
området och 4-8 våningar höga L-formade huskroppar med de högre delarna mot
Roslagsbanan i söder. I båda förslagen föreslås markparkering med carport mot
Roslagsbanan.
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Besqabs skiss i planbeskedsansökan

Riksbyggens skiss i planbeskedsansökan

Bebyggelsen som föreslogs i planansökningarna ligger volym- och
huvudändamålsmässigt i linje med ambitionen att förtäta kollektivtrafiknära
lägen och samhällsutvecklingskontorets bedömning var att platsen är lämplig för
flerbostadshus.
PLANDATA
Lägesbestämning
Aktuellt planområde ligger inom de centrala delarna av Täby utmed
Stockholmsvägen, ca 300 meter väster om Täby kommunhus och Täby Centrum.
Planområdet gränsar till Stockholmsvägen i väster och norr, till Attundavägen i
söder och till Roslagsbanans järnväg i öster.
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Aktuellt planområde markerat med röd linje

Areal
Planområdet är ca 2,4 ha stort och består av fastigheterna Strömmingen 1, 2, 3, 4,
5 ,6 och 7 samt del av Ella Gård 4:1, Ella Gård 3:2, Ensta 3:1, Ensta 3:2 och
Roslags Näsby 2:1.
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Markägoförhållanden
Fastigheterna Strömmingen 1, 2 och 3 ägs av Besqab Projektutveckling AB.
Fastigheterna Strömmingen 4, 5, 6 och 7 ägs av Riksbyggen ekonomisk förening.
Fastigheterna Ensta 3:1, Ensta 3:2, Ella gård 3:2 och Ella gård 4:1 ägs av
kommunen. Roslags-Näsby 2:1 ägs av SL.

Markägoförhållanden
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Sverigeförhandlingen – Förbättrad kollektivtrafik och ökat
bostadsbyggande
Under första halvåret 2017 träffade nordostkommunerna Täby, Vallentuna och
Österåker avtal med staten och Stockholms läns landsting om en förlängning av
Roslagsbanan till Stockholm City via Odenplan. Staten beslutade om finansiering
av utbyggnaden våren 2018. Täby kommun har åtagit sig att medfinansiera
transportinfrastruktursatsningen med ca 900 mnkr och planera för 16 200 nya
bostäder i närheten till Roslagsbanans stationer. Dessa ska vara inflyttningsklara
fram till år 2035. Majoriteten av bostäderna kommer att planeras inom Täby
stadskärna.
Översiktliga planer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, pekar ut
en rumslig inriktning för en flerkärnig region. Fokus ligger på stadsutveckling i de
bästa kollektivtrafiklägen, sammanlänkade regionala stadskärnor, resurseffektiva
system för människor och gods, sammanhängande grönstruktur och robust
vattenmiljö, starka kopplingar mellan stad och land samt tillgängliga innovation-,
företags- och beslutsfattarmiljöer.
Täby centrum-Arninge är utpekad som en av åtta yttre regionala stadskärnor.
Förhållningssätten i RUFS 2050 är att där planera för en mångsidig och
funktionsblandad stads- och bebyggelsemiljö, offentliga funktioner och handel i
de bästa kollektivtrafiklägen, att planera för ett blandat bostadsbestånd och att
utveckla robusta och täta miljöer för innovativa och kunskapsintensiva
verksamheter med hög specialiseringsgrad och ett stort regionalt
upptagningsområde

Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2009. Beslutet
om att anta planen vann laga kraft 2011-10-10. Kommunfullmäktige beslutade
2014-06-16 § 75 att kommunen översiktsplan ”Det nya Täby 2010-2030” är
aktuell i sin inriktning och kan utgöra underlag för kommunens utveckling. Den
18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att en ny översiktsplan ska tas fram
under kommande mandatperiod.
Planområdet är utpekat 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. Fastigheterna gränsar till Roslagsbanan som är av riksintresse
för järnväg.
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Utdrag ur gällande översiktsplans markanvändningskarta, planområdet är markerat med svart
streckad linje

Planförslaget ligger i linje med intentionerna i Täby kommuns översiktsplan “Det
nya Täby 2010-2030”.

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna
Området ingår i ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för centrala Täby.
Syftet med att göra en FÖP för centrala Täby är att möjliggöra för fler bostäder,
verksamheter och servicefunktioner än vad översiktsplanen anger samt bygga ett
mer sammanhållet och hållbart Täby. Övergripande mål i FÖP Täby stadskärna
är möjliggörandet av 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 en stadsgata. Området
mot Stockholmsvägen – Attundavägen utpekas även som ett område där lokaler i
bottenvåningen ska prövas.
Stockholmsvägen och Attundavägen är utpekade som viktiga stadsstråk och en
del av huvudvägnätet i kommunen. Stadsstråk är gator och gångstråk som
utvecklas inom stadsbebyggelse. Längs stadsstråken bör den nya bebyggelsen
innehålla publika lokaler i bottenvåningarna för att skapa levande stads- och
gaturum. Dessa stråk ges goda förutsättningar för rörelser med gång och cykel
men kan även trafikeras av kollektivtrafik samt biltrafik. Stadsstråken
sammanlänkar stadens torg och viktiga offentliga rum samt ansluter till viktiga
kollektivtrafiknoder och stationer. Längs stadsstråken bör ny bebyggelse placeras
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direkt mot gatan på båda sidor där det är möjligt. Attundavägen är en förlängning
av centrum och binder samman Stockholmsvägen med Täby centrum.

Utdrag ur FÖP Täbys markanvändningskarta utställningssversion, planområdet är markerat med
svart streckad linje

Planförslaget ligger i linje med intentionerna i Täby kommuns utställningsförslag
till fördjupade översiktsplan för Täby stadskärnan som förväntas antas december
2019. Planen kommer att ersätta inriktningen i översiktsplanen för det aktuella
området.
Detaljplaner, fastighetsplaner, fastighetsindelningsbestämmelse,
förordnanden
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 meter. Marken
närmast Stockholmsvägen och järnvägen får enligt planen inte bebyggas. Det
finns även ett ledningsområde som inte får bebyggas.

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2018/64-20 | 2019-05-03, rev 2019-10-23

Sida 14 av 68

Utdrag ur Stadsplan S2

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

Angränsande område i öster omfattas av del av detaljplan D306 för dubbelspår
för Roslagsbanan som vunnit laga kraft den 28 maj 2015. Planen reglerar marken
som trafik.
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Utdrag ur detaljplan D306

Fastigheten Ella gård 4:1 som angränsar till fastigheten Strömmingen 7 i söder
regleras av stadsplan S77 för del av Stockholmsvägen som vann laga kraft den 16
feb 1968. Marken är planlagd som gata och gatuplantering.

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, så kallad, renoveringsplan håller på att upprättas för att ersätta E17

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2018/64-20 | 2019-05-03, rev 2019-10-23

Sida 16 av 68

och syftar till att skapa reglerande planer som överensstämmer bättre med
verkligheten och behovet av att skapa en tryggare, säkrare och mer rättvis grund
när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden.

Utdrag ur detaljplan E17

Inom del av planområdet finns en begränsning av djupbyggnadsrätten med
tilläggsplanerna DF1/2. Området som berörs av djupbyggnadsförbudet är
befintligt grönområde i norra delen av området. Syftet med
djupbyggnadsförbudet är att ge möjlighet till tåg i tunnel under bl.a. centrala
Täby. Inom detta område får som mest två källarvåningar anordnas med ett
sammanlagt djup av högst 7 m under marknivån på intilliggande gata. Avsteg
från begränsningen av djupbyggnadsrätten kräver beslut om dess upphävande
eller dispens från Länsstyrelsen. Då aktuella området föreslås planläggas som
parkmark bedöms djupbyggnadsförbudet inte stå i konflikt med den i
detaljplanen föreslagna användningen.
Programförklaring för Strömmingen 1-7 m.fl.
Besqab Bostadsutveckling AB och Riksbyggen Ekonomisk förening har i samråd
med kommunen tagit fram en programförklaring med gemensamma visioner för
utvecklingen inom området. En bred 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 en programförklaring för
områdets önskade utveckling som gemensamt har tagits fram av parterna (Täby
kommun, Besqab, Riksbyggen) och bifogats som bilaga till projektets Start-PM
och ramavtal. Syftet med detta var att genom en förankrad och tydlig vision för
den önskade stadsutvecklingen få en effektiv detaljplaneprocess med så få omtag
som möjligt. Slutsatser och överväganden i programförklaringen är vägledande i
arbetet med framtagandet av detaljplanen. Innehållet i programförklaringen
stämmer överens med kommunens politiskt förankrande styrdokument.
Gestaltningsprocess för accentbyggnaden i Strömmingen 1-7 m.fl.
I sydöstra delen av området planeras en högre byggnad som markerar och knyter
ihop området visuellt och i skala med centrala Täby. Byggnaden markerar
Attundavägens brofäste och indikerar starten på Täby centrum samtidigt som
den tillsammans med de lägre fyravåningshusen skapar en variation i kvarteret
som utmärker platsen och syns på håll.
För att utveckla den arkitektoniska utformningen på byggnaden bjöd kommunen
in invånare till att delta i en referensgrupp parallellt med planprocessen. Syftet
med referensgruppen var att utefter kommunens arkitekturprogram skapa en
arkitektonisk idé av hög kvalitet med ett formspråk som överbryggar mötet
mellan villastaden och den tätare bebyggelsen i centrala Täby, bär anknytning till
platsens karaktär och som har en stark identitet.
Referensgruppen som bestod av 6 privatpersoner träffades den 13 september
2019 och tillsammans med tjänstepersoner, politiker och byggnadens gestaltande
arkitekt förde diskussioner kring accentbyggnadens arkitektoniska principer och
kvalitéer. Det framkom bland annat idéer och synpunkter om husets materialval,
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färgsättning, takavslutning, sockelvåning och detaljering. Ett uppföljningsmöte
med referensgruppen hölls den 30 september 2019. Arkitektens omarbetade
förslaget tog hänsyn till dessa idéer och synpunkter så att byggnadens gestaltning
på ett tydligare sätt knöt an till områdets karaktär. Materialet som togs fram
under gestaltningsprocessen låg till grund för Namn- och skönhetsrådet (NSR)
beslut den 10 oktober om att godkänna accentbyggnadens gestaltningsförslag och
det är detta förslag som redovisas i planbeskrivningen och i
gestaltningsprogrammet.
Kommunala beslut i övrigt

Arkitekturprogram för Täbys regionala stadskärna

Arkitekturprogram för Täbys regionala stadskärna beslutades av
stadsbyggnadsnämnden den 13 februari 2019. Programmet beskriver
kommunens ambition av en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att
leva, bo och verka i. Arkitekturprogrammet anger struktur och
utformningsprinciper för ny stadsbebyggelse i den regionala stadskärnan och
vägleder avseende stadens, det offentliga rummets och byggnadernas
arkitektoniska kvalitet.

Miljöprogram för Täby kommun
Täbys miljöprogram antogs av kommunfullmäktige 2016. Programmet lyfter fram
fem målområden som särskilt viktiga för kommunen: Begränsad klimatpåverkan,
Giftfri miljö, God vattenmiljö, Biologisk mångfald och God bebyggd miljö. De mål
som främst berör denna detaljplan är: Begränsad klimatpåverkan, God
vattenmiljö och God bebyggd miljö. Detta innebär bland annat att i planarbetet
aktivt verka för att minska de klimatpåverkande utsläppen, genom att planera för
god kollektivtrafiklösning och energiförsörjning med låg klimatpåverkan. Det
innebär även att bygga för att främja resurssnåla lösningar, samt en trygg,
trivsam och hälsosam bebyggd miljö som är rik på positiva upplevelser.

Arbetsplatsförsörjning
Kommunfullmäktige har beslutat om att Täby ska vara en näringslivsvänlig
kommun med expansiva företag där förutsättningar finns för att skapa fler
arbetstillfällen. Nya företag är välkomna samtidigt som befintliga ges
förutsättningar att växa.

Bostadsförsörjningsplan för perioden 2018-2027
Täby kommun är inne i ett skede av stark tillväxt och upplever en kontinuerlig
befolkningsökning. En förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt i regionen är
att tillgången till attraktiva och ändamålsenliga bostäder byggs ut i takt med
behovet. Täby kommun redovisar i verksamhetsplanen 2018 en plan för att skapa
planeringsmässiga förutsättningar för bostadsbyggnation under perioden 20182027. Planen omfattar till viss del bostadsförsörjning enligt socialtjänstlagen eller
i övrigt lokalförsörjning för kommunalt finansierade välfärdstjänster. I områdets
norra del planeras en förskola.
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Dagvattenpolicy
Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan
kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och
Järfälla, har en policy utarbetats 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
I oktober 2016 fastställdes Dagvattenvattenstrategin som konkretiserar
Dagvattenpolicyn ytterligare. Bland annat ställs krav på att halva kvartersmarken
skall vara grön eller genomsläpplig och att fördröjning av dagvatten i första hand
ska ske i vegetationsbaserade system. Detta ska förutom att fördröja dagvatten
även förbättra reningseffekten genom naturlig infiltration så att inte
miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten riskeras att inte uppnås inom utsatt tid.
Dagvattenstrategin anger att mångfunktionella ytor ska utformas så att
dagvattenvolymer motsvarande ett klimatkompenserat 100-årsregn ska kunna
omhändertas utan att betydande skador uppstår.

Cykelplan för Täby kommun
Täby kommun antog en 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 för Täby kommun
Täby kommun antog en parkeringsstrategi 2013-12-10. I Täbys parkeringsstrategi 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 och
möjlighet till en grön resplan.

Grönplan
Grönplanen visar hur Täby kommuns grönområden så som parker, natur och
platser ska bevaras, skötas och utvecklas. Grönplanen är en del av de strategiska
dokument som vägleder kommunen i det framtida Täby.
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Pågående, genomförda och kommande planeringsprojekt i omgivningen

Detaljplan för del av fastigheter inom Ensta (renovering av E17)

Ambitionen är att en ny detaljplan ska ge en tydlig bild för fastighetsägare och
grannar om vad som får byggas och inte inom området. Syftet med ny detaljplan
är att skapa reglerande planer som överensstämmer bättre verkligheten och dess
behov. Det har under en lång period medgivits avvikelser och dispenser mot
gällande detaljplaner. Flera mindre detaljplaner (frimärksplaner) har också
upprättas inom områdena som skapar olika förutsättningar för fastighetsägarna.
Detaljplanen kommer bland annat innebära bestämmelser om minsta
tomtstorlek, byggrätt och prickmark. Ny detaljplan kommer underlätta för
framtida bygglovhantering inom området. Planområdet avgränsas utifrån
gällande plangräns från den ursprungliga detaljplanen E17 samt för del av
stadsplanerna S99 och S62, området kring vattentornet i norra Ensta.
Att uppdatera denna detaljplan skapar en tryggare, säkrare och mer rättvis grund
när enskilda bygglov ska prövas inom berörda områden. Ny detaljplan följer
intentionerna med kommunens översiktsplan "område med huvudsakligen
bostäder". Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 18 mars 2019.

Arkitekttävling Tibble-Åvatriangeln
Under 2018 har Täby kommun tillsammans med Sveriges Arkitekter genomfört
en inbjuden arkitekttävling för Tibble-Åvatriangeln. Tävlingsuppgiften var att
upprätta en innovativ, strategisk och långsiktigt hållbar strukturplan för TibbleÅvatriangeln, vilken sedan kan komma att ligga till grund för efterföljande arbete
med planprogram och detaljplaner. Tävlingsområdet ligger strax söder om Täby
Centrum där Roslagsbanans två linjer förgrenar sig och bildar en triangel och
angränsar till Strömmingen 1-7 m.fl. planområde. Den 13 november 2018
presenterades vinnaren Henning Larsen Architects med SLA, Second City och
COWI som underkonsulter med tävlingsförslaget Tibble 2.0

Utdrag ur vinnande tävlingsförslaget Tibble 2.0, planområdets södra del är markerad med röd
streckad linje

Sida 21 av 68

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2018/64-20 | 2019-05-03, rev 2019-10-23

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN
BEBYGGELSENS HUVUDSAKLIG INNEHÅLL
Fastigheterna Strömmingen 1,2,3,4,5,6,7 är idag bebyggda med friliggande villor.
Planområdet är en del av Ella gård. Ella gård är till stor del reglerad för
bostadsändamål och är bebyggd av villor, radhus och parhus och gränsar till
stadsdelarna Skarpäng, Ella park, Ensta och Tibble samt till Enebyberg i
Danderyds kommun.

Den nuvarande markanvändningen kring projektområdet varierar. Västra sidan
om Stockholmsvägen utmed området präglas av villabebyggelse. Öster om
området och på andra sidan om Roslagsbanan märks en mer skiftande
markanvändning som först karaktäriseras av värmeverket och högre bebyggelse.
Sedan kommer centrumet som har en stor funktionsblandning som dess
angränsande utbildning- samt idrottsanläggningar.
Byggnadskultur och gestaltning
Inom området finns idag lägre byggnader i 1-2 våningar, de flesta utförda med
träpanel och sadeltak i olika färger. Planområdet är en del av Ella gård som
karaktäriseras till stor del av mycket grönska med gårdar mot natur och öppna
grönområden. De östra delarna med bebyggelse har tidvis problem med blöta
markområden. Öster om området och på andra sidan om Roslagsbanan finns
även andra hustypologier och högre bebyggelse.
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Bilder från planområdet
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Kulturmiljö
Planområdet är en del av Ella gård. Inom kommunens styrdokument
Stadskaraktärer – riktlinjer för byggande och fastighetsförändringar inom
villa- och grupphusområden, konstateras att den mest bevarandevärda
kulturmiljön i närheten av Strömmingen 1-7 är Norra Ella gård, vilket ligger
väster om planområdet. Norra Ella gård byggdes 1955-60 och var ett av de första
stora grupphusområdena i landet. Området karakteriseras av öppet parkrum med
rekreativa och historiska värden som relaterar till Ella gårds grupphusboende.
Den Hållbarhetskonsekvensanalys (170703) som togs fram inom ramen för
arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna, konstaterar att
ett genomförande av planen innebär möjlighet att stärka tillgången och
tillgängligheten för lokala kulturyttringar. Den lyfter fram Grindtorp, Näsbydal
och Storstugan som områden med arkitekturhistoriskt höga värden inom
stadskärnan, vilka inte angränsar till Strömmingen 1-7 m fl.
I samband med framtagande av utställningsförslag till fördjupad översiktsplan
för Täby stadskärna har en kulturmiljöanalys av det berörda området tagits fram
som dessutom innefattar en konsekvensbedömning av den fördjupade
översiktsplanens påverkan på kulturmiljön identifierats (Kulturmiljöanalys Täby
stadskärna 2018-06-14). Utifrån landskapskaraktärsanalysen och den
kulturhistoriska värdebedömningen har en känslighetsbedömning av
utredningsområdet kunnat genomföras. Planområdet ingår i utredningsområdet
och identifierades som ett område som tål förändring med en bebyggelsemiljö
utan särskilda värden. Planområdets närhet till storskalig infrastruktur såsom
cirkulationsplatsen vid korsningen Stockholmsvägen – Attundavägen och
Attundabron samt faktumet att omkringliggande bebyggelse är blandad, med
flerbostadshus av senare tidens karaktär och stora volymer å ena sida och
villabebyggelse å andra, innebär en för området blandad karaktär som bedöms
kunna tåla förändring. Utredningen visade dessutom på att Stockholmsvägens
historiska och sträckning som länk mellan Stockholm och Roslagen är känslig för
utradering och bör behållas intakt.
Tillgänglighet
Planområdets södra del saknar gångbana och kopplingar till omkringliggande
område. I områdets norra del och i korsningen Rigavägen-Stockholmsvägen finns
ett övergångsställe och en gångbana som tillgängliggör busshållplatsen på
Stockholmsvägen.
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Bild från planområdet

GATOR OCH TRAFIK
Gatunät, motorfordons-, gång- och cykeltrafik
Planområdet avgränsas av Stockholmsvägen i öst och norr, Attundavägen i söder
och Roslagsbanan i väst. Både Stockholmsvägen och Attundavägen är viktiga
kommunala gator. Hastigheten på Stockholmsvägen är idag 50km/h. I dagsläget
finns en överfart över Roslagsbanan söder om planområdet, vägen fram till denna
är kuperad och uppfyller inte tillgänglighetskrav.
Ungefärligt avstånd från planområdet till viktiga målpunkter:
Centrum med butiker
600 m
Tibble station
300 m
Ellavallen
350m
Täby C station
1000 m
Huvudbibliotek
600 m
Närsjukhus
400 m
Tibble gymnasium
600 m
Idrottsplats, Tibblevallen
600 m
Friluftsliv
1500 m
Längs Stockholmsvägens västra sida ligger ett huvudcykelstråk i form av en
dubbelriktad gång- och cykelbana. Denna är nyligen ombyggd från gångbana till
gång- och cykelbana och breddad till 3 m. Separering mellan gående och cyklister
saknas. Detta stråk leder bland annat till Täby C. På Stockholmsvägens östra sida
saknas idag gångbana. På östra sidan av Roslagsbanan ligger ett regionalt
cykelstråk. Detta leder från Vallentuna genom Täby vidare söderut ända till
Nynäshamn.
Idag är kopplingarna mellan huvudcykelstråket och det regionala cykelstråket
bristfälliga. Roslagsbanan utgör en barriär inom utredningsområdet och
kopplingarna över Roslagsbanan är viktiga, då merparten av målpunkterna finns
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på andra sidan järnvägen. För att ta sig över spåret finns det idag fyra kopplingar,
ingen av dessa kopplingar är gen eller i plan i anslutning till Stockholmsvägen.
Attundavägen korsar järnvägsspåren via en bro och är den koppling som ligger
inom planområdet. För att nå gång- och cykelbanan på Attundavägens södra sida
behöver gående och cyklister ta sig runt cirkulationsplatsen, vidare ned för att
korsa planskilt via en tunnel för att sedan ta sig upp på Attundabron. Sikten är
bristfällig och gång- och cykelbanan lutar kraftigt och uppfyller inte
tillgänglighetskraven. Det saknas gång- och cykelpassager i plan över
Attundavägen.
Kollektivtrafik
Planområdet nås med kollektivtrafik närmst via busshållplats Uttervägen eller
Klubbvägen på Stockholmsvägen. Hållplats Uttervägen trafikeras av buss 616
som är en lokal busslinje från Täby centrum till Täby kyrkby samt bussnattlinjen
nr 690. Restiden under morgontrafikens maxtimme är ca 6 min och den avgår 3
gånger i timmen. På eftermiddagens maxtimme är restiden ca 2 min och avgår 2
gånger i timmen. Hållplats Klubbvägen trafikeras av buss 614 och 604. Busslinje
614 är en lokal linje som trafikerar från Täby C till Skarpäng, med avgångar 2
gånger i timmen. Busslinje 604 trafikerar mellan Danderyd sjukhus och
Hägernäs via Täby C, med avgångar mellan 2-3 gånger i timmen.

Från Tibbleskolan och Täby centrum avgår flertal med olika busslinjer mot
Danderyds sjukhus, Skarpäng, Hägernäs, Näsbypark, Sollentuna, Upplands
Väsby, Österskär, Löttingelund och Täby kyrkby. Längs E18 går buss i
stomlinjetrafik till Norrtälje och Vaxholm.
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Den närmast belägna tågstationen är Tibble som ligger ca 300 m från
planområdet. Station Täby centrum ligger också i närheten, ca 1000 m ifrån.
Roslagsbanan trafikerar båda stationerna där Tibble och Täby centrum ligger på
varsin gren efter Roslags-Näsby station. Från Tibble tar det ca 16 min in till
Stockholm Östra. Från Täby centrum varierar restiden mellan ca 15-20 min till
Stockholm Östra. Från Stockholm Östra är det möjligt att byta till
tunnelbanenätet på röda linjen och sedan nå T-Centralen på ca 6 min. Under
morgontrafikens rusning avgår det tåg ca var åttonde minut från båda
stationerna. I Mörby centrum finns möjlighet till byte mellan Roslagsbanan, buss
och tunnelbanans röda linje med ca 5-10 minuter gångavstånd från tågstationen.
Parkering och utfarter
Planområdet består bland annat av 7st villafastigheter som har sina utfarter
direkt till Stockholmsvägen. Parkering sker på egen tomt och det finns ingen
möjlighet att parkera längs gatan.
Det är god tillgänglighet för motorfordon att nå planområdet. Stockholmsvägen
löper parallellt längs området och leder i förlängningen till E18. Stockholmsvägen
är huvudled vilket innebär parkeringsförbud. Körbanan längs planområdet är
idag ca 7 m bred. Högsta tillåtna hastighet längs Stockholmsvägen är 50 km/tim.
De uppmätta hastigheterna längs vägen visar att medelhastigheten är 48 km/tim
och att 85 % av bilisterna inte kör fortare än 52 km/tim. För att begränsa
genomfartstrafik i lokalgator och minimera antal korsningspunkter längs
Stockholmsvägen råder det idag infartsförbud från Stockholmsvägen på flera
anslutande gator.
NATUR, PARK OCH REKREATION
Naturmiljö, mark och vegetation
Södra delen av planområdet är bebyggt och har befintliga byggnader med gruseller asfaltinfarter. Mellan byggnaderna finns blandade grönområden. I norr
finns skogsmark som genomkorsas av en tidigare gång- och cykelväg som tagits
bort i samband med dubbelspårsutbyggnad av Roslagsbanan. Eftersom
naturmarkens huvudfunktion är visuell tillgänglighet av grönska, bevaras och
utvecklas naturmarkens funktion, i och med den nya förskolegården.
Planområdet är aningen kuperat och sluttar mot ost-sydost med de högst belägna
områdena vid det norra skogsområdet. Generellt är de västra delarna av
planområdet mer kuperade och sluttar österut, medan de östra delarna av
fastigheterna relativt flacka men med en svag lutning mot öster.
Markbeskaffenhet, geotekniska förhållanden
Området har en topografi på mellan +15 meter till +11 meter i höjdsystemet RH
2000. Högst är topografin i den västra delen mot Stockholmsvägen och lägst är
topografin i östra delen av området mot Roslagbanan. Sveriges geologiska
undersökning, SGU, har karterat området som postglacial lera med ett jorddjup
mellan 0 till 10 meter. Öster och norr om området har SGU karterat berg i dagen
med ett tunt moräntäcke samt morän.
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En geoteknisk undersökning har utförts som visar på följande: Det översta
jordlagret består av torrskorpelera med en mäktighet på cirka 1,5 meter. Under
torrskorpeleran blir leran succesivt blötare. Leran har en mäktighet mellan 1-3,2.
Inom vissa delar av planområdet är ytligaste jordarten fyllnadsmassor bestående
av lerig grusig sand. Under leran finns ett lager med morän på berg. Bergnivån

varierar i området mellan +3,9 till +11,1 meter i höjdsystemet RH 2000.

Friytor, lek och rekreation
I norr finns skogsmark som genomkorsas av en tidigare gång- och cykelväg som
tagits bort i samband med dubbelspårsutbyggnad. I Täby kommuns grönplan är
marken utpekad som ”Övrig närnatur” med medelhöga rekreativa värden. Övrig
närnatur är natur inom eller i kanten av bebyggelsen som ej är direkta
vistelseytor. Det är, som namnet visar, ett ganska vitt begrepp som kan innehålla
allt från skogbeklädda berg till öppna extensivt skötta gräsytor. Den
gemensamma nämnaren är att de är gröna ytor som inte har vistelse som
huvudfunktion. De är ofta viktiga stadsbyggnadselement med en visuell funktion
snarare än en praktisk.
Vattenområden och miljökvalitetsnormer

Ytvatten

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.

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.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Teknisk infrastruktur
Längs planområdets östra sida finns en V300 gjutjärn/V315 PE-ledning och över
Strömmingen 3 en infodrad V160 PE. Vattentrycket i det befintliga nätet längs
med planområdet bedöms enligt Täby kommun vara ca 50-55 mVp.
Längs med planområdets östra sida sträcker sig en spillvattenledning av
dimension 400 mm. En infodrad S 160 PE korsar området över Strömmingen 3. I
dagsläget avleder S 400 BTG-ledningen spillvatten från planområdet samt från
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ett flertal andra områden belägna nordost och väster om planområdet.
Spillvattnet avleds söderut och dimensionen på ledningen ökar successivt till
1200 mm längs sträckan fram till den ansluts till Käppalatunneln vid kvarteret
Brudsporren/Fackelrosen. Käppalatunneln leder därefter vidare spillvattnet till
Käppalaverket på Lidingö där det renas.
Kapaciteten i kommunens befintliga spillvattenledningssystem har tidigare
utretts av WSP med hjälp av en hydraulisk modell. Ledningar bedöms i dagsläget
vara överbelastade nedströms planområdet. Det är därför inget alternativ att leda
planområdets spillvatten till denna ledning utan åtgärder på det befintliga
spillvattennätet. En ny spillvattenanslutning till Käppalatunneln planeras därför
att anläggas i Ellagårdsvägen, söder om planområdet. Denna möjliggör planerad
exploatering av kvarteren Strömmingen, samtidigt som även ledningsnät belägna
i nedströms liggande områden avlastas. Den nya anslutningen planeras att vara i
drift innan byggnation i planområdet färdigställts.
STÖRNINGAR OCH RISKER
Risker
Identifierade risker kan förknippas med närheten till Roslagsbanan och utgörs av
scenarion innefattande tågbrand, urspårning samt närheten till panncentralen
Galten.
Utifrån ovanstående identifierade risker har beräkningar av möjliga
konsekvensområden vid händelse av olycka genomförts i en riskutredning.
Resultatet av utredningen presenteras under förslagets konsekvenser.
Buller
Identifierade bulleralstrande verksamheter och funktioner är buller från
vägtrafik, spårtrafik och industribuller från panncentralen Galten.
Utifrån ovanstående identifierade bullerkällor har beräkningar av möjliga
konsekvenser genomförts i en bullerutredning. Resultatet av utredningen
presenteras under förslagets konsekvenser.
RIKSINTRESSEN
Järnväg
Planområdet berörs av riksintressen då Roslagsbanan har preciserats som
riksintresse för kommunikationer, senast genom Trafikverkets beslut 2013-0220. Roslagsbanan ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Roslagsbanan ägs av AB
Storstockholms Lokaltrafik och förvaltas av Trafikförvaltningen på Stockholms
läns landsting (SLL).

Sida 29 av 68

Täby Kommun | Planbeskrivning SBN 2018/64-20 | 2019-05-03, rev 2019-10-23

PLANFÖRSLAGET
BEBYGGELSEN

Kvarter 2

Kvarter 1

Planens syfte är att möjliggöra för blandad stadsbebyggelse med ca 300-400
bostäder i form av flerbostadshus och radhus, lokaler för centrumändamål i
bottenvåningarna, offentlig service i form av en förskola i norr och ett nytt publikt
torg intill korsningen Attundavägen-Stockholmsvägen.

Illustrationsplan med kvarterens avgränsning, Strömmingen 1-7 m.fl.

Bebyggelsens huvudsakliga innehåll
Nyckeltal
Bruttoarea (BTA)

ca 30 500 m2

Antal bostäder
Lägenheter

ca 300-400 st
ca 300- 390 st
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Stadsradhus

7 st

Förskola
Antal barn

80-100 st med minst 20kvm friyta/barn.

Kommersiella lokaler
Storlek

minst 350 kvm

Boendekomplement
Bilpoolsplatser
Bilparkeringsplatser
Elcykelpool
Cykelparkeringsplatser
Leveransrum

8 st
ca 155 st
1 st med flera elcyklar
ca 750 st
1 st

Byggnadskultur och gestaltning
Planförslaget syftar till att skapa stadskvalitéer med hög arkitektonisk kvalité,
genom variation och en succesiv nedtrappning från söder till norr och från öster
till väster. Skalan och karaktären möter angränsande områden, samtidigt som
strukturen är utformad i kvarter. Sidorna mot Stockholms- och Attundavägen
behandlas mer stadsmässigt med bebyggelse i anslutning till viktiga stråk medan
sidan mot Roslagsbanan får en multifunktionell zon med bl.a. ekosystemtjänster,
cykelparkering, bilpool och ett grön-blått system för att hantera dagvatten.
Den tydliga kvartersutformningen skapar visuella kopplingar genom
planområdet och stärker orienterbarheten mot Täby stadskärna. I den södra
delen av strukturen har kvarteren utformats med en gemensam avlång
bostadsgård, medan det i den norra delen är mindre kvartersformationer där
radhus är placerade mot Stockholmsvägen.
Mot järnvägsstråket placeras en multifunktionell zon och ytan som är 17 meter
från spårmitt utformas för att inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. Denna
zon kommer innefatta ekosystemtjänster och lösningar som skapar
motståndskraft mot klimatförändringar och dess effekter (ökad nederbörd,
minskad biologisk mångfald). Området planeras med bland annat
dagvattenhantering, plats för cyklar och bilar samt bilpool med laddstationer. Om
ätbara växter skall planteras vid etableringsområdet skall jorden ersättas av ren
jord som skärmas av från den naturliga jorden med hjälp av täta planteringskärl.
Zonen kommer att vara på kvartersmark med möjlighet att passera igenom.
Bebyggelsen placeras ca 19,5 meter från spårmitt och det finns en 2,5 meter bred
trottoar på kvartersmark.
Kvartersgatan mellan kvarteren är utformad med en bredd som dels syftar till att
skapa en visuell koppling i öst-västlig riktning men även behålla möjligheten för
en framtida utbyggnad av koppling över eller under Roslagsbanan som skulle
kunna anslutas till Värmevägen. Denna skulle dock kräva ändring av
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detaljplanen. I kvartersgatan samsas alla trafikslag på de gåendes villkor. Här
finns bostadsentréer och lokaler för bostadskomplement.
Torget är en mindre platsbildning i korsningen mellan Attundavägen och
Stockholmsvägen. Torget ligger i söderläge och här finns plats för vistelse och
bottenvåningarna består av lokaler för centrumändamål. Torget sträcker sig från
korsningen till kvarterets slut mot Attundabron.

Gårdarna
Utvecklingsförslaget har bostadsgårdar med två huvudsakliga gestaltningar.
Generellt ska gårdarna ha en tydlig struktur som ska vara trevlig att vistas på och
vacker att se på från bostäderna. Gårdarna ligger på en nivå mellan
Stockholmsvägen och Järnvägsstråket. Nivåskillnaden kan tas upp med hjälp av
trappor mellan byggnaderna. På innergårdarna anläggs torrdammar för
hantering av dagvatten.
Den stora bostadsgården i Kvarter 2 i södra delen har en öppen sammanhållen
yta och ska möjliggöra till olika aktiviteter. Öppningarna genom kvarteren
släpper in ljus. På de mindre gårdarna finns utblickar mot gränderna. På
gårdarna finns gräsytor, perennplanteringar, sittplatser och ytor för lek. Häckar
ramar in de gemensamma vistelseytorna och skapar tillsammans med
trädplanteringar, pergola eller spaljéer olika rumsligheter.

Järnvägsstråket
Längs Järnvägsstråket ska många funktioner få plats på en begränsad yta:
cykelparkering, åtta bilpoolsplatser, angöring för bilar och blågröna funktioner så
som rening och fördröjning av dagvatten i planteringar och magasin.
Järnvägsstråket ska utformas tryggt och med en god överblickbarhet för ökad
trafiksäkerhet. Cykelparkeringen läggs i ett grönt stråk mot Roslagsbanan. Gatan
ska uppmuntra till icke stadigvarande vistelser, lägre hastigheter och bidra till
Järnvägsstråkets varierade miljö som även blir synlig från bostäderna och
Attundabron.
Vid bygglovsprövning ska lutningar på marken intill husvägg eller andra
anordningar för uppsamling och avledning av dagvattnet studeras för att
säkerställa att byggnader och underliggande garageplan inte tar skada av vatten
från ett 100-årsregn. Lutningar eller andra anordningar för uppsamling och
avledning av dagvattnet ska säkerställa att externt dagvatten inte avrinner in på
området och riskerar skada planerade byggnader.
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Illustrationsplan över Järnvägsstråket

Kvarter 1
Området där Strömmingen 1, 2 och 3 ingår är utformat som mindre kvarter med
tre gårdsbildningar. Bebyggelsen har en varierad och högre skala mot
Roslagsbanan och en lägre skala längs Stockholmsvägen med variation i material.
Den högre skalan mot Roslagsbanan skapar ett bullerskydd för resten av
bebyggelsen som har en lägre skala in mot gårdarna.
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Illustrationsplan över Kvarter 1

Vy från Rigavägen österut med bostadshus öster om järnvägen i fonden

Förskolan har plats för fyra till fem avdelningar med sammanlagt 80-100 barn.
Gårdsytan ger minst 20 kvm friyta per barn och är totalt ca 2000 kvadratmeter.
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Intill förskolan finns en entréyta med cykelparkeringar. Den skapar ett avstånd
till trafikmiljön och dubbla grindar in mot gården säkerställer trafiksäkerheten
vid hämtning och lämning.

Vy längs Stockholmsvägen söderut med på vänster hand förskola och bostadshus i fonden

Förskolan har sin verksamhet i det nordligaste kvarterets båda våningar och kan
även inrymmas i bostadshusets bottenvåning som vetter mot förskolegården. Det
ger möjligheten att integrera förskolan i strukturen.
Förskolegården föreslås ha pergola och soltak som tillsammans med träd ger
skugga till barnen. Större delen av förskolegården ska ha genomsläppliga
material för infiltration av dagvatten. Runt förskolan ska ett bullerskydd som
skapar förutsättningar för visuell kontakt anordnas för att klara bullerkraven på
gården och ett urspårningsskydd ska anordnas mot Roslagsbanan 17 m från
spårmitt. Urspårningsskydd ska anordnas längs med spåret inom 17 meter från
närmaste spårmitt i form av en minst 1,5 meter hög skyddsmur i obrännbart och
ljudabsorberande material mot spåret samt en hållfasthet som kan stå emot ett
urspårat fordon. En vindkomfortstudie har också tagits fram för att utreda bland
annat vindkomforten vid förskolegården.
Enligt framtagna vindkomfortstudien beräknas förskolegården få önskvärda
förhållanden för långvarigt stillastående/stillasittande sett till både
medianvindhastighet och andel vindar över 5 m/s. En stor del av gården blir
skyddad av den vinkel som byggnaderna bildar. Minst skyddad blir den östra
delen av gården med en medianvindhastighet upp emot 1,3 m/s och vindar över 5
m/s under 0,5 % av tiden. Även i den här delen av förskolegården bedöms
vindmiljön tillräckligt god för långvarig vistelse.
Nedan är ett exempel på hur förskolan kan se ut med möjlighet att ha del av sin
verksamhet i bostadshuset.
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Förskola i två våningar. Del av förskolan kan även inrymmas i bostadshusets bottenvåning

Fasad väster, längs Stockholmsvägen

Fasad öster, längs järnvägen

Fasad söder, mellan kvarteren

Fasad söder, mot gård

Fasad norr, mot gård 1

Fasad norr, mot gård 2
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Fasad norr, mot gård 3

Fasad söder, mellan kvarteren mot gård 3

Kvarter 2
Kvarteret som planeras på fastigheterna Strömmingen 4, 5, 6 och 7 ska bidra till
upplevelsen av stad med tydliga stadsrum och utvecklingen av Stockholmsvägen
till en stadsgata med lugn variation och omtanke som präglar den byggda miljön.
Kvarteret är en sammanhållen helhet med olika skalor som samspelar till en
varierad helhetsmiljö med goda ljus- och ljudförhållanden och möjligheter till
sociala möten. Bebyggelsen är lägre mot Stockholmsvägen och in mot
bostadsgårdarna och högre mot Attundavägen och Roslagsbanan.

Illustrationsplan över kvarter 2

Bebyggelsen längs med Stockholmsvägen består av fyra våningar höga byggnader
där den översta våningen är en inredd vind, vilket ger upplevelsen av tre
våningar. Undantaget är hörnet korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen som
i skala förhåller sig till den mer stadsmässiga bebyggelsen längs Attundavägen.
Kvarteret är uppbrutet i flera mindre delar vilket skapar småskalighet, goda
solljusförhållanden och en visuell kontakt mellan gatan och bostadsgården. Den
visuella kontakten bibehålls därmed mot centrala Täby i öster och Ella gård i
väster.
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Vy från Stockholmsvägen norrut

Skalan är även lägre in mot den gemensamma gården som med de många in- och
utblickarna får en rymd och ljus vid olika tider på dygnet och variationen
förstärks genom balkonger in mot gården.
Den högre skalan mot Roslagsbanan är anpassad till den befintliga bebyggelsens
avstånd och skala öster om Roslagsbanan. Uppbrutna volymer och variation i
höjdled, färgsättning och materialval bidrar till variationen.

Vy från Attundabron norrut
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Skalan längs Attundavägen och bron varieras med en högre accentbyggnad mot
bron och en lägre bebyggelse mot villorna. Tillsammans med torget markerar
bebyggelsen entrén till Stadsutvecklingsprojektet Strömmingen och kopplingen
till Täby centrum. Accenthusets entrévåning åtskiljs gestaltningsmässigt genom
en variation i material och kulör. Entrévåningen är mer uppglasad med
skyltfönster och inslag av trä.

Vy från Stockholmsvägen norrut

Mot Roslagsbanan; Stor skala varierade höjder och material
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Mot Stockholmsvägen; Liten skala jämn takfot

Lokalgata; Varierat och lekfullt

Möte Attundavägen Accentbyggnad med tongivande balkonger möter lågt hus
med stark formgivning

GATOR OCH TRAFIK
Dagens karaktär av landsväg längs Stockholmsvägen kommer att omvandlas till
en stadsgata med gångbanor, trädplanteringar och angöringsfickor för parkering
samt lastning och lossning av leveranser och avfall.
I det planerade kvarteret intill cirkulationsplatsen planeras en platsbildning med
mindre butik och restaurang. De nya övergångsställena vid cirkulationsplatsen
gör det möjligt för gående att ta sig dit på ett säkert sätt och vidare längs
Stockholmsvägen och Attundavägen. Parkeringsfickor strax öster om torget och
cykelparkeringar gör det möjligt att parkera i närheten.
I planområdets norra del planeras en förskola med 80-100 elever. Hastigheten
bör därför sänkas lokalt på Stockholmsvägen till 30 km/tim och övergångstället
vid Rigavägen hastighetssäkras. Parkeringsplatser förläggs längs med
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Stockholmsvägens östra sida för att även möjliggöra lastning samt hämtning och
lämning vid förskolan.
Gatorna mellan kvarteren samt mellan kvarteren och järnvägen, Mellangatan och
Järnvägsstråket, är kvartersgator som utformas på de gåendes villkor. Mot
Järnvägsstråket placeras en multifunktionell zon, med bland annat
dagvattenhantering, insektshotell, plats för cyklar och bilar samt bilpool och
laddstationer. Zonen kommer gestaltas för icke stadigvarande vistelse med
möjlighet att passera igenom.
Trafikalstringen bedöms uppgå till ca 600 bilrörelser/dygn för den nya
exploateringen. I maxtimme innebär det ett tillskott på ca 60 bilar/timme på den
nya lokalgatan till området och som belastar korsningen med Stockholmsvägen.
Lokalt kan det bli svårt att köra ut från området och svänga vänster mot RoslagsNäsby på morgonen. På eftermiddagen kan vänstersvängar in i området innebära
ett hinder för södergående trafik på Stockholmsvägen. Den tillkommande
trafikmängden kommer inte att innebära någon större fördröjning för biltrafiken
i korsningarna Stockholmsvägen/Attundavägen respektive
Stockholmsvägen/Turebergsvägen.
Gatunät, motorfordons, gång- och cykeltrafik
Den nyanlagda gång-och cykelbanan på västra sidan av Stockholmsvägen behålls
och kompletteras med en gångbana längs de nya kvarteren. Gångbanan utformas
med en bredd om minst 3 m med en angränsande angöring i fickor mellan träd.
Längs Attundavägens norra sida byggs en bred gångbana som leder mot Täby C
och kommer medföra en genare koppling från Ella gård med tillgängliga
lutningar. Vid cirkulationsplatsen i korsningen med
Attundavägen/Stockholmsvägen byggs övergångsställen i plan över både
Stockholmsvägen och Attundavägen och gångbanan längs Attundavägens södra
sida kopplas ihop med Stockholmsvägen gångbana söder om rondellen. Det
innebär en rakare och genare förbindelse för gångtrafiken än dagens omväg via
gång- och cykeltunneln. En nordsydlig koppling under Attundabron är
eftersträvansvärt och vid en eventuell ombyggnad av bron kan en sådan koppling
bli aktuell men är i dagsläget inte möjligt att anordna.
Med de nya förbindelserna kommer avståndet från planområdet men även från
omkringliggande område blir kortare, genare och framför allt tillgängliga till
utpekade målpunkterna, något som saknas idag. Planförslaget påverkar inte
trafiksituationen för cykeltrafiken, den förblir oförändrad. Biltrafikens och
bussarnas framkomlighet påverkas inte då körfält som är överdimensionerade
smalnas av utan att kapaciteten på vägen ändras.

Stockholmsvägen
Gatusektionens bredd för Stockholmsvägen rekommenderas bli 15,5 m.
Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 3 m befintlig gång- och cykelbana
bibehålls, 7 m körbana, 2,5m angöring och möbleringszon samt 3 m gångbana, se
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bild nedan. Angöringsfickor kan komma att anläggas för att tillgodose krav på
tillgänglighet, sophantering med mera.

Förslag på utformning av Stockholmsvägen, t.v. i sektion, t.h. i plan.

Attundavägen
Gatusektionens bredd rekommenderas bli 16,3 m längs med kv Strömmingen 1-7
m.fl. Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 5 m gångbana/ angöring/
möbleringszon, 8,3 m körbana, samt 3 m gångbana, se bild nedan.
Angöringsfickor kan komma att anläggas för att tillgodose krav på tillgänglighet,
sophantering.

Förslag på utformning av Attundavägen, t.v. i sektion, t.h. i plan.

Mellangatan
Mellangatan, kvarterets lokalgata på kvartersmark, utformas körbar och på den
gåendes villkor med i delar genomsläpplig markbeläggning som kan hjälpa att
infiltrera dagvattnet och kontrollerade översvämningsytor. Mellangatan
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uppmuntrar till lägre hastigheter med trädplanteringar, bilparkering och
bostadsentréer.

Korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen
Kapacitetsberäkningar för korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen har
studerats för att se vilka belastningsgrader som erhålls under maxtimmarna med
olika utformningsscenarios som går att studera i detalj i trafikutredningen.
Stockholmsvägen- och Attundavägen kommer att få något högre trafikflöden i
framtiden men det ger en marginell påverkan på trafiksituationen.
Korsningen föreslås utformas med två körfält in i cirkulationen från
Stockholmsvägen söderifrån och övergångsställen på Stockholmsvägen och
Attundavägen. Strukturförslaget innebär minimala konsekvenser för
cirkulationsplatsen och kapaciteten mot idag påverkas inte märkbart.
Utformningen kräver ombyggnad av den
befintliga korsningen och anpassning till
Stockholmsvägen söderut samtidigt som
gångtrafikanter får bättre kopplingar i plan
mot Täby C och Tibble station än i dagsläget.
Korsningen är tillräckligt kapacitetsstark för
att klara den tillkommande biltrafiken från
planområdets exploatering. De båda
övergångsställena kommer att försämra
kapaciteten för bilar och bussar något.
Den samlade bedömningen är att trafiklösningen skapar nya gena och tillgängliga
gångkopplingar till centrala Täby utan att märkbart påverka biltrafikens
framkomlighet och samtidigt lämnar tillräcklig frihetsgrad för fortsatt planering
söder om Attundavägen.
Kollektivtrafik
Området bedöms ligga i ett bra kollektivtrafikläge. Planområdet ligger centralt
och avståndet till Roslagsbanans station, Tibble, och de närmaste
busshållplatserna understiger riktlinjerna för gångavstånd vid planering av
kollektivtrafiken enligt SLL Trafikförvaltningen.
Det är ca 250m till Tibble station för gående från torget vilket kan översättas till 3
minuters promenad. Även från förskolan som ligger nordligast i området tar det
endast 6 minuter till spårstationen (ca 500m verkliga gångavstånd).
Strukturförslaget innebär att resenärer och boende får bättre och genare
kopplingar till hållplatserna jämfört med dagsläget.
Parkering, varumottagning, utfarter
Antalet parkeringsplatser som totalt planeras i området är ca 167
parkeringsplatser. Boendes parkeringsplatser för motorfordon placeras på
kvartersmark, varav 8 bilpoolsplatser och ca 800-900 cykelparkeringsplatser.
Det finns även angöringsfickor för kortare stopp och besöksparkering på allmän
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platsmark. De flesta parkeringsplatserna på kvartersmark kommer ligga i garage
under kvarteren. Området kommer även att förses med leveransrum för att
förenkla de boendes hantering av exempelvis paket och matkassar och en
elcykelpoolplats.
Förskolans leveranser och sophanteringen kommer att ske från angöringsficka
längs Stockholmsvägen. Minst 6 kantstensparkeringar anordnas längs
Stockholmsvägen för att tillgodose lämning och hämtning vid förskolan. Dessa
platser anordnas längs Stockholmsvägen norr om förskolan (se figur 12, Trafik
PM). Dessa platser föreslås dessutom tidsregleras för att inte användas för annan
parkering under hämtnings- och lamningstiderna. Vid behov kan flera
kantsstensparkeringar söder om förskolan tidsregleras för att tillgodose
eventuellt ökat behov för hämtning och lämning. Dessa platser kan även
användas som besöksparkeringar när förskolan inte är öppen.
Det finns olika alternativ för personalparkering. På kvartersmark, intill
vändplatsen längs Järnvägsstråket, eller som hyrda platser på gemensam mark
längs järnvägen eller som hyrda platser i garage.
Stockholmsvägen föreslås utformas som en stadsgata i enlighet med förslaget till
den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna. Då Stockholmsvägen är en
huvudgata med busstrafik föreslås hastighetsgränsen längs gatan bli 30 km/h,
politiskt beslut om 40 km/h finns för närvarande inte. Stockholmsvägen föreslås
utformas med angöringsfickor längs Strömmingen 1-7 m.fl. och grönområdet
samt parkeringsförbud på motsatt sida.
Precis som Stockholmsvägen föreslås Attundavägen utformas som stadsgata då
även denna gata planeras bli huvudgata med busstrafik. Hastighetsgränsen längs
gatan föreslås sänkas till 30 km/h. Attundavägen föreslås fortsatt ha
parkeringsförbud längs båda sidor om vägen. Dock med undantag för eventuell
angöringsficka i anslutning till Strömmingen.
Det råder idag datumparkering på de flesta villagatorna i närheten och om det
uppstår problem med framkomligheten har kommunen möjlighet att ändra på
parkeringsbestämmelserna genom lokala trafikföreskrifter. Att ändra till
permanent parkeringsförbud innebär att boende och besökare inte kan parkera
på gatan utan detta får ske på egen tomtmark.
NATUR, PARK OCH REKREATION
Natur
Planförslagets norra del består av ett grönområde som planläggs som park (ca
5000 kvm) för att bekräfta nuvarande markanvändning och av en mindre del (ca
2000kvm) som planläggs för att möjliggöra till viss del förskolegård och förskola.
I Täby kommuns grönplan är marken utpekad som ”övrig närnatur” med
medelhöga rekreativa värden. ”Övrig närnatur” är natur inom eller i utkanten av
bebyggelse som ej är direkta vistelseytor, varför förändringen till förskolgård
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påverkar användningen minimalt. Den kan innehålla allt från skogbeklädda berg
till öppna och väl skötta gräsytor. Den gemensamma nämnaren är att de är gröna
ytor som inte har vistelse som huvudfunktion. De är ofta viktiga
stadsbyggnadselement med en visuell funktion snarare än en praktisk. Områdets
befintliga visuell funktion som ”övrig närnatur” bedöms fortsättningsvis kunna
finnas. Då grönområdet kommer att kräva viss skötsel och möjlighet att utveckla
ytan med tillägg av parkkaraktär (t.ex. utegym) planläggs marken som parkmark.
Dagvatten
Dagvattenåtgärder som planeras är rörmagasin för fördröjning av dagvatten från
västliga takytor och övriga västliga markytor. Torrdammar anläggs i kombination
med växtbäddar och makadammagasin för att fördröja och rena dagvatten från
gång- och cykelvägar, innergårdar och östliga takytor. Kapaciteten i nedströms
liggande dagvattenledningar kan behöva utökas.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten, avlopp och ledningar
Ett flertal befintliga VA-ledningar finns i anslutning till planområdet och flera av
kommunens ledningar är lokaliserade inom själva planområdet.
Beräkningar för planområdets VA-försörjning har utförts enligt kommunens
anvisningar, Svenskt vattens publikation P83 samt Svenskt vattens publikation
P110.
Befintlig kapacitet i dricksvattennätet bedöms vara tillräcklig. Befintligt
spillvattennät nedströms området bedöms dock vara överbelastat i dagsläget. En
ny spillvattenanslutning till Käppalatunneln planeras därför att anläggas i
Ellagårdsvägen, söder om planområdet. Denna möjliggör planerad exploatering
av kvarteren Strömmingarna, samtidigt som även ledningsnät belägna i
nedströms liggande områden avlastas. Den nya anslutningen planeras att vara i
drift innan byggnation i planområdet färdigställts.
Dimensionerande dricksvattenförbrukning har beräknats till ca 26 l/s, inkl.
släckvatten och dimensionerande spillvattenflöde har beräknats till ca 15 l/s.
Omläggning av befintliga ledningar inom området bör övervägas och åtkomst till
dessa behöver säkerställas i detaljplan. Ledningar som passerar över
Strömmingen 3 västerifrån måste läggas om. För övriga befintliga ledningar bör
omläggning övervägas.
Värme
Fjärrvärmenätet i Täby håller i dagsläget på att byggas ut. Anslutning till området
avses ske och ska samordnas mellan exploatörerna och ledningsägarna.
El
Nya ledningsdragningar till kommande bebyggelse och verksamheter ska ske.
Eventuell omläggning av befintliga elledningar kan komma att ske. Det har
identifierats ett behov av två nätstationer inom eller i anslutning till området. Ett
E-område lokaliseras längs Stockholmsvägen i planområdets norra del och
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befintlig nätstation på andra sidan järnvägen byggs ut inom gällande detaljplan
för att möjliggöra utbyggnad av nödvändig infrastruktur.
Avfall
Kvarter 1 löser sophanteringen från Stockholmsvägen via miljörum. Kvarter 2
möjliggör sophantering med behållare under mark alternativt soprum mot
Stockholmsvägen. Planförslaget har sophantering inom det rekommenderade
maxavståndet på 50 meter för alla boende.
ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖREBYGGA STÖRNINGAR OCH RISKER
Risk
Planområdet angränsar direkt till Roslagsbanan, varför risker från denna har
utretts i planprocessen. På andra sidan om Roslagsbanan (ca 90 meter från
planområdets gräns) finns även panncentralen Galten, vilken är klassad som
tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet av typen B. Även risker från denna
verksamhet mot planområdet har beaktas i riskanalysen.
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag
genom att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan
komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras
så att en acceptabel säkerhet uppnås. Riskanalysen utgör underlag för den nya
detaljplanen.
Identifierade risker förknippas med närheten till Roslagsbanan och utgörs av
scenarion innefattande tågbrand samt urspårning. Utifrån dessa risker har
beräkningar av möjliga konsekvensområden vid händelse av olycka genomförts.
Beräkningarna påvisar konsekvensområden om ca 10 meter för tågbrand,
respektive ca 17 meter för urspårning.
För att hantera identifierade risker föreslås att ytor mellan planerad bebyggelse
och Roslagsbanan, inom ett avstånd om 17 meter från närmaste spårmitt ska
utformas så att den inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta säkerställs
bland annat med placering av kvartersgatan med cykel- och bilpoolsparkeringar
samt med ett grön-blått system som är till dagvattenhantering. Urspårningsskydd
ska anläggas mellan förskolegård och Roslagsbanan, för delar inom 17 meter från
närmaste spårmitt.
Utifrån genomförd analys kan det konstateras att planerad bebyggelse kan
genomföras utifrån föreslagen bebyggelsestruktur. Dock ska säkerhetshöjande
åtgärder vidtas i form av utformning av ytor mellan planerad bebyggelse och
Roslagsbanan, vilka ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse, samt
anordnande av skydd mot urspårning längs med förskolegården. Om dessa
riskreducerande åtgärder vidtas bedöms risken mot planområdet, förorsakad av
närheten till Roslagsbanan vara acceptabel.
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Detaljplanen säkerställer med en skyddsbestämmelse att urspårningsskydd ska
uppföras mot Roslagsbanan på förskolegården. Bebyggelsen kan inte placeras
närmare riskrekommendation 17m från spårmitt eftersom området är reglerat så
att marken antingen inte får förses med byggnad eller endast får förses med
komplementbyggnad. Bestämmelsen om markens anordnande (n2) reglerar
dessutom att marken inom 17 m från spårmitt ska anordnas så att det inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
Vad gäller panncentralen Galten så beräknas haltbidraget av PM10 och NO2 vara
mycket litet i marknivå och taknivå vid planerad bebyggelse. Haltbidraget från
panncentralen av PM10 är försumbart i marknivå inom planområdet.
En utredning av klagomål från närboende vad gäller lukt, buller och partiklar från
panncentralen har utförts. Utredningen bygger på registrerade ärenden hos den
lokala tillsynsmyndigheten de senaste 15 åren. Endast ett fåtal ärenden finns
registrerade och inget av klagomålen har bedömts utgöra risk för människors
hälsa eller miljön. Någon ytterligare riskutredning behöver inte utföras.
Buller
Den planerade bebyggelsen utsätts för buller från vägtrafiken på
Stockholmsvägen och Attundavägen och buller från spårtrafiken på Roslagsbanan
samt visst industribuller. Ljud från lekande barn på förskolegården kommer
också uppstå, men är något som inte regleras av riktvärden. Vid fasaderna mot
Attundavägen och Stockholmsvägen blir ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A) och
mot Roslagsbanan 60 dB(A). Mycket stor hänsyn har tagits till trafikbullret vid
utformningen av byggnaderna och trafikbullerförordningen kan uppfyllas och
bostäder med hög ljudkvalitet kan byggas.
En utformningsbestämmelse på plankartan säkerställer att minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad större än 35 kvadratmeter vid bostadsbyggnadens
fasad mot Stockholmsvägen eller Attundavägen ska orienteras mot en sida där 55
dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och mot en sida där 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden har
införts. Bestämmelser om lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter finns
också (v1, v2) för att reglera att enkelsidiga lägenheter vid fasad där ekvivalenta
bullernivåer ligger mellan 61-65 dBA ska vara högst 35 kvadratmeter och i linje
med gällande trafikbullerförordningen.
Alla lägenheter kan få tillgång till gemensam uteplats och gård med högst 70
dB(A) maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå.
När det gäller industribuller från panncentralen Galten så visar
bullerutredningen vilka delar av byggnaderna som klarar zon A respektive zon B.
Bostäderna som har högst 45 dB(A) industribuller vid fasad uppfyller kraven för
Zon A. Bostäderna som har 46-50 dB(A) vid någon del och högst 40 dB(A) vid
resterande delar uppfyller kraven för Zon B.
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Bebyggelsen i kvarteret Strömmingen kommer att medföra att visst
vägtrafikbuller reflekteras mot villabebyggelsen på västra sidan av
Stockholmsvägen. Dock kommer den högsta tillåtna hastigheten på
Stockholmsvägen att sänkas från 50 till 40 km/h, vilket minskar bullernivåerna.
Det reflekterade ljudet blir dock betydligt lägre än direktljudet. Påverkan
på/minskningen av de ekvivalenta ljudnivåerna blir dock försumbar < 1 dB(A).
Sammantaget kommer det inte upplevas någon skillnad före och efter
utbyggnaden.
Med föreslagen byggnadsutformning och lägenhetsplanlösning kan bostäder med
god ljudkvalitet erhållas. Aktuella riktvärden enligt Trafikbullerförordningen
2015:216 och Boverkets vägledning för industribuller innehålls.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktvärden för lågfrekvent buller inomhus
(ekvivalent ljudnivå). Det finns dock inga riktvärden som gäller utomhus. Frågan
kommer därför att hanteras i det ”tekniska samrådet” i samband med
bygglovsprövningen.
Förskolans utevistelseytor får på grund av trafikbullret ekvivalentnivån högst 55
dB(A) och maximalnivån lägre än 70 dB(A) på hela ytan samt lägre än 50 dB(A)
ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå på stor del av ytan. Detaljplanen
säkerställer med skyddsbestämmelser att bullerskärm ska uppföras mot
bullerkällorna runt förskolegården.
Luft
SLB-analys har utfört spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och
kvävedioxid (NO2) år 2025 inom planområdet samt utrett eventuell påverkan
från panncentralen Galten.I nuläget klaras miljökvalitetsnormen för PM10 till
skydd för människors hälsa i hela planområdet. Miljökvalitetsnormen för PM10
beräknas även kunna klaras över hela planområdet 2025.
I nuläget klaras miljökvalitetsnormen till skydd för hälsan NO2 i hela planområdet. Till år 2025 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till
följd av skärpta avgaskrav. Miljökvalitetsnormen för NO2 beräknas därmed
kunna klaras över hela planområdet även 2025. Vid utbyggnad enligt
planförslaget år 2025 beräknas även att miljökvalitetsmålen för PM10 och NO2,
klaras i hela planområdet.
Haltbidraget av PM10 och NO2 från panncentralen Galten beräknas vara mycket
litet i marknivå och taknivå vid planerad bebyggelse. Haltbidraget från
panncentralen av PM10 är försumbart i marknivå inom planområdet.
Den förhärskande vindriktningen i Stockholmsområdet är sydliga till västliga
vindar. Planområdet ligger väst till nordväst om panncentralen Galten, vilket
medför att rökgaserna förs mot planområdet vid ostlig till sydostlig vind. Detta
innebär att planområdet ligger geografiskt bra i förhållande till panncentralen.
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Dagvattenhantering
I dagvattenutredningarna presenteras dimensionerande flöden före och efter
nyexploatering, erforderliga fördröjningsvolymer utifrån Täby kommuns krav
samt föroreningsbelastning. Principiella fördröjningsåtgärder och
reningslösningar för planområdets planerade situation presenteras för lokal och
hållbar dagvattenhantering. Utredningen avser att uppfylla krav enligt Checklista
för dagvattenutredningar (Täby kommun, 2017).
Dagvattenåtgärder som rekommenderas är rörmagasin längs Stockholmsvägen
för fördröjning av dagvatten från västliga takytor och övriga västliga markytor.
Ytliga torrdammar anläggs för att fördröja dagvatten inom gårdar. Trafikytor och
parkeringsytor planeras att renas genom växtbäddar. För att rena dagvatten som
avrinner från trafik- och parkeringsytor anläggs växtbäddar till en area av cirka
140 m2. Att anlägga större växtbäddsytor medför endast marginellt ökad
reningsgrad, vilket inte anses ekonomiskt försvarbart. Växtbäddarna planeras i
serie med ett makadammagasin under lokalgata i östra delen av planområdet.
Dessa ytor bildar tillsammans ett så kallat grönblått system
(föroreningsreducerande växtbäddar tillsammans med fördröjande
makadammagasin). Cykelparkeringar i öst anläggs med gröna tak. Övriga tak
anläggs inte med gröna tak, då takvatten fördröjs och renas genom de föreslagna
lösningarna rörmagasin och makadammagasin. Flöden från den norra
skogsmarken fördröjs också genom makadammagasinet.
För hantering av skyfall planeras omväxlande cykelparkeringar och växtytor längs
planområdets östra gräns. För hantering av 100-årsregnet krävs en volym av
cirka 360 m3 inom bebyggelseområdet, vilka fördröjs inom kontrollerade
översvämningsytor, främst i nedsänkta grönytor men även på angränsande
trafikytor och cykelparkeringar. Genom föreslagna dagvattenlösningar kan
området omhänderta ett 100-årsregn, varför andra skyddsåtgärder för
Roslagsbanan inte bedöms krävas. Avrinning från skogsområdet norr om
bebyggelsen kommer till största delen inte att belasta bebyggelseområdet.
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Figur: Avrinningsvägar inom området och externt med planerad höjdsättning av kantsten mot
Stockholmsvägen.

Avledning från det norra skogsområdet går mot sydost och avleds österut via en
dagvattentrumma under Roslagsbanan. I skogsområdet kommer
avrinningsvägarna i hög grad bestå, då skogen har större naturlig
fördröjningskapacitet och kan tillåtas att översvämmas i lokal lågpunkt (figur
nedan).
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Figur: Höjdkurvor inom skogspartiet tyder på en generell ytavrinning mot sydost.

Inom planområdets östra del planeras för nedsänkta fördröjningsåtgärder som
avser att skydda Roslagsbanan från översvämningar (vid hundraårsregn). I
planområdesgräns mot Roslagsbanan kommer ytor för dagvattenhantering och
ytor för kontrollerad översvämning anordnas som säkerställer att ett regn med
100 års återkomsttid ska kunna omhändertas genom ytlig fördröjning inom
området. Marken i förskolegården anordnas med ytor för dagvattenhantering och
det regleras att vidare avrinning av dagvatten ska ske åt sydost och mot
egenskapsområden där n2 planbestämmelsen gäller.
Föreslagna dagvattenåtgärder inom bebyggelseområdet redovisas nedan. Även
dagvatten från förskolegården kommer att omhändertas i fördröjningslösningar
placerade längs Roslagsbanan.
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Figur: Skiss över föreslagna dagvattenåtgärder inom utredningsområdet, samt föreslagna skelettjordar på
kommunens mark.

Projekteringen av utredningsområdet med hänsyn till höjdsättningen är inte klar
och därmed kan inte specifika plushöjder fastslås i detaljplanen. Kommunen
kommer dock att projektera och anlägga allmän platsmark. Kommunens
principer för höjdsättning av trottoar mot Stockholmsvägen framgår av
kommunens tekniska handbok och kommer följa sektionen som visas i
nedanstående figur.
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Figur: Sektion Stockholmsvägen

För att säkerställa att vatten från ett 100-årsregn inte blir stående mot byggnader
eller rinner ner i underliggande garage krävs särskild uppmärksamhet vid
bygglovsprövningen. Enligt BBR regleras lutningar eller andra anordningar för
uppsamling och avledning av dagvattnet så att externt dagvatten inte avrinner in
på området och riskerar skada planerade byggnader. Marken inom 17 meter från
närmaste spårmitt längs med bebyggelsen kommer anordnas med ytor för
dagvattenhantering och ytor för kontrollerad översvämning som säkerställer att
ett regn med 100 års återkomsttid ska kunna omhändertas genom ytlig
fördröjning inom planområdet. Bebyggelsen längs med järnvägen är dock
placerad ca 19,5 meter från närmaste spårmitt så det finns utrymme för lutningar
och anordningar för uppsamling och avledning av dagvattnet från planerade
byggnader, t.ex. trottoar på kvartersmark som lutar mot kvartersgatan.
Dagvattenstrategins krav om att halva ytan ska vara grön uppnås inte inom
fastighetsavgränsningarna, vilket beror på planområdets smala bredd och
sluttande mark österut. Sett till hela området och grönområdet i norr uppfylls
dock kraven. Med rekommenderade reningslösningar kommer en exploatering
av utredningsområdet inte att försämra ekologisk eller kemisk status för
recipienten Stora Värtan och bedöms heller inte påverka målet att uppfylla
miljökvalitetsnormer för recipienten.
För att säkerställa grundvattenförhållanden inom utredningsområdet
rekommenderas att en hydrogeologisk utredning utförs i samband med
detaljprojektering.
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HANTERING AV RIKSINTRESSEN
Roslagsbanan är av riksintresse för järnväg vilket innebär att den ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningen. Detaljplanen bedöms inte skada riksintresset utan snarare öka
användandet av järnvägen med anledning av förslaget om en ny stadsdel i det
kollektivtrafiknära läge samt att området för järnvägsändamål kommer utökas
och bli större.
GESTALTNINGSPROGRAM
Ett gestaltningsprogram har upprättats och syftar till att säkerställa och
konkretisera grundläggande gestaltningsfrågor i planområdet för Strömmingen 17 m.fl.
Gestaltningsprogrammet ska:
• Vara vägledande för detaljplanen samt säkerställa en hög nivå från idé till
genomförandet av planen.
• Precisera en fysisk form som reflekterar visionen för planområdet
framtagen av Täby kommun och exploatörerna.
• Möjliggöra att alla berörda parter får en gemensam bild av de
gestaltningsmässiga intentioner som arbetats fram under
detaljplaneprocessen.
• Fungera som styrning och vägledning vid gestaltningsfrågor under
bygglovsprövning.
• I det fortsatta arbetet kan mindre förändringar men med bibehållen
kvalitetsnivå komma att göras.
PLANBESTÄMMELSER PÅ PLANKARTAN
Preciseringar av bestämmelser
Användningsbestämmels
er
TORG

GATA

NATUR
B

Förklaring/syfte
Allmän plats.
Bestämmelsen syftar till att reglera ytan som torg.
Allmän gata.
Stockholmsvägens östra del blir bredare för att få plats med
gatusektionen, dvs en gångbana och
möbleringszon/angöringsficka. Detta syftar till att angöra
planområdet och säkerställa genare och tillgängliga
kopplingar mellan Ella gård och centrala Täby.
En stor del av det befintliga grönområdet i norr planläggs
som natur för att bekräfta nuvarande markanvändning
Kvartersmark för bostäder.
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Bestämmelsen säkerställer att centrumverksamheter ska
finnas i bottenvåningen så att det nya publika får goda
förutsättningar att bidra till stadslivet. Denna bestämmelse
kompletteras med en e2 och e3 bestämmelse som preciserar
minsta storleken i byggnadsarea.
Bestämmelsen möjliggör för att det får finnas
centrumverksamheter i bottenvåning. Bestämmelsen
används för att detaljplanen ska kunna tillgodose framtida
behov om flera lokaler.
Bestämmelsen möjliggör för att skola i form av förskola ska
byggas i bottenvåning och får byggas i våning ett.

C1

C2
S1

Bestämmelsen möjliggör en utökning av området för
järnvägsändamål (Roslagsbanan).

T1

Egenskapsbestämmelser
för kvartersmark

e1

e2

e3

e4

Sida 55 av 68

Förklaring/syfte
Största bruttoarea för fristående komplementbyggnad är
25 kvm med en högsta nockhöjd på 4 meter. Högst 10% av
marken får tas i anspråk för komplementbyggnad.
Egenskapsbestämmelsen syftar till att effektivisera
markanvändningen med en för områdets karaktär rimlig
exploatering för komplementbyggnader som inte
begränsar möjligheterna till en grön bostadsgård med
effektiv dagvattenhantering samt tydliggöra vad som
gäller för varje bostadsgård.
Minsta byggnadsarea för centrumändamål är 75
kvadratmeter. Egenskapsbestämmelsen reglerar minsta
byggnadsarea för centrumändamål och kombineras med
användningsbestämmelse C1 för att säkerställa
möjligheterna för en levande bottenvåning mot torget.
Minsta byggnadsarea för centrumändamål är 200
kvadratmeter. Egenskapsbestämmelsen reglerar minsta
byggnadsarea för centrumändamål och kombineras med
användningsbestämmelse C1 för att säkerställa
möjligheterna för en levande bottenvåning mot torget.
Minsta bruttoarea för förskoleändamål är 1000 kvm inom
användningsområdet. Denna egenskapsbestämmelse
reglerar minsta bruttoarea för förskoleändamål och syftar
till att säkerställa att förskolan ska bli tillräckligt stor för
att kunna tillgodose behovet av offentlig service i
närområdet.
Prickmark betyder att marken inte får förses med byggnad
och syftar till att i viss del reglera byggnadernas placering
och begränsa markens utnyttjande samt bidra till att en
stor del av marken ska kunna möjliggöra infiltration av
dagvatten. Utstickande balkonger tillåts kraga ut
maximalt 2 meter från fasadliv.
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p1

f1

f2

f3

f4

Marken inom 10 meter från järnvägsspåret får endast
förses med cykeltak, cykelgarage, bullerplank och
urspårningsskydd. Övrig korsmark får endast bebyggas
med komplementbyggnad, bullerplank, urspårningsskydd
och utstickande balkonger som kragar ut maximalt 2
meter från fasadliv.
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan reglerar
höjd på byggnader och anges i meter över nollplan på
grund av områdets mycket oregelbundna
markförhållanden. Bebyggelsens höjd regleras med
nockhöjdsbestämmelse inom respektive byggrätt. Där
husen har sadeltak har minsta takvinkel reglerats för att
säkra att det inte byggs fler antal våningar än tänkt.
Bestämmelsen reglerar att takvinkeln får vara mellan
angivna gradtalen och syftar till få ett varierat taklandskap
i området som även anses ansluta till befintliga
karaktärsdrag av småhusbebyggelsen i väster.
Bestämmelsen reglerar byggnaders placering mot
Attundavägen och Stockholmsvägen. Detta görs så att
husen möter gatan och skapar ett tydligt och förstärkt
gaturum. I kombination med utformningsbestämmelsen
som reglerar att huvudentréer placeras mot gatorna bidrar
den till flera sinnesintryck och en befolkad och
trivsammare stadsmiljö med “ögon på gatan”.
Bestämmelsen reglerar att balkonger inte får kraga ut från
fasadliv. Detta görs för att säkerställa att detta hus som är
en del av projektets stadsfront mot Attundavägen och
brofästet ska få en tydlig formgivning.
Bestämmelsen reglerar att balkonger får kraga ut
maximalt 0,3 meter från fasadliv och inte placeras lägre
än 4,6 meter över allmän plats. Detta syftar till att uppnå
ett väl definierat stadsrum med tydlig formgivning och
möjliggöra för passage av driftfordon mm. Bestämmelsen
möjliggör dessutom undantag för eventuella enstaka
markörer av entréer eller hushörn i varje huskropp där en
balkong får kraga ut maximalt 1,2 meter från fasadliv.
Bestämmelsen reglerar byggnadstypen i norra delen av
planområdet och säkerställer att en del ska bebyggas med
radhus och som ansluter till karaktärsdragen från
befintliga småhusområdet i det befintliga småhusområdet
väster om planområdet.
Bullerskärm ska utformas genomsiktligt. Bestämmelsen
reglerar bullerskärmens utseende och syftar till att
säkerställa områdets fortsatta öppenhet mot omgivningen
så att det fortsättningsvis ska ha en liknande funktion som
idag och förskolegårdens visuella kopplingar till
omkringliggande område.
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f5

f6

f7

f8

Flerbostadshusens fasader mot
Stockholmsvägen och
Attundavägen ska utformas
med tydligt markerade
bottenvåningar och
bottenvåningens höjd ska vara
minst 3,6 meter hög
Minst hälften av
bostadsrummen i varje bostad
större än 35 kvadratmeter vid
bostadsbyggnadens fasad mot
Stockholmsvägen eller
Attundavägen ska orienteras
mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden och mot
en sida där 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids mellan
kl. 22.00 och 06.00 vid
fasaden.
b1
b2
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Den sammanlagda byggnadsytan mot Stockholmsvägen
ska delas in i minst två byggnadsenheter som ska särskilja
sig från varande avseende materialval och/eller
fasadutformning. Detta görs för att tillskapa en varierande
stadsmiljö.
Planbestämmelsen reglerar takvinkeln mot
Stockholmsvägen undantaget takkupor och frontespiser
samt fasadlängden som får upptas av takkupor och
frontespiser. Bestämmelsen syftar till att skapa en upplevd
skala av 3 våningar längs kvarter 2 där taket inkorporeras
i den översta våningen. Undantaget är hörnet mot torget.
Planbestämmelsen syftar till att öka möjligheterna till en
levande och varierad en levande, varierad och händelserik
stadsmiljö.
Bestämmelsen syftar till att sänka den upplevda skalan för
flerbostadshusen med kortsida mot Stockholmsvägen i
kvarter 1 till tre bostadsvåningar genom ett indrag görs för
den fjärde bostadsvåningen mot allmän
gata. Bostadsvåning är den våning som inreds med
bostäder. Vindsvåning är avsedd att anordnas för förråd.
Planbestämmelsen gäller för hela planområdet och syftar
till att säkerställa projektets gestaltningsidé med tydligt
markerade bottenvåningar. Bestämmelsen säkerställer i
kombination med användningsbestämmelsen C1 och C2 att
det ska finnas en aktiv och levande bottenvåning. Minsta
våningshöjd införs för flerbostadshusens bottenvåning
och syftar till en reglering för bra förutsättningar för alla
typer av verksamheter att etablera sig i området samt
möjligheten att omvandla delar av bottenvåningen till
lokaler om behovet uppstår.

Bestämmelsen säkerställer att gällande
trafikbullerförordningens riktvärde klaras för de nya
bostäderna.

Marken får byggas under med planterbart bjälklag. Detta
möjliggör att gårdar med vegetation kan skapas.
Marken får byggas under(över) med planterbart bjälklag.
Detta möjliggör att gårdar med vegetation kan skapas och
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v1

v2

n1

n2

n3

Parkering till bostäder för
motorfordon ska anordnas i
garage. Cykelparkering samt
bilpoolsparkering och
besöksparkering får anordnas
utomhus.

m1

att även komplementbyggnader kan uppföras.
Markandelen som får upptas av komplementbyggnader
regleras av e1.
Bestämmelsen reglerar att enkelsidiga lägenheter vid
fasad där ekvivalenta bullernivåer ligger mellan 61-65 dBA
ska vara högst 35 kvadratmeter och i linje med gällande
trafikbullerförordningen.
Bestämmelsen reglerar att enkelsidiga lägenheter vid
fasad där ekvivalenta bullernivåer ligger mellan 61-65 dBA
ska vara högst 35 kvadratmeter och i linje med gällande
trafikbullerförordningen.
Marken ska anordnas med en yta för dagvattenhantering
som har en fördröjningsvolym på minst 3 kubikmeter på
varje innergård. Bestämmelsen syftar till att säkerställa en
effektiv dagvattenhantering i varje innergård.
Marken inom 17 meter från närmaste spårmitt ska
anordnas med en yta för dagvattenhantering som har en
sammanlagd fördröjningsvolym på minst 110 kubikmeter,
ytor med en sammanlagd kontrollerad
översvämningsvolym på minst 345 kubikmeter samt
gårdsgata, parkering och plantering. Bestämmelsen syftar
till att säkerställa en effektiv dagvatten- och
skyfallshantering och att området inte ska uppmuntra till
stadigvarande vistelse.
Marken ska anordnas med ytor för dagvattenhantering.
Vidare avrinning av dagvatten ska ske åt sydost och mot
egenskapsområden där n2 planbestämmelsen gäller.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa en effektiv
dagvatten- och skyfallshantering och att dagvattnet från
förskolegården avrinner åt sydost och inte mot lågpunkten
i norr.
Denna egenskapsbestämmelse syftar till att effektivisera
markanvändningen och minska hårdgjord yta på
kvartersmark samt minska ett potentiellt negativt visuellt
intryck som en lång rad markparkeringar längs
Roslagsbanan kan skapa.
Bestämmelsen reglerar att körbar förbindelse inte får
anordnas mot allmän plats.
Bestämmelsen reglerar att urspårningsskydd mot
Roslagsbanas ska anordnas för att säkerställa att en
godtagbar miljö ur risksynpunkt ska kunna uppnås för
förskolegården. Bestämmelsen anger att en minst 1,5 hög
skyddsmur ska uppföras i obrännbart och
ljudabsorberande material och ska ha en hållfasthet som
kan stå emot ett urspårat järnvägsfordon.
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Bullerskärm med en höjd av minst 2 meter över rälsens
överkant och minst 2 meter över anslutande marknivå ska
anordnas. Bestämmelsen säkerställer att en bra
utomhusmiljö ur bullersynpunkt kan åstadkommas i
förskolegården. Kombineras med f5
egenskapsbestämmelsen om bullerskärmens utformning
och utseende.

m2

Byggnader ska grundläggas och
utformas så att maximal
stomljudsnivå i sovrum ej
överskrider 30 dB(A) SLOW
vid tågpassage
Byggnader ska grundläggas och
utformas så att komfortvägd
vibrationsnivå i bostadsrum ej
överskrider 0,4 mm/s vid
tågpassage
Administrativa
bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år
från den dagen planen vinner
laga kraft.
a1

a2

u

g
Tredimensionell
fastighetsbildning ska vara
möjlig inom planområdet
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Bestämmelsen syftar till att skydda mot störningar.

Bestämmelsen syftar till att skydda mot störningar.

Förklaring/syfte
Genomförandetid är en administrativ bestämmelse som
anger den tidsrymd inom vilken detaljplanen är tänkt att
genomföras.
Marklov krävs även för markåtgärder som försämrar
markens genomsläpplighet. Bestämmelsen syftar till att
säkerställa att markens egenskaper kring
dagvattenhantering inte kommer att försämras på sikt.
Bestämmelsen reglerar att startbesked för bostäder och
förskolan inte får ges förrän skyddsmuren enligt m2 och
bullerskärm mot Roslagsbanan har uppförts. Detta
säkerställer att marken ska vara lämplig för den planerade
markanvändningen.
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för allmännyttiga
underjordiska ledningar samt reglera deras placering så att
de ska vara åtkomliga. Kombineras med prickmark.
Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata.
Bestämmelsen syftar till att säkerställa
gemensamhetsanläggning för trafik inom området så att en
utfartsväg för båda fastigheter kan skapas.
Bestämmelsen möjliggör för tredimensionell
fastighetsbildning.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
TIDSPLAN OCH GENOMFÖRANDETID
Preliminär tidplan
Samråd
4:e kvartalet 2018
Granskning 2:a kvartalet 2019
Antagande 4:a kvartalet 2019
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga
kraft.
Planens genomförande förutsätter kapacitetsökning för det befintliga kommunala
spillvattensystemet. Detta kan komma att påverka den tidpunkt då bebyggelse
inom kvartersmark kan uppföras.
ANSVARSFÖRDELNING OCH HUVUDMANNASKAP
Kommunen ska vara huvudman för all allmän platsmark (gator, torg, park, natur
m.m.) inom planområdet. Kommunen är också huvudman för allmänna vattenoch avloppsledningar i området.
Kommunalt huvudmannaskap innebär att kommunen ska äga allmän platsmark
samt ansvara för framtida drift och underhåll.
Marköverlåtelser för allmän platsmark regleras i exploateringsavtal som skall
vara tecknat mellan markägaren/byggaktör och kommunen senast i samband
med planens antagande. I exploateringsavtalet kommer ansvaret för projektering
och utbyggnad av områdets allmänna platser att regleras närmare.
Bebyggelse inom kvartersmark, inklusive eventuella gemensamhetsanläggningar,
genomförs och bekostas av respektive fastighetsägare. Det gäller även
infrastruktur som inte är allmän, såsom kvartersgator och vatten- och
avloppsledningar som inte är allmänna.
Inom planområdet planeras fjärrvärmeutbyggnad, vilken Eon svarar för.
Kommunen kommer sedan att äga fjärrvärmenätet.
GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT, SERVITUT
Servitut, ledningsrätt, nyttjanderätter och gemensamhetsanläggningar
Inom, eller i anslutning till planområdet, finns befintliga servitut. Dessa kan i
vissa fall behöva ändras eller upphävas vid genomförande av detaljplanen.
Fastighetsägarna avser att lägga om befintliga allmänna VA-ledningar i ett nytt
läge. Områden som ska vara tillgängliga för allmänna VA-ledningar läggs ut som
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”u-område” i detaljplanen. Rätten för ledningar säkerställs genom avtalsservitut
eller ledningsrätt.
För att säkra Ellevios rätt att anlägga, bibehålla och förnya tekniska anläggningar
tillskapas ett E1- område i plankartan som lokaliseras i grönområdet i norr och i
anslutning till allmän gata. Rätten ska säkerställas genom ledningsrätt,
avtalsservitut eller arrende, alternativt genom eget ägande av separat fastighet för
tekniska anläggningar. Ledningsrätt tillskapas genom ledningsrättsförrättning
hos lantmäterimyndigheten.
Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggningar kan om så bedöms lämpligt bildas för parkeringar,
kvartersgator, gång- och cykelvägar, grönytor, vatten- och avloppsledningar samt
dagvattenanläggningar m.m. inom kvartersmark.
AVTAL OCH PLAN- OCH GENOMFÖRANDEEKONOMI
Ramavtal och Exploateringsavtal
Ett ramavtal, daterat 2018-04 har träffats mellan kommunen och ägarna till
fastigheterna Strömmingen 1-7. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige 18-0319, § 25 och reglerar bland annat hur samarbetet kring upprättande och
genomförande av detaljplanen ska bedrivas.
Exploateringsavtal Ramavtalet ersätts av ett exploateringsavtal kommer att
träffas mellan Täby kommun och Riksbyggen ekonomisk förening samt mellan
Täby kommun och Besqab projektutveckling AB för de båda aktörernas
markinnehav i samband med detaljplanens antagande. Exploateringsavtalet ska
ersätta det ramavtal som är tecknat och reglerar tekniska, juridiska och
ekonomiska frågor i samband detaljplanens genomförande.
Avtalet ska reglera villkor för marköverlåtelser som avseende allmän platsmark
och kvartersmark som i och med detaljplanens genomförande byter ägare för
områdets utbyggnad. Områdets fastighetsägare har kostnadsansvar för
iordningställande av allmän platsmark och allmänna anläggningar som i
huvudsak är till gagn för ny bebyggelse inom kvartersmark. Avtalet reglerar även
de ledningar som behöver flyttas till följd av detaljplanen.
AVGIFTER, INLÖSEN, ERSÄTTNING
Villkor för marköverlåtelser mellan kommunen och de i detaljplanen ingående
fastigheterna regleras i exploateringsavtal.
Anläggningsavgifter för vatten- och avlopp erläggs enligt för var tid gällande VAtaxa.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER
Fastighetsbildning, anläggningsåtgärd och rättigheter
Fastighetsbildning
Detaljplanens genomförande förutsätter att en mängd fastighetsbildningsåtgärder genomförs. Bildande av tredimensionella fastigheter eller utrymmen kan
komma bli aktuellt.
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Karta, röd yta blir kvartersmark, blå yta blir allmän platsmark.

Allmän plats
Kommunen får genom detaljplanen rätt att lösa in mark för allmän plats. Sådan
mark avses överföras från enskilt ägda fastigheter till fastigheten Ella gård 4:1 och
Ella gård 3:2 genom fastighetsreglering. Enskilt ägda fastigheter som berörs av
detta är Strömmingen 1, Strömmingen 2, Strömmingen 3, Strömmingen 4,
Strömmingen 5, Strömmingen 6 och Strömmingen 7. Överenskommelser och
ansökan om fastighetsreglering avseende allmän plats inom dessa fastigheter
kommer utgöra bilagor till områdets exploateringsavtal.
Kvartersmark
Ett delområde av de kommunägda fastigheterna Ella gård 4:1 läggs ut som
kvartersmark och föreslås överföras genom fastighetsreglering till fastigheten
Strömmingen 7. De delar av fastigheterna Ensta 3:1, Ensta 3:2 och Ella gård 3:2
(Täby kommun) samt det delområde av fastigheten Roslags-Näsby 2:1 (SL) som
läggs ut som kvartersmark, avses överföras genom fastighetsreglering till
Strömmingen 1, eller annan lämplig fastighet. De delar av fastigheterna
Strömmingen 1, Strömmingen 2 och Strömmingen 3 som läggs ut som
kvartersmark, avses överföras genoms fastighetsreglering till Roslags-Näsby 2:1.
Allmänt
Fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och anläggningsåtgärder kan ske efter det att
beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft. Förrättningskostnaderna
debiteras efter en av staten fastställd taxa. Ansökan ställs skriftligen till
Lantmäterimyndigheten i Täby kommun, 183 80 Täby.
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EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR TÄBY KOMMUN
Plankostnader
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.
Kostnader för allmän plats och allmänna anläggningar
Belastningen på ett redan hårt ansträngt spillvattenledningsnät ökar och åtgärder
för att åstadkomma utökad kapacitet utanför planområdet krävs.
Det kommer sannolikt att krävas endast begränsade kommunala investeringar i
form av gatu- och va-anläggningar i samband med genomförandet av detaljplaneprojektet. Enligt exploateringsavtal som ska tecknas har fastighetsägarna tagit på
sig ansvaret för att bekosta de åtgärder på allmän plats och allmänna
anläggningar som erfordras för den planerade exploateringens genomförande.
Behov av kompletteringar av VA-ledningsnätet kommer med stor sannolikhet att
behövas. Framkommer det att sådana kompletteringar samt eventuella
kompletteringar av andra allmänna anläggningar är nödvändiga behöver
kostnaden för dessa utredas vidare och föras in i kommunens budgetarbete.
Gatukostnadsersättning
Fastighetsägarna inom planområdet bekostar åtgärder på allmän plats som
behövs för detaljplanens genomförande i enlighet med gatukostnadsreglerna i
Plan- och bygglagen och regleras i exploateringsavtal.
VA avgifter
Anläggningsavgift för VA tas ut enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.
Markintäkter
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.
Medfinansieringsersättning
En intäkt i form av medfinansieringsersättning för den värdeökning som antas
uppstå på fastigheter till följd av investeringar i statlig och mellankommunal
transportinfrastruktur 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.
SOCIALA KONSEKVENSER
En blandning av upplåtelseformer med både bostadsrätter och hyresrätter,
bostadstyper och bostadsstorlekar i ett område bidrar positivt till social
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hållbarhet. Att planera för lägenheter i ett småhusområde innebär positiva sociala
konsekvenser eftersom det möjliggör för fler möten mellan olika grupper av
befolkningen samtidigt som unga har möjlighet att stanna i Täby eller flytta hit.
Utbyggnaden av området skapar nya kopplingar till Täby Centrum och Tibble
som förbättrar tillgängligheten och skapar nya möjligheter till rörelse.
Ett tillskott på ca 300-400 nya bostäder innebär att fler människor rör sig till och
från kvarteret och därmed ökar tryggheten i området. Området öppnas även upp
och det finns möjlighet för fler att röra sig inom men också uppehålla sig i
området. Huskropparna mot Stockholmsvägen och Attundavägen ska i stor del
vara sammanbyggda och placeras parallellt med gatan för att skapa ett tydligt
gaturum samt utgöras av entréer till bostäder och lokaler som bidrar till flera
sinnesintryck och en befolkad och trivsammare stadsmiljö. Att se och bli sedd är
ett minimalt krav för människors välbefinnande och känsla av trygghet.
Föreslagen bebyggelse kommer med sina fönster och upplysta entréer, aktiva
bottenvåningar och den nya gångbanan att ersätta sju villatomter som ligger lägre
än gatan och möjliggöra det för flera att röra sig och bidra till en ökad
trygghetskänsla.
Förskolan skapar också förutsättningar för att området ska upplevas levande och
befolkas dagtid och möjliggör att fler familjer har nära till offentlig service.
MILJÖKONSEKVENSER/BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN
Konsekvenser av planens genomförande
Naturmiljö, buller, riskfrågor, vatten, markföroreningar
Delar av planområdet kommer att utsättas för trafikbuller från Roslagsbanan,
Stockholmsvägen och Attundavägen. I planarbetet har bullerfrågan utretts för
bostäderna och förskolan. Med föreslagen byggnadsutformning och
planbestämmelser kan bostäder med god ljudkvalitet erhållas. Aktuella
riktvärden enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 och Boverkets vägledning för
industribuller innehålls. Den nya bebyggelsen längs Stockholmsvägen kommer
fungera som en ”bullerskärm” mot den befintliga villabebyggelsen vad gäller
buller från Roslagsbanan.
Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år
2025 inom planområdet har utförts.
I nuläget klaras miljökvalitetsnormen för PM10 till skydd för människors hälsa i
hela planområdet. Miljökvalitetsnormen för PM10 beräknas även kunna klaras
över hela planområdet 2025. Detsamma gäller för NO2. Till år 2025 förväntas
utsläppen av kväveoxider från trafiken minska till följd av skärpta avgaskrav.
Miljökvalitetsnormen för NO2 beräknas därmed kunna klaras över hela
planområdet även 2025.
Vid utbyggnad enligt planförslaget år 2025 beräknas även att miljökvalitetsmålen
för PM10 och NO2, klaras i hela planområdet.
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Dagvattnet från området leds till stora Värtan som inte klarar god ekologisk
status. Inga ökade föroreningsmängder får därför inte ledas dit. Den
dagvattenutredning som gjort till detaljplanen visar att de krav som ställs på att
förebygga översvämning och recipientpåverkan uppfylls. Med rekommenderade
reningslösningar kommer en exploatering av planområdet inte försämra
möjligheterna att nå god ekologisk eller kemisk status för recipienten Stora
Värtan.
Ytor mellan planerad bebyggelse och Roslagsbanan, inom ett avstånd om 17
meter från närmaste spårmitt ska utformas så att den inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse. Urspårningsskydd ska anläggas mellan förskolegård och
Roslagsbanan, för delar inom 17 meter från närmaste spårmitt. Utifrån
genomförd analys kan det konstateras att planerad bebyggelse kan genomföras
utifrån föreslagen bebyggelsestruktur. Dock ska säkerhetshöjande åtgärder vidtas
i form av utformning av ytor mellan planerad bebyggelse och Roslagsbanan, vilka
ej ska uppmuntra till stadigvarande vistelse, samt anordnande av skydd mot
urspårning längsmed förskolegården. Om dessa riskreducerande åtgärder vidtas
bedöms risken mot planområdet, förorsakad av närheten till Roslagsbanan och
panncentralen Galten vara acceptabel.
Planförslagets norra del består av ett grönområde som planläggs som natur för
att bekräfta nuvarande markanvändning. I Täby kommuns grönplan är marken
utpekad som övrig natur med medelhöga rekreativa värden.
En markteknisk undersökning avseende geoteknik och innehåll av
markföroreningar har tagits fram. Jordproverna analyserades på tungmetaller
inklusive Hg (kvicksilver), alifater, aromater, PAH: er, BTEX samt förekomsten
av pesticider i vissa delar av planområdet som kan utgöra resterna av en äldre
villatomt med fruktträd.
Samtliga analyserade föroreningar hade halter under Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig mark (KM) förutom inom ett mycket begränsat område på
en villatomt, där några fordon stått uppställda en längre tid. Analyssvaren visade
där på ytliga (0-0,5 m) halter av PCB, bly och zink över (KM). Inga halter
överskred mindre känslig markanvändning (MKM). Föroreningen är ytlig och
kommer att avlägsnas innan schakt för exempelvis byggnader eller ledningar ska
utföras.
Några pesticider kunde inte påvisas inom planområdet.
Analysresultaten avseende de miljötekniska proverna visade även innehålla halter
av kobolt över KM. En lera ovan grundvattennivån kan naturligt innehålla halter
av kobolt över KM, vilket även andra provtagningar visat inom Täby kommun.
Den förhöjda halten kobolt i proverna är med största sannolikhet naturlig. Därför
krävs inga efterbehandlingsåtgärder för kobolt.
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Sammantaget kommer marken saneras enligt gällande riktvärden, vilket kommer
förbättra markmiljön i området samt minska risken för negativ påverkan på
grundvattenförekomsten Täby/Danderyd.
Grundvattenprovtagning har utförts i två ”miljörör” i planområdets östra del.
Analyserna visade på generellt låga halter föroreningar, men med något förhöjda
halter av vissa metaller (koppar, zink och arsenik) jämfört med de bedömningsunderlag som finns framtaget av SGU samt Havs- och Vattenmyndigheten. Då de
nya bostäderna kommer kopplas in på det kommunala Va-nätet utgör
grundvattnet inga risker för människor hälsa eller miljön.
Kulturmiljö
Placering och utformning av den planerade bebyggelsen utgår ifrån områdets
natur- och terrängförhållanden och har anpassats med en lägre skala längs
Stockholmsvägen mot befintlig villabebyggelse. Planen bedöms ta tillräcklig
hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur och kulturvärdena på platsen.
Detaljplanen och strukturen har anpassats efter Stockholmsvägens sträckning
som identifierats som värdefull ur kulturmiljösynpunkt. Detaljplanen skapar
dessutom förutsättningar så att vägens utformning kan utvecklas för att visa att
det är en historisk vägsträckning.
Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Tidigare var det nuvarande planområdet uppdelat i två delar och med var sin
planbeskedsutredning, Strömmingen 1-3 samt Strömmingen 4-7. Två olika
behovsbedömningar genomfördes under 2017 och 2016. Dessa utfördes enligt de
då gällande bestämmelserna om miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken samt
enligt förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB förordningen).
Slutsatsen av de två (oberoende av varandra) behovsbedömningarna var att de
inte antogs medföra betydande miljöpåverkan, och att några
miljökonsekvensbeskrivningar inte behövde upprättas.
Därefter bestämdes att slå ihop de två tidigare planområdena till ett planområde,
Strömmingen 1-7. Då ingen förändring av planens syfte eller omfattning gjorts i
samband med sammanslagningen har det bedömts att någon ny behovsbedömning (eller i detta fall strategisk miljöbedömning) inte behövde utföras.
Det vill säga detaljplanen för Strömmingen 1-7 antas inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Konsekvenserna av förändringarna i samband med den nya detaljplanen berör ett
antal miljöfrågor såsom buller, vibrationer, riskhänsyn, dagvatten,
grundvattenpåverkan och markföroreningar men dessa utredningar bedöms
kunna hanteras inom det ordinarie planarbetet.
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MEDVERKANDE
Detaljplanen har tagits fram av samhällsutvecklingskontoret på Täby kommun i
samarbete med Strategisk Arkitektur, Archus Arkitektur, Bergkranz Arkitekter,
How Arkitekter, Besqab Projektutveckling AB och Riksbyggen Ekonomisk
förening.

SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET
Polymenis Tsironas
Planarkitekt

Hampus Olesund
Exploateringsingenjör
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