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Detaljplan för fastigheten Brandsprutan 2 m fl, Näsbypark 
HANDLINGAR 

• Detaljplanekarta med bestämmelser, skala 1:1000, 2018-03-26 
• Planbeskrivning 2018-03-27 
• Dagvattenutredning 2015-11-06, WSP 
• Trafikbullerutredning 2018-03-25, WSP 
• Fastighetsförteckning 2018-03-19 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med planen är att bekräfta pågående skol-, kontors- och 
handelsverksamhet på fastigheten. Planförslaget innebär att markanvändningen 
ändras från att omfatta endast kontor till att även omfatta skola och handel. 
Skolans tomt utökas för att säkerställa tillgång till ytor för utevistelse med gröna 
kvalitéer. 
 
Planen upprättas med normalt förfarande enligt PBL 2010:900 före 2 januari 
2015.  

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 
Planen bedöms vara förenlig med 3, 4 och 5 kap i Miljöbalken.  

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i Nytorps Industriområde mellan Norrtäljevägen/E18 och 
Centralvägen i stadsdelen Nytorp och omfattar fastigheten Brandsprutan 2 och 
del av fastigheten Näsbypark 73:64. Planområdet avgränsas i norr av fastigheten 
Instrumentet 1, i öster av Nytorpsvägen, i söder av fastigheten Brandsprutan 1 
och i väster av del av fastigheten Näsbypark 73:64. Inom 
planområdet finns idag verksamheter för kontor, skola och restaurang med 
tillhörande parkering. 
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Ortofoto med planområdets läge markerat med orange färg.. 

Areal 
Planområdets areal är cirka 1,02Ha. 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Brandsprutan 2 ägs av Nytrorpsvägen Täby AB och Näsbypark 
73:64 ägs av kommunen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Planförslaget är i huvudsak förenligt med kommunens översiktsplan, ”Det nya 
Täby Översiktsplan 2010-2030”. I översiktsplanen är planområdet markerat som 
område med huvudsakligen arbetsplatser och det berörs inte av något av de 
större förändringsområden som pekas ut. Den tillkommande skolgården inkräktar 
delvis i område utpekat som ”större park- och naturområde”. Översiktsplanen 
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anger att det fram till år 2030 kommer att behövas 7 till 8 nya skolor med plats för 
300 yngre elever och en ny skola med plats för 500 äldre grundskoleelever.  
 
Området omfattas av förslag till fördjupad översiktsplan ”Täby stadskärna 2050”. 
Där föreslås ett stråk för cyklar i förlängningen av Nytorpsvägen parallellt med 
E18 mot föreslagna nya arbetsplatser vid trafikplats Roslags Näsby. Skogen 
bakom planområdet pekas ut som naturpark. 

Detaljplaner och fastighetsplaner 
Planområdet omfattas av detaljplan D141, laga kraft 1998-10-01, som anger 
markanvändningen kontor och parkering. Tillåten byggrätt är 10 000 kvm 
bruttoarea utöver garage. Tillåten totalhöjd för byggnad varierar mellan +19 och 
+33 meter ovan nollplanet. Den del av skogen som föreslås övergå till 
skolfastigheten omfattas av stadsplan S38 från 1957 som anger området som 
park. 
 
Det finns inte någon fastighetsplan som berör planområdet. 

Handlingsplan regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge 
Planområdet ligger inom utvecklingsområde som omfattas av ”Handlingsplan för 
regionala stadskärnan Täby centrum – Arninge” (2012), en del av en gemensam 
satsning för nordostkommunerna. 

Grönplan 
Täby kommuns grönplan ”Halva Täby grönt” visar visionen för kommunens park- 
och naturområden. Den redovisar skogsområdet direkt väster om planområdet 
som en naturpark med högt rekreativt värde. Planområdet inkräktar till mindre del 
i den utpekade naturparken. Enligt grönplanen är det önskvärt med ett nord-
sydligt grönt stråk genom naturparken och vidare norrut under E18. Grönplanen 
antogs av miljö- och byggnämnden (nuvarande stadsbyggnadsnämnden) 2005-
02-15. 

Bullerprogram 
Täby kommun antog ett bullerprogram 2009-10-20. I programmet finns inga 
ställningstaganden för hantering av buller för skolor och skolgårdar. 
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Dagvattenpolicy 
Inom Oxunda Vattensamverkan, ett samarbetsprojekt för vattenvård mellan 
kommunerna Täby, Sollentuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och 
Järfälla, har utarbetats en policy för hantering av dagvatten. Policyn anger mål för 
dagvattenhantering inom hela Täby kommun. Kommunstyrelsen fastställde den 
nu gällande dagvattenpolicyn i mars 2016. Policyn fastslår bland annat att 
dagvatten skall fördröjas och renas, gärna i ytliga och växtbevuxna anläggningar 
som berikar miljön, samt att hänsyn ska tas till hantering av extrema regn. 

Cykelplan för Täby kommun 
Täby kommun antog en cykelplan 2014. Planen har som mål att cyklandet ska 
öka i Täby. Här anges bl.a. mål för antal cykelparkeringar och standard på 
cykelbanor. 

Parkeringsstrategi för Täby kommun 
Täby kommun antog ”Parkeringsstrategi Täby kommun” den 10 december 2013. 
Dokumentet syftar till att åskådliggöra hur parkering kan medverka till ett robust 
transportsystem där det är enkelt att välja yt- och resurssnåla färdmedel. 

Kommunala beslut i övrigt 
Skolverksamhet, huvudsakligen för högstadium, har bedrivits inom fastigheten 
sedan 2005 genom flera tidsbegränsade lov som sökts varefter 
skolverksamheten har utökats. Det innebär att fastigheten sedan 2005 successivt 
har tagits i anspråk för skolverksamhet. Tre av loven gäller till och med 12 
december 2015, varav ett avser miljöstation, medan ett lov gäller till och med 4 
april 2018. År 2007 gavs permanent lov för en idrottsplan inom ett område 
planlagt för parkering. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 
Mark och vegetation  
De delar av planområdet som i dag disponeras av skolan är i princip helt bebyggt 
eller hårdgjort. Marken utgörs huvudsakligen av asfalterade ytor med inslag av 
betongplattor i anslutning till entréer. Några mindre planterade lövträd finns i 
planområdets norra del som fungerar som skolgård. En del av skolgården utgörs 
även av en inhägnad idrottsplan med ”idrottsmatta”. Utmed Nytorpsvägen finns 
träd- och buskplanteringar.  
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Väster om skolan finns en tallskog med inslag av gran och lövträd. Marken som 
ligger högt har delvis berg i dagen. Inom den del av skogen som ska bli skolgård 
har fem karakteristiska granar pekats ut och ges bevarandebestämmelse med 
krav på marklov för fällning. Inom denna del av planen införs dessutom ett 
generellt skydd för tallar med en stamdiameter över 20 cm mätt 1,3 m över 
marken. Motivet till skydden av både de utpekade granarna och det mer 
generella skyddet av tallarna är att skolgården ska ha en skogskaraktär som 
bidrar till den pedagogiska miljön. Mitt på skolgården finns ett område med färre 
och mindre tallar där kommunen vid platsbesök bedömde det lämpligt att skapa 
en öppen yta. 
 
I planområdets södra del föreslås att en mindre grönyta tas i anspråk för 
avfallshantering.  
 
Plankartan har bestämmelser som berör utformning av hårdgjorda ytor och ytor 
för vegetation, i syfte att fördröja dagvatten. Se även nedan under rubriken 
Skolgård. 
 
Friytor i närområdet 
Det anslutande skogsområdet väster om planområdet har höga rekreativa 
värden, men är bullerutsatt. Kommunen har enligt översiktsplanen önskemål om 
att utveckla grönstråk genom detta område. Områdets utsatthet för buller gör att 
det inte bör betraktas som komplement till skolgården utan att bullerskydd 
ordnas. Inom 250 meter österut nås Centralparken med stora gräsytor som kan 
användas av skolan för ordnade uteaktiviteter. 
 
 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom planområdet består huvudsakligen av berg och till viss del av 
sandig morän. 
 
Förorenad mark och radon 
Kommunen har idag inga uppgifter om föroreningar inom planområdet. Marken 
inom planområdet bedöms som så kallad normalriskmark vad gäller radon.  
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Gator och trafik 
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik 
Planområdet nås enkelt både till fots och med cykel eller bil.  
 

 
Ortofoto med planområdets tillgänglighet från närliggande busshållplatser (orange 
punkter) samt från hämt- och lämningsplats (orange punkt med vit kant). 
 
Direkt norr om planområdet finns gång- och cykelförbindelse under 
Norrtäljevägen/E18. En hämt- och lämningsplats för skolbarn finns norr om E18 
med direktförbindelse till gångpassagen under E18. En gång- och cykelväg finns 
utmed Centralvägen som ansluter till bostadsområden söder och öster om 
planområdet. Cykelväg saknas längs Nytorpsvägen men gatan har trottoar på 
västra sidan. Skolan har ett servitut för parkering och angöring norr om 
planområdet, här finns en bollplan som används som del av skolgården. Denna 
del nås direkt via en mindre trappa från befintlig gång- och cykelväg i norr. För att 
nå skolgården via denna trappa behöver en infart till parkeringsgarage korsas. 
Infarten och skolgården är idag åtskilda med ett plank som bör bevaras, men för 
att öka säkerheten mellan barn och fordon bör planket utföras i genomsiktligt 
material närmast gångpassagen som förbinder skolgården med gång- och 
cykelvägen. 
Skolan nås även direkt från Nytorpsvägen. 

Gångväg mot station 
Roslags-Näsby 

Gångväg mot station Tibble  
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Tillkommande del av skolgården kommer kunna nås direkt från skolbyggnadens 
övre plan eller via en passage över garageinfarten från den nedre gården. Den 
tillkommande skolgården kan även nås direkt från gångvägen norr om 
planområdet. Angöring för utryckningsfordon eller motsvarande sker via befintlig 
brandväg som ansluter till gångbanan på bilden nedan. 
 
Med bil angörs planområdet söderifrån via Centralvägen. Nytorpsvägen kommer i 
samband med bostadsutveckling strax öster om planområdet att förlängas så att 
genomfartstrafik blir möjlig. Påfarter till Norrtäljevägen /E18  nås inom 500 meter. 
 
 

 
Foto: Vy över gång- och cykelbanan norr om skolan. Skolgården kan i dag nås via den 
lilla trappan och passage över infarten till garaget som löper parallellt med gång- och 
cykelvägen. 
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Foto: Vy från baksidan på skolan där skolgården utökas. Närmast skolbyggnaden finns 
en öppen plan del. I södra delen av skolgården finns en bergknalle med gran och tall. I 
väster och norr finns blandskog på planare mark. 
 
Kollektivtrafik 
Hållplatser för motorvägsbussar nås inom 500 respektive 650 meter från 
planområdet. Busslinje 617-619 stannar vid hållplats på Centralvägen cirka 260 
meter söder om planområdet samt vid hållplats på Grindtorpsvägen, på andra 
sidan E18, cirka 250 meter från planområdet. På Grindtorpsvägen stannar även 
busslinje 605 och 627. 
 
Roslagsbanans station Roslags-Näsby nås inom cirka 1,2 km. 
 
Parkering, varumottagning, hämt- och lämningsplats 
Planområdet har tre infarter från Nytorpsvägen varav samtliga är dubbelriktade 
idag. Planområdet är välförsörjt med parkeringsplatser och är underbyggt med 
garage under delar av gården samt garage i två plan i och under 
huvudbyggnaden som sammanlagt rymmer drygt 150 bilplatser. Den norra in- 
och utfarten leder till garageplan i byggnadens bottenvåning. Den mellersta in- 
och utfarten leder till garage under mark med förbindelse till källargarage i ett 
nedre plan. Ett tjugotal snedställda parkeringsplatser i markplan nås idag via 
både den mellersta och södra infarten. För att öka trafiksäkerheten bör 
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trafikriktningen regleras till enkelriktad utmed markparkeringen. Varutransporter 
sker via markparkeringen. 
 
Idag finns ingen anordnad hämt- och lämningsplats av skolbarn inom 
planområdet. För att åstadkomma en mer trafiksäker miljö i samband med 
hämtning/lämning av barn, finns det möjlighet att ta i anspråk några 
parkeringsplatser i markplan. 
Parkeringsbehov för kontorsverksamhet och handel täcks i dag väl in med 
befintliga parkeringsplatser. 
 
Behovet av cykelparkering är större än vad som idag finns anordnat på 
skolgården. Parkering för omkring 60 cyklar föreslås därför anordnas i anslutning 
till skolans huvudentré och infart från Nytorpsvägen. På så sätt behöver inte 
värdefull friyta för lek tas i anspråk för cykelparkering. Placeringen kräver dock 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom upphöjd och/eller avvikande 
markbehandling. 
 
Planförslaget innebär inga förändringar av trafikföringen inom planområdet. 

Bebyggelse 
Bebyggelseutveckling i närområdet 
I kvarteren Stansen och Degeln m.fl., ett par hundra meter öster om planområdet, 
pågår utveckling med ca 280 nya bostäder i flerbostadshus med inslag av handel 
och kontor. Området ska ges en stadsmässig karaktär med bebyggelse i tre till 
åtta våningar. Befintliga skolverksamheter inom detta område har getts möjlighet 
att finnas kvar. 
 
Befintlig bebyggelse inom planområdet 
Befintlig byggnad är uppförd 1988 och tillbyggd 2002. Byggnaden inrymmer idag 
huvudsakligen kontor och två grundskolor i privat regi. I gatuplan finns ett par 
mindre handelsverksamheter, bl.a. en restaurang- och cateringverksamhet.  
 
Planförslaget 
Planförslaget innebär att befintlig verksamhet och huvudbyggnad med garage 
bekräftas i detaljplanen. Huvudbyggnadens bruttoarea är idag ca 12 600 m2. I 
gällande detaljpan begränsas byggnadens totalhöjd till 30 respektive 33 meter 
ovan nollplanet. I planförslaget ändrar man från ”totalhjöjd” till ”nockhöjd” för att 
medge ventilationsanläggningar som får sticka upp 4 meter ovan totalhöjden om 
de placeras indragna från fasad mot Nytorpsvägen. Regleringen motsvarar 
placering och höjd av befintliga anläggningar.  



 

  
 PLANBESKRIVNING 
 2018-04-18 Dnr SBN 2013/307-20 
    
  

 

 

10(25)  

Detaljplanen medger skola, kontor och handel i bottenplan. Den tillkommande 
skolgården ges endast användning Skola och ingen byggrätt utöver möjlighet till 
vindskydd och soltak för att säkerställa att denna endast används för det tänkta 
ändamålet. 
 

 
Foto: Vy söderut med markparkering utmed Nytorpsvägen och befintlig skol- och 
kontorsbyggnad till höger. Längst bort i bild skymtar restaurangens uteservering.  
 
Ny bebyggelse inom planområdet 
Ingen ny bebyggelse planeras inom planområdet.  
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Illustration: Situationsplan över planförslaget. Skolans två huvudentréer ligger i norr och 
en tillgänglig entré från gatan finns utmed den östra långsidan. Illustrationen visar endast 
en princip för skolgårdens utformning, bland annat en avvikande markbehandling intill 
infarter och gångstråk för ökad trafiksäkerhet. Illustration: Ettelva Arkitekter 
 
Skolgård 
Den befintliga skolgården ligger delvis inom angränsande fastighet Instrumentet 
1 som omfattas av servitut för parkeringsgarage. Denna del av skolgården 
omfattas inte av detaljplanen, men ytan kommer även fortsättningsvis användas 
för utevistelse, cykelparkering och bollspel. Utemiljön är idag relativt fattig och 
utgörs av ett asfalterat parkeringsdäck ovanpå ett underjordiskt garage och en 
inhägnad bollplan med ”idrottsmatta”. Eftersom dagens skolgård ligger i direkt 
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anslutning till två olika infarter till garage är det viktigt att åtgärder vidtas för att 
öka trafiksäkerheten. Därför kommer viss upprustning även av ytor utanför 
planområdet bli aktuella. Markbehandlingen utformas så att den på ett tydligt sätt 
markerar och avskiljer skolgården och gångstråken från trafikytorna. Entré och 
skolgård bör även åtskiljas från nerfart till garage med staket eller annan visuell 
barriär, den får dock inte utgöra hinder för framkomligheten för räddningsfordon.  
 
Möjligheten till utevistelse är begränsad. Enligt Boverkets allmänna råd (2015:8) 
är ett rimligt mått på friyta för barn i grundskolan 30 m2 per barn. Boverket 
hänvisar även till att forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör 
överstiga 3 000 m2. Idag är skolgården knappt 1 500 m2 inklusive planterade ytor. 
Skolgården utökas med 3712 kvm i skogen på baksidan av byggnaden. Detta ger 
både ökad yta för utevistelse, trafiksäker utemiljö och en miljö med varierad 
terräng och grönska. Sammanlagt kommer skolan ha ca 8 kvm friyta per barn. Av 
skolgården ligger ca 4350kvm friyta (6,7 kvm/barn) inom den egna fastigheten 
och ca 1000 kvm inom fastigheten Instrumentet 1.  
 

 
Befintlig vy från den mellersta in-/utfarten med bollplanen till höger, därefter nerfart till 
garage och i fonden skolgården. 
 
Den begränsade ytan för utevistelse gör att det är av stor vikt att skolgården ges 
kvalitéer i form av variation och möjlighet till social samvaro genom både fysisk 
aktivitet, avskilda sittplatser och möjlighet till lärande.  
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Den övre delen av skolgården utformas med fokus på grönska och natur. 
Hinderbana eller klätterlek, sittplatser, trädäck och öppna ytor för spontana 
aktiviteter placeras in bland de befintliga träden. 
Planbestämmelser som skyddar både särskilt utpekade karaktärsträd och 
generellt skydd för tallar med en stamdiameter över 20cm finns på plankartan. 
Bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd har införts så att man vid 
behov och i samråd med kommunen kan ta ned t.ex. skadade träd. 
 

Foto: Den övre delen av skolgården har stor potential att bli en kvalitativ utemiljö med 
grönska. 
 
Tillgänglighet 
Planområdet kan indelas i en övre och nedre nivå, där den nedre nås tillgängligt 
från Nytorpsvägen och den övre från en ny entré från byggnadens övre plan. En 
mindre del av den övre skolgården är naturligt kuperad och kommer inte kunna 
tillgänglighetsanpassas. Planområdet bedöms uppfylla kraven på tillgänglighet då 
området är tillgängligt via den mellersta och södra infarten. Entréer med hiss 
finns utmed huvudbyggnadens östra långsida samt i båda garageplanen. 
Handikapparkering är möjligt att anordna i anslutning till denna entré.  
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Byggnadskultur och gestaltning 
Befintlig huvudbyggnad består av flera sammanbyggda volymer i varierande höjd 
vilket ger en upphöjd och öppen ljusgård i huskroppens mitt. Fasaderna består av 
ljusa plåtskivor i olika storlekar med undantag för vissa byggnadsdelar såsom 
trapphus och sockelvåning som är utförda i ljusrött tegel. Byggnaden har en 
symmetrisk fönsterplacering.  
Omgivande bebyggelse utgörs av industri- och verksamhetslokaler av olika 
karaktär. Den varierar från enklare verksamhetsbyggnader med ljusa plåtfasader 
till mindre gruppbyggda verksamhetsbyggnader som i sin karaktär och 
planstruktur närmast liknar bostadsbebyggelse. De mest förekommande 
fasadmaterialen är rött tegel, glas, puts eller trä i roströda kulörer. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Som underlag till detaljplanen har en bullerutredning gjorts som visar beräknade 
bullernivåer för prognosåret 2040. Beräkningar har utförts både för hastighet 
80km/h och 100km/h.  
 
Enligt Boverkets skrift ”Gör plats för barn och unga! (2015)” anges: ”På 
skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med högst 50 dBA ekvivalentnivå 
dagvärde på de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och 
pedagogisk verksamhet. En målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha 
högst 55 dBA.” 
 
Det finns inga krav eller riktvärden för bullernivån på skolgården. För 
undervisningslokaler inomhus finns det dock krav som anger att bullernivån inte 
får överstiga 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå. 
 
Idag ligger den ekvivalenta ljudnivån på skolgården huvudsakligen mellan 55-60 
dBA. Med en 4 m hög skärm blir ljudnivån 55 dBA eller lägre på nästan hela 
gården. 
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Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark enligt dagens situation. Beräkningen är baserad på 
dagens trafikflöde och 80 km/h. 
 
 

 
Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark med en 3 resp. 4 m hög skärm utmed skolgårdens 
norra gräns, illustrerad med en blå linje. Beräkningen är baserad på trafikflöde år 2040 
och 80 km/h.  
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Trots en skärm uppstår ljudnivåer över 55 dBA intill en gångöppning i skärmen 
och på en lokal höjd inom skolgården. Dessa avvikelser kan accepteras då den 
totala ytan på skolgården ökar jämfört med i dag och delen som innehåller högst 
55dBA är över 3000kvm. Öppningarna i planket bör finnas för tryggheten och 
gångflöden på skolgården. För trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten är 
det av stor vikt att skärmarna intill öppningarna, utformas med inslag av 
genomsiktligt material.  
 
För att nå ljudnivåer på 50 dBA inom skolgården krävs en skärm som är mycket 
hög vilket inte bedöms som en rimlig åtgärd då det skulle ge en instängd gård.  
 
Om hastighetsbegränsningen på E18 skulle höjas till 100 km/h skulle de 
beräknade ljudnivåerna öka med mellan 2-3dBa. Det skulle ge en minskad yta 
med mellan 50 och 55 dBA, enligt bilden nedan. Om man vid en höjning av 
hastigheten till 100km/h vill uppnå samma ljudmiljö som vid 80km/h kan man höja 
planket 1m. Planförslagets bestämmelser utgår från att hastigheten är 80 km/h 
då det är känd hastighet och bedöms mest rimlig.  
 

 
Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark med en 3 resp. 4 m hög skärm utmed skolgårdens 
norra gräns, illustrerad med en blå linje. Beräkningen är baserad på trafikflöde år 2040 
och 100 km/h.  
 
Inomhus har ljudnivån beräknats till 38 dBA för de klassrum som vetter mot den 
norra fasaden. Klassrum mot den västra fasaden (tegel) uppfyller kraven. Genom 
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att åtgärda läckage i öppningsbara fönster och byta ut glasen i fönster på den 
norra fasaden bedöms ljudnivån 30 dBA kunna uppfyllas i klassrummen. 
 
Följande regleras genom bestämmelse på plankartan: 

• Bullerplank ska anordnas i skolgårdens nordvästra gräns så att högst 
55dBA ekvivalent ljudnivå uppnås på minst 3000 kvm av skolgården. 

 
Risker, farligt gods 
Vägområdet för Norrtäljevägen/E18 ligger 97 meter norr om planområdet och är 
primär transportled för farligt gods. Centralvägen, 150 meter söder om 
planområdet, är sekundär led. Ca 40 meter öster om planområdet finns idag en 
verksamhet som har tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Det är små 
mängder som hanteras, mindre än 1 m3 brandfarlig vätska och 200 liter 
brandfarlig gas, vilket inte bedöms föranleda en riskutredning.  
 
Luftkvalitet (miljökvalitetsnorm) 
Planområdets luftkvalitet påverkas av närheten till Norrtäljevägen/E18. 
Partikelhalten för partiklar PM 10 (dygnsmedelvärde) är 27-39 µg/m3 vilket 
understiger gränsvärdet är 50 µg/m3. Kvävedioxidhalten är 24-36 µg/m3 vilket 
understiger gränsvärdet är 60 µg/m3.  

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
En dagvattenstrategi för Täby kommun togs fram under 2016. Strategin anger 
bl.a. att krav ska ställas på lokalt omhändertagande av dagvatten i plan- och 
bygglovsprocessen och att icke genomsläppliga ytor ska minimeras. En målbild 
är att hälften av kvartersmarken hålls grön eller genomsläpplig och att fördröjning 
från hårdgjorda ytor sker via vegetationsbaserade lösningar. Denna detaljplan 
påbörjades innan dagvattenstrategin upprättades, men principer om fördröjning 
och rening inarbetas i förslaget. 
 
Stora Värtan är en vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv med 
”Otillfredsställande ekologisk status” enligt statusklassning utförd 2009 och 
”Måttlig ekologisk status” enligt den preliminära bedömningen utförd 2015. 
Miljökvalitetsnormen innebär att ”God ekologisk status” ska uppnås senast år 
2021 enligt vattenmyndigheten, men förslag till ny bedömning anger år 2027. 
Detta innebär att ny bebyggelse i Nytorpsområdet inte får medföra ökade utsläpp 
av förorenat dagvatten. 
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Dagvatten från fastigheten Brandsprutan 2 leds idag via allmänna 
dagvattenledningar till recipienten Stora Värtan och planområdet saknar idag 
särskilda åtgärder för fördröjning eller rening av dagvatten. Takavvattningen sker 
till dagvattenledning via direktkopplade stuprör. Dagvattenbrunnar förekommer 
inom planområdet men stora delar av de hårdgjorda ytorna förefaller avvattnas 
via ytlig avledning till gatumark.  
 
Enligt Täbys ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp) ska 
fastigheter med mer än 1 000 m² hårdgjord yta förses med flödesfördröjning till 
minst 50 % av flödet. Dessutom ska erforderlig oljeavskiljning anordnas på 
fastigheter med parkeringsytor för fler än 20 fordon.  
Inom ramen för detaljplanearbetet har en dagvattenutredning gjorts som omfattar 
Brandsprutan 2. Utredningen, som utfördes innan dagvattenstrategin antogs, 
visar på att det krav som ställs i ABVA bedöms orimligt att uppfylla fullt ut för 
planområdet då förändringar i markanvändningen är liten, planområdet i hög 
utsträckning är hårdgjort och markförhållandena är mycket ogynnsamma för 
lokala dagvattenåtgärder. Rening och fördröjning i enlighet med kommunens 
dagvattenpolicy ska dock eftersträvas varför utformning av mark och byggnader 
till delar regleras med planbestämmelser. 
 
Följande regleras genom bestämmelse på plankartan:  

• Minst 10 % av planområdets yta ska vara planterad, upphöjda växtbäddar 
inräknas ej. 

• På ej underbyggd mark ska minst 50 % av markytor utföras med 
genomsläppligt material. 

 
Till planterad mark ska inte räknas upphöjda växtbäddar på underbyggt garage 
då dessa inte kan ta omhand ytavrinning från omkringliggande hårdgjorda ytor 
och heller inte fungerar för infiltration. Med genomsläppligt material avses t.ex. 
armerat gräs eller plattläggning med genomsläppliga fogar. 
 
Det finns även ett antal andra åtgärder som kan förbättra dagvattenhanteringen 
inom planområdet. Utanpåliggande stuprör på befintlig huvudbyggnad bör 
kopplas om för att i första hand ledas till vegetationsytor, i andra hand till 
hårdgjord yta och ytlig avledning till dagvattenbrunn. Det är av stor vikt att 
planteringsytor ligger på en lägre nivå än omgivande hårdgjorda ytor och utförs 
utan kanter som förhindrar avrinning till dessa. Där så krävs upphöjda 
vegetationsbäddar, huvudsakligen på underbyggt garage, bör de placeras så att 
de kan ta omhand takvatten via utkastare. 
 
Markparkering med minst tjugo fordon bör förses med oljeavskiljare. 



 

  
 PLANBESKRIVNING 
 2018-04-18 Dnr SBN 2013/307-20 
    
  

 

 

19(25)  

 
Dagvattenutredningen för Brandsprutan 2 visar på att med föreslagna åtgärder 
reduceras dagvattenvolymerna med drygt 10 % och föroreningsmängderna med 
10-15 %.  
För tillkommande del av skolgården finns bestämmelser om att större träd ska 
finnas kvar och att minst 50% av ytan ska utföras med genomsläppligt material. 
Denna del bedöms inte bidra nämnvärt till ökade flöden eller ökad 
föroreningsgrad på vattnet. 
 
Detaljplanen bidrar således inte till att försvåra arbetet med att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Framtida klimatförändringar med intensivare 
nederbörd bedöms dock vara större än minskningen av dagvattenvolymen varför 
framtida dagvattenflöden i samband med intensiva regn kan förväntas öka något 
mot idag.  
 
Åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten regleras även i 
exploateringsavtalet. 
 
Vatten och avlopp 
Planområdet är anslutet till det kommunala VA-nätet.  
 
Värme 
Befintlig bebyggelse är ansluten till fjärrvärmenätet. 
 
El 
Fastigheten är ansluten till det allmänna ledningsnätet för el. 
 
Avfall 
Avfall hanteras på flera olika ställen i huvudbyggnaden och hämtning sker genom 
tillfällig uppställning på markparkeringen. Befintligt miljöhus norr om planområdet 
föreslås ersättas med sopkärl på mark i planområdets södra del i direkt 
anslutning till den södra in-/utfarten. 

Bedömning av miljöpåverkan 
För detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan ska miljöbedömning 
utföras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
utarbetas och redovisas tillsammans med planförslaget. Om detaljplanen inte 
medför betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i det ordinarie 
planarbetet och redovisas i planbeskrivningen. 
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Ställningstagande till frågan om betydande miljöpåverkan 
Detaljplanen berör inga riksintressen och bedöms inte medföra betydande risker 
för människors hälsa eller för miljön. Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att 
den nya detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan i 
lagens mening. En separat miljökonsekvensbeskrivning kommer därmed inte att 
upprättas för detaljplanen. 

Konsekvenser av planens genomförande 
Den tillkommande skolgården inkräktar till mindre del i ett område utpekat som 
grönområde i översiktsplanen. Då intrånget rör en öppen yta för skolgård och att 
träd bevaras, bedöms påverkan på parkmarken bli ringa. 
Planförslaget strider i övrigt inte mot gällande översiktsplan och bedöms inte 
strida mot några andra kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller 
förordningar. Planförslaget berör inte område av nationell eller internationell 
skyddsstatus. Det bedöms heller inte innebära någon risk för människors hälsa 
och säkerhet. 
 
Planområdet är utsatt för bullerpåverkan men kraven för inomhusnivåer bedöms 
kunna uppfyllas efter åtgärder. Likaså kan åtgärder vidtas som bidrar till att 
acceptabla ljudnivåer uppnås även på skolgården. Den skolverksamhet som har 
bedrivits inom planområdet under en period är ämnad för barn i mellan- och 
högstadieåldrar. Dagvattenavrinningens påverkan på Stora Värtan hanteras i en 
separat utredning och finns sammanfattad under separat rubrik i denna 
planbeskrivning. Med de åtgärder som föreslås för fördröjning av dagvatten inom 
planområdet uppnås reducering av föroreningsmängder från området. I 
avvägningen mellan olika intressen bedöms planförslaget lämpligt för att 
tillgodose behovet av skollokaler. 

Barnkonsekvenser 
Social trygghet 
Platsen har använts för skoländamål sedan 2005. Planförslaget innebär att barn 
även fortsättningsvis kommer att röra sig i området. De kommer huvudsakligen 
att vistas inom och i anslutning till planområdet under dagtid. 
 
Trafiksäkerhet 
Den nuvarande skolgården har bristande trafiksäkerhet, speciellt för mindre barn 
som har begränsad förmåga att hantera trafikerade miljöer. Den 
tillgänglighetsanpassade entrén från gatunivå ansluter till parkeringsplats invid 
Nytorpsvägen, vilket kan anses vara mindre säkert.  
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Det är positivt att planområdet ansluter till gång- och cykelvägar eller trottoarer 
som leder vidare till busshållplatser och hämt-/lämningsplats på andra sidan E18. 
Det är också positivt att den tillkommande skolgården kan nås på ett trafiksäkert 
och tillgängligt sätt från skolbyggnaden samt att den tillkommande skolgården har 
bilfri åtkomst till gångvägen norr om skolan.  
 
Utevistelse 
Enligt planförslaget är den totala friytan för utevistelse drygt 5000 m2. 
Skolverksamheten förväntas ha ca 650 elever, vilket ger ca 8 kvm friyta per barn.  
Enligt PBL ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och 
utevistelse både i bostadsområden och på tomter med lokaler för fritidshem, 
förskola, skola, men lagen definierar varken storlek eller lämplighet, så i 
slutändan är det alltså upp till kommunen att bedöma vad som är tillräckligt stor 
friyta som är lämplig för lek och utevistelse i planering och prövning.  
Boverkets allmänna råd om friyta för barn i grundskolan är 30 m2 per barn samt 
att den totala friytan bör överstiga 3000kvm. Det kan ses som positivt att den 
sammanlagda friytan ökar kraftigt i och med planförslaget. I dagsläget bedrivs 
huvudsakligen skolverksamhet i åk 7-9 på fastigheten. Det nya förslaget medger 
dock skolverksamhet F-9. 
 
Planförslaget innebär att ytan för utevistelse ökar till nästan det fyrdubbla jämfört 
med dagsläget. Därmed ges verksamheten betydligt bättre möjligheter att 
utveckla utomhusmiljöerna. Även skolgårdens kvalitéer och funktioner ökar 
genom t.ex. planteringar, sittplatser, rumsbildningar och yta för bollek. I 
planområdets närhet finns Centralparken som kan fungera som utflyktsmål för 
den pedagogiska verksamheten.  
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Exempel på lekutrustning som kan inrymmas på den övre gården. 
 
Hälsa 
Barn är extra känsliga för buller och dålig luftkvalitet varför det bedöms som 
mycket negativt att bullernivåerna är så pass höga i området. Även om 
riktvärdena för luftkvalitet klaras så är det bara med viss marginal, och eftersom 
det är barnverksamhet som avses bedöms också detta som negativt. 
Bullerberäkningarna visar att 55 dBA ekvivalent ljudnivå kan uppfyllas på 
skolgården med hjälp av rimliga åtgärder, dock uppfylls inte helt Boverkets 
önskemål om 50 dBA på skolgården. Möjligheterna att uppfylla kraven på 
inomhusnivåerna är goda.  
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GENOMFÖRANDE 

Tidplan 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och gick ut på samråd 2016-04-04. 
Detaljplanen ställs ut för granskning under andra kvartalet 2018. 
Kommunfullmäktige beräknas besluta om antagande av detaljplanen under 
hösten 2018. Utbyggnad inom kvartersmark kan påbörjas när beslut om 
antagande av detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov beviljats. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslut om antagande av 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
 
När detaljplanens genomförandetid börjar och efter det att fastighetsbildning 
genomförts enligt detaljplanen, har fastighetsägaren rätt att få bygglov enligt 
planen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras eller upphävas 
utan berördas godkännande, om det inte är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt vilka inte kunnat förutses vid planläggningen. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla tills den ändras eller 
upphävs. 

Ansvarsfördelning 
Ägarna till fastigheten Brandsprutan 2 ansvarar för och bekostar genomförandet 
av detaljplanen. 

Huvudmannaskap 
Planförslaget innebär inga nya väganslutningar till allmän gata.  

Avtal 
Planavtal 
Ett planavtal har tecknats mellan fastighetsägarna till Brandsprutan 2 och 
kommunen rörande kostnaderna för framtagandet av detaljplanen. 
 
Exploateringsavtal och marköverlåtelse 
Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal upprättas mellan 
fastighetsägare av Brandsprutan 2 och kommunen. Detta anger förutsättningar 
för markreglering, ersättningar och genomförandefrågor.  
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Ett avtal om fastighetsreglering för överföring av del av kommunens fastighet 
Näsbypark 73:64 till Brandsprutan 2 ska också upprättas. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR, KONSEKVENSER 

Berörda fastigheter 
Fastighet Lagfaren ägare 

Brandsprutan 2 Nytorpsvägen Täby AB 
Näsbypark 73:64 Täby kommun 

Fastighetsbildning 
För att möjliggöra genomförandet av planen föreslås en fastighetsreglering 
genomföras av del av fastigheten Näsbypark 73:64 som tillfaller Brandsprutan 2.  
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Servitut 
Inga servitut finns inom planområdet. 

Allmänt 
Fastighetsbildnings- 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. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Plan- och genomförandeekonomi 
Täby kommun och Nytorpsvägen Täby AB såsom lagfaren ägare till 
Brandsprutan 2 har tecknat ett planavtal där kostnaden för upprättade av 
detaljplan har definierats. Ägaren till Brandsprutan 2 står för alla kostnader 
rörande framtagandet av detaljplanen. 

Inlösen, ersättning 
Fastighetsägaren av Brandsprutan 2 bekostar erforderlig fastighetsbildning. 
Marken regleras med köp i enlighet med exploateringsavtal. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Dagvattenhantering 
Nödvändiga åtgärder för dagvattenhanteringen regleras i exploateringsavtal.  

MEDVERKANDE  
Detaljplanen är upprättad av samhällsbyggnadskontoret genom planarkitekt 
Annelie Mellin, Täby kommun och arkitekt Ruth Wiberg, WSP. 
Genomförandefrågorna är behandlade av exploateringsingenjör Elisabeth 
Rosenberg, Täby kommun. 
 
SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET 
 
 
 
Annelie Mellin 
planarkitekt 


