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Målsättningen med planprogrammet för Skarpängs centrum 
är att öka områdets stadsmässighet genom förtätning med 
bostäder, service och arbetsplatser, att utveckla Skarpängs 
centrum som knutpunkt för stadsdelarna Skarpäng och Ella 
samt utveckla befintlig skolverksamhet inom området och 
förstärka dessa kopplingar till centrum.
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Bakgrund och tidigare beslut 
 
Fastighetsägaren (Kopparhus AB) till Nyckelpigan 1 
och Syrsan 1 med flera, har sedan ett antal  år tillbaka 
haft diskussioner med Täby kommun om att utveckla 
och bygga fler bostäder på och i anslutning till deras 
fastigheter i Skarpäng. Den kraftledning som tidigare 
gick väster om Ljungmyrsvägen monterades ner under 
2017, vilket nu möjliggör en planläggning av området 
för bostäder.

År 2005 tog dåvarande tekniska kontoret fram ett pla-
neringsunderlag för Skarpängs centrum omfattande 
området vid torget och det obebyggda området väster 
och söder om kvarteret Nyckelpigan. Materialet var 
tänkt att fungera som ett diskussions- och arbetsun-
derlag inför framtida planering av bostäder i området. 

I kommunens Verksamhetsplan har sedan några år 
tillbaka funnits ett mål om att formulera utvecklings-
program för ett antal stadsdelscentrum i kommunen, 
varav Skarpäng är ett av dessa. Stadsbyggnadsnämn-
den beslutade 2015-09-01, § 149, att ge dåvarande 
stadbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta planpro-
gram för Skarpängs centrum och närliggande område.

Samrådshandlingar godkändes av stadsbyggnads-
nämnden 2017-05-16, § 91. Programförslaget har varit 
föremål för samråd under perioden 29 maj till 3 juli 
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Medborgardialog
Som en del i programarbetet har kommunen  
genomfört en dialog med de som bor, verkar eller  
besöker området. Medborgardialogen har skett  
genom en webbenkät och öppet hus vid två tillfällen i 
Skarpängs centrum under februari 2016.  Totalt inkom 
ca 240 svar (på papper eller via webben). Kommunen 
hade även ett informationsmöte med elever och  
personal på Skarpängsskolan och fick då in ytterligare 
173 enkätsvar.

INLEDNING Jag vill ha en återvin-
ningsstation

Ett levande torg med café, 
konditori, fontän och apotek

Plats för spontan lek och 
lekplatser

Jag vill ha fler utegym
Trevlig samlingsplats

Jag tycker det är viktigt med  
parkering och framkomlighet

Bättre kollektivtrafik

Bygg mer bostäder så det finns plats för alla

Det saknas bostäder för 
ungdomar . 

Bättre gång- och cykelvägarTrevlig restaurang på torget med 
mat i världsklass

Jag vill ha ett trevligt torg med 
många sittplatser

Skarpäng idag 
Skarpäng ligger i sydvästra delen av Täby och gränsar 
till Danderyds kommun i söder och Sollentuna kom-
mun i väster. Bebyggelsen domineras av småhus, mest 
friliggande, men med inslag av radhus och kedjehus. 
Den första utbyggnadsperioden var på 1920-talet, men 
det dominerade bebyggelseinslaget är från 1970-talet 
och framåt. Inom stadsdelen finns flera grundskolor 
och förskolor samt en idrottsplats med idrottshall och 
konstgräsplan. Stadsdelen gränsar till stora grönområ-
den med bland annat flera motionsspår och ett frilufts-
bad vid Rösjön. 

Det som idag utgör stadsdelscentrum innehåller bland 
annat en livsmedelsbutik, restaurang, tandläkare och 
en öppen förskola. Området är ganska slitet och fast-
ighetsägaren (Kopparhus AB) önskar göra en upprust-
ning och utbyggnad av området. 

Vid centrum ligger Täby friskola och Skarpängsskolan, 
som även innehåller ett bibliotek som är öppet för all-
mänheten. 

. . . och igår
Där Skarpängs centrum finns idag har tidigare Svensk 
talfilms studio legat. Här spelades filmerna om Åsa-
Nisse in under 1950-talet och närmare 20 år framöver. 
De gamla studiolokalerna revs för att göra plats åt den 
nuvarande centrumbebyggelsen som uppfördes under 
70- och 80-talet.

Några vanliga synpunkter och önskemål från dialogen 
var följande:

• Fler restauranger, caféer, butiker och olika typer 
av service vid torget, det ska vara en trevlig mötes-
plats.

• Lättare att parkera, bättre framkomlighet och fung-
erande kollektivtrafik.

• Bygg bostäder, men varsamt (ej för högt och spara 
en del skog). Gärna för ungdomar och äldre.
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Samråd
Programförslaget har varit föremål för samråd under 
perioden 2017-05-29 till 2017-07-03 under vilken 
sakägare, remissinstanser och andra intressenter har 
getts tillfälle att yttra sig.  Öppna samrådsmöten har 
hållits vid två tillfällen, den 8 och 12 juni 2017. Under 
samrådsperioden inkommit ca 150 yttranden plus flera 
namnlistor med över 300 namn.

Yttranden från privatpersoner och föreningar gäller 
främst:

Framkomlighetsproblem i trafiken.

Kritik mot placering av ny bebyggelse söder om Rösjö-
vägen och öster om Täbyvägen vid Byvägen.

Placering och utformning av dagvattendammar i 
Skarpängsparken.

Kritik mot föreslagen placering av ny återvinningssta-
tion vid Rösjövägen.

Ändringar i programmet efter 
samråd
Utifrån inkomna synpunkter och kompletterande ut-
redningar (geoteknik och naturvärden) har program-
met omarbetats i vissa delar och tidigare föreslagen ny 
bebyggelse på vissa platser har utgått. Det reviderade 
programmet visas i illustrationsplanen. De huvudsak-
liga ändringarna är följande:

• Ny bebyggelse (radhus) söder om Rösjövägen tas 
bort. Här föreslås istället cykelparkering.

• Föreslagen ny bebyggelse öster om Täbyvägen tas 
bort. 

• Ett antal föreslagna gc-vägar tas bort

• Tillbyggnad vid norra delen av Nyckelpigan 1 mins-
kas så att den inte berör kommunens mark.

• Återvinningsstationen tas bort från föreslagen pla-
cering vid Rösjövägen.

• Ny förskola norr om Ljungmyrsvägen flyttas när-
mare ny skola (bredvid idrottsplatsen) till en ge-
mensam tomt.

• Ljungmyrsvägen slutar i en vändplats vid föresla-
gen ny skola/förskola i stället för att ansluta till den 
nya gatan i det tidigare kraftledningsområdet.

• Ny gata för ny bebyggelse vid kraftledningsgatan 
avslutas med en vändplan.

God-

kännandeMedborgardialog

Start

Samråd

• En del av Skarpängsskolans skolgård, i hörnet mot 
Ljungmyrsvägen, intill centrumbebyggelsen sparas 
och föreslagen ny bebyggelse minskas.

• Kvartersindelningen i centrumområdet ändras så 
att Ljungmyrsvägens nuvarande läge norr om cen-
trumet kan behållas.

Planprocessen för planprogram
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• Nytillkommande bebyggelse ska komplettera be-
fintlig bebyggelse, både avseende gestaltning och 
funktion.

• Ge stadens goda kvalitéer i området genom bland-
ning av bostäder, service (kommersiell och väl-
färdstjänster) och arbetsplatser

• Ge en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar 
miljö för boende och verksamma i området.

• Ge skolverksamheten möjlighet för framtida ut-
veckling och att få en bättre koppling till centrum-
området.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Syfte, mål och visioner 
  
Syftet med planprogrammet är att ta fram riktlinjer för 
fortsatt detaljplanearbete inom programområdet. Nya 
detaljplaner ska ge möjlighet till fler bostäder, fler ar-
betsplatser och fler servicefunktioner i området.

I kommunens verksamhetsplan för 2014 finns det poli-
tiska målet att formulera utvecklingsprogram för flera 
lokala stadsdelscentrum varav Skarpäng är ett av dessa. 
Genom att utveckla lokala centrum och ge dem en stark 
identitet vill kommunen attrahera fler boende, företag 
och besökare till kommunen. Fokus ligger på att nå en 
helhetssyn på stadsutveckling med inriktningen att nå 
”ett gott stadsliv” för alla och att skapa förutsättningar 
för högkvalitativa välfärdstjänster, en blandning av 
bostäder och arbetsplatser, kultur och handel samt en 
trygg och upplevelserik stadsmiljö. Fler bostäder ger ett 
större befolkningsunderlag för olika servicefunktioner 
samt förutsättningar för bättre kollektivtrafik.

Genom förtätning och utveckling av området med 
bostäder, service och arbetsplatser kan Skarpängs 
centrum utvecklas till en knutpunkt för stadsdelarna 
Skarpäng, Ella park och Ella gård. 

För att uppnå dessa mål ska kommande planläggning 
ge förutsättningar för att:

• Utveckla stråk för goda samband (i grönstråk och 
gatunät) inom och mellan stadsdelarna Skarpäng, 
Ella park och Ella gård.

Avgränsning, areal,  
markägoförhållande 
  
Programområdet omfattar ca 28 hektar och omfattar 
del av Skarpäng samt en mindre del av Ella Park. Om-
rådet sträcker sig från Skarpängsparken i norr ned mot 
Enhagsvägen i söder och genomkorsas av Täbyvägen 
och Rösjövägen, se karta.  
 
Ägare till fastigheterna Nyckelpigan 1, Skarpäng 60:18, 
Syrsan 1, 2 och 4 är Kopparhus AB.  
Handelsbolaget Xaton Fastigheter äger fastigheten 
Syrsan 3. Täby kommun äger fastigheterna Skarpäng 
60:19,Humlan 1, Ella Gård 4:1, Vallpojken 1, Stralsund 
1, Ella Gård 1:10 och Byfogden 1. 

Planprocessen 
 
Kommande detaljplanering kommer att bedrivas med 
standardförfarande enligt PBL 2010:900 och inleds 
med detta planprogram. Ett planprogram är ett do-
kument som görs tidigt i planeringsprocessen för att 
klarlägga de yttre förutsättningarna och som anger ut-
gångspunkter, gestaltningsprinciper, mål och riktlinjer 
för kommande detaljplaner inom programområdet. 
Planprogrammet ska godkännas av kommunfullmäk-
tige och efter det påbörjas detaljplaneringen. Program-
området kommer att delas upp på flera detaljplaner 
som handläggs separat. 

Syrsan 3
Syrsan 1
Syrsan 4
Syrsan 4
Syrsan 2

Humlan 1
Nyckel-
pigan 1

Skarpäng
60:18

Skarpäng
60:19

Skarpäng 60:19

Ella Gård 
4:1

Ella
Gård S:1

Vallpojken 1

Ella Gård 
4:1

Ella Gård 4:1

Stralsund 1

Ella Gård 
4:1

Ella Gård S:2

Skarpäng
60:19

Skarpäng 60:19

Skarpäng S:9
Ella Gård 4:1

Humlan 1

Ella Gård 
4:1

Fastighetskarta med fastighetsgränser i röd färg.
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Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 
Arbete pågår med att upprätta en fördjupad översikts-
plan för Täby stadskärna. Planförslaget beräknas antas 
under hösten 2019. Planen möjliggör för 17 000 nya 
bostäder inom området, i enlighet med kommunens 

åtagande i Sverigeförhandlingen, samt 15 000 nya ar-
betstillfällen. Planen beskriver även utveckling av grön-
struktur, kommunal service och ny infrastruktur. En ny 
tvärförbindelse föreslås mellan Täby centrum - Arninge 
och Kista – Sollentuna - Häggvik för att koppla sam-
man de yttre regionala stadskärnorna. Tvärförbindel-
sen är en regional fråga som berör flera kommuner och 
exakt sträckning och målpunkter är ännu inte utrett. I 
planen föreslås att stråket Centralvägen - Enhagsvägen 
reserveras för framtida kollektivtrafik antingen i form 
av en spårväg eller en BRT (Bus Rapid Transit). 

Gällande detaljplaner 
S178 
Detaljplanen reglerar bebyggelsen i centrum samt en 
A-tomt vid Skarpängsskolan och bostadsbebyggelsen 
läng Ljungmyrsvägen. 

S147 
Detaljplanen reglerar A-tomten där Skarpängsskolan 
ligger samt det prickade området där det idag ligger en 
konstgräsplan, ett utegym och löparbanor. Resterande 
mark utgörs av parkmark (grönstråket mot Mörtsjön 
och kraftledningsgatan). 

S105 
Detaljplanen reglerar kedje- och radhusbebyggelsen 
öster om Täbyvägen, A-tomten där förskolan samt 
grönområdena kring dessa.  Det långsmala grönområ-
det sydöst om rondellen är planlagt som trafikområde. 

S173 
Detaljplanen reglerar Täbyvägen samt villa- och verk-
samhetsbebyggelsen längs denna.

S159 
Detaljplanen reglerar villabebyggelsen söder om Rö-
sjövägen. 

S139 
Detaljplanen reglerar villa- och radhusbebyggelsen 
väster om planprogramsområdet.

Pågående planering i omgivningen  
Viveln 102-103 
Norr om Skarpängs centrum finns en ny detaljplan (LK 
2018-01-17) för fastigheterna Viveln 102-103. Detalj-
planen medger en utbyggnad med ca 55 bostäder i rad-, 
kedje-, och parhus. 

Gripsvall 
Gripsvall utgör en markreserv för bostäder i gällande 
översiktsplan. I kommunens verksamhetsplan för 2019 
beslutades att en utredning, i kombination med en 
medborgardialog, om utveckling av Gripsvallsområdet 
ska göras under mandatperioden i syfte att förstärka 
den gröna kilen, skapa en grön entré samt se över möj-
ligheten att eventuellt kunna bygga villor och radhus 
längs Täbyvägen och Fjätursvägen. 

Bromsen 11 
Söder om Skarpängs centrum pågår programarbete för 
fastigheten Bromsen 11. Programmet pekar ut vilken 
skala och vilket innehåll som är lämpligt på fastigheten 
och därefter kommer arbete med ny detaljplan att på-
börjas. Programförslaget redovisar småhus och flerbo-
stadshus i 2 – 5 våningar med totalt ca 170 lägenheter. 
Programmet syftar även till att redogöra för hur mycket 
utrymme som krävs på fastigheten för att inte omöjlig-

göra en framtida spårväg längs Enhagsvägen, vilket 
pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Täby 
stadskärna.

Enhagens verksamhetsområde 
Ny detaljplan (LK 2017-07-14) medger ändrad mark-
användning inom verksamhetsområdet från kontor/
småindustri till verksamheter/kontor/tillfällig vistelse/
skola. 

Vägreservat
Västra delen

Skarpäng centrum 

Enhagens
verksamhetsområde

Bromsen 1:1

Viven 102-103

Gripsvall

Spårvägs-
reservat

Fördjupad
översiktsplan

Programområdet och omkringliggande pågående stadsbyggnadsprojekt

Planer och riktlinjer/ÖP/DP 

Översiktsplan Det nya Täby  
I gällande översiktsplan, Det nya Täby, antagen 2009 
och aktualitetsprövad 2014, anges området kring 
Skarpängs centrum som utvecklingsområde för hu-
vudsakligen bostäder. Ett program med utveckling 
av centrumverksamheter och komplettering med nya 
bostäder bedöms vara förenlig med översiktsplanens 
intentioner för området. 

Utsnitt ur översiktplanens markanvändningskarta, Skarpängs centrum 
markerat med blå ring
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Området är utbyggt under olika epoker. De äldsta hu-
sen är uppförda under 1950-talet, Skarpängsskolan 
uppförd under i slutet av 1970-talet, flerbostadshusen 
och centrumbyggnaderna är uppförda under början av 
1980-talet. Inom området finns även två teletorn och en 
elnätstation.

Öster om Täbyvägen finns en förskola i en våning med 
plats för 90 barn, samt en äldre byggnad från 1700-talet, 
Stralsundstorpet. Torpet är från början ett så kallat 
dagsverkstorp och är känt från husförhörslängd från 
1748. Torpet ägs av Täby kommun, men är upplåten till 
en privat förening. Det finns även ett brett område mellan 
Täbyvägen och småhusbebyggelsen i Ella gård och Ella 
park med gångvägar, gräsytor och natur.

Spårvägsreservat 
I den fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna 
pekas stråket Centralvägen-Enhagsvägen ut som önsk-
värt läge för ett stråk för framtida kollektivtrafik väs-
terut mot de regionala stadskärnorna Kista, Sollentuna 
och Barkarbystaden. De studier som gjorts visar att en 
ny korsning vid Täbyvägen – Enhagsvägen kan komma 
att bli aktuell där cykelbanor dras om och spåret  
passerar under Täbyvägen med en ny korsning för bil- 
och busstrafik ovanpå. 

Miljöprogram för Täby kommun 2016  
Det nya miljöprogrammet innehåller en nulägesbe-
skrivning av miljön i Täby och förslag till lokala miljö-
mål för kommunen. Planen behandlar bl.a. vatten, luft, 
klimatpåverkan, natur, trafiksituation, giftfri miljö och 
tar också upp olika miljörisker. Programmet lyfter fram 
följande fem målområden: begränsad klimatpåverkan, 
god vattenmiljö, biologisk mångfald och god bebyggd 
miljö. Programmet riktar sig till kommunen själv, verk-
samhetsutövare och kommuninnevånarna. Program-
met lyfter barnperspektivet tydligt. Programmet antogs 
av kommunfullmäktige den 23 maj 2016. 

Dagvattenpolicy och dagvattenstrategi 
Oxunda Vattensamverkan är ett samarbetsprojekt för 
vattenvård mellan kommunerna Täby, Sollentuna, 
Upplands Väsby, Vallentuna, Sigtuna och Järfälla. 
Inom projektet har en policy för hantering av dagvatten 
arbetats fram. Policyn anger mål för dagvattenhante-
ringen inom hela Täby kommun – såsom att dagvatten 
ska fördröjas och renas, gärna i ytliga och växtbevuxna 
anläggningar som berikar miljön, samt att hänsyn ska 
tas till hantering av extrema regn. 

I Täby finns även en dagvattenstrategi som är en kon-
kretisering av dagvattenpolicyns mål. Strategin inne-
fattar följande: 

•	 Halva Täby grönt 

•	 Begränsningar av föroreningar 

•	 Takavvattning och stuprör inom kvartersmark 

•	 Dagvatten från gator/vägar, större markparke-
ringar, torgytor samt lek- och aktivitetsytor

•	 Mångfunktionella ytor och översvämningshan-
tering

•	 Höjdsättning av byggnader och samhällsviktiga 
anläggningar

Panorama, Skarpängs centrum sett från öster

Befintlig bebyggelse och  
verksamheter
Inom planprogramsområdet finns en kommunal 
(Skarpängsskolan) och en fristående grundskola (Täby 
Friskola).  Skarpängsskolan består av flera samman-
kopplade huskroppar i en våning med i huvudsak röd 
träpanel. På den södra delen av skolgården låg tidi-
gare några äldre mindre byggnader som nu är ersatta 
av  skolpaviljonger för en privatägd friskola. Norr om 
Skarpängsskolan ligger en idrottsanläggning med flera 
inomhushallar och en konstgräsplan. Norr om bollpla-
nen ligger Skarpängsparken med bland annat lekplats 
och utegym. Utefter Ljungmyrsvägen ligger flerbostads-
hus i två-tre våningar med fasader i träpanel och tegel.  
Vid centrumdelen finns fyra byggnader i en till två vå-
ningar som inrymmer bland annat livsmedelsbutik,  
frisör, tandläkare, pizzeria och öppen förskola.  
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Trafik 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Kartan visar gång- och cykelvägnätet inom program-
området idag. Befintliga gångbanor i området är re-
lativt smala med en bredd om cirka 1,5- 2 m. Utmed 
Byalagsvägen och Byängsvägen saknas gångbana helt 
samt på den östra sidan om Ljungmyrsvägens norra del 
i centrumområdet. Cykelnätet är relativt väl utbyggt 
men saknar genomgående kopplingar på vissa sträckor. 
Över Täbyvägen går samtliga gång- och cykelpassager 
i tunnel, vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt 
men kan upplevas otryggt framför allt på kvällar och 
nattetid.

De flesta övergångsställen inom planområdet är obe-
vakade, med undantag för ett signalreglerat övergångs-
ställe på Rösjövägen i korsningen med Ljungmyrs-
vägen. Övergångsställen som finns utmed gång- och 
cykelvägar är utformade med cykelöverfart. Många 
övergångsställen har bristfällig målning och vissa sak-
nar tillgänglighetsanpassning med taktila plattor. Vid 
infarten till centrumområdet har övergångsstället över 
Ljungmyrsvägen i korsningen med Rösjövägen en min-
dre upphöjning, i övrigt saknas hastighetsdämpande åt-
gärder vid gång- och cykelpassager inom planområdet. 

Utmed Täbyvägen genom planområdet går ett regionalt 
cykelstråk som kopplar mellan Vallentuna och Dande-
ryd. I den norra delen går cykelstråket på den västra 
sidan om Täbyvägen men övergår till östra sidan i höjd 
med tunneln strax norr om Skarpängsskolan. 
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Kollektivtrafik 
Programområdet kollektivtrafikförsörjs av busslinje 614 
med hållplats på Rösjövägen, linje 613 med hållplatser 
på Rösjövägen och Täbyvägen samt linjerna 611 och 
695 med hållplatser på Täbyvägen. Linje 613 går mellan 
Danderyds sjukhus och Skarpäng, linje 614 går mellan 
Täby centrum och Skarpäng och linjerna 611 och 695 
går mellan Danderyds sjukhus och Erikslund respektive 
Löttingelund.  
 
Gator och vägar 
Genom planområdet går Täbyvägen som är en viktig 
förbindelse inom kommunen men också delregionalt 
mot Danderyd och Vallentuna. Skyltad hastighet på 
Täbyvägen är 50 km/tim. Utmed Täbyvägen går ett re-
gionalt cykelstråk som kopplar vidare söderut mot Dan-
deryds kommun. Övriga vägar och gator som berörs av 
planprogrammet är främst Rösjövägen och Ljungmyrs-
vägen. Skyltad hastighet på Rösjövägen är 50 km/tim. 
På Ljungmyrsvägen är skyltad hastighet 30 km/tim.  
 
Centrumområdet nås via Ljungmyrsvägen, som är den 
enda in- och utfarten till området. Skarpängsskolan och 
befintliga verksamheter vid torget får dagligen  
varuleveranser som sker med tunga fordon. Av  
verksamheterna vid torget går huvuddelen av de tunga 
transporterna till befintlig livsmedelsbutik. Skarpängs-
skolan har ett tillagningskök och distribuerar mat till 
andra skolor och förskolor. Lasttrafiken leds idag in 
mot Skarpängsskolan och torget via Ljungmyrsvägens 
östra gren. Det medför en konfliktrisk med de barn som 
tar sig mot Skarpängsskolan och idrottsplatsen i den 
norra delen av planområdet. 

Basketplan på Skarpängsskolan

Bibliotek på Skarpängsskolan
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Cykelstråk

Gång och cykelväg

Cykelstråk & gång- 
och cykelvägar

Föreslagna gång- 
och cykelväg

Programområdes-
gräns Karta över befintliga gång- och cykelstråk

Cykelstråk

Gång och cykelväg

Cykelstråk & gång- 
och cykelvägar

Föreslagna gång- 
och cykelväg

Programområdes-
gräns
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Parkering  
Boendeparkering  
Befintliga bostäder utmed Ljungmyrsvägen har en 
gemensam boendeparkering i den norra delen av pla-
nområdet i höjd med idrottsplanen. Boende kan även 
parkera på parkeringen väster om Ljungmyrsvägen i 
den södra delen av centrumområdet. 

Parkering till skola och idrottsplats 
Vid idrottshallen finns ca 75 parkeringsplatser som 
även nyttjas av personal och besökare till befintliga 
skolor. Vid Skarpängsskolans baksida och entrén till 
Ljungmyrsskolan finns ytterligare ett antal parke-
ringsplatser. Idag är det brist på parkeringsplatser vid 
idrottsplatsen på helger när det anordnas matcher och 
cupverksamhet. Det medför att många ställer sig utmed 
Ljungmyrsvägen, som är smal och inte dimensionerad 
för parkering utmed gatan. Konsekvensen blir att bi-
lister i motsatt färdriktning får köra upp på gångbanan 
vid möte. 

Torget 
Närmast torget finns en parkeringsyta med ca 35 parke-
ringsplatser. Vid lastkajen till livsmedelsbutiken finns 
ytterligare parkeringsplatser utmed Täbyvägen. Samt-
liga är reglerade med p-skiva 3 timmar. På den västra 
sidan om Ljungmyrsvägen i höjd med torget finns yt-
terligare ca 90 parkeringsplatser, som delas med bostä-
derna vid Ljungmyrsvägen. 

Utblick ut mot lekplatsen i Skarpängsparken

I området finns det många tallar

Park, natur och rekreation 
I området finns flera parker och grönområden. I den 
norra delen av programområdet ligger Skarpängspar-
ken, en välbesökt stadsdelspark som rustades upp 2011 
med ny lekplats, aktivitetsyta, planteringar, sittplatser 
och belysning.  Parken är en av få öppna områden i 
Skarpäng, med stora gräsytor omgivna av bebyggelse 
och naturpark. I den östra delen av området ligger 
Byalagsparken, en mindre park med öppna gräsytor 
och en liten lekplats. Naturmarken utgörs till största 
del av skogsmark bestående av blandskog, barrbland-
skog samt hällmarkstallskog. Stigar och kojor visar att 
naturområdena används flitigt för rekreation och lek, 
särskilt områdena runt Skarpängsskolan och förskolan 
där markskiktet försvunnit på många ställen på grund 
av slitage från lekande barn. 
 
Genom planområdet sträcker sig flera gröna stråk och 
länkar. De gröna stråken utgör viktiga rekreativa och 
ekologiska kopplingar mellan kommunens parker och 
grönytor. Syftet är att man som gående eller cyklist 
ska kunna röra sig i ett sammanhängande nätverk av 
gång- och cykelstråk i en trafikskyddad och grön miljö. 
Grönstråken bildar även spridningsvägar för växt- och 
djurliv. Gröna stråk bör vara minst 20 meter breda för 
att motsvara de sociala och ekologiska funktionskraven. 
Ett befintligt grönstråk sträcker sig från Enhagsparken 
i söder, via Byalagsparken och Skarpängsparken, till 
Mörtsjön och Rösjökilen i nordöst.  Ett önskvärt grön-
stråk längs med kraftledningsgatan redovisas i kommu-
nens grönplan (se karta grönstruktur).  

Skarpängsparken

Byalagsparken

Karta över befintliga och önskvärda grönstråk, enligt kommunens grönplan
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För en del av området (för centrum och bebyggelsen 
vid Ljungmyrsvägen) finns geotekniska undersökningar 
från 1975 och 1981. 

Under våren 2018 har geotekniska undersökningar i 
och omkring torvmarkerna, väster om nuvarande be-
byggelse på Ljungmyrsvägen genomförts. Syftet har 
varit att komplettera de äldre undersökningarna och 
täcka in de områden, inom planområdet, som inte ti-
digare har undersökts. Utredningen har även bedömt 
markens byggbarhet och vilka markförstäkningsåtgär-
der som krävs, samt uppskattade kostnader för dessa. 

Marken inom det undersökta området består i de övre 
delarna av torv och gyttja, ner till ca 7,5 meters djup. 
Torv och gyttja innehåller mycket vatten och är ostabil 
att anlägga vägar och bygga hus på. Därför måste åtgär-
der utföras innan byggnation kan utföras. Marken kan 
stabiliseras genom att fräsa in cement och andra stabi-
liserande material i jorden. Maximalt djup som detta 
kan ske är 5 meter. Efter utförd masstabilisering kan 
vägar, parkeringsytor och lätta byggnader (ca 2-vångar, 
ytlast max 20 kPa) anläggas. Grundläggning av bygg-
nader med fler våningar rekommenderas anläggas på 
pålar eller plintar. Om hus placeras hus där torv- och 
gyttjelagren är mer än 5 meter måste dessa pålas.

Fler och mer detaljerade undersökningar kommer krä-
vas i framtida planarbetet för att förtydliga behoven 
av masstabiliserings- och grundförstärkningsåtgärder 
samt vilka kostnader detta innebär.

Naturinventering  
I naturvärdesinventeringen, genomförd av Calluna 
2015, värderas programområdets naturområden efter 
deras betydelse för den biologiska mångfalden och 
koppling till omkringliggande grönstruktur. 12 natur-
värdesobjekt identifierades (se kartan över naturvär-
desobjekt).  Naturvärdesobjekt med högt samt påtagligt 
naturvärde bör, med anledning av de höga naturvärde-
na i sig samt för deras funktion som livsmiljö och sprid-
ningslänk i tallnätverket, bevaras i sin helhet. Tallnät-
verket sträcker sig i nord-sydlig riktning och utgör en 
viktig ekologisk spridningsväg för bland annat den röd-
listade skalbaggen reliktbock. Den centrala och östra 
delen av inventeringsområdet hade högst naturvärden, 
kopplade främst till gammal och solbelyst tall. Den söd-
ra delen av området bedöms ha ett påtagligt naturvärde 
och bör bevaras då den stora förekomsten av lövträd, 
buskar och stenrös utgör en viktig livsmiljö för många 
djurarter. Under våren och sommaren 2018 genomför-
des en kompletterande naturvärdesinventering, i och 
omkring, området där kraftledningen tidigare legat i 
västra delen av programområdet. Denna inventering 
hade fokus på fåglar, fjärilar, vildbin samt groddjur. I 
rapporten ges förslag på åtgärder för att gynna småfåg-
lar, groddjur och pollinerande insekter, till exempel: 
spara eller skapa dungar av träd och buskar, skapa in-
sektsmiljöer, skapa dammar och sköta bryn. 

Geoteknik
Marken i området består främst av lera, sandig morän, 
kärrtorv och berg i dagen. I torvområdet har under 
krigsåren torv tagits för att användas som bränsle.
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Naturvårdsarter
!( Blåsippa

!( Granbarkgnagare

!( Liljekonvalj

!( Reliktbock

!( Tallticka

!( Thomsons trägnagare

!( Vågbandad barkbock

± 0 110 22055 Meter

Karta över naturvärden från Calluna Karta över geotekniska undersökningar utförda 1981 och 2017
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Störningar och risker 

Buller  
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Täbyvägen 
och Rösjövägen. Nivåerna 2 meter över marknivå är 
upp mot 65 dBA intill vägarna och 55 dBA på ett av-
stånd av 30-50 meter. För högre våningsplan ökar bul-
lernivåerna. 

Förorenad mark 
Inga kända markföroreningar finns inom området.

Luftföroreningar 
Miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar riskerar 
inte att överskridas.

Risk 
Inga riskobjekt eller transportleder för farligt gods finns 
i eller i planområdets närhet.

I området finns också ett gammalt torp, Stralsundstor-
pet, som beskrivs ovan under befintlig bebyggelse.

Teknisk försörjning 
VA 
Befintlig bebyggelse inom programområdet är ansluten 
till kommunalt vatten-, spillvatten- och dagvattennät. 
Centrumbebyggelsen och södra delen av Ljungmyrsvä-
gen är ansluten söderut till ledningsstråk som passerar 

Grundvatten 
Delar av planområdet ligger i kanten av grundvattenfö-
rekomsten Täby- Danderyd. Vattenförekomsten täcker 
större delen av tätortsområdena i Täby samt en del av 
Danderyds kommun. Grundvattenförekomsten är en-
ligt vattenmyndigheten klassad som god kvantitativ och 
kemisk status. Den 2016 fastställda miljökvalitetsnor-
men har samma statuskrav. 

Kulturmiljö 
Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar förutom gravfält RAÄ 251:1 
finns inom planområdet. Gravfältet berörs inte av åt-
gärder inom planområdet.

under Rösjövägen. Norra delen av Ljungmyrsvägen är 
anslutet norrut till ledningsstråk i Skarpängsparken. 
Gymnastiksal, skolbyggnad och förskola är anslutet 
med förbindelsepunkter i såväl väster som söder. Kapa-
citeten i dagvattenledningarna i norra delen av planom-
rådet är bitvis låg.

Inom programområdet sker idag ingen fördröjning el-
ler rening av dagvatten. Dagvattnet från området leds 
via ledningar och senare i dagvattentunnel med utsläpp 
vid Sjöängen i recipienten Stora Värtan. Vid utloppet 
genomgår dagvattnet en viss rening i form av en sjöför-
lagd skärmbassäng med anlagda flytande våtmarker. 
Trots att bassängen är mycket stor bedöms den inte 
utgöra en fullgod rening för den stora volym dagvatten 
som strömmar till anläggningen.

El och Värme 
Inom programområdet finns en elnätstation som för-
sörjer befintlig bebyggelse (centrumbebyggelse, bostä-
der och skola). Bebyggelsen har direktverkande el för 
uppvärmning. Skarpängsskolan och sporthallen har 
även bergvärme. 

Kraftledning 
Den kraftledning på 220 kV som tidigare gick genom 
området monterades ner under 2017.

Infrastruktur för telekommunikation 
Inom området finns två torn för telekommunikation. 
Ett av dessa torn kommer att behöva flyttas. Det finns 
fiber för bredband i området.
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Stralsundstorpet, ett dagsverkstorp som tidigare hörde till Ella gård. 

Vatten
Ytvatten 
Recipient för planområdet är Stora Värtan (vattenfö-
rekomst SE592400-180800) som utgör en inre del av 
Östersjön. Den ekologiska statusen är enligt gällande 
klassning måttlig. Miljökvalitetsnormen enligt vatten-
myndigheten är att god ekologisk status ska uppnås till 
2027. Stora Värtan klarar inte god kemisk ytvattensta-
tus även om man tar hänsyn till de ämnen som undan-
tas med mindre stränga krav (PBDE och kvicksilver). 
Detta beroende på höga halter tributyltennföreningar 
(TBT). Miljökvalitetsnormen är God kemisk ytvatten-
status 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.
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PROGRAMFÖRSLAG
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Bebyggelse  
 
Inom programområdet möjliggörs för ca 400  (ca 
40 000 BTA) nya lägenheter i flerbostadshus samt 
mellan 3 000 och 4 700 m2 BTA för handel och andra 
lokaler. Den nya bebyggelsen ska vara varierad i både 
skala och utseende. Hushöjder mellan 3 och 6 våningar 
föreslås, med de högre vid centrum och de lägre närma-
re befintlig villabebyggelse. Hushöjderna ska samspela 
med topografi, vegetation och befintlig bebyggelse samt 
skapa goda solförhållanden. Programmet eller detalj-
planen styr inte upplåtelseformen, men det är kommu-
nen och byggherrarnas avsikt att området ska innehålla 
både bostadsrätter och hyresrätter. 

Handel, privata verksamheter  
I bebyggelsen runt torget och i stråket från Rösjövägen 
till Skarpängskolan möjliggörs ytor för olika typer av 
verksamheter med handel, restauranger, butiker och 
servicefunktioner. Bottenvåningarna ska innehålla 
verksamheter för att skapa ett tryggt och levande centrum.

Skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter 
Skolverksamheten i Skarpäng föreslås få större kapa-
citet genom att en ny skolfastighet bildas i den norra 
delen av området . Den nya skolan ersätter befintliga 
skolpaviljonger och antalet elevplatser utökas till 300. 
Intill denna föreslås en ny förskola med plats för 100 
barn. Den gemensamma tomten för skola och för-
skola kommer att planeras till minst 12 000 kvm. Det 
motsvarar ca 30 kvm per barn. Av denna yta kommer 
förskolan att få en inhägnad gård med minst 20 kvm 
per barn. Skolan får en gård på minst 15 kvm friyta per 
elev.

Utifrån kommunens behov av bostäder för social om-
sorg behöver ett antal bostäder reserveras för dessa än-
damål inom området. 

Den nya bebyggelsen vid torget föreslås inrymma ett 
bilbiotek (som idag ligger i Skarpängsskolans lokaler).

Förslaget innebär att Skarpängskolan och befintliga 
bostadsbyggnader längs Ljungmyrsvägen behålls men 
däremot rivs befintliga centrumbyggnader och ersätts 
med nya byggnader. Den skolpaviljong som ligger på 
den södra delen av skolgården föreslås ersättas av en 
ny skolbyggnad i norra delen av programområdet, vid 
konstgräsplanen.  Genom  att riva den gamla bebyg-
gelsen skapas möjlighet att anpassa ny bebyggelse för 
att skapa ett välutformat torg och bostadskvarter med 
kringbyggda gårdar. Området vid torget kan bli en mö-
tesplats för många olika grupper och åldrar, med ett 
rikt utbud av kultur och service. Bostadskvarteren före-
slås med olika storlekar och våningsantal. Mot Täbyvä-
gen föreslås bebyggelse med 4 till 6 våningar och mot 
torget 3 till 5 våningar. I områdets västra del, där den 
luftburna kraftledningen tidigare låg, föreslås ny bebyg-
gelse i 3 - 4 våningar. Bebyggelsens närmare utform-
ning och placering kommer att utredas i kommande 
detaljplanearbete.

Torg och andra platsbildningar 
  
Mellan byggnaderna skapas de offentliga rummen och 
det är här det avgörs hur området upplevs och används. 
Platsbildningar ska förläggas i viktiga stråk, gator eller 
vid vägvalspunkter och ge ett underlag för ett levande 
lokalcentrum. Byggnaderna runt torget anpassas för att 
får en välutformat torgbildning med väl avvägd storlek 
som avgränsas av bebyggelse med aktiva och levande 
bottenvåningar. Torget ska utformas med goda vistel-
seytor, tillföra gröna värden och inrymma många olika 
funktioner för att attrahera och vara tillgängligt för alla. 
 

Trafik
Gator och vägar  
Centrumområdet föreslås angöras via Ljungmyrsvägen 
som ansluter till befintlig in- och utfart mot Rösjövä-
gen. Inom ramen för planprogrammet har möjligheten 
till ytterligare en in- och utfart från Rösjövägen alter-
nativt Täbyvägen utretts, men avskrivits då det inte be-
dömts vara lämpligt ur trafiksäkerhets- och framkom-
lighetsskäl.  
 
Föreslagen sektion för Ljungmyrsvägens södra del visas 
i illustration på nästa sida. Gatan föreslås få en körba-
nebredd om 6,5 m med en gångbana på västra sidan. 
På den östra sidan föreslås en separerad gång- och 
cykelbana samt kantstensparkering kombinerat med 
trädplantering. På den norra delen av Ljungmyrsvägen 
som leder upp till idrottsplatsen föreslås en smalare 
sektion. På den östra sidan förlängs föreslagen gång- 
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torget för besökare till butiker och verksamheter. Övrig 
parkering ska ske i garage. Utformning och placering 
av garagen med in- och utfarter kommer att studeras 
vidare i detaljplaneskedet.

Inom ramen för programarbetet har en framkomlig-
hetsstudie gjorts för tre korsningar inom planområ-
det (Trafikutredning Skarpäng centrum, Cowi 2017). 
Utifrån resultatet har risk för framkomlighetsproblem 
identifierats i korsningarna Ljungmyrsvägen/Rösjövä-
gen och Rösjövägen/ Täbyvägen/Byalagsvägen.

och cykelväg hela vägen upp till idrottsplatsen, men 
utan kantstensparkering eller trädplantering. Vid sko-
lan kommer utformning och reglering av gatan ses över 
närmare i detaljplaneskedet. För att säkerställa en trygg 
och trafiksäker miljö för barn vid skolan kan exempel-
vis stopp- och parkeringförbud införas för biltrafik.  
Anvisad plats för varutransporter till den nya skolan 
och förskolan måste dock finnas. Se även under avsnit-
tet ”parkering” nedan. 
 
En ny gata föreslås väster om Ljungmyrsvägen, med 
infart i höjd med torget, för att möjliggöra ny bebyg-
gelse utmed tidigare kraftledningsgatan. Gatans läge 
anpassas efter grundläggningsförhållandena på platsen 
för att minimera kostnaderna för markstabiliserande 
åtgärder. Den nya gatan är i illustrationsplanen illustre-
rad med en vändplan. Om gatan ska dras vidare österut 
och ansluta till Ljungmyrsvägen får utredas vidare i  
detaljplaneskedet.

Fotgängare, cyklister, leveranstrafik och sopbilar kom-
mer att vara prioriterad på ytorna kring centrumbebyg-
gelsen. En mindre markparkering kommer att finnas på 

Mot bakgrund av planprogrammet för Skarpäng och 
övriga pågående projekt längs med Täbyvägen genom-
fördes under 2017/2018 en trafikanalys för en längre 
sträcka längs med Täbyvägen. Trafikanalysen syftade 
till att besvara hur framkomlighetssituationen för buss 
och bil ser ut på Täbyvägen idag och hur framkomlighe-
ten kommer att förändras om de föreslagna projekten 
med utbyggnad av bostäder genomförs. Trafikanalysen 
visade att vid dagens trafikmängder uppstår köbildning 
i södergående riktning under morgonens maxtimme. 
Köerna har sitt urpsrung söder om kommungränsen 
där befintlig stopphållplats och trafiksinal utgör en 
flaskhals. Problemen uppstår en halvtime in under 
maxtimmen mellan klockan 07:45 och 08:15. Trafik-
analyen visade också att tillkommande trafik från  
planerad bebyggelse bidrar till att förstärka denna tra-
fiksituation.  

Med trafikanalysens resultat som utgångspunkt pågår 
sedan hösten 2018 ett samarbete mellan Täby kommun 
och Danderyds kommun. Syftet är att samarbetet ska 
leda till en samsyn över trafiksituationen och generera 
åtgärder som kan leda till förbättrade möjligheter att 
färdas utmed stråket Täbyvägen-Enebybergsvägen. 
 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Planområdet ska utformas med goda förutsättningar 
för gång och cykel. Vid prioritering av trafikslag ska 
gående och cyklister prioriteras högst, så att en trafiksä-
ker och trygg miljö för framför allt barn och ungdomar 
skapas. Gångbanor ska uppföras med en bredd om 
minst 2,5 m. Gång- och cykelstråken inom planområdet 
ska utformas så att de upplevs trygga och karakteriseras 
av god orienterbarhet, bra belysning och goda siktför-
hållanden. 

Befintliga gång- och cykelstråk inom planområdet kom-
pletteras så att kopplingarna för gång och cykel blir 
gena och har god standard gällande bredd och  
utformning. Viktiga stråk inom planområdet är bland 
annat Ljungmyrsvägen, där befintlig gång- och cykel-
väg föreslås förlängas upp till idrottsplatsen och koppla 
till befintligt cykelstråk i östvästlig riktning. Gång- och 
cykelvägen föreslås med en bredd om 4,3 meter, med 
separering mellan gående och cyklister. I planförslaget 
föreslås även en förlängning av befintlig gång- och  
cykelväg på den västra sidan om Täbyvägen mellan  
torget och Skarpängsskolan, så att kopplingen blir 
genomgående. På gator där cykelbana eller gång- och 
cykelväg saknas föreslås cykling ske i blandtrafik. Åt-
gärder för ökad trygghet vid de planskilda korsningarna 
under Täbyvägen kommer att utredas.  

Föreslagen ny gata väster om Ljungmyrsvägen.

Ljungmyrsvägens östra del mellan Skarpängskolan och centrum.

Föreslagen sektion för Ljungmyrsvägens södra del. 
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Bil 
Bilparkering till bostäder i centrumområdet föreslås i 
garage under kvarteren. Olika aktörer bör ges möjlighet 
till att samordna parkeringen och hitta gemensamma 
parkeringslösningar. 

Vid torget föreslås en gemensam markparkering för 
besökare till verksamheter i centrum. Besöksparke-
ring föreslås även som kantstensparkering på lämpliga 
gator. Parkering för anställda föreslås dock ske inom 
kvartersmark (i garage). Täby kommuns parkerings-
strategi saknar en norm för småskalig handel. Parke-
ringsbehovet för småskalig handel i centrumområdet 
föreslås till 10 bilplatser per 1000 kvm BTA, varav 2 
platser för personal. Normen för livsmedel bör följa 
kommunens parkeringsstrategi. För handel med livs-
medel i zon C uppgår normen till 35 bilplatser per 1000 
kvm BTA. För verksamheter (t.ex. dagligvaruhandel) 
där parkeringsbehovet är särskilt stort bör parkering 
lösas i garage inom den egna fastigheten.

För bostäder vid den nya gatan väster om Ljungmyrsvä-
gen föreslås en kombination av garage under mark och 
viss del markparkering.

Parkering för skola, förskola och idrottsplats föreslås 
kunna samutnyttjas för en effektivare markanvändning. 
Inom ramen för programmet har en parkeringsutred-
ning tagits fram för att kartlägga parkeringsbehovet till 
dessa verksamheter, samt studera möjlig utformnings-
lösning. Utredningen visar på att parkeringsbehovet 
uppgår till ca 130 platser, vilka föreslås förläggas i ett 
gemensamt parkeringshus/-däck. I anslutning till detta 
föreslås en enkelriktad slinga uppföras för avlämning 

Kollektivtrafik 
För att öka kollektivtrafikens attraktivitet är det viktigt 
att skapa goda kopplingar för gående och cyklister till 
befintliga busshållsplatser. Cykelparkeringar bör an-
ordnas vid de hållplatser där möjlighet att ställa cykeln 
saknas. I detaljplaneskedet utreds en eventuell flytt 
av hållplatsen närmast Skarpängsskolan för att skapa 
bättre koppling till det nya torget.

Parallellt med samarbetet med Danderyd kommer även 
förbättrade kopplingar med buss mellan Skarpäng – 
Roslags-Näsby och vidare till Danderyd utredas. Utred-
ningen ska peka ut vad som krävs för att tillskapa  
kollektivtrafikförsörjning på sträckan.  
 
Parkering 
Täby kommuns parkeringsstrategi ska vara utgångs-
punkten för parkeringslösningar för bil och cykel inom 
planområdet. Planområdet ligger i zon C. 

Cykel 
Cykelparkeringar ska placeras i direkt eller nära an-
slutning till aktuella målpunkter. Cykelparkeringar 
utomhus bör vara väderskyddade. Cykelparkeringar 
inomhus bör uppföras i markplan för att prioritera 
användningen av cykel. Cykelparkering för boende ska 
lösas inom kvartersmark. För besökare till handels-
verksamheter vid torget föreslås cykelparkering lösas 
på allmän plats. Om behovet av cykelparkeringar till en 
enskild verksamhet är stort kan cykelparkeringar även 
behöva ordnas inom den egna fastigheten. I de fall där 
norm för cykelparkeringar saknas studeras behovet 
närmare i detaljplaneskedet.

och hämtning av barn till och från skola och idrotts-
plats. Från avlämningsytan tillskapas trygga och tra-
fiksäkra gångvägar till skolor och idrottsplats, fria från 
konfliktpunkter med biltrafik. 

Närmare utformning av parkering, angöring och plats 
för hämta/lämna till föreslagen ny skola och förskola 
kommer att utredas i detaljplaneskedet .

Natur, park, rekreation  
 
I Skarpängsparkens norra del planeras en ny damm för 
omhändertagande av dagvatten (se avsnittet om dag-
vatten). Förslaget är förenligt med Täbys grönplan som 
gör bedömningen att vatten med fördel kan få en mer 
framträdande roll i parken. Dammen gestaltas så att 
den även tillför estetiska värden till parken. 

Ett nytt grönstråk planeras mellan befintlig och plane-
rad bostadsbebyggelse mot kraftledningsgatan. Det är 
viktigt att gränsen mellan privata och allmänna ytor 
blir tydlig. Det bör även skapas passager i östlig-västlig 
riktning mellan bostäder, naturmark och grönstråk. 
Naturmarken väster om konstgräsplanen utgör fond för 
Skarpängsparken samt har ekologiska och rekreativa 
värden och används även flitigt för lek av skolbarnen. 
Naturmarken bedöms kunna samnyttjas som skolgård/
förskolegård, men bör även fortsättningsvis vara plan-
lagd som park och vara tillgänglig för allmänheten. 
Lämplig avgränsning för skolgård/förskolegård stude-
ras i kommande detaljplanearbete.

Den gröna kopplingen söderifrån behöver stärkas. Det 
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kan göras med gröna inslag på norra sidan av Rösjövä-
gen, längs centrumbebyggelsen samt genom centrum 
till anslutningen vid torget. Det är viktigt att stråket 
upplevs som sammanhängande. 

Ett antal naturvärdesobjekt med värdefulla tallar 
försvinner när centrum och del av Skarpängsskolans 
skolgård byggs ut. Naturinventeringens bedömning 
är att tallnätverket riskerar att brytas eller försvagas 
om de äldre tallmiljöerna i programområdet försvin-
ner. För att undvika att tallnätverket försvagas mer än 
nödvändigt kommer bebyggelsen i centrum planeras 
utifrån ambitionen att spara värdefulla tallar där det 
är möjligt. Tallnätverket kan stärkas på andra platser 
i området genom att röja fram fram eller plantera nya 
tallar i solexponerade lägen.  

I kommunens friluftsprogram finns planer på att för-
länga det populära elljusspåret kring Mörtsjön med en 
ny startpunkt från Skarpängsparken. På så sätt skulle 
elljusspåret synliggöras bättre från Ella gård och Ella 
park samtidigt som tillgängligheten förbättras. I fri-
luftsprogramet föreslås att  den redan belysta gång- och 
cykelvägen genom parken kompletteras med en enkel 
grusad löparslinga. 
 

Teknisk försörjning 
VA 
Området kommer fortsättningsvis att vara anslutet 
till det kommunala ledningsnätet för vatten, spillvat-
ten och dagvatten. Förbindelsepunkterna kommer i 
stort sett att vara desamma som tidigare. Bebyggelsen 

kring kvartersgatan väster om Ljungmyrsvägen ansluts 
huvudsakligen söderut till befintligt ledningsnät, men 
delar kan även anslutas åt norr eller nordöst. Nya led-
ningsdragningar inom området ska dimensioneras för 
centrum- respektive tät bebyggelse, enligt Svenskt Vat-
tens rekommendationer.

Dagvatten 
Dagvatten ska hanteras enligt Täby kommuns dagvat-
tenstrategi som bland annat anger att hälften av kvar-
tersmarken ska vara grön och/eller genomsläpplig, att 
takdagvatten inte får direktanslutas och att minst 10 
mm regn från gator och markparkeringar ska fördröjas. 
I strategin finns även angivet att ett 100-årsregn ska 
kunna tas omhand ytligt inom kvartersmark. Enligt 
kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för vatten 
och avlopp) ska minst hälften av ett dimensionerande 
regn fördröjas före anslutning till kommunalt dagvat-
tennät.

Inom området planeras för några kommunala dag-
vattendammar. En dammanläggning planeras i 
Skarpängsparken och ska fungera som renings- och ut-
jämningsdamm för dagvatten som idag överbelastar det 
befintliga dagvattennätet i området norr och väster om 
Skarpängsparken. Anläggande av denna ingår inte i pro-
jektet och är inte beroende av att planprogrammet god-
känns. En damm planeras precis söder om Skarpängs 
centrum, på södra sidan om Rösjövägen. Den ska i 
första hand fungera som en reningsdamm för dagvatt-
net från centrumområdet och övriga delar som avleds 
söderut. I svackan väster om Ljungmyrsvägens befint-
liga bebyggelse planeras för ett öppet dagvattenstråk för 
avledning av dagvatten från kvartersmarken.
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Föreslaget natur- 
och park
Föreslagen grön 
koppling

Föreslagna natur- och 
parkområden

Karta över förslagna gröna kopplingar

El och telekommunikation 
Kapaciteten på befintlig nätstation kommer inte att 
räcka för föreslagen utbyggnad. Det kommer att behö-
vas ytterligare en station i den norra delen av området. 
Befintlig nätstation kommer dessutom behöva flyttas 
vid en utbyggnad av området. Lämpliga placeringar för 
nätstationerna kommer att utredas i detaljplaneskedet.

Inom området finns två torn för telekommunikation. Ett 
av dessa kommer att behöva flyttas. I kommande detalj-
planearbete kommer lämplig placering att utredas. 

Fjärrvärme 
En utbyggnad av ett större fjärrvärmenät för Täbys tätt-
bebyggda delar pågår sedan 2012. Täbyvägen är ännu 
ej inplanerad i denna utbyggnad, men vid tillräckligt 
stort kundunderlag i området Enhagsvägen-Skarpäng 
blir det aktuellt med fjärrvärme också till centrala 
Skarpäng. Ny bebyggelse ska förberedas så att en an-
slutning till fjärrvärme blir möjlig.

Avfall 
Boende i Täby kommun ska återvinna sitt avfall i enlig-
het med kommunens avfallsföreskrifter och sträva mot 
att uppfylla kommunens avfallsplan. Samtliga lägen-
heter bör ges möjlighet att sortera ut matavfall samt 
återvinna sitt resterande hushållsavfall fastighetsnära. 
Underjordsbehållare för full sortering av hushållsav-
fallet är lämpligt i området. Farbar väg för sopbil med 
vändmöjlighet alternativt genomkörningsmöjlighet 
måste säkerställas. En återvinningsstation behöver pla-
neras in i området i närheten av centrum.

Kommunen ansvarar inte för att samla in verksam-
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hetsavfall. Däremot ansvarar kommunen för att samla 
in det avfall som kan likställas med hushållsavfall. Av-
fallshanteringen i verksamheter ska i likhet med hante-
ringen för en- och flerbostadshus följa kommunens av-
fallsföreskrifter och sträva mot att uppfylla kommunens 
avfallsplan. 

Hållbarhet, kvalité,  
gestaltningsprinciper 
Hållbarhetsprogram 
Kommunens ”Rutiner för hållbarhetsmål vid nybygg-
nad av bostäder och verksamheter” ska följas vid plane-
ring av ny bebyggelse. Enligt detta är målsättningen att 
alla nya byggnader ska miljöcertifieras och dess energi-
system vara hållbara och energieffektiva.  Som exempel 
kan takytor utnyttjas för både solceller och ”gröna tak”. 
Kvartersmarken ska göras så ”grön” som möjligt med 
planteringar och infiltrationsmöjligheter för dagvatten 
(grönytefaktor ska användas). Övriga mål är bland an-
nat effektiv avfallshantering samt social och ekonomisk 
hållbarhet.

Mot bakgrund av att det är ett centrumområde med 
både bostäder, skola och handel bör ett särskilt 
hållbarhetsprogram tas fram under detaljplanearbetet. 

Gestaltningsprinciper & kvalité 
Det är viktigt att bebyggelsen präglas av variation och 
mångfald både vad det gäller innehåll och uttryck på 
byggnaderna. I Skarpängs centrum ska ny bebyggelse 
placeras och utformas för att bidra till skapandet av ur-

bana värden. Varje åtgärd i form av nya byggnader eller 
anläggningar ska förutom sitt egenvärde även tillföra 
kvaliteter till stadsrum, torg och parker samt utformas 
med särskiljande arkitektur. Runt torget föreslås den 
nya bebyggelsen bli mellan 3 och 5 våningar hög. Mot 
Täbyvägen kan byggnadsvolymerna få 6 våningar. 

För att motverka monotona fasader och göra det mer 
intressant att röra sig i området till fots och med cykel 
ska byggnader med långa fasader delas in i mindre vo-
lymer och ge ett småskaligt intryck, exempelvis genom 
förskjutningar i sidled, olika hushöjd, olika färgsättning 
eller andra variationer i arkitekturen. Byggnaderna kan 
även förskjutas i djupled och de utrymmen som då ska-
pas i gatuplan kan nyttjas för cykelparkering, dagvatten-
hantering, mm. Till fasaderna ska klassiska gedigna 
material (trä, puts, tegel) användas.  För att anspela på 
platsens karaktär med ett stort inslag av trä (Skarpängs-
skolan, soldattorpet, tallskog) föreslås att ny bebyggelse 
utförs med mer eller mindre inslag av trä i fasaderna.

Balkonger, fönster, takfötter och entréer bör ge ett 
detaljrikt uttryck som samspelar med husvolymernas 
småskalighet och variation. Balkonger, burspråk och 
fönster placeras och utformas så att de bidrar till att 
framhäva byggnadernas vertikalitet. Mot torget får bal-
konger ej dominera fasaderna då en tydlig avgränsning 
av torget är önskvärd. Mot torget och gågatorna bör 
därför franska balkonger och infällda balkonger nyttjas. 

Runt torget och längs stråket från Rösjövägen till 
Skarpängsskolan ska byggnader ha högre takhöjd i bot-
tenvåningarna så att dessa kan användas till verksam-
hetslokaler. Bottenvåningarna ska i så stor utsträckning 

som möjligt göras transparanta för att tydliggöra verk-
samheternas offentliga funktion samt skapa samspel 
mellan byggnader och stadsrummen utanför. Flerbo-
stadshus som saknar verksamheter i bottenvåningarna 
ska utformas med markerad sockelvåning eller med 
markerad sockel. 

För att får en upplevelserik miljö kan skillnaderna mel-
lan olika miljöer med fördel framhävas. Skillnaderna 
kan accentueras inom varje kvarter eller längs en gata. 
Med de tydliga gränssnitten blir området beståndsdelar 
synliggjorda, vilket gör området lättare att orientera 
och identifiera sig i. Vid den tidigare kraftledningsgatan 
föreslås bebyggelsen få en annan gestaltning än runt 
torget. Bebyggelsen i den delen av området föreslås få  
3-4 våningar och med en mer enhetlig gestaltning än 
vid torget. 

För att samordna och skapa gemensamma kvalitéer för 
ny bebyggelse, gator och torg mm kommer ett gestalt-
ningsprogram att upprättas i kommande detaljplane-
arbete. Täby kommun har ambitioner för en vacker, väl 
fungerande och hållbar stadskärna. 

Miljökonsekvenser 
Buller 
Området påverkas av trafikbuller från Täbyvägen och 
Rösjövägen. Även den interna trafiken från ny bebyg-
gelse och transporter till bland annat butiker och skolor 
ger upphov till buller. En bullerutredning krävs för att 
ange eventuella behov av åtgärder för att klara riktvär-
den för buller.

Vatten och miljökvalitetsnormer  
Dagvattnet från området rinner till Stora Värtan som 
inte uppnår god ekologisk status och inte heller god 
kemisk status. Dagvatten från trafik, hårdgjorda ytor 
etc kan medföra ökad föroreningsbelastning från plan-
området. Planen ska därför utformas så att förorenings-
belastningen från dagvattnet inte medför försämrade 
förhållanden för Stora Värtan. En dagvattenutredning 
behöver tas fram i planskedet.

Då området ligger i kanten av grundvattenförekomsten 
Täby-Danderyd ska exploateringen inte medföra att 
statusen försämras. Markarbeten bl a sprängning kan 
påverka grundvattnet. Även länshållningsvatten från 
markarbetena kan påverka såväl grundvattenförekom-
sten som recipienten Stora Värtan. 

Lågpunkter inom området kan riskera att översvämmas 
vid kraftiga regn. En översvämningskartering bör ge-
nomföras i det fortsatta arbetet.

Markföroreningar 
Inga kända markföroreningar finns inom omrdet. En 
inledande utredning om eventuella markföroreningar 
bör genomföras och om eventuella riskområden iden-
tifieras. Utifrån dessa tas sedan en undersökningsplan 
fram och genomförs. Även radonförekomsten bör un-
dersökas.

Natur 
Området med högst naturvärde påverkas inte av pla-
nen. Även största delen av de områden som är näst 
högst klassade runt befintlig skola påverkas i liten grad. 



32 (35) 33 (35)PLANPROGRAM FÖR SKARPÄNG CENTRUM| TÄBY KOMMUN|SBN 2015/276-20

PLANPROGRAM FÖR SKARPÄNG CENTRUM| TÄBY KOMMUN|SBN 2015/276-01

PLANPROGRAM FÖR SKARPÄNG CENTRUM| TÄBY KOMMUN|SBN 2015/276-20

PLANPROGRAM FÖR SKARPÄNG CENTRUM| TÄBY KOMMUN|SBN 2015/276-01

Behovsbedömning 
 
En bedömning av risken för betydande miljöpåverkan 
(behovsbedömning) ska utföras för alla detaljplaner. 
Bedömningen ska utgå från MKB-förordningens krite-
rier och beakta dels planens eller programmets karak-
täristiska egenskaper och dels typ av påverkan och det 
område som kan antas bli påverkat. 

För detaljplaner som medför betydande miljöpåverkan 
ska miljöbedömning utföras, vilket bland annat innebär 
att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska utarbe-
tas och redovisas tillsammans med planförslaget. Om 
detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan  

Inspirationsbild på stadsvillor i Byle, Täby kyrkby 

Utredningar  
 
Vid framtagandet av programmet har följande  
utredningar genomförts:

• Naturvärdesinventeringar (Calluna AB),  
(2016-01-15 och 2018-10-11)

• Trafikutredning (COWI AB),  
(2017-01-18 och 2017-03-15)

• Geoteknisk undersökning (Norconsult AB),  
(2017-09-28 och 2018-07-06). 

I kommande planarbete finns behov av ytterligare  
utredningar:

• Geoteknik (inkl provtagning för mark- 
föroreningar)

• Dagvatten (inkl översvämningsrisker)

• Bullerutredning

• Solstudie

• VA-utredning

• Gestaltningsprogram

• Hållbarhetsprogram

behandlas miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och 
redovisas i planbeskrivningen. 

Inga kända markföroreningar finns inom området. En 
inledande utredning om eventuella markföroreningar 
bör genomföras och om eventuella riskområden iden-
tifieras i den följas med att en undersökningsplan tas 
fram och genomförs. Även radonförekomsten bör un-
dersökas.

Området med högst naturvärde, på östra sidan av Täby-
vägen, påverkas inte av planen. Större delen av de om-
råden som är näst högst klassade (påtagligt naturvärde)
lämnas orörda.

Ställningstagande till frågan om betydande miljö-
påverkan 
Samhällsutvecklingskontorets preliminära bedömning 
är att de miljöfrågor som identifierata inte riskerar att 
planen medför betydande miljöpåverkan och ingen MKB 
behöver upprättas. De miljöfrågor som identifierats be-
döms kunna hanteras inom det ordinarie planarbetet. 

Borrning för markprovtagning, januari 2018.
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tecknats med fastighetsägaren. Med fastighetsägaren 
till Syrsan 3 (HB Xaton) har inget avtal tecknats. Ram-
avtal och plankostnadsavtal (för detaljplanarbetet) ska 
tecknas med båda fastighetsägarna innan detaljplane-
arbetet påbörjas. Exploateringsavtal ska upprättas och 
vara undertecknade av fastighetsägarna före kommu-
nens beslut om antagande av detaljplan. 
 
I exploateringsavtalen regleras ansvars- och kostnads-
fördelning mellan kommunen och fastighetsägarna vid 
genomförandet av detaljplanen. Det reglerar markö-
verföringar och ersättningar (för mark och kommunala 
anläggningar). Det kan även innehålla krav och mål för 
hur utbyggnaden av området ska genomföras, t ex ge-
staltningsfrågor och utbyggnadsordning. 

Markförsäljningar,  
fastighetsbildningsfrågor  
 
Kopparhus AB har, enligt tecknat samarbetsavtal mel-
lan Täby kommun, rätt att före annan förhandla med 
kommunen om att förvärva kommunens mark, del av 
Skarpäng 60:19, som gränsar till Nycklepigan 1, för att 
möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom 
Nyckelpigan 1. Exakt avgränsning kommer att fastställas 
utifrån vilken mark som i kommande detaljplan blir kvar-
tersmark. Den mark som i detaljplan blir allmän plats-
mark (gata, park) ska ägas av kommunen.

Mark som idag ägs av kommunen, men som i kommande 
detaljplaner blir kvartersmark för bostäder, kommer att 
säljas.
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Detaljplaner, etapper  
Programområdet föreslås delas upp på tre separata 
detaljplaner som kan handläggas parallellt eller var för 
sig. Ett förslag på etappindelning av detaljplanerna  
visas i kartan här bredvid. 

1. Skola, förskola, parkeringsanläggning, Ljung-
myrsvägen

2. Centrumbebyggelse (torget)
3. Ny gata (kraftledningsgatan) 

Huvudmannaskap  
Utgångspunkten är att kommunen ska var huvudman 
för allmän platsmark (gator, gång- och cykelvägar, 
torg, park- och naturmark) och allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar. Det innebär att kommunen an-
svarar för genomförandet av detaljplanen inom allmän 
platsmark, dvs projektering och utbyggnad av allmänna 
anläggningar samt för framtida drift- och underhåll av 
dessa. Avgränsningen mellan allmän plats och kvarters-
mark kommer att utredas närmare i detaljplaneskedet.

Avtal  
Inför starten av programarbetet för Skarpängs centrum 
tecknade Täby kommun och Kopparhus AB ett samar-
betsavtal, daterat 2015-08-31. Samarbetsavtalet regle-
rar formerna för programarbetet och ligger till grund 
för kommande ramavtal och exploateringsavtal. Ett 
plankostnadsavtal som reglerar ansvar och kostnads-
fördelning för framtagandet av programmet har också 

Ekonomiska konsekvenser för 
Täby kommun 
 
Kommunen kommer att bygga ut de allmänna anlägg-
ningarna (gata, park, mm) inom programområdet. 
Exploateringsavtal ska tecknas med fastighetsägarna 
där kostnadsfördelning för utbyggnad av de allmänna 
anläggningarna regleras. Ny skola och förskola samt 
den i programmet föreslagna anläggningen för gemen-
sam parkering för skola och idrott kommer att byggas 
av kommunen och behöver föras in i kommunens kom-
mande verksamhetsprogram. Kommunen kommer 
att få ökade drift- och underhållskostnader för de nya 
kommunala anläggningarna. 
 
Den mark som idag ägs av kommunen, men som i kom-
mande detaljplaner kommer att bli kvartersmark för 
bostäder, kommer att säljas till marknadspris. 
 
För tillkommande bebyggelse ska fastighetsägarna  
betala VA-avgift enligt gällande taxa.
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