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1. Projektbeskrivning 

1.1 Bakgrund 

 

 

Planeringen av Täby parks (tidigare galoppfältet) utbyggnad har pågått sedan 2009. Ett 

visionsarbete och medborgardialog genomfördes under 2012-2013. De utgjorde underlag till 

det planprogram som godkändes av kommunfullmäktige 2 nov 2015. Planprogrammet är inte 

ett juridiskt bindande dokument, men är vägledande och utgör ett underlag i det fortsatta 

arbetet med planläggning av området. Planprogrammet beskriver och anger hur 

programområdet som helhet kan utvecklas till en hållbar, spännande och levande stadsdel av 

hög kvalitet med cirka 6 000 bostäder, 4 000-5 000 arbetsplatser, service, kultur, utbildning, 

offentliga rum, idrott, rekreation och parker.  

 

De två första detaljplanerna för Täby park, detaljplanen för Hästen 2 m.fl. och detaljplanen för 

Viggbyholm 74:35 m.fl., vann laga kraft i januari 2018. Utbyggnaden pågår nu och de första 

bostäderna beräknas vara klara för inflytt våren 2020. 

 

Område 5 är nästa etapp att planlägga inom Täby Park. 
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1.2 Omfattning 

Planområdet ligger i den östra delen av Täby park, mellan de två detaljplanerna som antogs i 

januari 2018. Planområdet gränsar i öster mot Bergtorpsvägen och i söder mot E18. Område 5 

omfattar 4 stadskvarter, en park i norr, en sammanhållen grön parkpromenad (gröna slingan) 

samt bygga vidare på trygga och gena gång- och cykelstråk förbi, till, från och igenom Täby 

park samt naturmark i södra delen. Den föreslagna plangränsen är preliminär och kan komma 

att ändras under planarbetets gång. 

 

Området omfattar ca 5,5 hektar och utgörs av del av fastigheterna Hästen 2, Hästen 4, 

Viggbyholm 74:1, Viggbyholm 43:23, Viggbyholm 74:35.     

 

 
Föreslagen plangräns 

1.3 Effektmål  

 

Verksamhetsplanen för 2019 anger att ”Täby erbjuder attraktiva bostäder”. Föreslagen 

utbyggnad bidrar med ca 550 bostäder till Stadsbyggnadsnämndens mål om antagna 

detaljplaner med minst 750 lägenheter per år under 2015-2024.  

 

Enligt verksamhetsplanen ska kommunen aktivt arbeta för att fler företag ska etablera sig eller 
flytta till Täby. Särskilt fokus ligger på att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen inom 
tjänste- och kunskapsintensiva företag. Projektet kommer bidra till fler arbetsplatser genom 
att planera för verksamhetsyta i form av lokaler i bottenvåningarna, möjlig verksamhetsyta 
mot Bergtorpsvägen och en förskola. 
 
Förslaget ligger även i linje med intentionerna i översiktsplanen och pågående arbete med 

fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna. 
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Effektmål 
Sätt x Fyll i antal/procent 

1. Fler bostäder i Täby 
x  Ca 550 bostäder  

 

2. Fler arbetstillfällen i Täby 
x Ca 5000 kvm BTA 

verksamheter varav ca 
hälften kommer utgöras av 1 
förskola och av lokaler i 
bottenvåningarna.  

3. Andel kollektivtrafikresande ökar 
x Nya gång och cykelbanor 

som skapar gena kopplingar 

till stationer och hållplatser.  

Uppföljning av effektmål görs på årlig basis. 

1.4 Projektmål  
 

Redan i visionsarbetet, som föregick planprogrammet för Täby park, formulerades fyra mål för 

den nya stadsdelen: “Levande stad”, “Sammanhållen stad”, “Park i stad” och “Hållbar stad”. 

Dessa mål beskriver tillsammans programområdets karaktär och identitet och utgör underlag i 

arbetet med planering och utbyggnad av stadsdelen. 

 

Projektmål för Område 5, Täby park: 

 Möjliggöra för ca 550 nya bostäder i olika boendeformer och lägenhetsstorlekar och ca 
5000 kvm verksamheter (exempelvis kontor, butik, restaurang samt förskola.)  

 Skapa förutsättningar för en sammanhållen grön parkpromenad (gröna slingan) samt 
bygga vidare på trygga och gena gång- och cykelstråk förbi, till, från och igenom Täby 
park. 

 Upprätta exploateringsavtal och ev. marköverlåtelseavtal som reglerar ansvars- och 
kostnadsfördelning för allmänna anläggningar.  

 Gestaltning av byggnader och offentlig miljö ska bidra till en levande och attraktiv 
stadsmiljö och bygga vidare på den kvartersstruktur som planprogrammet satt 
riktningen för. Ambitionsnivån formuleras i Arkitekturprogrammet (antagen i 
Stadsbyggnadsnämnden 2019-02-12). 

 Detaljplan antagen 4:e kvartalet 2020  

1.5 Förutsättningar 

 

Det nya Täby – översiktsplan 2010-2030 

En ny översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i december 2009. Beslutet om 

att anta översiktsplanen vann laga kraft 2011-10-10. Översiktsplanen aktualitetsprövades 

2018. I Täby kommuns översiktsplan från 2009 redovisas området som en del av ett större 

förändringområde med blandad bebyggelse. Förslaget ligger i linje med intentionerna i 

översiktsplanen.  

 

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 

Området ingår i förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Täby stadskärna 2050. Förslaget 

är under framtagande och har varit på samråd under 2017. Syftet med att göra en FÖP för 

centrala Täby är att möjliggöra för fler bostäder, verksamheter och servicefunktioner än vad 

översiktsplanen anger samt bygga ett mer sammanhållet och hållbart Täby. Övergripande mål 

i FÖP för Täby stadskärna är 15 000 – 17 000 fler bostäder och 15 000 nya arbetsplatser till år 

2050. I samrådsförslaget pekas aktuellt området ut som ”stadsbygd”. Förslaget ligger i linje  

med intentionerna i förslaget till FÖP.  
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Gällande detaljplaner inom föreslaget 

planområde 

Område 5 kommer ersätta gällande detaljplaner 

enligt karta. De största av dessa anger häst- och 

motorsportverksamhet, bostäder, handel, kontor 

och parkmark respektive bostadsändamål, 

fristående hus. Ingen av berörda planer har 

genomförandetid kvar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående och gällande detaljplaner i närområdet 

 

Täby park 

De två första detaljplanerna för 

Täby park, detaljplanen för Hästen 

2 m.fl. (DP 1) och detaljplanen för 

Viggbyholm 74:35 m.fl. (DP 2), 

vann laga kraft i januari 2018. 

Innehåller bl. a ca 2200 bostäder, 

verksamheter i bottenvåningar, 

två förskolor, en grundskola. 

Utbyggnad pågår. 
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Planprogram för Täby park  

I november 2015 antogs planprogrammet för Täby park. Planprogrammet är inte ett juridiskt 

bindande dokument, men är vägledande och utgör ett underlag i det fortsatta arbetet med 

planläggning av området. Planprogrammet beskriver och anger hur programområdet som 

helhet kan utvecklas till en hållbar, spännande och levande stadsdel av hög kvalitet med cirka 

6 000 bostäder, 4 000-5 000 arbetsplatser, service, kultur, utbildning, offentliga rum, idrott, 

rekreation och parker. 

 

Planprogrammets strukturplan visar hur samband till omgivande bebyggelse, service, 

trafikstruktur och grönstruktur ska möjliggöras. Övergripande redovisas kvarter, 

mångfunktionell stadspark, andra parker, torg, gator, gång- och cykelvägar.  

 

 
Planprogrammets övergripande stadsbyggnadsprinciper (Område 5 svartstreckad) 

 

 
Övergripande programmering av området i enlighet med planprogrammet  

(Område 5 svartstreckad) 
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Inriktning för kommande bebyggelse och allmän plats 

 

Täby park AB och Riksbyggen AB har tillsammans med kommunen träffats vid ett antal 

tillfällen under hösten 2018. Avsikten med dialogen har varit att dra erfarenhet och lärdom 

från tidigare planarbete och med utgångspunkt från planprogram och tidigare framtagna 

kvalitetsprogram, landa i ett antal förhållningssätt och gestaltande principer inför det 

kommande planarbetet för Område 5. Följande punkter sammanfattar resultatet av dialogen. 

 

- Område 5 avses utformas som en tät kvartersbebyggelse med i huvudsak bostäder, men 

med så hög grad av verksamheter som möjligt i kvarteret närmast Bergtorpsvägen. 

Boulevarden ska kantas av lokaler i bottenvåningen och en förskola (4-6 avdelningar) ska 

inrymmas inom kvarteren. Förskolans gård ska omfatta minst 20kvm/barn. Planområdet 

bedöms kunna innehålla ca 550 lägenheter i form av varierad flerbostadshusbebyggelse 

och ca 5000 kvm BTA för verksamheter. 

  

- I enlighet med planprogrammet varieras gatumiljöer och byggnadshöjder i relation till 

gatornas hierarki i strukturplanen, där Boulevarden får en högre grad av offentlighet och 

kantas av högre bebyggelse medan kvartersgatorna utformas med grannskapet i åtanke 

och bebyggelsen görs förhållandevis lägre. Bebyggelsens skala utgår främst från de två 

intilliggande nya detaljplanerna i Täby park, vilka sätter en skala om ca 6-7 våningar mot 

Boulevarden och Bergtorpsvägen (eventuellt kan ytterligare en våning vara lämplig i 

anslutning till entrén till området), 4-5 våningar mot kvartersgatorna och 4 våningar mot 

gröna slingan.  

 

- I norra delen av planområdet kopplas ”gröna slingan” samman med en grannskapspark. 

Parken är tydligt offentlig, avgränsas av gator och i senare planläggning kvarter i 

kommande kvarter. Vid parken fortsätter gröna slingan som gång- och cykelförbindelse 

under Bergtorpsvägen. Detaljplanen kommer även säkra upp en viktig cykelkoppling längs 

Bergtorpsvägens västra sida. Denna koppling kan antingen passera över GC-tunneln, i 

höjd med gatan, alternativt passera ner till gröna slingan som ansluter till GC-tunneln. 

 

- Längst i söder mynnar gröna slingan i befintlig naturmark som planläggs som natur. 

Naturparken ska ha påtaglig naturkaraktär. Denna naturmark kommer även kunna 

användas av den angränsande skolan. Det befintliga gångvägssystemet utökas att länka väl 

till de nya stråken i stadsdelen. 

 

- Ett kvalitetsprogram kommer tas fram för Område 5 och på samma sätt som för de två 

föregående detaljplanerna inom Täby park avser kvalitetsprogrammet slå fast en 

kvalitetsnivå som kommunen och byggherrarna gemensamt enas om, såväl för de enskilda 

byggnadsprojekten som för kommunens mark och anläggningar. 
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Illustration utifrån inriktning beskriven på föregående sida. 

 

 

Hållbarhet 

Enligt kommunens rutin för hållbarhetsmål i stadsbyggnadsprocessen ska exploatören i 

samrådsskedet ta fram en handlingsplan för hållbarhetsprogram samt en uppföljningsplan. 

Dessa godkänns av kommunen.  

 

Hållbarhetsprogram har tagits fram till Täby parks två först detaljplaner och med 

utgångspunkt från dessa kommer ett hållbarhetsprogram för Området 5 tas fram. 

Hållbarhetsprogrammet samlar frågor kring hållbarhet ur ekologiska, sociala och till viss mån 

ekonomiska aspekter. Visionen är att Täby park ska bli en stadsdel där hållbarhet och ekologi 

är en naturlig del av livet och hållbarhetsprogrammet formulerar mål som bedömts vara 

särskilt viktiga för att uppnå detta. Spetsområden för hållbarhetsarbetet i Täby park är att 

skapa stadsliv och möten, prioritera gående och cyklister, att ha en grönstruktur med många 

funktioner samt att skapa ett område med låg klimatpåverkan.  För Område 5 kan 

energieffektivisering och dagvattenhanteringen utgöra områden för särskild fokus relaterat till 

de utmaningar som finns avseende den tekniska försörjningen till området. 

 

 

Trafik och parkering 

I den nya stadsdelen ska, i enlighet med planprogrammet, kollektivtrafiken vara det bärande 

trafikslaget för trafikförsörjningen och gång- och cykeltrafiken ska utgöra det prioriterade 

färdsättet. Genom sitt centrala läge i Täby har Täby park goda förutsättningar att utvecklas till 

en stadsdel där det är naturligt att promenera, ta cykeln eller resa kollektivt.  

 

Område 5 kommer ha goda förutsättningar för kollektivt resande med närhet till 

busshållplatserna vid Viggbyholms trafikplats och på Bergtorpsvägen, i höjd med 

planområdet. Gångavstånd till station på Roslagsbanan (Galoppfältets station) kommer att 

vara ca 600-700 meter. 
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Utifrån en kommande utbyggnad av Täby park och hela stadskärnans utveckling är det viktigt 

att bevaka trygga och gena gång- och cykelkopplingar till/från och igenom stadsdelen. För 

Område 5 handlar detta främst om att möta upp befintlig gång- och cykelkopplingen under 

Bergtorpsvägen, bygga vidare på gång- och cykelvägen utmed Bergtorpsvägen och 

cykelstradan längs med E18. 

 

Gatorna inom området ska utformas med utgångspunkt från det kvalitetsprogram och de 

gatutyper som tagits fram i de två detaljplaner som Område 5 gränsar mot.  

 

Det närliggande bostadsområdet Viggbygärdet är för sin in- och utfart idag beroende av att ta 

väg genom Område 5. Vägen behöver efter ett utbyggt Område 5 ledas om. 

 

Täby kommuns gällande parkeringsstrategi och riktlinjer i FÖP för Täby stadskärna ska 

tillämpas vid planering av parkering för ny bebyggelse. Parkering ska anordnas inom 

kvartersmark. 

 

 

Störningar och risker 

Området är bullerstört från Bergtorpsvägen i öster och E18 i söder.  

 

Bergtorpsvägen är klassad som sekundärled för farligt gods, vilket medför att ny bebyggelse i 

anslutning till vägen behöver anpassas till ett säkerhetsavstånd om cirka 25 meter.  

 

Det finns en generell risk för föroreningar i Täby park på grund av tidigare galoppverksamhet. 

Vidare markundersökningar behöver genomföras inom planarbetet. 

 

 

Teknisk infrastruktur 

Det allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp till Täby park och inom de två första 

detaljplanerna är under utbyggnad och område 5 som ansluter till de två detaljplanerna avses 

länkas in i det nya systemet. Kapaciteten för omhändertagande av dagvatten är under 

utredning. Redan i programskedet kunde det konstateras att det finns ett behov av mer 

omfattande fördröjningsåtgärder.  

 

Befintligt elnät till Täby park har sannolikt kapacitet att försörja Område 5. Dessutom planerar 

Vattenfall en förstärkning av kapaciteten för elförsörjning till Täby park med en ny 130 kV 

kabel som preliminärt färdigställs 2021-2022 som är avsedd att försörja hela Täby park med 

el.  

 

Fjärrvärmenätet är under utbyggnad i de två första detaljplanerna och område 5 kan anslutas 

till systemet. Kapacitet att försörja område 5 saknas i dagsläget men kapaciteten avses utökas i 

takt med att planering och utbyggnad pågår i Täby. Tillfälliga lösningar kan komma att behöva 

anordnas innan kapaciteten i fjärrvärmenätet ha säkrats. 

 

Avfallssystemet inom Täby park kommer att vara en stationär sopsug. Utbyggnad pågår för att 

försörja de första detaljplanerna och område 5 kommer att anslutas till samma system. 

Kompletterande lösningar för de fraktioner som inte ryms i den stationära sopsugen får 

utredas inom planarbetet. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna Hästen 2, 

Viggbyholm 74:1 och 43:23 ägs av 

Täby kommun. Fastigheten 

Hästen 4 ägs av Täby Park 

exploatering AB (samägt bolag av 

JM AB och Skanska AB). 

Viggbyholm 74:35 ägs av 

Riksbyggen ekonomisk förening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planförfarande 

Detaljplanen bedöms kunna genomföras med standardförfarande då förslaget är förenligt med 

översiktsplanen och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

1.6 Beroenden 
En förutsättning för planens genomförande är att markägarna förhandlar och träffar en 

överenskommelse om fördelning av kvartersmarken inom område 5. 

Område 5 är för sin försörjning beroende av att gator och annan infrastruktur byggs ut i de två 

första detaljplanerna i Täby park. Område 5 är även beroende av att kapaciteten för fjärrvärme 

och el utökas. 

Det närliggande bostadsområdet Viggbygärdet är för sin in- och utfart idag beroende av att ta 

väg genom Område 5. Vägen behöver efter ett utbyggt Område 5 ledas om. 

1.7 Avgränsningar 
Merparten av anslutande gator och annan infrastruktur till Område 5 ligger utanför projektet 

och är under byggnation knutet till genomförandet av de två första detaljplanerna. 

Projektet Område 5 är beroende av att kapaciteten för fjärrvärme och el utökas, detta hanteras 

utanför projektet på en strategisk nivå inom kommunen.  
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2. Särskilda utredningsbehov 
 

Utredningar kan bygga vidare på redan framtagna utredningar i tidigare detaljplaner. I det 
kommande planarbetet kan utredningar komma att behövas tas fram inom nedanstående 
områden. Under planarbetets gång kan ev. fler utredningsbehov identifieras. 

- Buller  

- Trafik 

- Risk (Bergtorpsvägen) 

- Dagvatten – Översvämningsrisk/skyfallskartering 

- Strategisk miljöbedömning 

- Geoteknik och geohydrologi 

- Tillgänglighet 

- Markföroreningar 

- Luftföroreningar 

- Naturvärden 

- Avfall 

- Grön resplan, parkering 

- Solstudie, dagsljus i bostäder, lokalklimat. 

 

3. Projektorganisation och resursåtgång 

 

Roll/funktion Resurs/person Tidsperiod 
(uppskattning) 

Antal timmar 
(uppskattning) 

Projektledare/planarkitekt 
Sofia Thuresson 
Rudenschöld 

Q3 2018 – Q4 2021 800 

Bitr projektledare/ 
Exploateringsingenjör 

Jenny Bertram Q3 2018 – Q1 2021 700 

Miljöplanerare/Hållbarhet 
Ulrika Isvén Q3 2018 – Q4 2020 250 

Trafikplanerare 
Jessica Fellers Q3 2018 – Q4 2020 200 

Landskapsarkitekt 
Marlene 
Thelandersson 

Q3 2018 – Q4 2020 250 

VA-ingenjör/Dagvatten 
Janko Savic Q3 2018 – Q4 2020 100 

Kommunikatör 
Nathalie 
Nordenswan 

Q3 2018 – Q4 2020 50 

Lantmäteri 
Helena Greisz Q3 2018 – Q4 2020 30 

Projektadministratör 
Therese Isberg Q3 2018 – Q4 2020 30 

Drift-ingenjör 
Collin Lindelöf Q3 2018 – Q4 2020 50 

Bygglovhandläggare 
Ej tillsatt Q3 2018 – Q4 2020 50 

Projektering 
Monica Rehn Q3 2018 – Q4 2020 50 

Avfall 
Ludvig De Verdier Q3 2018 – Q4 2020 70 

Genomförande 
Antonio Berglund Q3 2018 – Q4 2020 50 

TOTALT 
  2680 
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4. Tidplan 

En initierande fas av projektet med dialog och erfarenhetsutbyte mellan byggherrarna och 

kommunen pågick under hösten 2018. Därefter planeras projektet löpa under perioden kvartal 

2 2019-kvartal 4 2020. Projektet är avslutat när projektmålen är uppfyllda. 

 

Start PM  kvartal 2 2019 

Samråd kvartal 3-4 2019 

Granskning kvartal 2 2020 

Antagande  kvartal 4 2020 

 

4.1 Beslutspunkter 
Beslutspunkterna som anges i samhällsutvecklingskontorets projektmodell är samma för alla 

projekt. En beslutspunkt är ett avgörande beslut om att projekt får gå vidare till nästa fas. 

Beslutspunkter i ett projekt är: 

 

BP0 beslut i ledningsgruppen om start av projekt, medel finns 

BP1 start-PM godkänns, projektledare utsedd, finansiering klar 

BP2A godkänd projektplan 2A 

BP2B godkänd projektplan 2B 

BP3 Projektgodkännande av leverans av styrgrupp 

BP4 Godkännande av slutrapport 

Beslutspunkterna är beställarens verktyg för att kontrollera och styra projektet. En 

beslutspunkt är vanligtvis ett möte där uppnådda resultat granskas och projektets framtida 

öde avgörs. 

 

5. Ekonomi 

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

 

 

5.1 Preliminära kostnader och intäkter under planeringsprocessen (arbetstid, 

konsultinsatser, utredningar, kommunikation) 

 
En preliminär bedömning av kommunens tidsåtgång för projektet är ca 2000-3000 timmar. 

Avgift för detaljplanearbetet tas ut enligt fastställd plantaxa. Plankostnadsavtal kommer att 

tecknas med respektive byggaktör och det syftar till att fastställa parternas åtaganden samt 

fördelning av kostnader dem emellan i samband med upprättandet av detaljplan. Utöver 

kommunens tid för detaljplanearbetet bekostar byggaktörerna och kommunen samtliga 

utredningar som erfordras för planens framtagande inklusive samtliga kostnader för 

grundkarta och fastighetsförteckning samt framtagande av eventuellt illustrationsmaterial. 

Fördelningen av kostnaderna för detaljplanearbetet sker utifrån byggaktörernas och 

kommunens kommande byggrätter. 
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5.2 Preliminära kostnader och finansiering för kommunen vid 

genomförande (arbetstid, konsultinsatser, utredningar, utbyggnad – 

markintäkter, gatukostnadsersättningar) 

En initial bedömning visar att det kommer att krävas kommunala investeringar i form av gatu-

, park-, stationär sopsugs- och VA-anläggningar för genomförandet av detaljplanen. Ramavtal 

har tecknats med berörda fastighetsägare/byggaktörer där de har tagit på sig ansvaret för att 

bekosta de åtgärder på allmän plats och allmänna anläggningar som erfordras för den 

planerade exploateringens genomförande. Kommunen ansvarar på liknande sätt för att 

bekosta åtgärder på allmän plats och allmänna anläggningar relaterat till kommande byggrätt 

på kommunens markinnehav. Utbyggnad av sopsugs- och VA-anläggningar finansieras genom 

anslutningsavgifter. Omfattningen av åtgärder på allmän plats preciseras i det kommande 

planarbetet. 

 

Kommunen äger mark inom planområdet. Eftersom marken utgör del av ett kommande 

kvarter kommer markförsäljningen att föregås av ett anbudsförfarande alternativt försäljas 

genom direktanvisning. Intäkterna från markförsäljningen förväntas täcka kommunens 

kostnadsansvar för åtgärder på allmän plats och allmänna anläggningar. 

 

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har kommunen tecknat avtal med Staten och 

Stockholms läns landsting om att medfinansiera en förlängning av Roslagsbanan till T-

centralen via Odenplan. I samband med träffad överenskommelse i Sverigeförhandlingen har 

Täby kommun åtagit sig att bygga 16 200 lägenheter fram till år 2035. 

 

Enligt Täbys ”Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal” gäller det för ny 

bebyggelse, ändrad användning samt tillkommande bostäder och verksamheter vid 

framtagande av ny detaljplan inom influensområdet (1000 meter från Roslagsbanans samtliga 

stationer). Eftersom planområdet ligger inom influensområdet avser kommunen att ta ut 

medfinansieringsersättning av fastighetsägarna. Detta regleras i kommande exploateringsavtal 

och marköverlåtelseavtal. 

 

5.3 Behov av fastighetsbildning 

 
Fastighetsbildning av kvartersmark och allmän platsmark genomförs av 

Lantmäterimyndigheten efter ansökan från berörda fastighetsägare då detaljplanen vunnit 

laga kraft. Fördelning av kostnaderna mellan byggaktörerna och kommunen sker enligt 

tecknade ramavtal och intentionsavtal om markbyte. Kommunen bekostar fastighetsbildning 

inom det egna markinnehavet. 

Permutation 

Viggbyholm 74:1 utgör mark som kommun erhållit som gåva med förbehåll om markens 

användning. Förbehållen avser att marken ska användas för allmänna ändamål. Delar av 

fastigheten avses bli kvartersmark inom den kommande planeringen. För att kunna 

genomföra den fastighetsbildningen krävs att Kammarkollegiet medger permutation, vilket 

innebär att marken frigörs från villkor i gåvobrevet. Permutation meddelades genom beslut 

den 13 december 2016. 

 

 

6. Intressenter i projektet  

(Omfattas av sekretess enligt 19 kap 3 § Offentlighets- och sekretesslagen) 
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Intressenter är alla som på något sätt påverkar eller påverkas av projektet.  En 

intressentanalys har upprättats i syfte att identifiera projektets alla intressenter, förstå deras 

behov och intresse och bestämma hur de på bästa sätt ska bemötas. Intressentanalysen utgör 

bilaga till start-PM (Intressentanalys Område 5 Täby park ver 1.1) 

 

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

Risker är händelser/arbetsmoment som negativt påverkar genomförandet av projektet. Det 

kan också vara händelser som påverkar projektresultatet när projektet är genomfört. En 

riskanalys har genomförts och bifogas i bilaga till start-PM (Riskanalys Område 5 Täby park 

ver 1.0).  

 

8. Genomförande 
Ramavtal tecknades mellan kommunen och respektive fastighetsägare inför antagandet av 

planprogrammet för Täby park 2015. Ramavtalet reglerar rättigheter och skyldigheter mellan 

parterna under detaljplanearbetet.  

Exploateringsavtal ska upprättas mellan parterna innan detaljplanen kan föras upp för 

antagande av kommunfullmäktige. I exploateringsavtalet regleras i detalj ansvars- och 

kostnadsfördelning mellan Kommunen och Bolagen för genomförandet av 

exploateringen/detaljplanen. Det innehåller även krav och mål för hur utbyggnaden av 

området ska genomföras. Det kan gälla utformning av bebyggelse och anläggningar, riktlinjer 

för samordning mellan olika aktörer, byggetablering och hur allmänna anläggningar som 

erfordras för och/eller berörs av exploateringen skall utföras. 

Vid en försäljning av kommunens mark upprättas ett marköverlåtelseavtal, som eventuellt 

föregås av ett markanvisningsavtal, mellan parterna. Det avtalet reglerar i likhet med 

exploateringsavtalet ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna. 

När mark ska överföras mellan Kommunen och exploatör ska överenskommelse om 

fastighetsreglering och ersättningar regleras i exploateringsavtalet. 

 

9. Projekttyp, projektkategori och projektportfölj 

Projektet klassas som Stadbyggnadsprojekt och innehåller planeringsfas enligt PBL – 

detaljplan och efterföljande utbyggnadsfas. Projektet Område 5 tillhör kategorin Stora projekt 

och ligger i projektportföljen för Styrgruppen för Stora stadsbyggnadsprojekt. 
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