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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTORET  

Polymenis Tsironas  

  

   

Detaljplan för fastigheterna Strömmingen 1-7 m fl, Ella gård 

HANDLÄGGNING 

Planen upprättas med standardförfarande och enligt PBL 2010:900 (efter jan 

2015). 

SAMMANFATTNING 

Samrådshandlingar godkändes av planchefen 2018-10-11 enligt 

stadsbyggnadsnämndens beslut 2018-03-20, § 40 och 2018-05-15 §68. 

Planförslaget har varit föremål för samråd under perioden 2018-10-15 till 2018-

11-09 under vilken sakägare, remissinstanser och andra intressenter givits tillfälle 

att yttra sig. 

 

Två öppna samrådsmöten med ca 40 deltagare vardera hölls 2018-10-29 och 

2018-11-07 mellan kl 18-20 i Täby kommunhus.  Frågor som engagerade många 

var bl.a. boende- och besöksparkering samt bebyggelsens skala och gestaltning. 

 

Inkomna yttranden från allmänheten berör framför allt höjder/skala, parkering, 

trafik och gestaltning. Synpunkter som framkommit vid mötena överensstämmer 

i stort med de skriftliga yttranden som inkommit under samrådstiden. Eftersom 

yttranden från allmänheten i stora delar berör samma frågor kommenteras de 

gemensamma frågorna i slutet av dokumentet under rubriken ”Gemensamma 

svar på yttranden inkomna från allmänheten”. Vid behov eller vid enskilda frågor 

ges kommentarer även i anslutning till yttranden som redovisas sammanfattade 

inledningsvis.  

 

Yttranden från instanser berör framför allt buller, risk, markföroreningar och 

dagvattenhantering. Länsstyrelsen Stockholm efterfrågar i sitt yttrande ett 

förtydligande om vilka bestämmelser för miljöbedömningen som tillämpas för 

aktuellt planförslag.  
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INKOMNA YTTRANDEN 

 

Myndigheter och andra remissinstanser 

Länsstyrelsen Stockholm    Synpunkter 

Stockholms läns landsting, trafikförvaltningen  Synpunkter 

Trafikverket     Synpunkter 

Polisen     Synpunkter 

Ellevio      Synpunkter 

EON      Ingen erinran 

Storstockholms brandförsvar   Ingen erinran 

Luftfartsverket    Ingen erinran 

Swedavia      Ingen erinran 

Svenska kraftnät     Ingen erinran 

Stockholms Exergi    Ingen erinran 

Skanova      Ingen erinran 

Norrvatten     Ingen erinran 

 

Föreningar 

Täby föreningsråd    Synpunkter 

 

Privatpersoner (sakägare enligt FF och övriga)    

142 yttranden Synpunkter 

Fastighetsbeteckning, namn och adress 

är ersatta av nummer. I det fall man 

inlämnat synpunkter flera gånger under 

samrådet sammanfattas dessa som ett 

yttrande.  

INFORMATION VIA LEDNINGSKOLLEN 

Nedanstående ledningsägare har inkommit med lägesinformation om deras 

ledningar via www.ledningskollen.se  

 

AB Stockholms Lokaltrafik  Ledningsägaren har meddelat att de vill 

ta del av det fortsatta arbetet med planen 

och få fortlöpande information. Området 

är beläget i direkt anslutning till SL:s 

anläggning. Arbeten får inte påbörjas 

utan SL:s tillstånd. 
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E.ON  Inga ledningar eller annan infrastruktur i närheten av 

planområdet 

Stokab AB  Inga ledningar eller annan infrastruktur inom 

planområdet men i anslutning till planområdet under 

Attundabron 

Transit bredband AB  Inga ledningar eller annan infrastruktur i närheten av 

planområdet) 

Vattenfall Eldistribution  Inga ledningar eller annan infrastruktur i närheten av 

planområdet 

Ellevio AB Ellevio har befintliga 0,4 kV distributionsledningar 

längs med planområdets västra kant i 

Stockholmsvägen, samt ett matande 0,4 kV kabelstråk 

som korsar planområdet i höjd med Rigavägen och 

Värmevägen. Nätet förbinder befintliga byggnader 

med servisledningar. Utsättning av 

serviskablar/distributionskablar kan begäras genom 

Ledningskollen, ärendetyp 

ledningsanvisning/projekteringsärende, i samband 

med projektets genomförande. 

Norrvatten Norrvatten har skickat information via e-post 

Skanova Ledningsägaren har skickat underlag 

Stockholm Exergi AB Ledningsägaren har skickat underlag 

Stadsnätsbolaget  

Sverige AB – kundtjänst Ledningsägaren har skickat underlag 

 

SAMMANFATTNING AV YTTRANDEN, MED KOMMENTARER 

Inkomna yttranden redovisas nedan i sammanfattad och förkortad form med 

kursiv text och följs av samhällsutvecklingskontorets kommentarer. Yttrandena i 

sin helhet finns i stadsbyggnadsnämndens diarium.  

 

Myndigheter och andra remissinstanser 

 

Länsstyrelsen Stockholm 

Sammanfattande bedömning 

Täby kommun behöver komplettera och revidera planförslaget utifrån de 

synpunkter Länsstyrelsen lämnar med hänsyn till buller, förorenad mark, risk 
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med anledning av Roslagsbanan, översvämning till följd av skyfall samt närhet 

till panncentralen Galten. 

 

Under förutsättning att kommunen beaktar de synpunkter Länsstyrelsen 

framför bedömer Länsstyrelsen att förslaget inte strider mot de intressen 

Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10§ PBL. 

 

Kommentar: Planförslaget har kompletterats och reviderats utifrån de 

synpunkter Länsstyrelsen lämnade i samråd med hänsyn till buller, 

förorenad mark, risk med anledning av Roslagsbanan, översvämning till 

följd av skyfall samt närhet till panncentralen Galten. 

 

 

Riksintressen - Roslagsbanan 

Planområdet ligger i direkt anslutning till och inom det generella 

skyddsavståndet om 25 meter för Roslagsbanan som utgör ett utpekat 

riksintresse för kommunikationer i enlighet med 3 kap 8 § miljöbalken.  

Roslagsbanan ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Länsstyrelsen bedömer att 

planförslaget inte innebär en påtaglig skada på riksintresset men förutsätter att 

kommunen har en fortsatt dialog med Trafikförvaltningen gällande hur 

riksintresset i övrigt ska tillgodoses. 

 

Kommentar: Noteras.  

 

 

Miljökvalitetsnormer (MKN) – MKM för vatten och dagvattenhantering 

Kommunen har tagit fram en bra dagvattenutredning med rimliga förslag till 

åtgärder. Eventuellt ökar risken för förorening av grundvattenförekomsten 

Täby-Danderyd med anledning av påverkan från markföroreningar inom 

planområdet. Denna koppling behöver kommunen utreda vidare under det 

fortsatta planarbetet, se vidare nedan under avsnittet om ”Förorenad mark”. 

 

Kommentar: Miljöteknisk provtagning av mark och grundvatten har 

utförts inom planområdet under våren 2018. En kompletterande 

provtagning utfördes under januari 2019 med anledning av länsstyrelsens 

samrådsyttrande.  
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Syftet med undersökningarna har varit att utreda markens lämplighet för 

bostadsbebyggelse samt förskola, genom att undersöka markens innehåll 

av eventuella markföroreningar samt provtagning av grundvatten.  

 

Resultatet visar endast på lokala ytliga föroreningar i några enstaka 

punkter, och där halterna understiger Naturvårdsverkets generella 

riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). I övrigt ligger 

föroreningshalterna under riktvärdena för känslig markanvändning (KM).  

 

Analysen av grundvatten visar generellt på låga halter föroreningar, men 

med något förhöjda halter av vissa metaller (koppar, zink och arsenik) 

jämfört med de bedömningsunderlag som finns framtaget av SGU samt 

Havs- och Vattenmyndigheten.     

 

Den samlade bedömningen, utifrån föroreningshalterna i mark och 

grundvatten, är att grundvattenförekomsten Täby-Danderyd, inte 

påverkas negativt av planförslaget. 

 

 

Hälsa och säkerhet – Förorenad mark 

Länsstyrelsen kan på nuvarande underlag inte bedöma markens lämplighet 

med hänsyn till föroreningssituationen och risken för människors hälsa. 

Underlaget behöver kompletteras enligt följande punkter till nästa skede i 

planprocessen:  

 

 Kommunen behöver undersöka föroreningssituationen på den mark där 

förskolan planeras. I underlaget framkommer inget motiverat 

ställningstagande kring risken för föroreningar på planerad förskolas 

mark. Barn är känsligare för exponering av föroreningar än vuxna. 

Särskild hänsyn behöver därför iakttas vid planering för verksamhet 

som skolor, förskolor och lekytor. 

 

 På fastigheten Strömmingen 4 finns ett antal bilar och buss uppställda 

som kan ha förorsakat förorening. Detta har inte uppmärksammats i 

den marktekniska utredningen och ingen utökad provtagning har skett 

där. Kommunen behöver komplettera med utredning och provtagning 

på fastigheten. 
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 Grundvattenrör är installerade men inga grundvattenprov är 

analyserade med avseende på föroreningar. Kommunen behöver 

redovisa en sådan analys. 

 
 Ett platsbesök har genomförts på fastigheten Strömmingen 1 där en 

grafisk verksamhet pågår. Bedömningen om föroreningsrisk har endast 

gjorts med utgångspunkt i nuvarande verksamhet. Grafisk industri har 

dock pågått på platsen sen 1970-talet då kemikaliehantering och 

miljömedvetenhet var helt annorlunda än idag. Kommunen behöver 

därför göra en utförligare utredning av föroreningsrisken på 

fastigheten. 

 

Nödvändiga kompletteringar är även av betydelse för att utröna risken för 

förorening av grundvattenförekomsten Täby-Danderyd. Kommunen behöver 

säkerställa att ingen sådan förorening sker. 

 

Kommentar: Kompletterande markprovtagning vid planerad förskola: 

Tre markprover togs inom det planerade förskoleområdet. Jordproverna 

analyserades på tungmetaller inklusive Hg (kvicksilver), alifater, aromater, 

PAH: er, BTEX samt förekomsten av pesticider, då delar av området kan 

utgöra resterna av en äldre villatomt med fruktträd.  

 

Samtliga analyserade föroreningar hade halter under KM. Några pesticider 

kunde inte påvisas. Detta innebär att marken är lämplig för förskola ur 

markföroreningssynpunkt. 

 
Kompletterande provtagning på fastigheten Strömmingen 4: 

Markprov togs inom den parkeringsyta där ett flertal fordon står uppställda 

och även tidigare en buss. Analyssvaren visade på ytliga (0-0,5 m) halter av 

PCB, bly och zink över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

mark (KM). Inga halter överskred MKM. 

 
Det går inte att utesluta att även annan utrustning förvarats på eller i 

närheten av parkeringsytan och en orsak till föroreningarna skulle kunna vara 

läckage från fordon och/eller annan utrustning. Föroreningen är ytlig och 

kommer att avlägsnas innan schakt för exempelvis byggnader eller ledningar 

ska utföras. Anmälan ska göras till den lokala tillsynsmyndigheten minst sex 

veckor innan saneringen ska utföras.  

 

Redovisning av analys av grundvattenprov med avseende på föroreningar: 
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Grundvattenprovtagning utfördes i två ”miljörör” i planområdets östra del.  

 

Analyserna visade på generellt låga halter föroreningar, men med något 

förhöjda halter av vissa metaller (koppar, zink och arsenik) jämfört med de 

bedömnings-underlag som finns framtaget av SGU samt Havs- och 

Vattenmyndigheten. Då de nya bostäderna kommer kopplas in på det 

kommunala Va-nätet utgör grundvattnet inga risker för människor hälsa eller 

miljön.    

 

Utredning av eventuell grafisk verksamhet inom Strömmingen 1: 

Plan- och exploateringsavdelningen har varit i kontakt med ansvarig person 

på företaget som är registrerat som ”Grafisk verksamhet”. Alltsedan 

verksamheten startades på platsen har byggnaden endast använts som 

kontor. Någon hantering av kemikalier har inte skett. Detta bekräftas också av 

den lokala tillsynsmyndigheten då man inte klassat verksamheten som 

”miljöfarlig verksamhet”. Någon markprovtagning behöver inte utföras.  

 

Som alltid rekommenderas dock att ha uppmärksamhet vid markarbeten ifall 

något avvikande skulle framträda i marken. Detta gäller inom hela 

planområdet. 

 

Närhet till Roslagsbanan 

I planbeskrivningen och riskanalysen framgår att säkerhetsavståndet med 

hänsyn till tågbrand samt urspårning av tåg på Roslagsbanan är 10 meter 

respektive 17 meter från spårmitt. 

 

Kommunen föreslår att ytor inom 17 meter från spårmitt utformas så att de inte 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse genom att cykel- och bilpoolsparkering 

samt ett grön-blått stråk för dagvattenhantering anläggs. Någon reglering av 

denna utformning sker dock inte med planbestämmelser utan kommunen 

reglerar endast att ”cykelparkering samt bilpoolsparkering och 

besöksparkering får anordnas utomhus.” Bestämmelsen är tillämplig på hela 

planområdet och någon styrning att t ex parkeringsytor anläggs just på 

området närmast järnvägen inte finns. Länsstyrelsen anser att kommunen 

tydligare behöva reglera utformningen av ytorna närmast Roslagsbanan så att 

de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

 

I planbeskrivningen på sidan 39 beskriver kommunen dessutom området 

mellan bebyggelsen och järnvägen som en ”multifunktionell zon” som ska ge 

möjlighet till bl a odling och vistelseytor. Länsstyrelsen anser att en sådan 
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användning av området inte är förenlig med syftet att avhålla från 

stadigvarande vistelse. Kommunen behöver revidera planbeskrivningen med 

avseende på områdets gestaltning. 

 

Planerad förskolegård ligger ca 6-8 meter från närmaste spårmitt och är 

därmed inom konsekvensområdet för både urspårning och tågbrand. 

Kommunen har reglerat att urspårningsskydd ska uppföras längs 

förskoleområdet mot Roslagsbanan. Någon reglering av nödvändning 

utformning av skyddet med hänsyn till dimensionering mm, finns dock inte och 

beskrivs inte heller i planbeskrivningen. Kommunen behöver komplettera både 

planbeskrivning och planbestämmelser med en sådan reglering. Kommunen 

behöver också kombinera bestämmelsen om avåkningsskydd med villkor för 

lov. Förskolans gård är även utsatt för risk för tågbrand. Kommunen har dock 

inte vidtagit några åtgärder för att hantera denna risk. Till nästa skede behöver 

kommunen anpassa planutformningen eller vidta andra åtgärder som 

motiverar att tillräcklig riskreduktion uppnås även med hänsyn till en eventuell 

tågbrand. 

 

Kommentar: En reglering av ytorna mellan bostadsbebyggelsen och 

järnvägen inom 17 meter från spårmitt har gjorts på plankartan och en ny 

planbestämmelse för markens anordnande har införts. Planbeskrivningen 

har också reviderats och texten om odling och vistelseytor mellan 

järnvägen och bebyggelsen har tagits bort.   

 

Riskutredningen har reviderats och kompletterats med hänsyn till 

Länsstyrelsens synpunkter på riskhanteringen. Planbestämmelsen om 

urspårningsskyddet har kompletterats med hänsyn till dimensionering, 

brandsäkerhet och buller. Bestämmelsen har också kombinerats med 

villkor för lov. Med hänsyn till risknivån inom planområdet samt planerad 

verksamhet och bebyggelse bedöms de föreslagna åtgärderna ha en 

tillräcklig riskreducerande effekt. 

 

Översvämning till följd av skyfall 

Det finns risk för översvämning av planområdet till följd av kraftiga skyfall som 

exempelvis ett 100-års regn. I planbeskrivningen saknas emellertid helt en 

redovisning av översvämningsrisken och åtgärdsförslag för att hantera den, 

vilket kommunen behöver komplettera med till nästa skede i planprocessen. 

 

I dagvattenutredningen (Geoveta, 2018-03-28, rev 2018-04-26) framkommer 

att de östra delarna av planområdet tidvis har problem med blöta 
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markområden. Markförhållandena är sådana att möjligheten till infiltration 

inom planområdet är mycket begränsad. I dagvattenutredningen framkommer 

vidare att få fastigheter väster om Stockholmsvägen är anslutna till ett 

dagvattennät och att dagvatten vid 

kraftiga skyfall kan rinna över Stockholmsvägen och in i planområdet. Vid 

platsbesök har en vattensamling noterats på fastigheten Strömmingen 2. I 

nordväst avrinner ett dike via en trumma under Stockholmsvägen mot 

planområdet. Området som avrinner mot trumman planeras i framtiden att 

hårdgöras i större omfattning vilket kan bidra till att ökade dagvattenflöden 

tillförs diken i planområdets norra delar. Planområdet sluttar mot ost-sydost 

och utloppet från planområdet går via dagvattenledningar söderut längs med 

Roslagsbanan. 

 

Dagvattensystemet verkar dock i dagsläget inte helt kunna hantera dagvatten 

inom planområdet eftersom vatten påträffats stående inom planområdet. 

Framtida dagvattensystem kommer normalt sett inte heller att kunna 

dimensioneras för skyfall motsvarande ett 100-års regn med klimatfaktor. 

Andra åtgärder behöver därför vidtas för att hantera översvämningsrisken. 

 

I dagvattenutredningen anges att planområdet ska klara av att fördröja och 

hantera ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. Detta överensstämmer med 

Länsstyrelsens rekommendationer för hantering av översvämning till följd av 

skyfall (Fakta2018:5). Dagvattenutredningen ger också bra förslag på åtgärder 

för att hantera kraftiga skyfall. Bland annat ska mångfunktionella ytor 

anläggas som lågpunkter, översvämningsyta ska finnas i sydöst och sekundära 

avrinningsstråk via gång- och cykelvägar ska möjliggöras. Vatten ska också 

hindras att strömma in i planområdet och skada byggnader genom 

höjdsättning av ytor och byggnader, golvnivåer och garageplan. 

 

De förslag som presenteras i dagvattenutredningen är emellertid inte 

säkerställda genom planbestämmelser. Länsstyrelsen anser att kommunen till 

nästa skede 

behöver säkerställa nödvändiga åtgärder för att hantera översvämningsrisken 

med planbestämmelser, till exempel höjdsättning och lutning inom planområdet 

samt utformning och dimensionering av föreslagen översvämningsyta i 

sydöstra delen av området.  

 

Utrymmet på plankartan för denna översvämningsyta förefaller för övrigt vara 

mindre än vad som redovisats i dagvattenutredningen varför Länsstyrelsen 

ställer sig frågande till om ytan verkligen kan få den dimensionering som krävs 
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för att kvarhålla den stora mängd vatten som behöver hanteras. I 

dagvattenutredningen anges även att en barriär mot banvallen behöver 

anläggas för att undvika översvämning av Roslagsbanan. Någon sådan barriär 

finns inte säkerställd i plankartan. Roslagsbanan är av riksintresse för 

kommunikationer och det är mycket viktigt att banans funktion inte kommer att 

påverkas av framtida översvämningar. Kommunen behöver säkerställa 

skyddsåtgärder mot banvallen eller i annat fall motivera varför kommunen 

bedömer att detta inte är nödvändigt. 

 

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för hantering av översvämning till 

följd av skyfall ska den fysiska planeringen av ny bebyggelse i områden med 

redan befintlig bebyggelse syfta till att minska sårbarheten för eventuella 

översvämningar i hela området.  

 

Kommunen behöver säkerställa att ny bebyggelse inte ökar 

översvämningsrisken för omkringliggande bebyggelse. Vid kraftiga skyfall ska 

vatten inom planområdet tillåtas avrinna via sekundära avrinningsvägar som t 

ex gång- och cykelvägar. Någon redogörelse för vart vattnet tar vägen utanför 

planområdet finns dock inte i underlaget. Kommunen behöver beskriva detta till 

nästa skede i planprocessen. Kommunen behöver även redovisa möjliga 

åtgärder för att hantera den förväntade framtida ökningen av avrinning från 

området nordväst om planområdet som nämns i dagvattenutredningen. 

 

Kommentar: Enligt Täby kommuns dagvattenstrategi får inte takvatten 

anslutas till det allmänna dagvattennätet om det inte fördröjs innan. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor som inte är takytor ska avledas mot 

grönytor eller infiltrationslösningar där lösningarnas utjämningsvolym 

ska motsvara 10 mm regn för de hårdgjorda ytorna. Enligt Täby kommuns 

allmänna bestämmelser för vatten- och avlopp (ABVA) ska fastigheter 

som avvattnar mer än 1000 m2 hårdgjord yta fördröja 50 % av det totala 

dimensionerande flödet för ett regn med återkomsttiden 20 år och 

klimatfaktorn 1,25.  

 

De olika fördröjningskraven har resulterat i att torrdammar, rörmagasin, 

makadammagasin och växtbäddar av olika volymer föreslagits för att 

klara kraven på dagvattenhantering. För hantering av 100-årsregnet krävs 

en ytterligare volym av cirka 360 m3 inom bebyggelseområdet, vilka 

fördröjs inom kontrollerade översvämningsytor, främst i nedsänkta 

grönytor men även på angränsande trafikytor och cykelparkeringar.  
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Skiss över placering och dimensionering av dagvattenlösningar. 

 

Genom föreslagna dagvattenlösningar kan området omhänderta ett 100-

årsregn, varför andra skyddsåtgärder för Roslagsbanan inte bedöms krävas. 

Avrinning från skogsområdet norr om bebyggelsen kommer till största delen 

inte att belasta bebyggelseområdet. 

 

Vid regnhändelser som är större än vad dagvattensystemet i Stockholmsvägen 

förmår att hantera, ska avrinnande dagvatten från omkringliggande områden 

hindras att strömma in i planområdet. Planområdets anslutning mot 



 

  

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE                           

 2019-05-03 Dnr SBN 2018/64-20 

   

  
 

 

 

12(92)  

Stockholmsvägen höjdsätts vid kommande projektering så att externa flöden 

inte belastar planområdet. Områdets dagvattenlösningar dimensioneras så att 

bebyggelseområdet inte belastar Stockholmsvägen vid samma regnhändelse. 

Skogsområdet norr om bebyggelsen belastas även efter exploatering av 

externa flöden vid kraftig nederbörd. Detta påverkar dock inte planerad 

byggnation. De dagvattenlösningar som krävs för att planområdet ska kunna 

hantera ett 100års regn regleras genom planbestämmelser. 

 

Panncentralen Galten 

Kommunen har inte gjort någon riskanalys med avseende på panncentralen 

Galten eftersom man idag endast hanterar bränsle i form av finbio vid 

anläggningen. Detta bränsle klassas inte som brandfarlig vara varför 

kommunen bedömt att risken från anläggningen inte behöver studeras vidare. 

Enligt bolagets tillstånd för att bedriva panncentralen ingår dock att elda med 

tallbecksolja, fossil eldningsolja och deponigas. Länsstyrelsen anser att 

kommunen behöver göra en riskanalys för panncentralen med hänsyn till de 

möjliga bränslen som kan förekomma på anläggningen. Utan en sådan analys 

kan inte Länsstyrelsen bedöma risken med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet med avseende på panncentralen. 

 

Kommunen har vidare inte gjort någon utredning kring de hälsorisker som 

finns med avseende på panncentralens närhet till planerade bostäder utifrån 

exempelvis utsläpp av stoft (partiklar) till luft eller eventuella luktstörningar. 

Även en sådan utredning behöver kommunen göra till nästa skede. 

 

Kommentar: SLB-analys har utfört spridningsberäkningar för halter av 

partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) år 2025 inom planområdet samt 

utrett eventuell påverkan från panncentralen Galten. 

 

I nuläget klaras miljökvalitetsnormen för PM10 till skydd för människors 

hälsa i hela planområdet. Miljökvalitetsnormen för PM10 beräknas även 

kunna klaras över hela planområdet 2025.   

 

I nuläget klaras miljökvalitetsnormen till skydd för hälsan NO2 i hela plan-

området. Till år 2025 förväntas utsläppen av kväveoxider från trafiken 

minska till följd av skärpta avgaskrav. Miljökvalitetsnormen för NO2 

beräknas därmed kunna klaras över hela planområdet även 2025. 

 

Vid utbyggnad enligt planförslaget år 2025 beräknas även att 

miljökvalitetsmålen för PM10 och NO2, klaras i hela planområdet. 
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Den förhärskande vindriktningen i Stockholmsområdet är sydliga till västliga 

vindar. Planområdet ligger väst till nordväst om panncentralen Galten, vilket 

medför att rökgaserna förs mot planområdet vid ostlig till sydostlig vind. 

Detta innebär att planområdet ligger geografiskt bra i förhållande till 

panncentralen.  

Haltbidraget av PM10 och NO2 från panncentralen Galten beräknas vara 

mycket litet i marknivå och taknivå vid planerad bebyggelse. Haltbidraget 

från panncentralen av PM10 är försumbart i marknivå inom planområdet. 

 

Planen är att ta panncentralen Galten ur bruk år 2023. Totahalterna av NO2 

och PM10 i marknivå kommer dock inte förändras nämnvärt, eftersom 

haltbidraget är mycket lågt på den nivån. Däremot skulle risken för kortvarigt 

förhöjda halter i zonen för planerad bebyggelse elimineras, vilket kan ha en 

positiv effekt på luftkvaliteten i planområdet. 

 

En utredning av klagomål från närboende vad gäller lukt, buller och partiklar 

från panncentralen har utförts. Utredningen bygger på registrerade ärenden 

hos den lokala tillsynsmyndigheten de senaste 15 åren. Endast ett fåtal 

ärenden finns registrerade och inget av klagomålen har bedömts utgöra risk 

för människors hälsa och miljön. Någon ytterligare riskutredning behöver 

inte utföras. 

 

Buller 

Kommunen anger att kraven enligt förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader ska uppnås genom att de lägenheter som har en 

ekvivalentnivå över 60 dBA vid någon fasad utformas så att hälften av 

bostadsrummen orienteras mot en sida med högst 55 dBA ekvivalentnivå och 70 

dBA maximalnivå. Enligt de situationsplaner som redovisas i bullerutredningen 

(Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB, 2018-05-17) uppfylls dock inte detta för det 

högre bostadshuset längst i sydost. Enligt redovisade beräkningar ligger 

ljudnivån för detta hus på mellan 56-60 dBA ekvivalent nivå och 71-75 dBA 

maximal nivå på den skyddade sidan. 

Länsstyrelsen anser att kommunen i enlighet med 2 kap. 6 a § PBL behöver se 

över utformningen av denna del av planförslaget så att samtliga bostäder 

klarar att få en skyddad sida.  

 

Vidare är det troligt att det kan vara svårt att uppnå förordningens riktvärden, 

med hänsyn till den skyddade sidan, för vissa hörnlägenheter i byggnaderna 

som vetter mot Stockholmsvägen samt i bostadsbyggnaden direkt söder om 
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förskolegården (som vetter mot gården). Kommunen behöver redovisa hur 

dessa lägenheter kan utformas för att orientera hälften av bostadsrummen mot 

en skyddad sida. Om tekniska åtgärder krävs för vissa särskilt utsatta 

lägenheter behöver detta redovisas i planbeskrivningen, både med avseende på 

vilken typ av åtgärd som krävs samt vilka lägenheter som är berörda. 

 

Med tanke på att planområdet är bullerutsatt och att utformningen av 

bostäderna har stor betydelse för möjligheten att uppfylla förordningens 

riktvärden behöver kommunen göra en mer utförlig redovisning av beräknade 

värden och förslag på planlösningar i själva planbeskrivningen. De 

situationsplaner med beräknade ljudnivåer som finns redovisade i 

bullerutredningen kan med fördel lyftas in i planbeskrivningen. Kommunen bör 

även redovisa de ingångsvärden som ligger till grund för beräknade 

bullernivåer. 

 

Bostäderna utsätts även för visst industribuller. De flesta bostäder klarar att 

innehålla riktvärden för zon A enligt Boverkets vägledning för industribuller, 

men vissa lägenheter behöver orienteras mot tyst sida för att istället innehålla 

riktvärden för zon B. Kommunen bör även gällande industribuller redovisa 

vilka bostäder som klarar zon A respektive zon B i planbeskrivningen. 

För att planerad förskola ska få en ljudnivå på gården som är lägre än 50 dBA 

ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå behöver hela gården skärmas av med 

ett 2,5 meter högt bullerskydd. Detta bullerskydd är en förutsättning för att 

förskolegården med hänsyn till bullersituationen ska bli lämplig för 

förskoleverksamhet. Kommunen har infört en planbestämmelse om att 

bullerskärm ska uppföras. Planbestämmelsen behöver dock kombineras med 

villkor för lov.  

 

Den bullerskärm som redovisas i bullerutredningen har vidare inte 

samma sträckning som området m2 i plankartan. Länsstyrelsen förutsätter att 

de beräkningar som är utförda baserade på bullerskärmen i bullerutredningen 

inte förändras om placeringen av skärmen istället följer område m2 i 

plankartan. 

 

Enligt planbestämmelse f5 ska minst 80 % av bullerskärmens yta var 

genomsiktlig. Trafikförvaltningen har yttrat sig att bullerskyddsskärmen bör 

göras ljudabsorberande mot tågsidan och att detta kan vara svårt att förena 

med kravet om genomsiktlighet. Kommunen behöver se över så att samtliga 

planbestämmelser kan uppfyllas. 
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Tågtrafiken ger upphov till vibrationsstörningar som kan påverka bostäderna. 

På Stockholmsvägen går också bussar som ger upphov till lågfrekvent buller. 

Kommunen bör med hänsyn till detta även införa planbestämmelser gällande 

maximal stomljudsnivå och vibrationsnivå i enlighet med Trafikförvaltningens 

yttrande. En redogörelse över stomljud och vibrationer behöver också införas i 

planbeskrivningen, till exempel att byggnaderna behöver grundläggas till fast 

botten med anledning av vibrationsstörningar. 

 

Kommentar: För att säkerställa att samtliga lägenheter i Accentbyggnaden 

klarar Trafikbullerförordningens krav kommer lägenheterna planeras så att 

mot den mest bullerutsatta sidan (nordost) där den ekvivalenta ljudnivån är 

mellan 61-65 dBA kommer lägenheterna vara högst 35 Kvm. Se vidare ritning 

C10 i reviderad buller- och vibrationsutredning.  

 

Bostadsbyggnaden direkt söder om förskolan uppfyller Trafikbuller-

förordningens riktvärden med hänsyn till skyddad sida då husets balkonger 

mot söder förses med ljudabsorbent i balkongtak. På så sätt klaras 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå mot hälften av bostadsrummen. Se vidare ritning C05 i 

reviderad buller- och vibrationsutredning.  

 

Bullerutredningen har kompletterats med ritningar som visar vilka delar av 

byggnaden som klarar zon A respektive zon B. På ritning C11 redovisas de 

fasader som kan förväntas få över 45 dB(A) industribuller nattetid, dvs. där 

zon A inte kan innehållas med säkerhet. På ritning C12 redovisas 

industribullernivåerna på lägenhetsplaner som i dagsläget bedöms lämpliga 

och möjliga att utföra.  

 

Bostäderna som har högst 45 dB(A) industribuller vid fasad uppfyller kraven 

för Zon A. Bostäderna som har 46-50 dB(A) vid någon del och högst 40 dB(A) 

vid resterande delar uppfyller kraven för Zon B. 

 

Bullerutredningen har uppdaterats och de nya beräkningar som är utförda 

baseras på område m2 i plankartan. Kommunen bedömer att bestämmelsen 

m2 inte kan kombineras med villkor för lov eftersom en uppförd bullerskärm 

kan försvåra detaljplanens genomförande såsom uppförandet av huset och 

markarbeten.  Det införs istället en bestämmelse som reglerar att ljudnivån på 

förskolans uteyta inte ska överskrida 70 dB(A) och 55 db(A) ekvivalentnivå 

och på uteyta avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska inte 

överskrida 50 dB(A) ekvivalentnivå. Enligt framtagen bullerutredning kan en 
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utemiljö som uppfyller dessa riktvärden uppnås. Planbestämmelsen om 

bullerskärmens genomsiktlighet har också reviderats. 

 

Vibrationer och stomljud från trafiken på Roslagsbanan har uppmätts i ett av 

de nuvarande bostadshusen som ligger på platsen. Mätningarna utfördes 

under januari 2019 och resultatet visar att luftljudsnivån på grund av 

stomljud blir lägre än 25 dB(A) i de nya bostäderna samt att de komfortvägda 

vibrationerna blir lägre än 0,1 mm/s. 

 

 

Rådgivande synpunkter 

Friyta förskola 

Förskolan planeras få en gårdsyta på ca 2000 kvm vilket ger ca 20 kvm friyta 

per barn. Enligt Boverkets vägledning från 2015, ”Gör plats för barn och 

unga!”, är ett rimligt mått på friyta ca 40 kvm per barn i förskola. Den totala 

storleken på friytan bör inte heller understiga 3000 kvm oavsett antal barn. 

 

Kommentar: Planområdet är centralt beläget med god närhet till Täby 

centrum och kommunikationer. Behovet av bland annat nya förskolor 

behöver tillgodoses i takt med att nya områden planeras i centrala Täby.  

 

Förskolan är lokaliserad i anslutning till ett grönområde och ligger på 

promenadavstånd från Ellavallen. Den ligger dessutom i anslutning till en 

välintegrerad gata som planeras bli stadsmässig och promenadvänlig samt 

mellan Täby centrum och ett större bostadsområde vilket kommer underlätta 

för dem som vill gå eller cykla till platsen med sina barn.  Gällande detaljplan 

D306 för Roslagsbanans dubbelspår som angränsar till DP för Strömmingen 

1-7 m.fl och förskolan har en genomförandetid som slutar 2025-05-27. 

Detaljplanen D306 omfattar en liten del av grönområdet vilket medför att 

denna del inte kan tas med. Sammantaget dessa faktorer anser Täby kommun 

att lokaliseringen av förskolan är förenlig med den stadsväv som växer fram i 

centrala Täby.  

 

 

Trafikförvaltningen bedömer vidare att det kan bli svårt att få till en tillräcklig 

ljuddämpning m a p tågtrafiken om bullerskärmen runt förskolegården görs 

genomsiktlig. Trafikförvaltningen rekommenderar att bullerskärmen istället 

görs ljudabsorberande mot tågsidan vilket innebär att skärmen inte kan vara 

genomsiktlig mot tågsidan. 
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Kommentar:  

Mot förskolegården behövs skydd mot urspårning, brand och buller från 

Roslagsbanan. En 1,5 meter hög skyddsmur kommer uppföras mot järnvägen 

som klarar kraven för urspårning samt brand. Denna mur kommer även vara 

bullerdämpande med en mycket bra effekt. Ovanför muren uppförs ett 0,5 m 

högt bullerskydd som är transparant och med tillräcklig tjocklek för att vara 

tillräckligt bullerdämpande. Om så inte skulle vara möjligt kommer denna del 

av bullerplanket att uppföras icke transparant och med tillräcklig 

bullerdämpande effekt. Detta möjliggörs i planbestämmelserna. 

 

Länsstyrelsen anser med hänsyn till ovanstående att placeringen av förskolan 

inte är lämplig i enlighet med 2 kap PBL och att kommunen bör överväga en 

annan placering av förskolan. 

 

Kommentar: Detaljplaneförslaget har reviderats och tar hänsyn till 

Länsstyrelsens synpunkter under samråd. Täby kommun anser att det finns 

stora utmaningar med lokalisering av nya förskolor men bedömer att behovet 

behöver tillgodoses i takt med att nya områden planeras i centrala Täby (se 

även tidigare kommentar under Friyta förskola). 

 

 

Behovsbedömning/undersökning 

Bestämmelserna om miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken (1998:808) har 

ändrats den 1 januari 2018 (SFS 2017:955) och förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen, SFS 1998:905) har 

upphävts. 

 

Enligt övergångsbestämmelser ska dock äldre bestämmelser inklusive MKB 

förordningen tillämpas i ärenden där planarbetet påbörjats tidigare. 

I planbeskrivningen anger kommunen att en undersökning har genomförts 

angående om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. På kommunens hemsida uppges dock att planuppdrag gavs den 

11 november 2017 vilket skulle innebära att de äldre bestämmelserna i 

miljöbalken och MKB-förordningen gällande den s k ”behovsbedömningen” ska 

tillämpas.  

 

Kommunen behöver förtydliga vilka bestämmelser som tillämpas för aktuellt 

planförslag. Om bestämmelserna i nya 6 kap miljöbalken tillämpas behöver 

kommunen följa de bestämmelser som gäller för en undersökning enligt 6 kap 

5-8 §§ miljöbalken. 
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Kommentar: Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om Start-PM för 

detaljplanen för fastigheterna Strömmingen 1-7 m.fl. 2018-03-20, § 40. 

 

Tidigare (före 1 januari 2018) var det nuvarande planområdet uppdelat i 

två delar och med var sin planbeskedsutredning. Strömmingen 1-3 samt 

Strömmingen 4-7. Två olika behovsbedömningar genomfördes under 2017 

och 2016. Dessa utfördes enligt de då gällande bestämmelserna om 

miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken samt enligt förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar (MKB förordningen).  

 

Slutsatsen av de två (oberoende av varandra) behovsbedömningarna var 

att de inte antogs medföra betydande miljöpåverkan, och att någon 

miljökonsekvensbeskrivning inte behövde upprättas. 

 

Därefter bestämdes det att slå ihop de två tidigare planområdena till ett 

planområde, Strömmingen 1-7. Då ingen förändring av planens syfte eller 

omfattning gjorts i samband med sammanslagningen har bedömningen 

gjorts att någon ny behovsbedömning (eller i detta fall strategisk 

miljöbedömning) inte behövde utföras. Texten i planbeskrivningen har 

uppdaterats.  

 

 

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 

Sammanfattning av synpunkter: 

 

Övergripande 

Trafikförvaltningen (TF) ser positivt på utveckling av detta centrala område med 

goda förutsättningar för kollektivt resande. Bebyggelsens omfattning och läge är i 

enlighet med intentionerna i RUFS 2050. Trafikförvaltningen anser det mycket 

positivt att kommunen planerar för god tillgänglighet till cykelparkering, el-

cykelpool och bilpool. 

 

Trafikförvaltningen påpekar att bussnattlinjen nr 690 behöver inkluderas i 

planbeskrivningen eftersom den kan medföra buller nattetid och hänvisar till 

riktlinjer för utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik för utformning av 

hållplats samt utformning av kanstensparkering längs Stockholmsvägen.  
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Kommentar: Riktlinjerna om utformning av infrastruktur med hänsyn till 

busstrafik noteras. Bussnattlinjen nr 690 har inkluderats i 

planbeskrivningen. 

 

Roslagsbanans skyddsavstånd 

Trafikförvaltningen framhäver att Roslagsbanan har pekats ut som riksintresse 

för kommunikationer vilket bland annat innebär att den ska skyddas mot 

åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen, 

detta innebär ett generellt skyddsavstånd på 25 meter från Roslagsbanan.  

Markanvändning som innebär att människor inte vistas stadigvarande kan i 

vissa fall accepteras i zonen mellan 10 och 25 meter från spårets ytterkant.  

 

Risk 

TF anser att genomförd riskanalys inte tar hänsyn till risken för brand på 

förskolans gård i händelse av tågurspårning och tågbrand. För marken mellan 

bostadshusen och Roslagsbanan ska planbestämmelser finnas för att 

säkerställa att marken inte kan komma att användas för stadigvarande 

vistelse. Marken är försedd med punktprickad och korsprickad mark på 

plankartan vilket i sig inte säkerställer detta.  Ur elsäkerhetsperspektiv 

ifrågasätter även TF den korsprickade marken som avses för cykeltak/garage 

då byggnader inklusive komplementbyggnader inte bör placeras inom 10 meter 

från spårets ytterkant. Sammantaget vill TF framhäva att Täby kommun i 

första hand bör utgå från ett skyddsavstånd på 25 meter från Roslagsbanan för 

att säkerställa människors hälsa och säkerhet men även framtida utveckling av 

Roslagsbanan. 

 

Kommentar: Riskanalysen har reviderats och kompletterats så att den tar 

hänsyn till risken för brand på förskolans gård i händelse av 

tågurspårning och tågbrand. En planbestämmelse har införts så att 

marken mellan Roslagsban och bostadshusen ska anordnas så att den inte 

uppmuntrar till stadigvarande vistelse där urspårningsskydd inte finns. 

 

Kommunen och byggaktörerna har varit i kontakt med 

Trafikförvaltningens kontaktperson för samordning av externa projekt 

och har fått besked om att cykeltaken kan placeras närmast 6 meter från 

spårets ytterkant. Plankartan har reviderats och de nya 

egenskapsområden som möjliggör för cykeltaken ligger nu längre än 6 

meter från rälsen. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 
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Trafikförvaltningen har en pågående dialog gällande försäljning av en del av 

förskolans fastighet och i detta ingår även att SL övertar en liten del av 

fastigheterna på Strömmingen 1-3 m.fl. för utfyllnad av banvall. 

Trafikförvaltningen förutsätter att planområdets gränser stämmer med detta. 

TF vill också framhäva att användningsområdet för järnväg behöver 

tydliggöras i plankartan och i planbeskrivningen på sida 55.  

 

Kommentar: Trafikförvaltningen har tagit del av dwg-filen för 

detaljplanen (mail dat. 2018-11-06 09:29) vilken innehåller bl.a. 

planområdets gränser och fastighetsgränser. Informationen har lämnats 

till kommunen från fastighetsägaren till Strömmingen 1,2 och 3. 

Användningsområdet för järnväg tydliggörs i planbeskrivning.  

 

Buller 

TF anser att detaljplanen behöver säkerställa att gällande bullerkrav för 

nybyggda bostäder och verksamheter klaras och att eventuella skyddsåtgärder 

utöver skärmarna vidtas. Bullerutredningen ska säkerställa att ekvivalenta 

ljudnivåer för förskolans gård med hänsyn till att bullerskärmar inte ska 

placeras i fastighetsgräns. Bullerutredningen ska även säkerställa att 

ekvivalenta ljudnivåer kan hanteras med genomsiktliga bullerskärmar. TF 

anser att bullerskärmar utmed förskolegården bör göras ljudabsorberande mot 

tågsidan och detta kan vara svårt att förena med bestämmelsen om 

genomsiktlighet. Sammantaget anser trafikförvaltningen att placeringen av 

förskolan gård bör övervägas med hänvisning till den föreslagna utemiljön. 

 

TF framhäver att planområdet angränsar i väster till Stockholmsvägen där 

busstrafik återfinns och lågfrekvent buller från bussar längs med 

Stockholmsvägen bör belysas i planbeskrivningen. Bullerutredningen bör 

redovisa hur slutsatsen att luftljudsnivåerna inomhus på grund av stomljud blir 

lägre än 30 dB(A) speciellt då en officiell nationell beräkningsmetod saknas. TF 

rekommenderar en marginal om 3-5 dB(A) enheter vid dimensionering 

eftersom att det finns olika beräkningsmetoder. 

 

TF konstaterar att en redogörelse för stomljud i planbeskrivningen saknas. Det 

bör därför belysas att stomljud kan uppstå till följd av spårtrafiken på 

Roslagsbanan. 

 

TF understryker att plankartans störningsskyddsbestämmelse ska kompletteras 

avseende stomljud och vibrationer enligt följande:  
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- Byggnader ska grundläggas och utformas så att maximal stomljudsnivå 

i sovrum ej överskrider 30 dB(A) SLOW vid tågpassage 

- Byggnader ska grundläggas och utformas så att komfortvägd 

vibrationsnivå i bostadsrum ej överskrider 0,4mm/s vid tågpassage 

 

Kommentar: Kraven i trafikbullerförordningen vad gäller buller från 

spårtrafik kommer att klaras. De ekvivalenta ljudnivåerna klaras genom att de 

mest bullerutsatta lägenheterna görs genomgående med en ”tystare sida” för 

hälften av boningsrummen. Vad gäller maxnivåerna nattetid (22-06) så 

kommer fönster och balkongdörrar i fasaden mot Roslagsbanan ha en sådan 

bullerdämpande effekt att 45 dBA max inte kommer att överskridas.  

   

Beräkningarna i bullerutredningen är utförda utan hänsyn till de spårnära 

bullerskärmarna som finns utmed planområdet och detaljplanen reglerar 

endast bullerskärmens lägsta höjd runt förskolegården. Bestämmelse om 

urspårningsskydd har kompletterats så att muren ska uppföras med 

ljudabsorberande material. Planbestämmelsen om bullerskärmens 

genomsiktlighet har också reviderats.  

 

Vibrationer och stomljud från trafiken på Roslagsbanan har uppmätts i ett av 

de nuvarande bostadshusen som ligger på platsen. Mätningarna utfördes 

under januari 2019 och resultatet visar att luftljudsnivån på grund av 

stomljud blir lägre än 25 dB(A) i de nya bostäderna samt att de komfortvägda 

vibrationerna blir lägre än 0,1 mm/s. 

 

Avtal och information inför fortsatt planarbete 

TF upplyser att den planerade byggnationen enligt planförslaget ligger inom 50 

meter från trafikförvaltningens anläggning och genomförandeavtal ska tecknas 

mellan fastighetsägarna och TF innan detaljplanen antas. För att TF ska kunna 

ta ställning till förslaget och utreda eventuell påverkan ska en blankett om 

planerad påverkar av kollektivtrafikanläggningen fyllas i. 

 

Information inför byggskede 

Arbeten nära SL:s spåranläggningar ska utföras enligt SL:s föreskrifter. 

  

Kommentar: Fastighetsägarna har informerats och uppgett till kommunen 

att en blankett om planerad påverka av kollektivtrafikanläggningen har fyllts i 

och inlämnats till TF.  Information inför byggskede har vidarebefordrats till 

fastighetsägarna.  
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Trafikverket 
Trafikverket vill påtala att Roslagsbanan är ett riksintresse för 
kommunikationer och hänvisar vidare till Länsstyrelsen och 
Trafikförvaltningen. Trafikverket ser gärna att kommunen relaterar till 
basprognos 2040 och kommenterar hur tillkommande trafik påverkar även det 
övergripande vägnätet så som E18. Luftfartsverket ska även kontaktas när 
byggnader eller andra objekt planeras som är 20 m eller högre än marknivån 
och anser att det är oklart från handlingarna om remiss skickats. 
Försvarsmakten bevakar riksintresset för totalförsvaret och ska ha remisser på 
byggnader och övriga objekt som är över 45 m över marknivån inom tätort. 
 

Kommentar: Alla ovannämnda remissinstanserna har fått 

detaljplaneförslaget för samråd. Planområdet är centralt beläget och med god 

närhet till spårbunden kollektivtrafik och Täby centrum. Framtagen 

trafikutredning visar på att planförslaget inte kommer att påverka 

trafiksituationen lokalt.  

 

För övergripande trafikfrågor hänvisar kommunen till de trafikanalyserna 

som tagits fram i samband med framtagande av förslag till Fördjupning av 

översiktsplan Täby stadskärna 2050. Kommunen ska också ta fram en 

framkomlighetsstrategi där ett kommunövergripande helhetsgrepp kring 

framkomligheten tas. 

 

Ellevio 

Två nya nätstationer behövs i området för att klara den tillkommande effekt 

planen medför, om 10 x 10 m för respektive nätstation. Ellevio ser behov av ett 

läge i planens södra del, nära den högre bebyggelsen, samt ytterligare ett läge 

närmare planområdets mitt. E-område behöver tangera allmän mark med 

minst en sida, för åtkomst vid drift- och underhållsärenden. 

  

Kommentar: Plankartan kompletteras med ett E1-område som 10x10 m stort 

för att tillgodose behovet i områdets norra del. E1-område placeras i 

anslutning till allmän plats. Kommunen har i dialog med Ellevio och 

fastighetsägarna utrett möjligheten för ytterligare en station i planområdets 

södra del och kom fram till att bygga ut en befintlig nätstation som ligger på 

andra sidan järnvägen i fastigheten Tibble 8:16. Området regleras som ett Es-

område (område för transformatorstation) i gällande detaljplan S191 och 

Ellevio bedömer att det finns möjlighet för att bygga ut denna nätstation.  

 

Polisen 

Polisen önskar att planbeskrivningen kompletteras med ett stycke som utpekar 
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det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet, dvs hur brott kan 

motverkas och upplevelsen av trygghet ökas i området genom förslaget. 

  

Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med följande text under 

rubriken SOCIALA KONSEKVENSER:  

 

Planförslaget kommer bidra till flera sinnesintryck och en befolkad och 

trivsammare stadsmiljö. Upplevelsen av tryggheten kommer öka i 

närområdet med en ökad befolkning av platsen, med nya bostäder och visuell 

kontakt mellan ny bebyggelse och offentliga miljöer. Bostadsentréer, 

lokalentréer och fönster vänds ut mot gatorna och skapar möjlig visuell 

kontakt mellan personer som rör sig i gatumiljön och boende. 

 

EON 

E.ON och Täby kommun har ett nära samarbete kring utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet i kommunen i form av ett koncessionsavtal och tillsammans 

med Täby Miljövärme AB undersöker E.ON för närvarande möjligheten att 

ansluta området till fjärrvärmen. 

  

Kommentar: Svar noterat. 

 

Storstockholms brandförsvar 

SSBF upplyser om att framkomlighet och uppställningsplatser för 

höjdfordon/maskinstege och bärbar stege behövs om räddningstjänstens 

stegutrustning är en förutsättning för utrymning. Avstånden mellan 

brandfordon och uppställningsplats för stege ska inte överskrida 50 meter. Som 

alternativ till utrymning med hjälp av stegutrustning är det möjligt att utforma 

trapphus som Tr2-trapphus. För höga byggnader över 10 våningar tillkommer 

krav på tekniska installationer.  

  

Kommentar: Noteras. Informationen har vidarebefordrats till byggaktörerna 

och arkitekterna. 

 

Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 
detaljplanen. 
 

Kommentar: Svar noterat. 
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Swedavia 
Med den maximala nockhöjder som anges i plankartan (+49 m) föreligger 
ingen påverkan på Arlandas procedurytor och vi har därmed inget att erinra.  
 

Kommentar: Svar noterat. 

 

Svenska kraftnät 
Ingen erinran.  
 

Kommentar: Svar noterat. 

 
Stockholm Exergi 
Ser positivt till detaljplanen och kan erbjuda fjärrvärme.   
 

Kommentar: Svar noterat. 

 
Skanova 
Skanova har luft- och markförlagda teleanläggningar inom 
detaljplaneområdet. Beträffande luftlinjen (stolp), längs Stockholmsvägens 
östra sida, så kommer den att behöva förläggas i mark. Det åligger den som 
initierar en åtgärd som påverkar Skanovas befintliga nät att även ersätta 
bolaget för de kostnader som detta medför. 
 

Kommentar: Svar noterat. 

 

Norrvatten 
Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet och 
har därför inga synpunkter på detta planförslag. 
 

Kommentar: Svar noterat. 

 

Föreningar  
 

Täby föreningsråd 

Sammanfattning av synpunkter: Föreningsrådet har synpunkter på områdets 

fördelning av markresurser, grönområde, förskoleytor och markytor i direkt 

anslutning till bebyggelsen. Föreningsrådet anser att det lilla grönområdet i 

norra delen ska behållas intakt. Vidare anses att friytor för förskoleeleverna 

inte lever upp till Boverkets rekommendationer och hänvisar till att 

grönområdet i norr inte är relevant. Beträffande bebyggelsen anser 

föreningsrådet att icke skuggande husbebyggelse på maximalt fyra våningar är 
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den exploateringsgrad som är mer passande.  Friytor för bebyggelse anses för 

små för den planerade volymen och en friskvårdsyta föreslås anordnas. 

 

Kommentar: Grönområdet i planområdets norra del bevaras till större del 

och nuvarande markanvändning bekräftas i detaljplanekartan med 

användningsbestämmelsen PARK. I Täby kommuns grönplan är marken 

utpekad som ”övrig närnatur” med medelhöga rekreativa värden. ”Övrig 

närnatur” är natur inom eller i utkanten av bebyggelse som ej är direkta 

vistelseytor. Områdets befintliga visuella funktion som ”övrig närnatur” 

bedöms fortsättningsvis kunna finnas. 

 

Behovet av bland annat nya förskolor behöver tillgodoses i takt med att nya 

områden planeras i centrala Täby. Förskolan är lokaliserad i anslutning till ett 

grönområde som har en visuell funktion och ligger på promenadavstånd från 

Ellavallen. Gällande detaljplan D306 för Roslagsbanans dubbelspår som 

angränsar till DP för Strömmingen 1-7 m.fl och förskolan har en 

genomförandetid som slutar 2025-05-27. Detaljplanen D306 omfattar en 

liten del av grönområdet vilket medför att denna del inte kan tas med i denna 

detaljplan. Sammantaget dessa faktorer anser Täby kommun att 

lokaliseringen av förskolan är förenlig med den stadsväv som växer fram i 

centrala Täby. 

 

Tre bostadsgårdar föreslås varav en större gård som ger goda 

solljusförhållanden även invid områdets högre bebyggelse och två något 

mindre gårdar där byggnaderna är lägre. Planområdet ligger i direkt 

anslutning till ett grönområde i norr samt med gångavstånd till Ellavallen. 

Området är smalt och riskavståndet som måste hållas mellan Roslagsbanan 

och bebyggelsen begränsar möjligheterna för större gårdar. Samtidigt finns 

det stora fördelar med områdets goda kollektivtrafikläge, närhet till 

samhällstjänster och kommersiell service, parker och natur i närområdet. 

Samhällsutvecklingskontorets bedömning är att den föreslagna bebyggelsen 

är lämplig och anpassad till områdets förutsättningar. Kommunen hänvisar 

även till framtagen solstudie för planområdet, vilken visar på goda 

solljusförhållanden för ny bebyggelse och att ny bebyggelse inte kommer att 

skugga befintlig. Kommunen hänvisar också till samrådssvar om skala/höjder 

samt till samrådssvar om gestaltning. 
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Privatpersoner 

Fastighetsförteckning och sändlista får inte publiceras på kommunens hemsida 

på grund av dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR. 

Inkomna yttrande från privatpersoner har avidentifierats och presenteras med ett 

nummer i samrådsredogörelsen. En bilaga har upprättats och kan lämnas vid 

begäran där alla numrerade yttrande är kopplade till privatpersoner.   

 

Yttranden från allmänheten berör i stora delar samma frågor och därför 

kommenteras de gemensamma frågorna i slutet av dokumentet under rubriken 

”Gemensamma svar på yttranden inkomna från allmänheten”. Vid behov eller vid 

enskilda frågor ges kommentarer även i anslutning till yttranden som redovisas 

sammanfattade inledningsvis. Samtliga yttranden redovisas och kommenteras 

nedan. 

 

Yttrande nr. 1 

Personen framhäver att planförslaget ser trevligt ut men för trångt. Hen anger att 

som boende i Roslags Kulle gläds hen åt det gröna som finns inom området samt 

närhet och öppenhet till villaområdet och Mosstorpsparken. Framför att mer yta 

för natur bör bevaras och anser att bygget mot Roslagsbanan är onödigt högt 

vilket gör det mindre trivsamt. Påtalar att det talas om gångväg, cykelparkering 

och cykelpool men att det saknas en beskrivning om cykelväg, vilket behövs i 

området.  

 

Kommentar: Täby kommun hänvisar till bemötande av synpunkter om 

skala/höjder. För kommentar om naturområde och cykelväg, se nedan: 

 

Området som omfattar fastigheterna Strömmingen 1-7 regleras i gällande 

detaljplaner som område för bostadsändamål. Hela planområdet pekas ut i 

gällande översiktsplan som ett område för huvudsakligen bostäder.  

Naturmarken i norra delen av planområdet har som huvudfunktion att 

visuellt tillgängliggöra grönskan och den bevaras till större del. I Täby 

kommuns grönplan är marken utpekad som ”övrig närnatur” med medelhöga 

rekreativa värden. ”Övrig närnatur” är natur inom eller i utkanten av 

bebyggelse som ej är direkta vistelseytor, varför förändringen av en mindre 

del till förskolgård inte påverkar användningen. Områdets befintliga visuella 

funktion som ”övvrig närnatur” bedöms fortsättningsvis kunna finnas kvar. 

 

Cykelväg finns idag längs Stockholmsvägens västra sida, vilken inte är en del 

av planområdets avgränsning men som ändå har tagits med i en helhetlig 

bedömning av framkomlighet och kopplingar för cykel. Stockholmsvägen 
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kommer att förses med fler övergångsställen där cykel kan ledas över och i 

planområdet kan cykeltrafik framföras på områdets privata lokalgator. 

 

Yttrande nr. 2 

Personen framhäver att området behöver hållas intakt.   

 

Kommentar: Täby centrum-Arninge är utpekad som en av åtta yttre 

regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, 

RUFS 2050. 

 

Täby kommun är en nyckelaktör i den växande Stockholmsregionen, med 

stora utmaningar och stort ansvar. Planering för ett ökat bostadsbyggande 

har ett högt tempo.  Befolkningen växer, antalet arbetstillfällen ska öka och 

investeringar görs i nya förskolor, skolor och offentliga platser och lokaler. 

Dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan pågår och på lång sikt ska banan 

förlängas till Stockholm city via Odenplan.  

 

Stockholmsregionen förväntas växa till över tre miljoner invånare år 2050. 

Täby bidrar genom att bygga ut den regionala stadskärnan med fler bostäder, 

fler arbetsplatser, mer service och infrastruktur och på så sätt avlasta 

regionens mest centrala delar. Samtidigt utvecklas Täby med ett utbud som 

blir mer varierat och tillgängligt för alla. Den långsiktiga finansieringen av 

välfärden såsom skola, vård och omsorg förutsätter fler skattebetalare. För att 

bibehålla en god offentlig service till alla invånare som är i behov av den krävs 

en växande befolkning i arbetsför ålder. I förslaget av den fördjupade 

översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 analyseras varför Täby behöver 

växa och hur de centrala delarna av Täby ska möta det växande behovet av 

bostäder, grönområden och kollektivtrafik.  

 

Området som omfattar fastigheterna Strömmingen 1-7 m fl har med sitt 

centrala läge identifierats som ett utvecklingsområde för blandad 

stadsbebyggelse i förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Täby 

stadskärna 2050 och pekas i gällande översiktsplan ut som ett område för 

huvudsakligen bostäder. 

 

Yttrande nr. 3 

Personen anser det positivt att man utvecklar och moderniserar ytor men är 

tveksam till om området passar som bostadsområde. Framhäver att hen hellre vill 

se en satsning på att få företag i Täby och därmed bidra med fler arbetstillfällen i 

kommunen. Anser att detta också är ett sätt att hantera trafiken till Stockholm. 
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Kommentar: Kommunen anser det viktigt att samhällsutvecklingen ska bidra 

till ett rikt stadsliv, ett starkt näringsliv, god tillgänglighet och trygghet och 

instämmer om att fler arbetstillfällen i Täby är ett sätt att hantera trafiken till 

Stockholm. 

 

Området som omfattar fastigheterna Strömmingen 1-7 m fl har med sitt 

centrala läge identifierats som ett utvecklingsområde för blandad 

stadsbebyggelse i förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Täby 

stadskärna 2050 och pekas i gällande översiktsplan ut som ett område för 

huvudsakligen bostäder. 

 

Lämpligheten för områdets markanvändning prövas i detaljplanen. 

Detaljplanen medger också att bottenvåningarna får användas för 

centrumändamål och den tillåter användning av lokalerna för bl.a. handel, 

service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger centralt eller på 

annat sätt ska vara lätta att nå. 

 

Tibble-Åvaområdet, som ligger nära planområdet, har i förslaget till 

fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna pekats ut som ett område som 

utvecklas till blandad stadsbebyggelse med tonvikt på offentlig service och 

näringsliv, med ett framtida science park för innovation och entreprenörskap 

i samordnade lokaler och fastigheter. 

 

 

Yttrande nr. 4 

Personen framhäver att förslaget är fint men att fasaden mot spåren borde 

varieras mer och brytas upp samt behandlas som en framsida.   

 

Kommentar: Noteras. Planförslaget har reviderats. Kommunen hänvisar till 

samrådssvar om gestaltning där revideringarna beskrivs samt till 

granskningsförslagets gestaltningsprogram där gestaltningsidén analyseras. 

 

Yttrande nr. 5 

Personen anser att Täby behöver såväl företag som fler bostäder men framhäver 

att man bör kika på projektet Stockholmshus som bygger på ett sätt där man 

pressar ner kostnaderna. Hen framför dock att innan allt kommer igång behöver 

kommunen se över trafiksituationen eftersom hen tänker att en avsmalning av 

gator förstör framkomligheten för bussar och bilar. Påtalar behovet av en 
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realistisk plan som möjliggör ökad framkomlighet i relation till antalet bilar och 

bussar. 

 

Kommentar: Fastigheterna Strömmingen 1-7 är i privat ägo och kommunen 

har ingen möjlighet att styra eller reglera frågor som rör byggnadsekonomi. 

Den tillkommande trafikmängden som detaljplanen kommer skapa innebär 

inte någon större fördröjning för biltrafiken i korsningarna 

Stockholmsvägen/Attundavägen respektive 

Stockholmsvägen/Turebergsvägen. Kommunen hänvisar till samrådssvar om 

trafik.  

 

 

Yttrande nr. 6 

Personen anser att området inte ska utvecklas. Framhäver att förslaget förstör 

karaktären inom centrala Täby med sin storskaliga lösning och vill gärna se en 

kommunal folkomröstning kring denna tanke.  

 

Kommentar: Området som omfattar fastigheterna Strömmingen 1-7 m fl har 

med sitt centrala läge identifierats som ett utvecklingsområde för blandad 

stadsbebyggelse i förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Täby 

stadskärna 2050 och pekas ut som ett område för huvudsakligen bostäder i 

gällande översiktsplan. 

 

Enligt plan- och bygglagen har kommuner planmonopol, vilket innebär att 

Täby kommun utreder och beslutar om användningen av mark och vatten. 

Det här innebär ett sammanvägande av en mängd intressen för att tillföra 

olika värden. Samhällsutvecklingskontoret anser att frågan om 

folkomröstning inte kan hanteras inom ramen för planarbetet och hänvisar 

vidare till kommunallagen (2017:725). Angående skalan och karaktären 

hänvisar kommunen till samrådssvar för skala/höjd och gestaltning. 

  

 

Yttrande nr. 7, 8  

Personen/erna har lämnat in separata yttrande som dock innehåller exakt samma 

text varför de hanteras samlade. Yttrandenas text presenteras nedan i sin helhet:  

 

” Jag yrkar på att detaljplanen för kv Strömmingen begränsar höjden på 

bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 våningar och övriga bebyggelse 

inom samma kvarter till 4-5 våningar. Det liggande förslaget är inte 
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acceptabelt - bygghöjderna måste sänkas för en rimlig övergång mellan 

flerfamiljshus och villaområden.” 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

 
Yttrande nr. 9 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr. 7,8. Hen anser dessutom 

att detaljplanen avviker från de utfästelser och intentioner om harmoni angående 

bygghöjden av aktuella flerfamiljshus i övergången till villabebyggelsen som 

kommunens representanter framförde vid stormötet i kommunhuset den 8 mars 

2018. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

gestaltning. 

 

Avsikten med informationsmötet innan beslut om Start-PM var att ge 

information så tidigt som möjligt om den kommande planprocessen. 

Kommunens bedömning vid samråd var att planförslagets skala och karaktär 

mötte angränsande områden eftersom våningsantalet mot Stockholmsvägen 

var högst 4 våningar och det fanns en succesiv nedtrappning av våningsantal 

från söder till norr och från öster till väster. Planförslaget har reviderats inför 

granskning.  

 

 

Yttrande nr. 10, 11 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

 

Yttrande nr. 12 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. Hen anser dessutom att 

antalet våningar på husen bör reduceras så att antalet lägenheter korresponderar 

bättre mot antalet planerade parkeringsplatser.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om parkering. Antalet parkeringsplatser för ny exploatering anges i 

kommunens parkeringsstrategi per 1000 kvm BTA varför antalet lägenheter 

påverkar inte de totala p-talen.   
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Yttrande nr. 13 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 14 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 15 

Personen önskar nya förslag och krav om att arkitekturen ska vara semi klassisk 

eftersom hen anser att Täby redan präglas av modernismens ”tråkiga, avskalade 

monotoni”. Hen anser att prio borde vara att bygga nya områden med en 

arkitektur som tilltalar invånarna och påverkar måendet positivt för personer 

som bor och verkar där. 

 

Kommentar: Noteras. Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

samt till samrådssvar om gestaltning. 

 

Yttrande nr. 16 

Personen tycker att det blir bra med nya bostäder vid Stockholmsvägen men 

yrkar på att de nya husen inte blir så höga som föreslaget utan högst 3-4 våningar 

och personen vill inte heller ha 12 - våningshus. Hen uppfattar även att de 

punkthus som redan är byggda i Täby är fula och inte anses ha bidragit till 

områdets trivsel. Hen anser att större hänsyn bör tas till villorna och radhusen på 

västra sidan Stockholmsvägen och att övergången borde bli mjukare.  

 

Personen upplever ett stort tryck på Roslagsbanan och anser att antalet planerade 

parkeringsplatser är för få.  

 

Hen önskar att Stockholmsvägen smalnades av åtminstone vid övergångsstället 

där personen upplever att det är svårt att gå över eftersom bilarna kör fort och att 

personen upplever fyra filer vid övergångsstället för brett. 

 

Kommentar: Noteras. Kommunen hänvisar till samrådssvar om 

skala/höjder, samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om parkering. 
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Det pågår en utbyggnad av Roslagsbanan som tillsammans med fler tåg 

kommer att öka kapaciteten och göra tågtrafiken mer robust. Dubbelspår på 

banan och fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i 

framtiden så att fler människor i Norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. 

Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas enligt Region Stockholm 

pågå fram till år 2021 medan de nya tågen sätts i trafik mellan 2022 - 2024. 

Allt detta innebär att punktligheten blir bättre samt att turtätheten och 

sittplatskapaciteten kommer öka. 

 

I centrala Täby finns det vägar och spår som är viktiga för framkomligheten; 

E18, Roslagsbanan, Enhagsvägen, Stockholmsvägen, Bergtorpsvägen och 

Stora Marknadsvägen. Samtidigt utgör vägarna och spåren barriärer för 

boende, verksamma och besökare. Det är en stor utmaning att stärka de 

urbana sambanden och utveckla en trygg och rumsligt sammanhållen 

stadskärna som möjliggör gena rörelser över eller under dessa och mellan 

befintliga områden och utvecklingsområden i stadskärnan. Stockholmsvägen 

är utpekad som ett viktigt stadsstråk i förslag till fördjupad översiktsplan för 

Täby stadskärna 2050 och ska på sikt omvandlas till en tillgänglig och trygg 

stadsgata i samband med stadsutvecklingsprojekt. De delar av 

Stockholmsvägen och Attundavägen som är längs planområdet kommer 

omgestaltas och byggas ut med gångbanor och kantsstensparkeringar i 

samband med projektets genomförande.  

 

Yttrande nr. 17 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 18 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. Hen anser dessutom att 

helhetsintrycket och omgivningens karaktär förstörs eftersom att hen upplever 

att den nya samhällsplaneringen avviker från hur tidigare byggnation ser ut. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om gestaltning. 

 

Yttrande nr. 19 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. Hen anser dessutom att 

Ella gård som är ett unikt och populärt område bör bevaras. Hen vill inte ”hamna 

mitt i höghusen”. 
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om gestaltning. 

 

Yttrande nr. 20 

Personen/-erna framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och är även 

oroade över trafik- och parkeringssituationen i området. De upplever att antal 

planerade p-platser är för få och är oroade att boende eller besökande till 

planområdet kommer att åka in i Ella Gård för att parkera. Det kan få till följd att 

de som kommer till Ella Gård för att besöka boende i Ella Gård eller som bor där 

inte får plats att parkera sina bilar eller att framkomligheten försvåras för 

Hemtjänst och Räddningstjänst. Personen lyfter även fram enkelriktningen längs 

Polovägen, Skiftesvägen, Åvalundsvägen och Rigavägen där gatorna är så trånga 

att det inte går att mötas, vilket ytterligare kan försvåra framkomligheten. 

 

Personen/-erna är även oroade för att en ökad trafik kan innebära en ökad 

trafikfara för barn i området som går, cyklar eller leker på garageinfarter och 

gator eller för de småbarn och skolbarn i östra Ella Gård som promenerar från 

olika skolor under och över Stockholmsvägen till Ellavallen för att ha gymnastik. 

Dessutom bor äldre personer i Ella Gård som är ute och går och som kanske både 

ser och hör dåligt. De tror även att bygget kommer göra trycket på Roslagsbanan 

väldigt högt.  

 

Personen/-erna anser även att övergången mellan höghus och villakvarter är 

både olustig och störande, upplevelsen är att det blir en alldeles för stor kontrast 

för de som bor i Ella Gård att mötas av en "skyskrapa" när de ska ta sig till Täby 

Centrum.  

De motsätter sig höjden på 7 -våningshusen och "Miniaccenterna" som upplevs 

ännu högre i bl a Rigavägens förlängning samt höjden på det planerade 11 

våningar höga huset vid rondellen Attundavägen.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning, samrådssvar om parkering och samrådssvar om 

trafik. 

 

Det råder idag datumparkering på de flesta villagatorna i närheten och om det 

uppstår problem med framkomligheten har kommunen möjlighet att ändra 

på parkeringsbestämmelserna genom lokala trafikföreskrifter. Att ändra till 

t.ex permanent parkeringsförbud innebär att boende och besökare inte kan 

parkera på gatan utan detta får ordnas på egen tomtmark. Hastigheten på 
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villagatorna är 30 km/h och gatan är inte en plats för lek. Hastigheten på 

Stockholmsvägen planeras att sänkas till 30 km/h då förskola kommer byggas 

och övergångsställen på Stockholmsvägen kommer göras säkrare för bättre 

passage för de gående. Det finns även en tunnel under Stockholmsvägen 

söder om Attundavägen. 

 

Sedan 2010 bygger SL totalt 22 kilometer med dubbla spår, förbättrar 

bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan samt upprustar 

stationer och befintliga vagnar samt köper nya fordon. Dubbelspår på banan 

och fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i framtiden så 

att fler människor i Norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. Upprustade 

och nya moderna tåg gör det säkrare och rymligare att åka med 

Roslagsbanan. Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas pågå fram till 

år 2021. De nya tågen sätts i trafik mellan 2022 - 2024. 

 

Yttrande nr. 21 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

 

Yttrande nr. 22 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

 

Yttrande nr. 23 

Personen anser att förslaget allmänt sett är mycket bra och trevligt men att det 

accentuerade huset är för högt och med en fasad som ej passar in i områdets 

blivande karaktär. Hen undrar även varför de olika utredningarna upprepar sig 

kring självklara frågor.   

 

Kommentar: Noteras. Planförslaget har reviderats och höghuset har sänkts 

en våning och fått en ny gestaltning. Kommunen hänvisar vidare till 

samrådssvar om skala/höjder samt till samrådssvar om gestaltning. 

 

Yttrande nr. 24 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 25 

Personen beskriver att vårens namninsamling yrkade på att detaljplanen 

”begränsar höjden på bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 våningar 

och övriga bebyggelse inom samma kvarter till 4-5 våningar”. I samrådsförslaget 

är det 4-8 våningar och ett hus på 12 våningar. Hen upplever att övergången 

mellan höghus och villakvarter är olustig och störande och har en farhåga om att 

antalet parkerade p-platser kommer att innebära att östra Ella Gård riskerar att 

bli p-plats för Strömmingens boende och besökare och att fler parkeringsplatser 

därför behöver planeras in. Personen tror även att trycket på Roslagsbanan 

kommer bli högt på grund av den nya bebyggelsen. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om parkering och trafik. 

 

Det pågår en utbyggnad av Roslagsbanan som tillsammans med fler tåg 

kommer att öka kapaciteten och göra tågtrafiken mer robust. Dubbelspår på 

banan och fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i 

framtiden så att fler människor i Norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. 

Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas enligt Region Stockholm 

pågå fram till år 2021 medan de nya tågen sätts i trafik mellan 2022 - 2024. 

Allt detta innebär att punktligheten blir bättre samt att turtätheten och 

sittplatskapaciteten kommer öka. 

 

Yttrande nr. 26 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 27 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 28 

Personen yrkar på att detaljplanen begränsar höjden på bebyggelsen närmast 

Stockholmsvägen till 2-3 våningar och övriga bebyggelser inom samma kvarter 

till 4 våningar. Hen anser att det liggande förslaget inte är acceptabelt och att 
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bygghöjderna måste sänkas betydligt för en rimlig övergång mellan flerfamiljshus 

och villaområden.  

 

Dessutom önskar personen att trafiksituationen ses över med en bättre 

trafikplanering då befolkningen ökar.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och till 

samrådssvar om trafik. 

 

Yttrande nr. 29 

Personen anser att det bästa vore att lämna området som det är idag och 

uppskattar det lugn som råder på flera håll i kommunen. Hen oroas över att 

bebygga i den takt som nu görs kan få följder som förfulning och ökad stress för 

invånarna med risk för sociala problem. 

 

 

Kommentar: Täby centrum-Arninge är utpekad som en av åtta yttre 

regionala stadskärnor i den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, 

RUFS 2050. 

 

Täby kommun är en nyckelaktör i den växande Stockholmsregionen, med 

stora utmaningar och stort ansvar. Planering för ett ökat bostadsbyggande 

har ett högt tempo.  Befolkningen växer, antalet arbetstillfällen ska öka och 

investeringar görs i nya förskolor, skolor och offentliga platser och lokaler. 

Dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan pågår och på lång sikt ska banan 

förlängas till Stockholm city via Odenplan.  

 

Stockholmsregionen förväntas växa till över tre miljoner invånare år 2050. 

Täby bidrar genom att bygga ut den regionala stadskärnan med fler bostäder, 

fler arbetsplatser, mer service och infrastruktur och på så sätt avlasta 

regionens mest centrala delar. Samtidigt utvecklas Täby med ett utbud som 

blir mer varierat och tillgängligt för alla. Den långsiktiga finansieringen av 

välfärden såsom skola, vård och omsorg förutsätter fler skattebetalare. För att 

bibehålla en god offentlig service till alla invånare som är i behov av den krävs 

en växande befolkning i arbetsför ålder. I förslaget till den fördjupade 

översiktsplanen för Täby stadskärna 2050 analyseras varför Täby behöver 

växa och hur de centrala delarna av Täby ska möta det växande behovet av 

bostäder, grönområden och kollektivtrafik.  
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Området som omfattar fastigheterna Strömmingen 1-7 m fl har med sitt 

centrala läge identifierats som ett utvecklingsområde för blandad 

stadsbebyggelse i förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Täby 

stadskärna 2050 och pekas i gällande översiktsplan ut som ett område för 

huvudsakligen bostäder. 

 

Yttrande nr. 30 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 31 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och tillägger att det 

behöver finnas en större mängd p-platser för att de boende och deras besökare 

ska få plats utan att behöva använda Ellagårdsområdet som parkeringsplats. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och till 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 32 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 33 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 34 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 35 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 36 (Sakägare) 
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Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. Utöver detta anser 

personen att de byggnadshöjder som redovisas i planförslaget kommer att ge en 

abrupt och okänslig övergång mot angränsade villabebyggelse och upplevas som 

mycket störande, både för villamiljön och miljön i det kommande nya kvarteret. 

Personen har dessutom bifogat i sitt yttrande en skrivelse undertecknad av 115 

fastighetsägare som skickades till kommunen 16/4-2018. Detta görs för att 

skrivelsen och yrkandena formellt ska ingå i synpunkterna som samlas in för 

detaljplanen. Skrivelsen innehåller de två följande yrkanden:  

 

1) Att stadsbebyggelse enligt Fördjupad översiktsplan för Täby kommun 

2050 begränsas till östra sidan om Stockholmsvägen längs området Ella 

Gård.  

 

2) Att detaljplanen för kvarteret Strömmingen (öster om Stockholmsvägen) 

begränsar höjder på bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 

våningar och övriga bebyggelse inom samma kvarter till 4-5 våningar. 

 
Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om gestaltning.  Avgränsning för blandad stadsbebyggelse 

begränsas enligt det utställningsförslag för FÖP 2050 till östra sidan av 

Stockholmsvägen. 

 

Yttrande nr. 37 (Sakägare) 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 38  

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 39  

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 40  

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 41  

Personen yrkar på att detaljplanen för kv Strömmingen begränsar höjden på 

bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 våningar och övrig bebyggelse 

inom samma kvarter till 4-5 våningar. Hen anser att det liggande förslaget inte är 

acceptabelt - bygghöjderna måste sänkas. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

 

Yttrande nr. 42  

Personen upplever att det inte blir en trevlig stadsmiljö med föreslagna hus som 

kommer tätt inpå med många våningar. Hen föreslår därför en mer stegvis 

övergång, dvs lägre närmast vägen och högre mot järnvägen. Hen tror även att 

fler än förutspått kommer att ha bil och att nyckeltalet är för lågt eftersom att 

inflyttande eventuellt till stor del kommer från närområdet där två bilar är vanligt 

förekommande. Personen ser en risk i att omkringliggande gator väster om 

utvecklingsområdet kommer att få agera parkeringsplats. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 43  

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Hen anser att solstudien bör omfatta perioden september-mars, vilket är de 

mörkaste månaderna och oroas över att den nya byggnationen kan komma att 

skymma villatomterna i närliggande kvarter.  

   

Personen hänvisar till en namninsamling under våren som yrkade på att 

detaljplanen ”begränsar höjden på bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 

våningar och övriga bebyggelse inom samma kvarter till 4-5 våningar”. Personen 

påpekar att samrådsförslaget redovisar ett förslag med byggnader om 4-8 

våningar och en byggnad om 12.  

 

Personen upplever övergången mellan höghus och villakvarter olustig och oroas 

över att Ella Gård riskerar att bli p-plats för Strömmingens boende och 

besökande på grund av antalet planerade p-platser i utvecklingsförslaget. 

Personen upplever en trend bland planerare att tro att nyinflyttade ska vara 
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bilfria och att parkeringsytor därför underdimensioneras, många familjer har t ex 

två bilar per hushåll. Trycket på Roslagsbanan blir också högre.  

 

Kommentar: Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om 

skala/höjder samt till samrådssvar om parkering. Sol- och skuggstudien har 

kompletterats och omfattar även perioden september - mars. Det måste dock 

tas i beaktning att normal solskenstid för Stockholm enligt SMHIs statistik är 

99 timmar i oktober, 54 timmar i november och 33 timmar i december 

jämfört med maj som har 276 timmar och juni med 292 timmar. Solstudien 

visar att ingen befintlig bebyggelse skuggas av nya byggnader.   

 

Yttrande nr. 43  

Personen yrkar på att detaljplanen för kv Strömmingen begränsar höjden på 

bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 våningar och övrig bebyggelse mot 

Roslagsbanan inom samma kvarter till 4-5 våningar. Detta ligger enligt personen  

i linje med dokumentet ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i Täby kommun", 

remissversion 2018-04-06. Där framkommer att antalet lägenheter i 

Strömmingen 1-7 2018-2027 ska vara 250-300 (se sidan 36), inte de 350-420 

som presenteras i planförslaget. 

 

Hen anser att närboende kommer påverkas negativt av förslaget och önskar att 

bygghöjderna sänks för en rimlig övergång mellan flerfamiljshusen och 

villaområdet. 

 

Personen ifrågasätter att kommunen och arkitekterna försöker övertyga om att 

byggnationerna påverkar positivt, både vad gäller utseende som förväntade 

höjningar av villapriser. Många har bott i området i många år och har valt just att 

bo i ett villaområde, inte i stadsbebyggelse.  

 

Personen förstår att en förtätning behövs och ser flera ytor i kommunen som ska 

bebyggas både högt och tätt. Ella Gård framhålls som ett föredöme för trevligt 

boende och har dessutom ett skydd mot förändring och anser med tanke på att 

den nya bebyggelsen hamnar så nära inpå i högre utsträckning ska få en anpassad 

lösning. Hen efterlyser ett förslag i samma anda och känsla som idag finns i Ella 

Gård. 

 

Angående trafiksituationen vill personen uppmana Täby kommun att kontakta de 

som idag bor i kvarteret Strömmingen för att ta del av deras erfarenheter av 

framkomligheten och tillgängligheten med bil på Stockholmsvägen i rusnings- 

och helgtrafik, speciellt söderut. Detta för att få insikt i, och förståelse för, att det 
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är en gata med hög belastning som kan förväntas ge problem för framtida boende 

i kvarteret. Speciellt lyfter personen fram svårigheten att morgontid komma ut på 

vägen i södergående riktning, mot Stockholm och E18. Med den extra belastning 

personen befarar att en förskola i området innebär med skjutsande föräldrar som 

ska lämna och hämta under högtrafik, tror hen att det kan innebära en ökad risk 

för olyckor.  

 

Enligt bullerutredningen från 2018-05-17 framkommer att förskolan kommer 

behöva omges med ett 2,5 m högt bullerplank för att nå rimliga nivåer på det 

omgivande bullret från bil- och tågtrafik. Denna lösning ser inte personen på 

någon av bilderna som presenterats vid samrådet. Personen efterlyser därför 

miljöbilder för förskolan. 

 

Personen upplever att presenterade bilder har vidvinkelperspektiv där den högsta 

byggnaden ”inte ryms” i bilden och att de visas från en drönarposition istället för 

från en betraktares ögon vilket ger en missvisande bild där befintlig bebyggelse 

och natur inte finns med på ett korrekt sätt.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om trafik.  

 

Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där samrådstiden är en 

viktig del i att hämta in synpunkter från medborgare. Samtliga yttranden gås 

igenom noggrant, besvaras och blir ingångsvärde till fortsatt arbete med 

detaljplanen.   

 

Kommunen försöker inte övertyga om att byggnationerna varken påverkar 

positivt eller negativt av villapriser. Vid frågor som ställdes vid samrådsmöten 

hänvisade kommunens tjänstepersoner till Region Stockholms publikation 

som är underlag till RUFS 2050 med rubriken: Värdering av stadskvaliteter - 

Betalningsvilja för småhus som en intressant läsning. 

 

Täby kommun tar till sig synpunkter om perspektivens utgångshöjd och 

justerar till granskningsskedet perspektivet från Rigavägen till att utgå från en 

ögonhöjd. Detta gjordes i samråd för att bättre kunna visa bebyggelsens 

utsträckning eftersom Rigavägen är smal och siktlinjen är begränsad vid 

ögonhöjd pga häckar och annan växtlighet. Alla andra perspektiv utgick ifrån 

en ögonhöjd redan vid samråd. Planbestämmelse om att stora delar av 

bullerplanket ska utföras genomsiktligt kommer att främja en öppen 
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upplevelse av förskolan från Stockholmsvägen samtidigt som buller minskas 

på förskolegården.  

 

Detaljplanen möjliggör för ca 30.000 kvm BTA men reglerar inte 

lägenhetsstorlekar. En bostad anses motsvara ca 100 kvm BTA inräknat yta 

för trapphus, hiss, förråd mm så siffran som anges i 

bostadsförsörjningsprogrammet speglar den planerade exploateringen. 

Kvarter 2 i planförslaget är tänkt att uppföras som hyresrätter vilket kan 

medföra fler små lägenheter varför antalet lägenheter kan stiga. 

 

Yttrande nr. 44  

Personen anser att det är bra att det utvecklas stadsbebyggelse som skapar 

värden för invånarna i Täby och upplever det positivt med torg mot rondellen, ny 

förskola och varierad stadsbebyggelse med markerad sockelvåning, sadeltak och 

accentuerad höghusdel.  

 

Till granskningsskedet önskar personen en komplettering med en skiss som visar 

på hur Rigavägen skulle kunna förlängas i framtiden till andra sidan spåret. I takt 

med att Täby stadskärna växer fram är det viktigt att det görs attraktivt att cykla 

och gå, varför denna nya koppling kan komma att få en viktig roll i framtiden. I 

samrådsförslaget upplever personen att gränden i Rigavägens förlängning ser 

smal och att höjdskillnaden behöver tas upp mellan Stockholmsvägen och 

Roslagsbanans kontaktledningar, varför en ramp av något slag kanske blir 

nödvändigt. I nuvarande förslag är det inte helt övertygande att denna 

platskrävande och potentiellt branta gång- och cykelkoppling är möjlig i 

framtiden.  

 

Kommentar: Noteras. Planen ska inte omöjliggöra en koppling över spåren 

och trafikutredningen belyser svårigheterna med att kopplingarna över 

Roslagsbanan från Rigavägen blir för branta för att klara tillgänglighetskrav. 

Ett alternativ som kan studeras senare är hiss i kombinationen med en bro 

över. Kommunen gör bedömningen om att kopplingen är svår att genomföra 

på kort sikt och x-bestämmelsen tas bort från plankartan. Det anses däremot 

lämpligare att inte omöliggöra för en sådan koppling i kvarterets mellangata 

som skulle kunna ansluta till Värmevägen varför kommunen kommer ingå i 

den planerade gemensamhetsanläggningen. En sådan koppling i framtiden 

skulle kräva ändring av detaljplan.  

 

Yttrande nr. 45  
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Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och anser även att 

antalet planerade parkeringsplatser är för få och att hänsyn bör tas till detta. Hen 

anser att parkeringsmängden måste anpassas till antalet boende så att kvarteret 

kan ta hand om sina bilar. Det är inte acceptabelt att boende i Strömmingen och 

deras gäster parkerar på närliggande villagator som ej är dimensionerade för 

detta.  

 

Slutligen vill hen påpeka att Roslagsbanans trafik från Tibble station ej är 

dimensionerad för det tryck som uppstår med hundratals nya boende i 

närområdet. Trafiken bör utökas och tågen förlängas.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om parkering och samrådssvar om trafik.  

 

Det pågår en utbyggnad av Roslagsbanan som tillsammans med fler tåg 

kommer att öka kapaciteten och göra tågtrafiken mer robust. Dubbelspår på 

banan och fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i 

framtiden så att fler människor i Norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. 

Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas enligt Region Stockholm 

pågå fram till år 2021 medan de nya tågen sätts i trafik mellan 2022 - 2024. 

Allt detta innebär att punktligheten blir bättre samt att turtätheten och 

sittplatskapaciteten kommer öka. 

 

 

Yttrande nr. 46  

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 47 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och tillägger att 

planeringen för parkeringsplatser behöver förbättras och att inte tillräckligt 

många p-platser är planerade, vilket personen inte tror leder till att folk slutar 

köra bil. Hen ser en risk att bilarna istället kommer att parkeras inne i Ella Gård, 

något som inte är önskvärt vare sig för de som redan bor där eller av miljöskäl. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 48 
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Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och tillägger att 

höjderna mot järnvägen gärna får bli ytterligare lägre än 4-5 våningar. 

Vidare anser personen att med planerade antalet parkeringsplatser finns risken 

för parkeringsproblem på lokalgator i närheten och att parkeringsplatser, i t ex 

parkeringshus, i direkt samband till den nya bebyggelsen behöver anpassas till 

det nya antalet bostäder. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 49 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och undrar även hur 

Roslagsbanan ska klara fler resenärer. Hen upplever att det redan är fullt på 

morgonen i rusningstrafik och upplever trängsel flera dagar i veckan hela vägen 

in till Östra. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om trafik.  

 

Det pågår en utbyggnad av Roslagsbanan som tillsammans med fler tåg 

kommer att öka kapaciteten och göra tågtrafiken mer robust. Dubbelspår på 

banan och fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i 

framtiden så att fler människor i Norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. 

Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas enligt Region Stockholm 

pågå fram till år 2021 medan de nya tågen sätts i trafik mellan 2022 - 2024. 

Allt detta innebär att punktligheten blir bättre samt att turtätheten och 

sittplatskapaciteten kommer öka. 

 

 

Yttrande nr. 50 

Personen önskar att byggnationen i kv Strömmingen hålls låg, max 4-5 våningar 

för en skonsam och estetisk övergång till villaområdet på andra sidan 

Stockholmsvägen. Hen vill även att antalet p-platser säkerställs och blir 

tillräckligt många så att inte Ella Gård blir en parkeringsplats. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 51 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 52 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och anser att antalet 

parkeringsplatser i relation till antalet planerade lägenheter är långt ifrån 

tillräckligt.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 53 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

  

Yttrande nr. 54 

Personen/-erna framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Personen/-erna upplever övergången mellan höghusen och villakvarteren olustig 

och motsätter sig höjden på 7 -våningshusen och de ännu högre "Miniaccenterna" 

i bl a Rigavägen förlängning samt höjden på det planerade 11 våningar höga huset 

vid rondellen Attundavägen. De noterar att det står i planen att det ska vara en 

markör från Täby Centrum men anser att det blir en alldeles för stor kontrast för 

de som bor i Ella Gård att mötas av en "skyskrapa" när de ska ta sig till Täby 

Centrum.  

 

Personen/-erna är också oroade över trafik- och parkeringssituationen i området. 

De oroas över att få parkeringsplatser byggs och att det ska göra Ella Gård 

parkeringsplats för Strömmingarnas boende och besökare. De tror att detta kan  

försvåra framkomligheten för Hemtjänst och Räddningstjänst, särskilt längs 

Polovägen, Skiftesvägen, Åvalundsvägen och Rigavägen som är enkelriktade och 

så trånga att det inte går att mötas. De tror även att det skulle innebära att 

besökande till Ella Gård inte får plats att parkera sina bilar. 

 

Trafiken befaras öka i Ella Gård och bli farlig för barn i området som går, cyklar 

och leker på garageinfarter och gator. I och med kommunens upprustning av 

Ellavallen, som blivit jättefin, befaras att ett stort flöde av barn och ungdomar 

som tar sig till -och från området till fots och till cykel med en ökad trafik skulle 
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göra sträckan trafikfarlig. Dessutom bor äldre i Ella Gård som är ute och går som 

kanske ser och hör dåligt. Trycket på Roslagsbanan blir också högt.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om parkering och samrådssvar om trafik. 

 

Det pågår en utbyggnad av Roslagsbanan som tillsammans med fler tåg 

kommer att öka kapaciteten och göra tågtrafiken mer robust. Dubbelspår på 

banan och fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i 

framtiden så att fler människor i Norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. 

Arbetet med Roslagsbanans utbyggnad beräknas enligt Region Stockholm 

pågå fram till år 2021 medan de nya tågen sätts i trafik mellan 2022 - 2024. 

Allt detta innebär att punktligheten blir bättre samt att turtätheten och 

sittplatskapaciteten kommer öka. 

 

 

Yttrande nr. 55 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och vill att antalet 

lägenheter matchas mot antalet tillhörande parkeringsplatser och att nyckeltalet 

för parkering är för lågt. Hen ser en risk för andra områdens bilar parkerade på 

villaområdets vägar, vilket hen inte anser är förenligt med önskad utveckling av 

kommunen. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 55 

Personen vill komplettera med synpunkter och önskar bekräftelse på att dessa 

tagits emot och beaktas. Personen upplever att området är ”stan på landet” och 

önskar inte fler riktigt höga hus och anser att det högsta huset bidrar negativt till 

områdets och Täbys utveckling. Hen anser även att det är ett slöseri ur både ett 

estetiskt (för alla täbybor och besökare) och välmåendeperspektiv (för de boende) 

att det inte planeras balkonger i det fina solläge som husen får.  

 

Hen anser även att ”ett så lågt antal parkeringsplatser” inte kommer göra att folk 

inte har bilar, utan istället medföra att närliggande villagator fylls av parkerade 

bilar.  

 

 

Kommentar: Täby kommun bekräftar att yttrandet tagits emot och beaktas.  
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Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder samt till samrådssvar 

om parkering och samrådssvar om gestaltning. 

 

Flertalet av bostäderna kommer att få balkonger in mot gårdar, i öster mot 

järnvägen samt östra och södra sidan av Accentbyggnaden. Täby kommun 

och fastighetsägare har dock beslutat om att utstickande balkonger inte ska 

uppföras mer än som enstaka markörer mot Stockholmsvägen, vilket är ett 

sätt att visa hänsyn till befintlig villabebyggelse väster om Stockholmsvägen. 

 

Yttrande nr. 56 (Sakägare) 

Personen lyfter fram den politiska viljan att inte bebygga den västra sidan av 

Stockholmsvägen med stadsbebyggelse och att den framtagna planen därför 

behöver anpassas så att övergången mellan det planerade området och 

villabebyggelsen sker harmoniskt. Med gällande planförslag anser personen att 

Riksbyggens kvarter kommer utgöra att utgöra ett abrupt avbrott med massiv 

mur med husfasader med fyravåningshus direkt intill villaområdet. Personen 

anser att Besqabs förslag hanterar detta varsammare. Personen anser att höjden 

på byggnaderna bör sänkas till högst 2–3 våningar mot Stockholmsvägen samt 

att övrig bebyggelse inom området hålls till högst 4–5 våningar för att få naturlig 

övergång till bebyggelsen på östra sidan av Roslagsbanan. 

 

Personen har synpunkter på den estetiska utformningen inom Riksbyggens 

kvarter och ifrågasätter varför det behövs ett höghus direkt i övergången mellan 

Täby centrum och villaområden. Vid samrådsmötet har personen förstått det som 

att det framför allt är Täby kommun som önskar ett högt hus i det läget.  

Personen upplever gestaltningen av höghuset närmast identisk med Palazzo della 

Civiltà Italiana och att det vore olyckligt med en kopia av ett fascistiskt 

monument i Täby. Hen har sedan fått information vid samrådsmötet att  

inspirationen är hämtad från en italiensk kyrkogård (San Cataldo Cemetery i 

Modena, Italien), vilket personen ifrågasätter som inspirationskälla för en trevlig 

boendemiljö. 

 

Personen anser att Täby kommun med denna bebyggelse sätter tonen för 

kommande förtätning och arkitektoniska stilar och poängterar därför att det är av 

yttersta vikt att det som nu uppförs är genomtänkt och av hög kvalité. Därför 

anser personen att det är ytterst vanskligt, gällande exemplen ovan, att detta 

överlåts helt till byggbolagen. 

 

Personen befarar att de 135 planerade parkeringsplatser till de 350-420 antalet 

bostäderna inte kommer att täcka behovet och att närliggande villaområde blir 
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parkeringsplats för boende i den nya bebyggelsen eftersom Täby är en kommun 

där bil nästan är oundvikligt där stadsplanering och infrastruktur förutsätter att 

man färdas med bil. Av den anledningen vill personen att antalet 

parkeringsplatser ökas för att täcka behovet eller antalet bostäder minskas. 

Personen anser även att förväntningarna om att boende i det nya området ska 

använda bilpool eller cyklar ska motsvara en brist på 100-tals avsaknade 

parkeringsplatser, är orealistiskt. Givet detta anser personen att kommunen ska 

ta fram handlingsplaner och regler som förhindrar att omkringliggande 

villaområden förvandlas till parkeringsplatser. 

 

Personen anser att kommunikationen till Täby centrum ska ses över. I dagsläget 

och i förslaget är enda vägen till Täby centrum via Attundabron och personen 

anser därför att om så många fler människor skall bosätta sig väster om 

Roslagsbanan bör även en nordlig passage av Roslagsbanan inkluderas i planen 

från början. Ett alternativ är i Rigavägens förlängning eller vid banvaktarstugan 

där passage fanns tills för ett par år sedan. 

 

Hen ber kommunen att se till kommunens invånare i första hand och ta ansvar 

för att den nya bebyggelsen blir av hög kvalité och passar väl in i sitt 

sammanhang och att den inte skapar negativa följdverkningar på miljön och 

boende runt omkring. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning, samrådssvar om parkering och samrådssvar om 

trafik.  En ny koppling över eller under till andra sidan omöjliggörs inte i 

detaljplanen men det anses inte vara aktuell i dagsläget. Projektet har 

däremot inkluderat åtgärder vilka sammantaget ska bidra till en säkrare och 

genare trafikmiljö och kopplingar för gångtrafikanter i området. Ny gångbana 

om 3 meter kommer anläggas längs östra sidan av Stockholmsvägen. En ny 

och tillgänglig gångväg kommer anläggas längs Attundabrons norra sida, 

vilket ger möjlighet till en trafiksäker och genare koppling till Täby centrum. 

 

Yttrande nr. 57 

Person/-erna bor i Ella gård relativt Strömmingen och tycker det är trevligt med 

ett nytt kvarter i området. Person/-erna önskar dock att antalet våningar hålls 

ner. Upplevelsen är att det redan idag är fullt på tågen och alldeles för mkt trafik 

på Stockholmsvägen. Person/-erna tycker inte att ett höghus med ovala 

fönster/balkonger passar in i området och önskar att karaktär/design på det 

högsta höghuset ändras.  
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning och till samrådssvar om trafik. 

 

Yttrande nr. 58 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 59 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 60 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 61 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och lyfter även fram 

oron att nuvarande höjd och antal lägenheter kommer bidra till en ytterligare 

ansträngd parkerings- och trafiksituation. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om parkering och samrådssvar om trafik. 

 

Yttrande nr. 62 

Personen tycker att planerna för Stockholmsvägen är mycket positiva, vägen och 

dess direkta omgivningar saknar tydlig stadsbild. En förtätning på attraktiva 

platser är bättre än att grönområden tas i anspråk. Personen hoppas därför att 

husen inte blir lägre än plandokumenten visar och önskar en tydlig förlängning 

av Täby Centrums framväxande stadsmiljö. Ser även gärna att bottenplanen i stor 

utsträckning kan nyttjas som kommersiella fastigheter så det inte blir sovande 

förortsenklaver i så centrala lägen.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

Förslaget möjliggör för lokaler för centrumändamål längs både 

Stockholmsvägen och Attundavägen 

 

Yttrande nr. 63 
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Personen har en positiv grundinställning till nybyggnation men vill att hänsyn tas 

till de som bor i närområdet genom att sänka bygghöjden radikalt och kraftigt 

minska antalet planerade bostäder. Personen vänder sig emot omfattningen och 

antalet bostäder av följande skäl;  

 

1) Estetiska - en orimligt hög bebyggelse har föreslagits vilket personen 

anser kommer att förfula och störa övergången till det befintliga 

villaområdet väster om Stockholmsvägen och inverka negativt på 

boendekvalitén för nuvarande kommuninvånare.  

 

2) Praktiska – personen betvivlar att det, om inte projektets omfattning 

kraftigt begränsas, kommer att finnas parkeringsmöjligheter för alla 

nyinflyttade hushåll, vilket kommer göra Polovägen, Åvalundsvägen och 

Rigavägen till parkeringsplatser.   

 
3) Trafiksäkerhet - Personen undrar hur trafiksituationen vid förskolan löses 

med hämtning/lämning på ett säkert sätt.  

 
4) Kommunikationer – Personen upplever att tågen vid Tibble station redan 

idag är överfulla på morgnarna, vilket personen anser är ytterligare ett 

skäl till att begränsa projektets omfattning.  

 
Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 samrådssvar om gestaltning, samrådssvar om parkering och till samrådssvar 

om trafik. 

 

 
Yttrande nr. 64 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 65 

Personen tycker att det ser ut att bli en fin stadsdel.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

Yttrande nr. 66 (Sakägare) 

Personen anser att det liggande förslaget är ett övergrepp på ett etablerat 

villasamhälle och upplever att förslaget har skapat mycket oro och ängslan utan 
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hänsyn till de som bor där idag. Personen anser även att övergången från 4-

våningshus till 1,5-plansvillor är abnormal och att det upplevs kränkande med ett 

12-våningshus så nära 50 år gammal villabebyggelse. Hen anser att max 2,5-

våninghus närmast vägen är acceptabel.  

 

Personen upplever logistiken ogenomtänkt med antalet parkeringsplatser till 

planerade hushåll och upplever att bedömningen baseras på en förhoppning om 

att människor ska ändra beteende och nyttja bilpool, t ex. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om parkering. Se även 

kommentar på yttrande nr. 2 

 

Yttrande nr. 67 

Personen anser att för höga hus inte bör byggas i det nya området för att 

säkerställa en balanserad övergång mellan villabebyggelsen och Täby 

Centrumområdet.  

 

Personen beskriver att nedläggningen av övergången över järnvägen vid 

Kullagränd för några år sedan har lett till att de flesta som brukat passera där 

cyklar eller går till Täby Centrum via den redan nu ofta överbelastade 

Biblioteksgången. För att klara det nya kvarterets gång- och cykeltrafik till Täby 

Centrum anser personen att det behövs en övergång över Roslagsbanan för att 

inte Biblioteksgången ska bli ännu mer belastad. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om trafik. En gångbana planeras längs med Attundavägens 

norra sida för att få kopplingen mot Täby C. Nytt övergångsställe planeras 

över Stockholmsvägen vid cirkulationsplatsen med Attundavägen. 

Kommunens bedömning är att Biblioteksgången inte är överbelastad. 

 

Yttrande nr. 68 

Personen önskar att det inte byggs så högt i kv. Strömmingen och att bygghöjden 

begränsas till max 2-3 våningar för att smälta in med villaområdet Ella Gård. Hen 

oroas över att det annars kan bli en vägg av lägenheter och tipsar om 

Hammarbyhöjden som ett bra exempel av ett trivsamt område med 3- 

våningsskala och mellanrum mellan husen med plats för träd och ytor. Personen 

förstår att ett lägre antal lägenheter kostar men att det skulle gå i linje med en 

levande framtid. 
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Personen oroas även över antalet parkeringar för det nya området och vill inte att 

gatorna i Ella Gård ska bli parkeringsplats. Kommunen kan införa 

parkeringsförbud på gatorna men personen ställer sig frågande till om fler 

parkeringsvakter kommer att jobba i området. Personen föreslår istället färre 

lägenheter och fler garageplatser.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådsvar om gestaltning och samrådssvar om parkering 

 

Yttrande nr. 69 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och önskar att husen 

sänks även i den södra delen för att få en mjuk övergång även från Ella Gård till 

det nya området.  

 

Personen hänvisar till den utredning som Tyréns gjort och texten ”I sydöstra 

delen föreslås en accentuerad byggnad som markerar stadsdelen och knyter ihop 

området i skala med Täby centrum.” Personen anser att föreslagen byggnad är 

betydligt högre än befintliga hus i Täby centrum och inte knyter ihop det nya 

området med befintlig byggnation i Ella Gård. Byggnaden skulle bli synlig inte 

bara längs Attundavägen utan också torna sig högt ovanför samtliga nuvarande 

hus i Ella Gård.  

 

Personen hänvisar även till Tyréns trafikanalys och texten ”Lokalt kan det bli 

svårt att köra ut från området och svänga vänster mot Roslags Näsby på 

morgonen.”. Personen undrar därför varför möjligheten att anlägga en rondell i 

förlängningen av Rigavägen inte utvärderats. 

 

Personen upplever att det förslag som presenterats för kvarteret Strömmingen 

enbart tar hänsyn till hur den nya bebyggelsen upplevs från Attundavägen och 

Täby centrum. Personen upplever inte att illustrationsbilden som ska visa hur det 

kommer se ut från Rigavägen stämmer med hur Rigavägen ser ut i verkligheten.  

 

Hen anser att trafikutredningen måste klargöra hur man ska undvika de problem 

man redan konstaterat kommer uppstå eftersom närliggande villakvarter inte kan 

eller ska behöva ta emot all ny trafik som oundvikligen kommer med nya 

bostäder och förskola. Hen oroas över trafikfara för bilister, cyklister och gående 

med vänstersvängar på en hårt trafikerad även vid något lägre 

genomsnittshastigheter.  
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om trafik. En rondell i Rigavägens förläning anses inte vara 

lämplig. Perspektivet längs Rigavägen har uppdaterats med ny höjd för 

perspektivet, dvs ögonhöjd, samt inkluderar bostadsbebyggelsen öster om 

Roslagsbanan.  

 

Yttrande nr. 70 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Personen har synpunkter på den föreslagna accentbyggnaden. I kommunens 

illustrationsplan står det att ”I sydöstra delen föreslås en accentuerad byggnad 

som markerar stadsdelen och knyter ihop området i skala med Täby centrum.” 

Hen anser att byggnaden är betydligt högre än befintliga hus i Täby centrum och 

att den på inget sätt knyter ihop det nya området med befintlig byggnation i Ella 

Gård. Byggnaden skulle bli synlig inte bara längs Attundavägen utan också synas 

högt ovanför samtliga nuvarande hus i Ella Gård. Personen beskriver att det är 

svårt att förstå storleken på planförslaget, men jämför med Ella Gårds kedjehus 

som är ca 500 stycken.  

 

I utformningen av kvarteret Strömmingen anser personen att större hänsyn bör 

tas till att förändringen görs inom ett befintligt villaområde och att övergången 

från villaområdet till den nya bebyggelsen behöver göras i steg. Hen anser att den 

södra halvan mot Stockholmsvägen borde utformas på samma sätt som den norra 

med stadsradhus och att höjden på övriga hus i området borde begränsas så de 

inte överstiger husen på andra sidan järnvägen. Personen anser att det i 

materialet saknas beskrivning på hur övergången skulle bli. I de fall där 

perspektiv visas från Ella gård som t.ex ”Vy från Rigavägen österut” har dagens 

häckar på runt 3 meter blivit en halvmeter i parkliknande miljö.  

 

Personen ifrågasätter att det nya områdets trafikbehov kan lösas via en väg med 

anslutningsväg till en redan idag trafikerad väg som för Ella Gård är flera 

oberoende vägar. 

 

Personer upplever att trafiken planeras med en förhoppning om 

beteendeförändringar, vilket personen även anses gjordes i Norra 

Djurgårdsstaden. Idag är avsaknad av parkeringar där ett stort problem och 

personen delger informationen om att fler parkeringsplatser planeras i 

bergsutrymme. För Strömmingen har Tyréns konstaterat att som området är 

planerat kommer det kommer bli problem med in -och utfart i området. Personen 

anser att om förhoppningen om färre bilar än normalsnitt i Täby kvarstår 
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kommer trafiken utmed Stockholmsvägen bli ett stort problem och att en hållbar 

trafiklösning behövs som inte redan på planeringsnivå påvisar problem. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning, samrådssvar om parkering och samrådssvar om 

trafik.  

 

Yttrande nr. 71 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

 

Yttrande nr. 72 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 73 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 74 (Sakägare) 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

  

Yttrande nr. 75 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 76 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 77 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.  
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

  

Yttrande nr. 78 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 79 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Vidare yrkar personen på att antalet parkeringsplatser inom kvarteret ökas till en 

kvot om minst 0,8 platser per lägenhet. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 80 

Personen tycker det är negativt med planer på så mycket bebyggelse i Täby med 

höga hus nära ett villaområde där hens barn, barnbarn och många vänner bor. 

Personen yrkar på att detaljplanen för kvarteret Strömmingen begränsar höjden 

på en eventuell bebyggelse till max 2-3 våningar tycker att småhusområden ska 

förbli småhusområden och att den planerade övergången mellan villor och höga 

hus är ful.  

 

Personen anser att det dessutom redan nu är långa bilköer och fullt på bussar och 

Roslagsbanan. Hen önskar en harmonisering av utbyggnaden med infrastruktur 

och kommunikationer eftersom personen upplever att det redan nu är för fullt i 

Täby. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

,samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om trafik. Se även kommentar 

på yttrandet nr.2. 

 

Yttrande nr. 81 

Personen beskriver att hen är uppvuxen i området, kör förbi utvecklingsområdet 

varje dag och vistas mycket i området på fritiden. Personen är negativt inställd till 

att bygga så höga hus precis vid/i ett villaområde och vill att husen sänks.  
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Personen tvivlar på att trafiksituationen blir hållbar eftersom personen upplever 

att den inte är det i dag vid vissa tider på dygnet.  

 

Hen upplever en brist på parkeringslösningen i förslaget, vilket hen möjligtvis 

tror kommer påverka någon enstaka person att inte ha bil i det tänkta nya 

området eller strunta i den när man ska lämna och hämta på dagis men inte att 

detta kommer gälla många. Hen tror att det kommer resultera i att folk står där 

de inte ska stå, t ex längs Stockholmsvägen för snabba ärenden och framför allt i 

hela kvarteret ovanför, t ex på Polovägen och Åvalundsvägen.  

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder, samrådssvar om 

gestaltning och samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 82 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8.   

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 83 (Sakägare)  

Personen anser att utvecklingsområdet Strömmingen 1-7 m fl kommer att 

påverka kommande utveckling av Stockholmsvägen mycket. 

 

Hen anser att en risk föreligger, att ju fler Täbybor som påverkas (utefter 

Stockholmsvägen mm), desto fler och starkare röster för att närområdet och 

miljön i Täby får alldeles för stor förändring. Detta kan i värsta fall få framtida 

politiska risker, vilket gör att utbyggnad utmed Stockholmsvägen framledes 

reduceras i höjd. Personer ser med detta en risk att Täby återigen får en 

bebyggelse med fristående kvarter med helt olika karaktär, vilket inte ligger i 

medborgarnas intresse.  

 

Hen ser även en trolig förändrad konjunktur vilken kan försena en successiv 

utbyggnad och att det därför vore klokt att mer försiktigt bebygga Strömmingen 

1-7 m fl så att bebyggelsen smälter in i närmiljön harmonisk.  

 

Personen önskar att fasaderna mot Stockholmsvägen inte inkluderar balkonger 

och terrasser då närheten till villor utmed Stockholmsvägen i kombination med 

en betydlig högre bygghöjd, leder till inskränkning av integritet för boende i 

villakvarteret. Hen yrkar därför på att detaljplanen för kv Strömmingen 1-7 m fl 

begränsar höjden på bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 våningar och 

övrig bebyggelse inom samma kvarter till 4-5 våningar. Det liggande förslaget är 
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inte acceptabelt - bygghöjderna måste sänkas för en rimlig och harmonisk 

övergång mellan flerfamiljshus och villaområden.  

 

Personen hänvisar till planbeskrivningen och bedömningen av trafikalstringen 

planförslaget medför, c:a 500 st / bilrörelser per dygn, vilka bedöms som ringa. 

Personen anser att kommunen bör inkludera kommande utvecklingsprojekt 

utmed Stockholmsvägen eftersom personen tror att trafiksituationen utmed 

Stockholmsvägen kommer bli påverkad när samtliga projekt färdigställts. I de 

planer som hittills har lagts fram inryms inte en avlastning från Stockholmsvägen 

och personen anser att det inte ligger i ett allmänintresse för Täby kommuns 

invånare att trafiksituationen på Stockholmsvägen ökar i en sådan omfattning 

som samtliga projekts påverkan kommer att leda till. Hen yrkar därför på att 

bebyggelsen utmed Stockholmsvägen begränsas, t ex genom färre 

enheter/lägenheter och lägre bygghöjd.  

 

Personen ser även ett problem i antalet parkeringsplatser, där avsaknad av 

besöksparkeringar kan leda till att närliggande bostadsområden, framförallt 

villabebyggelsen på västra sidan, kommer användas som parkering av besökare. 

Ju fler lägenheter som byggs desto större tror personen att problemet kommer att 

bli. Av den anledningen yrkar också personen på en lägre bebyggelse samt att 

parkeringsmöjligheter för besökare, till tilltänkta byggnader Strömmingen 1-7, 

planeras i planförslaget på byggnadernas östra sida mot järnvägen. Den ska vara i 

en sådan omfattning att besökare aldrig nyttjar parkeringsalternativ på västra 

sidan av Stockholmsvägen bland villakvarteren.  

Personen bedömer att befintliga medborgares (grannars), intresse i denna fråga 

måste gå före kalkyler och kommunens planer på tillgängliggörande av 

lägenheter.  

 

Personen noterade att det inte längre gick att inkomma med synpunkter på Täby 

Kommuns formulär för samrådssynpunkter avseende kv Strömmingen 1-7 m fl . 

Hen beskriver att det var många som fortfarande hade avsikt att inkomma med 

synpunkter, varför personen ber kommunen öppna upp samrådet igen och 

informera invånare att så är gjort i enlighet med regelverk för genomförande av 

samråd. Detta kräver alltså att senaste samrådet utannonseras igen och att 

möjlighet till inkommande av synpunkter förläggs till den tid i tiden som gäller i 

enlighet med samrådsprocess. 

 

I enlighet med SFS 2017:424 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) 

ska kommunen därmed i enlighet med 5 kap 10 c § kap 5. pkt. 5.: 

 



 

  

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE                           

 2019-05-03 Dnr SBN 2018/64-20 

   

  
 

 

 

58(92)  

- "inom vilken tid, dock minst tre veckor, och till vem synpunkter på åtgärden ska 

lämnas. Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och 

ärenden hos myndighet m.m.”. 

 

Personen vill samtidigt yttra sig i frågan huruvida kommunen informerat 

sakägare/intressenter på rätt sätt. I enlighet med samma SFS som hänvisas till 

ovan och under samma paragraf i pkt 3 anges att kommunen ska informera:  "om 

åtgärden avviker från översiktsplanen”. Detta anser personen har gjorts felaktigt 

och godtyckligt eftersom området för Strömmingen 1-7 inte är inritat i gällande 

översiktsplan och det går inte att utgå från godtycklig tolkning avseende 

utveckling av Täby i detta fall. Personen känner till att området är med i den 

framtida fördjupade översiktsplanen, men den har inte klubbats. Därmed måste 

Täby Kommun även i detta fall göra omtag i sin hantering av ärendet.  

 

Personen anser inte att det framgår att som Täby kommun skriver att 

planförslaget ligger i linje med intentionerna i Täby kommuns översiktsplan ”Det 

nya Täby 2010-2030”. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning, samrådssvar om trafik och samrådssvar om 

parkering. Utstickande balkonger mot Stockholmsvägen tillåts inte i planen 

mer än i undantagsfall som markörer.  

 

När ett förslag till en detaljplan upprättas ska kommunen samråda med olika 

intressenter. Vid ett standardförfarande är formen för samråd inte reglerat, 

förutom vilka som ska delta.  Formen för hur synpunkter ska samlas in är inte 

reglerat, däremot ska synpunkter hanteras och beaktas oavsett i vilken form 

de kommer in.  

 

Detaljplanen för Strömmingen 1-7 m.fl. har varit ute på samråd enligt 

standardförfarande under perioden 15 oktober till den 9 november 2018. 

Samrådsmöten i form av öppet hus för allmänheten hölls dels den 29 oktober 

dels den 7 november 2018. Det har vidare funnits möjlighet för allmänheten 

att lämna synpunkter avseende förslag till detaljplan för Strömmingen via e-

post, vanlig post samt genom ett formulär på kommunens hemsida. Av 

tekniska orsaker stängdes formuläret vid arbetsdagens slut den 9 november 

2018. Möjligheten att inkomma med synpunkter via e-post och vanlig post 

fanns dock kvar ända fram till midnatt den 9 november 2018 då tiden för 

samråd tog slut. Alla relevanta handlingar och plandokument har också 
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hållits tillgängliga på kommunens webbsida under hela samrådsperioden och 

ända fram till midnatt den 9 november 2018. 

 

Kommunen har således gett allmänheten möjlighet att inkomma med 

synpunkter under hela samrådsperioden på flera olika sätt. Kommunen har 

därmed fullgjort sin skyldighet enligt Plan- och bygglagen.  

 

Planförslaget är i linje med gällande översiktsplan där området är inritat och 

pekas ut som ett område för huvudsakligen bostäder. Utdrag ur 

översiktsplanens markanvändningskarta finns med i planbeskrivningen. 

 

Yttrande nr. 84 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 85 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 86 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 87 (Sakägare) 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 88 (Sakägare) 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Personen har vid samrådsmötena fått en bild av att kommunen önskat högre 

byggnader och framförallt den högsta byggnaden. Personens intryck är även att 

efter flera olika grupperingar i området Ella Gård har hört av sig till kommunen 

och påtalat ett starkt missnöje med höjden på byggnaderna att kommunen inte 

tagit hänsyn till de inkomna åsikterna. 
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Personen anser att det högsta huset, 11/12-våningshuset, är en sämre kopia av en 

känd fascistisk byggnad i Rom, Palazzo della Civiltà del lavoro, och tycker det är 

upprörande att Täby kommun skapar ett landmärke som liknar detta. Fascistiska 

influenser anser personen inte är något som är uppskattat vare sig inom politik 

eller arkitektur.  

 

Personen hänvisar till ett möte den 8 mars 2018 där en politiker från Täby 

kommun sagt att bebyggelsen mot villorna skulle mötas i höjd för att få en 

naturlig övergång. Personen upplever nu husen i kvarter två som i princip 

dubbelt så höga som villorna, vilket personen inte anser vara en naturlig 

övergång och att en sådan markant nivåskillnad inte är acceptabelt. Personen 

hänvisar även till att politikern sade att 8-våningshus ner mot spåret inte var 

aktuellt och nu är flertalet 8 -våningshus plus ett 11/12-våningshus planerat där 

och personen anser inte heller att dessa hus är acceptabla för att få en naturlig 

övergång.  

 

Personen anser att trafiksituationen kommer att försämras med 

utvecklingsförslaget. Trafiksituationen runt kl 7:30-8 och 16-17 upplevs redan 

ganska ansträngd längs Stockholmsvägen/Rigavägen/Polovägen. Att svänga 

vänster från Rigavägen upplever personen som tidskrävande och tror att den 

planerade förskolan för 80-100 barn utan parkeringsmöjligheter och vid en 

högtrafikerad väg kommer att leda till köer. Personen tror att många kommer 

behöva lämna/hämta med bil även om många familjer kommer bo i de nybyggda 

husen. Som jämförelse lyfter personen upp trafiksituationen vid Ella Gårds 

förskola där det går lika många (eller färre barn) där folk som bor med 

gångavstånd lämnar med bil och där kan det trots stor parkering bli trafikkaos.  

 

Trafikalstringen av Strömmingen 1-7 med ca 500 bilrörelser per dygn bedöms 

enligt Tyréns trafikutredning som ringa. Personen anser att kommunen behöver 

inkludera även kommande utvecklingsprojekt utmed Stockholmsvägen i den 

beräkningen eftersom personen anser att trafiksituationen utmed 

Stockholmsvägen kommer bli starkt påverkad när samtliga projekt färdigställts. I 

de planer som hittills har lagts fram inryms inte en avlastning från 

Stockholmsvägen.  

 

Personen anser inte att det ligger i ett allmänintresse för Täby kommuns invånare 

att trafiksituationen längs Stockholmsvägen ökar i en sådan omfattning som 

samtliga projekts påverkan kommer att leda till. Hen yrkar därför att bebyggelsen 

utmed Stockholmsvägen begränsas, vilket kan erhållas genom att färre 

enheter/lägenheter byggs vilket kan uppnås genom en generellt lägre bygghöjd.  
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Personen tror även att avsaknad av besöksparkeringar leder till att närliggande 

bostadsområden, framförallt Polovägen, Åvalundsvägen och Rigavägen i Ella 

Gård, nyttjas av besökare. Det är smala vägar där det redan idag kan bli problem 

när det är många besökare/visningar av hus, vilket kommer påverka boende 

kring dessa väger negativt. Personen anser att problemet blir större ju fler 

lägenheter som byggs och yrkar därmed även på grund av detta skäl på en 

generellt lägre bebyggelse.  

 

Personen yrkar på att parkeringsmöjligheter för besökare till tilltänkta byggnader 

Strömmingen 1-7 m fl, planeras i planförslaget på byggnadernas östra sida mot 

järnvägen och i en sådan omfattning att besökare aldrig nyttjar 

parkeringsalternativ på västra sidan av Stockholmsvägen bland villakvarteren.  

Personer bedömer att befintliga medborgares (grannars), intresse i denna fråga 

måste gå före byggbolagens kalkyler och vinst.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning, samrådssvar om trafik och samrådssvar om 

parkering. 

 

Yttrande nr. 89 

Personen yrkar på att detaljplanen för Kv Strömmingen begränsar höjden på 

bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 våningar och den övriga 

bebyggelsen inom samma kvarter till 4-5 våningar och anser inte att förslaget ger 

en rimlig övergång mellan villaområde och flerfamiljshus.  

 

Därutöver anser personen att förslaget skapar stora parkeringsproblem i Ella 

gård eftersom planen har för få parkeringsplatser relativt antalet lägenheter. Alla 

tidigare erfarenheter visar på att det inte blir så i verkligheten utan endast i 

planerarnas drömvision. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 90 

Personen anser att förskolan har fått otillräckliga ytor för angöringsmöjligheter 

och infarter för bilar, vilket kommer innebära att det uppstår problem när 

bilburna föräldrar skall lämna/hämta skolbarnen. Hen lyfter fram att barn t.ex. i 

åldern 6-12 år bör ha bra, trafiksäkra och välordnade gång- och cykelvägar till 

sina skolor. Befintliga skolor ligger för långt bort.  
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Personen önskar att den tidigare så populära och flitigt använda gång- och 

cykelpassagen över järnvägen vid den gamla banvaktsstugan återskapas i form av 

en planfri passage under järnvägen mot Täby Centrum och skolor, för att på så 

sätt få tillbaka en behaglig och miljövänlig förbindelse för dem som promenerar 

eller cyklar.  

 

Personen anser att huskropparna inte ser bra ut och kommer leda till en 

obehaglig förtätad miljö och därmed försämras livskvalitet för boende och att de 

därför bör sänkas. Det höga huset, som tornar upp sig i hörnan vid Attundavägen, 

upplevs missanpassad. Personen önskar åtminstone 1-2 parkeringsplatser per 

hushåll.  

 

Annars tycker personen att förslaget redovisar intressanta lösningar som hen tror 

kommer att leda till något bra. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om parkering, samrådssvar om trafik, samrådssvar om 

gestaltning samt till svar på yttrande nr. 44. 

 

Yttrande nr. 91 

Personen yrkar på att detaljplanen för Kv Strömmingen begränsar höjden på 

bebyggelsen närmast Stockholmsvägen och den övriga bebyggelsen inom samma 

kvarter till 4-5 våningar. Det liggande förslaget är enligt personens förmenande 

förkastligt eftersom det inte ger en rimlig övergång mellan villaområde och 

flerfamiljshus.  

 

Vidare anser personen att förslaget kommer skapa stora parkeringsproblem i Ella 

gård eftersom antalet parkeringsplatser anses för lågt relativt antalet lägenheter. 

Alla tidigare erfarenheter visar på att det inte blir så i verkligheten utan endast i 

planerarnas drömvision. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 92 (Sakägare) 

Personen anser att den föreslagna utbyggnaden inte bör ske på sådant sätt som 

anges i detaljplanen. Skälen är framför allt den alltför höga exploateringsgraden 

och förskolans placering mellan järnvägen och Stockholmsvägen. 
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Personen anser att utvecklingsförslaget skulle innebära en alltför omfattande 

utbyggnad av det aktuella området och att ”stadsbebyggelse” som delvis föreslås 

med många höga hus, inte passar in i området bl a på grund av villabebyggelsen 

väster om Stockholmsvägen.  

Personen anser även att förskolan är olämpligt lokaliserad pga läget mellan en 

hårt trafikerad järnväg och Stockholmsvägen. Hen anser inte heller att 

grönområdet norr om förskoleområdet är särskilt lämpligt som uteplats för 

förskolebarnen och att den inskärmning som krävs för att klara buller och 

säkerhet leder till en mindre trevlig uteplats för barnen.  

 

Hen nämner även att den befintliga övergången för gång- och cykeltrafik 

Byängsvägen/Banvaktarstugan har stängts i samband med ombyggnaden av 

Roslagsbanan Tibble-Ensta men inte ersatts av någon ny övergång på samma 

plats. Det framgår inte av planen om det är tänkt att det skall bli en ”genväg” 

mellan de norra delarna av planen och Täby C genom byggande av bro eller 

tunnel över/under järnvägen och att detta bör klarare framgå av planen.   

Avseende buller anser personen att det som är mest bekymmersamt med planen 

är att gällande riktvärden för buller vid bostäder och övriga byggnader inte följs 

och att undantag från gällande bullerriktvärden föreslås. I Täby finns det redan 

ett behov av att i anslutning till vägar och järnvägar utföra bullerskyddsåtgärder 

inom befintlig miljö och personen anser att en nybyggnation i det här läget skulle 

skapa ytterligare bullerproblem i Täby och att det därför inte är lämpligt att 

nybebyggelse uppförs. Grunden bör vara att gällande riktvärden för buller i 

huvudsak kan följas och bullerexponeringen bör därför kartläggas närmare. 

 

Personen tycker även det är oklart om inte vibrationer från närliggande järnväg 

kommer att orsaka för höga vibrationsnivåer i bostäderna.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om trafik.  Med föreslagen byggnadsutformning och 

lägenhetsplanlösning kan bostäder med god ljudkvalitet erhållas. Aktuella 

riktvärden enligt Trafikbullerförordningen 2015:216 och Boverkets 

vägledning för industribuller innehålls. Mätningar visar att vibrationerna från 

trafiken på Roslagsbanan blir lägre än 0,1 mm/s och luftljudet på grund av 

stomljud blir lägre än 25 dB(A) i bostäderna. Se vidare kommentar under 

Länsstyrelsens synpunkter om buller och förskolan. 

 

Yttrande nr. 93 

Personen anser att det behöver finnas fler parkeringsplatser och undrar vad som 

kommer att ske med den temporära infartsparkeringen. Hen anser att Roslags 
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Näsby inte kan ha totalt 50 infartsparkeringsplatser eftersom det är Täbys 

knutpunkt tågkommunikationsmässigt. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om parkering. Täby 

kommun noterar yttrande om Roslags Näsbys infartsparkeringar. 

 

Yttrande nr. 94 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 95 (Sakägare) 

Personen anser inte att förslaget ligger i linje med planbeskrivningens text 

”Skalan och karaktären ska möta angränsande områden” och vänder sig emot att 

villaområdet i direkt anslutning till planområdet inte nämns i planbeskrivningens 

text: 

  

”Planområdet ligger i närheten av Täby Centrum och Tibble station samt 

angränsar till Åva-Tibble triangeln och kommer med sitt centrala läge bidra till 

att på̊ ett innovativt och resurseffektivt sätt skapa förutsättningar för en bättre 

sammankopplad och kvalitativ stadsmiljö̈ i centrala Täby. Planförslaget är ett 

led i centrala Täbys utveckling till en regional stadskärna med stark 

attraktionskraft och en identitet som ska präglas av högkvalitativ arkitektur och 

hållbarhet.” 

 

Personen anser att befintligt villaområde med sin egen karaktär, variation av 

villor ifrån olika tider behöver och livet människor lever där i högre grad måste 

vägas in i hur området intill utformas. Personen anser att den rimligaste formen 

av byggnation skulle vara olika former av stadsradhus, likt de som finns i kvarter 

1 och att husen bakom bör sänkas med flera våningar för att det ska kännas 

proportionerligt.  

 

Personen upplever husen längs med järnvägen som högre än höghusen på andra 

sidan järnvägen, vilka hen tror kommer kännas som en mur och en alldeles för 

skarp kontrast till angränsande område. 

 

Kommentar: Villaområdet och befintlig bebyggelse nämns i 

planbeskriviningen under kapitlet Befintliga förhållande. Kommunen 

hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 
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Yttrande nr. 96 

Personen anser att högre än 4 -våningshus inte ska byggas i Strömmingen 1-7 m. 

fl. Hen anser inte heller att alla ska vara i första hand hyresrätter och skriver att 

personer i Ella gård redan har börjat sälja sina hus eftersom att Strömmingens 

plan inte upplevs bra för området. Hen har precis byggt deras hus och vill gärna 

bo kvar och vill inte bli tvingad att flytta till en annan kommun.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 97 

Personen anser att om området ska byggas ut ”lagom” för att smälta in i området 

både avseende arkitektur och storlek. Vägarna omkring Täby C o Ella Gård 

upplevs redan kraftigt trafikerade o att bygga för mycket bostäder skulle även det 

medföra en ökad belastning ur såväl trafik o miljösynpunkt.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om trafik. 

 

Yttrande nr. 98 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 99 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 100 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 101 

Personen har hört om planerarna på ett 12-våningshus i rondellen vid 

Stockholmsvägen. I det fall detta stämmer anser hen att underlaget på hemsidan 

inte kan stämma som talar om 8-våningshus som högsta hus. Hen yrkar på att 

byggnadshöjden sänks till 4-5 våningar för en rimlig övergång mellan 

flerfamiljshus och villaområden. Hen skriver att en varsam förtätning behöver 

göras av kommuner i storstadsregioner men anser att historiskt värdefulla 
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miljöer inte ska förstöras med respektlöst höga hus utan att en mjuk övergång ska 

välja istället.  

 

Kommentar: Kommunen ställer sig frågande till vilket underlag personen 

refererar till. Kommunen hänvisar vidare till samrådssvar om skala/höjder 

och gestaltning. 

 

Yttrande nr. 102 

Personen bor i radhus i Ella gård, vilken hen ser som en idyll med stora 

grönområden som bör få finnas kvar för barn och trivsel hos alla. Hen är starkt 

emot höghus i området högre än tre våningar och som totalt skulle förstöra 

områdets utseende. Däremot tycker personen att Enhagsslingan med alla 

bilfirmor och andra fula byggnader kan rustas upp. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar samrådssvar om skala/höjder.   

 

Yttrande nr. 103 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och yrkar även på att 

man redan nu planerar för en passage (tunnel eller bro) över Roslagsbanan i 

fortsättning av Rigavägen eller Uttervägen så att man underlättar gång- och 

cykeltrafik för de som bor i Ella gård och Ella park. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och till 

samrådssvar om trafik och till svar på yttrande nr. 44. 

 

Yttrande nr. 104 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 105 

Personen tycker det är kul med nybyggen och är intresserad av att se hur det 

kommer bli när det här bygget är klart. Hen tycker från ritningarna att det 

kommer bli mycket bra med moderna och fina hus och gårdar som kommer bli 

välanvända när det är varma och soliga dagar. Personen anser att höjden på 

husen är väldigt bra och att det är bra att det byggs många ettor och tvåor till 

ungdomarna och andra som behöver samt att husen byggs i miljövänligt material. 

Närheten till Täby Centrum är ett stort plus och närheten till kollektivtrafiken. 

 

Kommentar: Yttrande noterat. 
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Yttrande nr. 106 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 107 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 108 

Personen letar efter en ny lägenhet och tycker att Strömmingarna 1-7 m fl verkar 

mycket intressant med tanke på närheten till Täby Centrum, kollektivtrafiken, 

närsjukhus m.m. Hen anser att utformningen på husen är modern och snygg med 

fina gårdar som kommer att bli mycket använda. Höjden på husen är bra och det 

är bra att husen är byggda med miljövänligt material och att det byggs många 

ettor och tvåor till ungdomarna och andra som behöver. Det är väldigt bra att det 

finns en förskola i ett av husen. Hen tror det kommer bli fint när det är klart. 

 

Kommentar: Yttrande noterat. 

 

Yttrande nr. 109 

Personen är intresserad av arkitektur och tycker att ritningarna på nybygget ser 

väldigt bra ut och skulle gärna bosätta sig i en av lägenheterna. Hen tycker att 

husfaserna ser moderna och snygga ut och gårdarna mysiga och inbjudande. 

Personen anser att höjden är bra och det är utmärkt att det byggs så många ettor 

och tvåor till ungdomar och andra behövande samt att hänsyn tas till miljön och 

miljövänliga material används. Det är bra att det finns förskola i ett av husen och 

närheten till kollektivtrafiken, Täby Centrum och närsjukhus är ett plus. 

 

Kommentar: Yttrande noterat. 

 

Yttrande nr. 110 (Sakägare) 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

Utöver ovan anser personen att trafiksituationen i området kommer bli ohållbar 

eftersom det idag redan är mycket trafik/genomfart. På ett möte i våras 

(kommunhuset) blev dem lovade/övertygade om att hushöjden längs vägen skulle 

vara i linje med villorna på andra sidan och när jag läser förslaget stämmer inte 

detta överhuvudtaget. 
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Kommentar: Kommunens bedömning vid samråd var att skalan och 

karaktären låg i linje med områdets karaktär. Planförslaget har nu bearbetats 

och reviderats. Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om trafik. 

 

Yttrande nr. 111 

Personen tycker det är synd att förtätning sker på denna lilla yta och anser att 

husen inte bör vara högre än 3 våningar och inte heller stå så tätt, vilket hen 

anser att de gör i Täby Centrum.  

 

Hen anser att det finns många områden som har större potential, tex 

industriområdet på Viggbyholmsvägen med bilfirmor, däckfirmor etc.  

 

Det 12 våningshus som finns med som förslag upplever personen som ett monster 

i deras villaområde och tror inte det kommer inte smälta in alls. Hen tror att 

försöket att skapa en "stadskänsla" i ett villaområde kommer att krocka på många 

plan, bl a när det gäller trafik, men också ur ett utseendeperspektiv.  

 

Täby kommun har redan höga byggnader (Storstugan och Näsbydal) och som 

Täbybo anser hen att det inte är dessa byggnader man är stoltast över.  

 

Personen upplever redan trafiken på Stockholmsvägen som ett problem och tror 

att 450 bostäder kommer att generera en hel del bilar som dels behöver parkering 

och innebära en hög trafikbelastning på Stockholmsvägen. Hen undrar var dessa 

ska parkeras och kunna passera ut eftersom att området ligger inklämt mellan 

järnväg och Stockholmvägen.  

 

Hen tycker det är naivt att tro att alla kommer att åka kommunalt till innerstan, 

då det stora "businessparkerna" inte finns i innerstan utan t ex i Kista, Solna etc.  

Personer önskar en lägre och glesare bebyggelse. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om trafik. 

 

Yttrande nr. 112 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 
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Yttrande nr. 113 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 114 

Personen ser det positivt att det både går att få in så mycket på denna 

koncentrerade yta och på ett sådant smakfullt sätt. Hen gillar idén med de två 

”tornen” som skulle accentuera en eventuell gångbro över järnvägen.  

 

Personen hoppas att Riksbyggens torn vid bron hoppas jag i framtiden speglas av 

ytterligare ett på andra sidan bron, för att skapa en pampig entré till Centrum.  

 

Avseende parkeringar tror personen inte det blir ett problem då det rör sig om 

mindre lägenheter nära allmänna kommunikationer i citylägen.  

 

Personen anser även att höjden handlar också i mångt och mycket om ogrundad 

oro, eftersom avstånden mellan småhusen på Stockholmsvägen och den högre 

bebyggelsen parallellt med järnvägen knappast kan kallas påträngande, utan 

snarare ger en harmonisk övergång till citykänsla med den lägre bebyggelsen 

direkt mot Stockholmsvägen som harmoniserar med småhusbebyggelsen på 

andra sidan.  

 

Personen anser till och med att projektet klarar en våning till med tanke på de 

behov samhället har.  

 

Personen anser att projektet bidrar till en modern och smakfull citykärna med 

egen puls. Hen skulle själv kunna tänka mig att bo i en av takvåningarna jag 

inledde med att beskriva.   

 

Som företagsledare och företagare i Täby sedan 25 år, hela tiden utmed 

Stockholmsvägen, först vid Pentavägen sedan på nr 166.  

 

Dem letar nu nya lokaler och kommer satsa på Täby eftersom ni är beredda att 

bygga 1-2:or både bostads och hyresrätter. Dem är idag ett spetskompetensbolag, 

som är i starkt behov av kompetent nytänkande personal. D.v.s. oftast unga 

människor som många gånger inte hunnit skaffa familj. Och då är det här 

området Strömmingarna perfekt för vår personal som idag bl.a. bor i Nacka, 

Tumba och Barkarby som exempel. 
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Personen noterar att befintliga villor mitt emot Kvarter 2 har sina uteplatser mot 

väster på frånsidan mot projektet och mestadels parkeringar mot projektet. 

Rekreationsplatserna ger både bullerskydd mot Stockholmsvägen samt kvällssol, 

vilket betyder att projektet inte ger påverkan på tomternas redan etablerade 

rekreationsplatser.  

  

Personen lyfter även fram illustrationsbild 2 från Rigavägen som ansågs ge en 

felaktig bild, vilket hen håller med om. Hen beskriver att arkitekten har glömt att 

rita in både Storstugan och de gula höghusen till höger om storstugan som 

kommer synas över projektet beroende var man står. Personen anser att projektet 

på grund av detta omöjligen kan anses för högt eftersom tidigare etablerad 

bebyggelse sticker upp bakom projektet.  

  

Kommentar: Noteras. Perspektiv Rigavägen kommer uppdateras till att utgå 

från ögonhöjd och där bostadsbebyggelse öster om järnvägen finns med i 

fonden.  

 

Yttrande nr. 115 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och tillägger att 

yrkandet även gäller kommande bebyggelse längs Stockholmsvägen (dvs söderut 

mot gamla kommunalhuset). 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

Yttrande om utvecklingsområde söder om Strömmingen 1-7 m fl noteras men 

kommunen vill förtydliga att dessa kommer hanteras i kommande 

detaljplaneärenden och behöver återlämnas när det blir aktuellt. 

 

Yttrande nr. 116 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 och tillägger att 

yrkandet även gäller kommande bebyggelse längs Stockholmsvägen (dvs söderut 

mot gamla kommunalhuset). 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

Yttrande om utvecklingsområde söder om Strömmingen 1-7 m fl noteras men 

kommunen vill förtydliga att dessa kommer hanteras i kommande 

detaljplaneärenden och behöver återlämnas när det blir aktuellt. 

 

Yttrande nr. 117 (Sakägare) 

Personen/-erna bor på en tvärgata till Stockholmsvägen och anser sig bli klart 

påverkade av en ev byggnation enligt plan på grund av den trafiksituation de ser 
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framför sig vid förskolan. Av den anledningen vill de att en ordentlig analys av 

trafikflödena till och från den planerade förskolan görs.  

 

Den avsläppningsficka där 2-3 bilar får plats kommer inte räcka eftersom att barn 

i förskoleåldern kräver att föräldrar kliver ur bilen och följer med barnet in. Det 

innebär att det måste det finnas en ordentlig parkering nere vid förskolan. De tror 

även att föräldrar som går/cykla med sina barn är en utopi - många lämnar 

barnen för att sedan åka vidare till sitt jobb och då ofta i bil.  

 

De anser även att trafiken till och från förskolan bör ledas på en väg närmast 

järnvägsspåren, ej på Stockholmsvägen eftersom de tror att sin egen gata annars 

riskerar att bli parkeringsplats för förskoleföräldrar. En lösning kan vara att 

införa parkeringsförbud på sin gata men det bör vara en sista utväg, alternativt 

stänga infarten till Uttervägen/Bävervägen från Stockholmsvägen och enbart leda 

trafiken via Turebergsvägen, men detta ser de också som en sämre lösning.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om trafik och 

samrådssvar om parkering. 

 

 

Yttrande nr. 118 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 119 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 120 

Personen tycker förslaget är jättefint och hoppas bygget blir av.  

 

Kommentar: Noteras. 

 

Yttrande nr. 121 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 
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Yttrande nr. 122 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 123 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 124 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 

 

Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 125 (Sakägare) 

Personen tänkte lämna synpunkter fortfarande 9/11 men det gick inte via 

formuläret och antar därför att det blir en förlängning av samrådstiden så att alla 

som tänkt lämna där får möjlighet. 

 

Personen tycker det är trevligt med nybyggnation och förändringar om det 

harmoniserar med området i övrigt, men tycker inte att det gör det. Dels anser 

personen att byggnaderna är alldeles för höga och blir som en vägg som möter 

övriga Ella Gårdsbebyggelsen. Den befintliga linjen med takhöjderna Storstugan -

Lyktan -Värmevägen- villorna Stockholmsvägen bör följas. 

 

Hen önskar höjder om 2-3 våningar mot Stockholmsvägen 4-5 våningar övriga 

området.  

 

Personen anser även att antalet planerade parkeringsplatser är för få till de 350-

420 planerade lägenheterna, lokaler och dagis med lämning och hämtning. Hen 

tror att Polovägen, Åvalundsvägen, Rigavägen och Uttervägen kommer bli en stor 

parkeringsplats eftersom det är fri parkering. 

 

Trafiksituationen kommer bli kaotisk med en väg in och ut i området och 

transporter till och ifrån alla lokaler och fastigheter och alla som skall försöka 

hitta parkeringsplats.   

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om parkering, samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om 
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trafik. Se vidare kommentar på yttrande nr. 83.  Yttranden som inkom 

därefter har tagits med i samrådsredogörelsen. 

 

Yttrande nr. 126 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7, 8 och tillägger att 

misstagen som gjordes vid planläggningen av Västra Roslags Näsby, Näsby Slott 

m fl inte bör upprepas.  

 

Personen undrar varför inte Roslagsbanan förlängs i en tunnel mellan 

Attundavägen och Stockholmsvägen i samband med nybyggnationen. Ovanpå 

tunneln kan man förlägga Järnvägsstråket och på så sätt minska trafiken på den 

hårt belastade Stockholmsvägen. Ett lyckat exempel på intunnling har tex skett 

vid utbyggnad av området Albano i Stockholm. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. Olika 

alternativ om intunnling/överdäckning eller upphöjning har studerats i 

arbetet med Fördjupade översiktsplan för Täby stadskärna och redovisas där.  

 

Yttrande nr. 127 (Sakägare) 

Personen/-erna ser två alternativ där alternativ 1 förordas: 

  

1) Gör först klart den fördjupade översiktsplanen. Rita in där att gränsen för 

stadsbebyggelse läggs invid järnvägen. Kvarteret Strömmingen detaljplaneras 

därefter som en buffertzon mellan höghus och villor, med t ex stadsradhus. 

Bygghöjd blir som Stockholmsvägens villahöjd, dvs ca 25 meter över angivet 

nollplan istället för föreslagna upp till 49 meter. Eventuellt kan höjderna ökas 

något mot järnvägssidan. 

  

2) Gör först klart den fördjupade översiktsplanen. Rita in där att gränsen för 

villabebyggelse läggs en bit in i nuvarande villaområde, t ex vid Åvalundsvägen 

eller Skiftesvägen. Detaljplanera därefter kvarteret Strömmingen med 

stadsbebyggelse. Renovera detaljplanen (kolla om alla har S2) i området mellan 

Strömmingen och villagränsen. På västra sidan om Stockholmsvägen ska i det 

fallet avsikten vara stadsbebyggelse, så att vägen så småningom kan bli den 

stadsgata som tycks eftersträvas. Väster om stadsbebyggelsezonen planeras för en 

buffertzon fram till villabebyggelsens gräns. 

  

I båda alternativen anser person/–erna att Ella gårds invånare skulle få en chans 

att se långsiktigt och kunna bestämma själva om vi vill bo kvar i kommunen eller 

t ex flytta till en riktig stad. 
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Person/-erna föreslår att eventuella lokaler för centrumändamål koncentreras 

mot rondellen och Attundabron, om det alls är kommersiellt gångbart med 

verksamheter i kvarteret. Det planeras inte för bilburna kunder. 

  

Dem saknar ett bullerplank intill gång- och cykelbanan väster om 

Stockholmsvägen med anledning av att trafikljudet kommer att studsa mot 

strömmingens fasader. Fläktbuller från kyl- och ventilationsanläggningar 

förväntas också tillkomma, även nattetid, och behöver minimeras. Dem saknar 

solstudien för midvinter i materialet. 

  

Personerna beskriver att området är utdömt av politiker som att ”det lämpar sig 

inte med villor där”, varför de tycker det är märkligt att tycka att det skulle vara 

lämpligt att placera en förskola där. Små barn behöver tillgång till frisk luft, lugn 

och ro och har en tendens att vara bilburna, det vore därför bättre med äldre- 

eller seniorboende där istället. 

  

Rent principiellt tycker de att det är feltänkt att försöka få in så många bostäder 

som teoretiskt är möjligt i kollektivtrafiknära lägen och anser att det vore mer 

rationellt att prioritera funktioner som kollektivtrafikanter, dvs ungdomar, har 

nytta av. Tänk till innan ni flyttar bort simhallar, friidrottsanläggningar, ishallar, 

bibliotek etc till platser där de ”kan utvecklas bättre”! 

  

De nämner att i planmaterialet inför bostadsbyggandet på Täby centrums 

parkeringsplats talas det om en mänsklig skala. Där är avståndet till närmaste 

villabebyggelse ett antal hundra meter. Förslagsvis tänker vi i mänsklig skala 

även i Täbys villaområden. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. Lokaler 

regleras i planen precis som yttrandet föreslår, föreslagna mot rondellen och 

Attundabron. Parkeringsfickor ska finnas i anslutning till dessa så att 

bilburna kunder ska kunna ta sig dit. Hastigheten längs Stockholmsvägen 

föreslås sänkas till 30 km/h från 50 km/h vilket kommer innebära lägre 

bullernivåer från biltrafiken.  

 

En uppdaterad solstudie har tagits fram till granskningsskedet. Markens 

lämplighet prövas i detaljplaneprocessen.  

 

Yttrande nr. 128 (Sakägare) 
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Personen är tveksam till ordningen för hur arbetet med planarbetet genomförts 

med detaljplan före FÖP; även om det finns en gällande översiktsplan är det 

rimligt att fräscha upp den i sådan ordning att man inte beslutar om detaljer först 

och sen det mer övergripande. Som det är nu anser hen att det är svårt att veta 

vad som kommer gälla i angränsande fastigheter när den nya översiktsplanen är 

under förändring men icke fastställd, vilket gör det svårt att göra sig en bild av 

hur bra innehållet i detaljplanen för Strömmingen 1-7 m fl kommer fungera i 

samklang med omgivningen. 

 

Personen anser att det blir skevt och osymmetriskt med en sida av 

Stockholmsvägen bebyggd med villor och en sida med höghus och ser hellre en 

lösning där eventuella estetiska/arkitektoniska principer för hur man lämpligen 

gör övergångar mellan olika typer av bebyggelse, följs. Om syftet är att ge 

”stadskänsla" längs Stockholmsvägen så föreslår personen istället att planera för 

bebyggelse av liknande typ på båda sidor av vägen på sikt, och skapa någon form 

av estetisk buffert eller i alla fall rimlig övergång till lägre/ mindre bebyggelse. 

Hen vänder sig starkt emot att det byggs orimligt höga byggnader ca 16 meter 

från sin fastighet. 

 

Personen anser det olämpligt att placera en förskola som nås via bilväg mellan 

bostadshusen eftersom många barn troligen kommer skjutsas och hämtas med 

bil. 

 

Personen är även mycket tveksam till dimensioneringen av parkeringsmöjligheter 

i området då personen uppfattar kommunens parkeringsnorm ämnad att försöka 

påtvinga de som ska bo i området fordonslöshet. Hen undrar hur det ser ut i Täby 

kommun i övrigt och har svårt att tro att snittantalet bilar per hushåll i Täby 

ligger i närheten av den nivå man tror kommer gälla för Strömmingen, även om 

byggföretagen delvis riktar in sig på en kundkrets som man bedömer har lägre 

behov av bil eller små förutsättningar att skaffa bil. Hen är starkt oroad över hur 

dessa nya hushåll kommer påverka både trafiksituationen och 

parkeringssituationen i närområdet. Det är redan i nuläget ofta svårt att ta sig ut 

på Stockholmsvägen från befintliga fastigheter längs vägen pga trafikflödet i 

rusningstid. 

 

Personen anser att specificerad nockhöjd om 49 meter för accentbyggnaden är ” 

groteskt” och förfular hela området och anser att det bör ersättas med något i 

höjd mer anpassat till de övriga nya byggnaderna. Personen framför även samma 

text som finns i yttrande nr 7,8. 
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Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning, samrådsvar om trafik samt till samrådsvar om 

parkering. 

 

Yttrande nr. 129 (Sakägare) 

Personen yrkar på att våningshöjden hålls ner närmast Stockholmsvägen och att 

högsta huskropp inte blir mer än 8 våningar för att behålla den villakänsla som 

ligger tätt inpå samt för att inte sänka värdena på de fastigheter som ligger i 

gränsen mellan "stads" -och villaområde.  

Personen vill även att mänskliga värden beaktas som att huskropparna skapar 

nya skuggade områden och i och med det försämrar vår hälsa.  

 

Till sist undrar hen vilka ungdomar som har råd att bosätta sig i området med 

tanke på gällande priser och vill gärna att området förstärks med fler 

restauranger och små butiker.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

Framtagna solstudien visar på att föreslagna området inte medför stora 

skuggningseffekter på befintlig bebyggelse.  

 

Yttrande nr. 130  

Personen anser att förslaget brister i harmoni i relation till villabebyggelsen på 

västra sidan av Stockholmsvägen samt att det liggande förslaget inte är 

acceptabelt - bygghöjderna måste sänkas för en rimlig övergång mellan 

flerfamiljshus och villaområdet. Detta anser personen särskilt gäller för Kvarter 2, 

den södra delen av förslaget.  

 

Hen yrkar att detaljplanen för kvarteret Strömmingen begränsar höjden på 

bebyggelsen närmast Stockholmsvägen till 2-3 våningar och övrig bebyggelse 

inom samma kvarter till 4-5 våningar.  

 

Inför vidarebearbetningen av förslaget, önskar personen att relationen till 

villabebyggelsen tydliggörs, t ex i beskrivningar sett från villaområdet.  

Hen anser att befintliga dokument är otydliga genom att endast Kvarter 1 visas i 

bildillustration, medan Kvarter 2 bara visas från Attundabron. En bild som 

illustrerar Kvarter 2 från villaområdet behövs. Uppfattningen om helheten 

försvåras genom att samtliga beskrivningar av förslaget längs Stockholmsvägen 

och Roslagsbanan görs med olika orientering. Fasaderna längs Stockholmsvägen 

illustreras med norr till vänster och söder till höger medan fasaderna längs 

Roslagsbanan illustreras med norr till höger och söder till vänster. Personen 
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föreslår att detta ändras så att alla beskrivningar görs med samma orientering 

och efterfrågar att bakomliggande fastigheter skisseras så att man ser hur dessa 

sticker upp bakom fasaden mot Stockholmsvägen.  

 

Avslutningsvis uppskattar hen variationen i förslagets utformning där hen tycker 

att kvarter 1 är avsevärt bättre än kvarter 2 och uppskattar även att 

ekosystemtjänster inkluderas och hoppas att byggarna även kommer att beakta 

hållbar energiförsörjning som t ex solceller.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

Fasaderna illustreras på det sätt som beskrivs eftersom materialet visar 

projektets yttre västra och östra fasad. Till granskningsskedet kommer 

silhuetten av bakomliggande bebyggelse läggas till.  

 

Yttrande nr. 131 (Sakägare) 

Personen upplever att förslaget har mycket och även höga hus. Hen undrar om 

modellen är skalenligt gjord, då de höga husen på Värmevägen, tvärs över 

järnvägen ser betydligt lägre ut än de tilltänkta fastigheterna på 

Stockholmsvägen. 

 

Hen ifrågasätter gårdens storlek i relation till antalet barn och undrar vilka regler 

som styr detta. Även att 3 st parkerings-/avlämningsfickor räcker för hämtning 

och lämning vid förskolan.  

 

Vid samrådet har personen fått informationen att föräldrar kan ställa sina bilar 

vid Tibble station och gå till förskolan och att det kommer finnas några platser på 

baksidan av förskolan. Även att det centrala läget gör att personer inte behöver ha 

bil i framtiden. Personen ifrågasätter att det fungerar att promenera från Tibble 

station med ett litet barn och tror snarare att hela Rigavägen, Polovägen och 

Åvalundsvägen kommer att bli fullbelamrade med parkerade bilar av folk som 

skall lämna respektive hämta barn på förskolan eller besöka vänner boende i de 

nya fastigheterna och parkeringsplatserna under husen är väl inte tänkta till 

besökande. Många familjer har både en, två och tre bilar idag.  

 

Personen undrar även vilken grundskola förskolebarnen senare ska gå i. Hen kan 

se det problemet idag både i Kyrkbyn Byleskolan och i nya Ullnaområdet.  

 

Personen noterar att fastigheterna är placerade nära och i nivå i 

Stockholmsvägen. Boende längs och runt Stockholmsvägen har velat få ner 

bilarnas hastigheter till 30 km/h i flera år och kommit med olika förslag på 
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åtgärder, men har fått som svar att det inte gått att genomföra eftersom 

Stockholmsvägen är en utryckningsväg där utryckningsfordon behöver kunna ta 

sig fram fort. Hen undrar därför om utryckningsvägen ”flyttas” till annan väg 

eller om samma väg ska användas även om de nya hus och förskola hamnar nära. 

 

Personen tyckte det var svårt att få en helhetsbild av projektet och upplevde att 

varje person vid samrådet mest var insatt i sitt eget ansvarsområde.  

 

Personen vill framför allt ifrågasätta varför den nya bebyggelsen ska bli så 

högt/stort med så många bostäder så nära inpå ett villaområde och är rädd att 

området förstörs med höga hus. Hen önskar att höjderna hålls ned i hela det 

tilltänkta området och att det är orimligt att dessa fastigheter ska vara högre änd 

e på Värmevägen. Det är edan så många byggprojekt på gång i Täby, så det är inte 

nödvändigt att "klämma in" ca 400 bostäder i detta trevliga, lugna villaområde. 

 

Personen, som själv har några bilar samt moped och motorcykel utan planer på 

att sälja dessa, tror att familjer som flyttar in kommer att använda bil till att 

lämna på förskolan och köra till arbetet i många år till och att parkeringsplatser 

behövs för dessa. Personen tror att 400 bostäder gör kanske 600 bilar. Ser man 

på biltrafiken nu i dagsläget, är det sådan kö av bilar på mornar och kvällar att vi 

boende har svårt att ta oss över vägen. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar samrådssvar om skala/höjder, samrådsvar 

om trafik samt till samrådsvar om parkering.  Förskolans leveranser och 

sophanteringen kommer att ske från angöringsficka längs Stockholmsvägen. 

Flera kantstensparkeringar kommer anläggas norr om förskolan för att 

tillgodose behovet vid hämtning och lämning. Kommunen bedömer att de 

flesta elever kommer från det nya området eller den närmast omgivande 

bebyggelsen och därför ska kommer att gå till fots till förskolan.  

 

Polisen och Storstockholms brandsförsvår får detaljplanen på remiss och har 

yttrat sig under samråd. Stockholmsvägen planeras för att få 30 km/h. 

Utryckningsfordon får köra i den hastighet de kan till rådande 

omständigheter oberoende vilken hastighetsbestämmelse som råder. 

 

Yttrande nr. 132 

Personen tycker det är kul när det kommer upp nya hus i närområdet och att 

bygget ser intressant ut: husen är moderna och beskrivningen av lägenheterna är 

bra. Letar man lägenhet så är detta ett bra område att leta i och köpa. Det är 

positivt att husen blir så höga och att det byggs många ettor och tvåor till 
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ungdomarna och andra behövande, även att husen byggs i miljövänligt material. 

Läget är bra med närheten till Täby Centrum och kollektivtrafiken.  

 

Kommentar: Yttrande noterat. 

 

Yttrande nr. 133 

Personen tycker området ser bra ut med moderna och fina hus och gårdar som 

kommer bli mycket använda av de som bor i lägenheterna. Ritningarna och 

kartorna är bra och detaljerade och det är bra att det finns bilparkering. Höjden 

på husen är perfekt och kommer ge utsikt från lägenheten. Det är även bra att det 

byggs många ettor och tvåor till ungdomarna och andra som behöver. Härligt att 

husen blir byggda i miljövänligt material. Det låter bra att området kommer 

förses med ett leveransrum där man kan hämta ut sina paket. Det låter bra med 

vatten, el, värme.  

 

Kommentar: Yttrande noterat. 

 

Yttrande nr. 134 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder.  

 

Yttrande nr. 135 

Jag vill inte att ni bygger höga hus bland våra villor.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder 

 

Yttrande nr. 136 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder.  

 

Yttrande nr. 137 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder.  

 

Yttrande nr. 138 (Sakägare) 
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Personen anser att möjligheten att lämna synpunkter avseende detaljplanen 

strömmingen 1-7 har stängt ner i förtid. Det står klart och tydligt att synpunkter 

kan lämnas till och med den 9/11, vilket personen tolkar är fram till midnatt.  

 

Personen anser att förslaget har för stora avvikelser från befintlig bebyggelse i 

området och att det inte harmoniserar med omgivningen. Hen anser att dagens 

taklinje som utgår från storstugans tak ner mot Stockholmsvägen där den 

avslutas med villabebyggelsen på Stockholmsvägen västra sida bryts med 

Strömmingens förslag på bygghöjder, främst längs med Roslagsbanan.  

 

Hen föreslår att taklinjen på befintliga byggnader öster om Roslagsbanan 

förlängs med utgångspunkt från korsningen Rigavägen/Stockholmsvägen och 

sedan upp mot Storstugan. Storstugans tak blir förslagsvis högsta punkt för att 

sedan stegvis trappas ner först mot byggnaderna vid Lyktan, sedan 

Kullagränd/Värmevägen vidare ner via de ”nya” byggnaderna längs Roslagbanans 

västra del, för att sedan avslutas med de föreslagna gaturadhusen längs 

Stockholmsvägens östra del. Denna utformning skulle ge intryck av en naturlig 

övergång mot befintlig villabebyggelse och samtidigt ge utrymme för nyskapande.  

 

Personen anser att det befintliga förslaget med upp till 8 våningar är främmande 

och kommer ge intryck av ett väggliknande avslut på polovägen. Hen yrkar på att 

radhus med 2-3 våningar byggs längs Stockholmsvägen och bakom dessa längs 

Roslagsbanan bygga upp till max 5 våningar. Detta skulle ge en jämn och naturlig 

övergång från villabebyggelse och den befintliga taklinjen upp mot Storstugan.  

 

Personen anser att förhållandet mellan antalet lägenheter och antalet 

parkeringsplatser kommer innebära att man som boende eller besökare till 

området kommer välja att parkera i intilliggande villakvarteren med en ohållbar 

situation som följd. Hen anser att antalet lägenheter bör begränsas till max 250 st 

och att det finns större möjligheter att hitta en betydligt bättre lösning för att 

bygga på höjden och inrymma fler lägenheter på galoppfältet, där samma eller 

bättre anslutning till kommunikationer finns.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om gestaltning och samrådssvar om parkering. Se vidare 

kommentar på yttrande nr. 83 Yttranden som inkommit därefter har 

inkluderats i samrådsredogörelsen. 

 

Yttrande nr. 139 

Personen framför samma text som finns i yttrande nr 7,8 
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Kommentar: Hänvisning till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 140 

Personen anser att för en harmonisk övergång mellan flerbostadsbebyggelse och 

villabebyggelse och för att inte förta uttrycket av Täbys karaktärsbyggnader 

Grindstugan, bör högsta tillåtna antal våningar begränsas till max 6 våningar.  

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder. 

 

Yttrande nr. 141 (Sakägare) 

Personen anser att bygghöjden i presenterat förslag inte passar in i befintligt 

områdes karaktär av villaområde. Bygghöjden bör därför begränsas till 3 

våningar längs Stockholmsvägen och max 5 våningar längs Roslagsbanan. Denna 

nerdragning anser personen skulle ge en jämn övergång mot befintliga villor 

längs Stockholmsvägens västra sida. Det nuvarande förslaget ger intryck av en 

vägg med höghus i anslutning till villabebyggelsen. I övrigt ser hen det som 

orimligt att på denna begränsade yta mellan järnvägen och Stockholmsvägen och 

utan möjlighet till parkeringsplatser att upprätta så många hushåll. Området 

väster om kan inte tjäna som parkeringsplats. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder och 

samrådssvar om parkering. 

 

Yttrande nr. 142 (Sakägare) 

Personerna vill meddela sin oro över det framtida exploateringsområdet längs 

Stockholmsvägen men ser i övrigt med positiva ögon på att Stockholmsvägen får 

mer liv och att bullret från Roslagsbanan förhindras samt att en stadskänsla 

skapas i närheten.  

 

Personerna har synpunkter på gatans planerade utformning samt övergången 

från villaområdet till för höga byggnader. De opponerar sig mot det dominanta 

läget/känslan höga byggnader får mot närliggande villor på andra sidan av vägen. 

Med balkonger mot villorna försvinner ännu mer av privatliv på tomterna och 

Stockholmsvägen är redan vältrafikerad under hela dagen.  

 

Enligt samrådets handlingar finns det 10200 ÅDT längs Stockholmsvägen och 

med bygget av över 400 bostäder och förskola kommer trafiksituationen bli 

annorlunda.  
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In -och utfarten från villorna under rusningstider upplevs redan problematisk 

och med ökningen av bostäder befarar dem att ännu större problem skapas för 

närboende speciellt under rusningstider då alla föräldrar ska lämna och hämta 

sina barn. Eftersom Stockholmsvägen är en huvudled kommer inte vägarna bli 

barnsäkra.  

 

Med de höga byggnaderna befarar personerna även att bullret kommer att öka då 

ljudet reflekteras mot villorna. Dem anser att befintliga bullerrapporten bör 

förkastas eftersom mätningsplatsen i närheten av rondellen gav felaktiga 

hastigheter och bullervärden blev därmed för låga (detta påpekades när mätning 

pågick). 

 

Personerna undrar om en förändrad hastighet till 40 km/h kommer ge någon 

effekt eftersom hastigheten under rusningstid är knappt 10 km och mellan 

rusningstider och efter helt annorlunda. 

 

Beviset är den lilla flickan som blev påkörd och dog vid övergångsstället mellan 

Uttervägen och Turebergsvägen och personen själv har blivit påkörd vid 

övergångsstället vid Rigavägen. 

 

Personen har förståelse för byggkostnader och närheten till handelsplatser (Täby 

C) och kommunikationsmöjligheter (Roslagsbanan) men ser ändå ingen harmoni 

mellan övergången av villaområdet till höghusen. Dem uttrycker oro att detta 

kommer sänka sina villors marknadsvärde.  

 

Övriga orosfaktorer personerna lyfter upp är; 

 

x Att gator i villaområden kommer användas som parkeringsplatser  

x Att tillkommande trafik kommer ge dålig luftkvalitet  

x Att säkerheten kommer att sänkas och därmed ökade boendekostnader  

x Att solintaget försvinner  

 

Dem vill även tillägga att behov för utryckningsfordon behöver ses över då 

trafiken längs Stockholmsvägen kan bli begränsad och även att risken finns för 

villor runt omkring.  

 

På grund av områdets geotekniska samt transport - och trafikförutsättningar 

kommer sprängningar pågå under byggtiden (hänvisar till Roslagsbanans 

spängningsplan). Det kommer kräva en stor mängd transporter och tillsammans 

med bygglogistiken kan detta skapa stora störningar för närboende. En 
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inspektion/besiktning av samtliga villor längs den här sträckan kommer att 

krävas pga risken för kommande skador av sprängningar i närheten.  

 

Personerna föreslår att höjderna hålls till 3 till 5 våningshus för en rimlig 

övergång från villor till flerhusbostäder och inte bygger en mur framför Ella Gård.  

 

Annars kan upplevelsen bli att vågen av höghus kan fortsätta i hela Ella Gård och 

personerna skriver att det är Täby kommuns ambition att tvinga dem att fly från 

sina bostäder samt att kommunpolitikerna bara vill utföra utvecklingsområdet av 

ekonomiska skäl. 

 

Kommentar: Kommunen hänvisar till samrådssvar om skala/höjder, 

samrådssvar om trafik, samrådssvar om parkering.  Utstickande balkonger 

längs Stockholmsvägen kommer enbart tillåtas i enstaka fall som markörer. 

 

Ny solstudie framtagen till granskningsskede visar att omkringliggande 

bebyggelse inte skuggas av tillkommande bebyggelse vid något skede under 

året. Täby kommun bedömer att materialet är tillräckligt och att det utgör ett 

fullgott underlag för planförslaget. Det är dessutom kommunen som genom 

kravspecifikationer sätter ramarna om vilka frågor som ska undersökas och 

besvaras vid framtagandet av utredningar. En luftkvalitetsutredning har 

också tagits fram och visar på att miljökvalitetsnormerna klaras inom 

planområdet. 

 

Störningar under byggtiden pågår under en begränsad tid och är normalt och 

inget som påverkar kommunens bedömning vid planläggning. Störningar 

under byggtiden beaktas enligt Naturvårdverkets allmänna råd om buller från 

byggplatser (NFS 2004:15)och Miljöbalken om allmänna hänsynsregler m.m. 

Naturvårdsverkets allmänna råd innehåller riktvärden för buller från 

byggarbetsplats som inte bör överskridas. Det är alltid byggherrens ansvar att 

förhålla sig till riktvärdena och tillsynsmyndigheten är Södra Roslagens miljö- 

och hälsoskyddskontor som är den gen gemensamma miljö- och 

hälsoskyddsmyndigheten för Täby och Vaxholm.  

 

Planprocessen regleras av plan- och bygglagen och hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen. 

 

 

 

 



 

  

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE                           

 2019-05-03 Dnr SBN 2018/64-20 

   

  
 

 

 

84(92)  

 

Gemensamma svar på yttranden inkomna från allmänheten 

 
Samrådssvar om skala/höjder 

Täby kommun tillmötesgår yttranden om skala/höjder genom att sänka 

samrådsförslagets tre högsta byggnader längs med Järnvägen, varav en av dessa 

även är den högsta byggnaden längs med Attundavägen, och genom att sänka den 

upplevda skalan längs med Stockholmsvägen från fyra till tre våningar. Detta 

säkerställs genom planbestämmelser som bland annat reglerar byggnadshöjder 

och taklutning. 

 

En sänkning av upplevd skala från fyra till tre våningar sker för Kvarter 2 genom 

en i stora delar sänkt takfotslinje i höjd med den tredje våningen och att taket 

inkorporeras i den översta våningen. Undantaget är hörnet 

Stockholmsvägen/Attundavägen där hörnet möter den mer stadsmässiga fasaden 

längs Attundavägen. 

 

För Kvarter 1 sänks den upplevda skalan längs Stockholmsvägen till tre våningar 

genom att takfotshöjden i gavelbyggnaderna sänks till tre våningar genom en 

indragning av den fjärde våningen.  

 

Längs järnvägen sänks skalan genom att byggnaderna i Rigavägens förlängning 

sänks med två våningar. På det sättet blir hela Kvarter 1 sex våningar högt mot 

järnvägen (förskolans skala om två våningar bibehålls).  

 

För att bryta ner skalan på högdelen sänks byggnaden med en våning från elva till 

tio våningar sett från Attundavägen. Byggnaden direkt norr om högdelen sänks 

från åtta till fem våningar för att ytterligare bryta upp Accentbyggnadens skala 

och binda ihop både Accentbyggnaden och länkbyggnaden tydligare till övriga 

planförslaget samt bidra till en varierad stadsbebyggelse.  

 

Flera inkomna yttranden belyser önskemålet om en tydlig och successiv 

nedtrappning i skala från bebyggelsen öster om järnvägen till villorna väster om 

Stockholmsvägen.  

 

Bebyggelsen i närområdet öster om järnvägen är 6-17 våningar höga och de flesta 

8 våningar höga (Storstugan 17 våningar, Lyktgränd 10 våningar och Värmevägen 

6-8 våningar). Genom sänkningarna längs järnvägen där byggnaderna har 5-10 

bostadsvåningar med en majoritet om 6 bostadsvåningar, förstärks 



 

  

 SAMRÅDSREDOGÖRELSE                           

 2019-05-03 Dnr SBN 2018/64-20 

   

  
 

 

 

85(92)  

nedtrappningen från bebyggelsen öster om järnvägen till villorna väster om 

Stockholmsvägen. Samtidigt bibehålls principen om en nedtrappning i skala 

inom utvecklingsområdet från öster till väster och från söder till norr.  

 

Samrådssvar om gestaltning 

Förslagets gestaltning och variation har utvecklats genom en vidarebearbetning 

av fasader och taklandskap längs med Stockholmsvägen, Attundavägen och 

Järnvägen. Detta säkerställs genom planbestämmelser som bland annat reglerar 

byggnadshöjder, antal byggnadsvolymer, andel takkupor, frontespiser och 

taklutning. 

 

Inom Kvarter 2 har taklandskapet renodlats till att hänga samman bättre i en 

helhet och taklandskapets möte vid korsningen Stockholmsvägen/Attundavägen 

har bearbetats. Längs Stockholmsvägen inkorporeras, med undantag i mötet 

Stockholmsvägen/Attundavägen, den översta våningen helt i taklandskapet som 

varieras och bryts upp genom frontespiser och takkupor. Fasadernas 

fönstersättning och färgsättning längs Stockholmsvägen har bearbetats för att 

bidra till en högre variationsgrad med bibehållet lugn. 

 

Accentbyggnaden har utvecklats med ett nytt gestaltningskoncept, lägre 

våningsantal, utvecklade materialval och färgsättning.  Med bearbetat förslag ska 

byggnaden även i större utsträckning gestaltningsmässigt höra ihop med resten 

av planområdet. Byggnaden får nu en tydlig sockelvåning, mellandel och avslut 

med indragen loggia i översta våningen. Fasaderna mot Järnvägen och 

Attundavägen är liksidiga för att byggnaden ska få två framsidor.  

 

Mellandelen har en lugn fönstersättning som varieras med olika ramverk runt 

fönsterna. Bottenvåningen förhåller sig tydligt till byggnaderna runt omkring. I 

byggnadens hörn placeras även som i samrådsförslaget indragna balkonger.  

 

Byggnaden har sänkts med en våning från 11 till 10 våningar. Byggnaden norr om 

Accentbyggnaden längs järnvägsstråket sänks till 5 våningar och blir därmed fem 

våningar lägre än Accentbyggnaden. Detta bidrar till en ökad variation längs med 

Järnvägen och knyter bättre ihop Accentbyggnaden med det övriga planområdet 

samtidigt som Accentbyggnaden får en tydligare resning och smäckrare 

proportioner. 

 

Taklandskapet har även vidarebearbetats inom Kvarter 1. I Stockholmsvägens 

lameller skjuts den översta våningen in, vilket inte bara sänker den upplevda 

skalan från fyra till tre våningar men ger även en mer varierad fasad och 
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möjlighet till terrasser.  Mot järnvägen varieras taklandskapet genom att 

taklutningen växelvis sluttar in mot gården eller ut mot järnvägen. Därutöver 

utvecklas kvarteret i sin fasadbearbetning. Fortsatt uppbrutna volymer, en 

varmare färgsättning och en mer varierad fönstersättning ska inom Kvarter 1 

bidra till en ökad variation och bearbetad gestaltning.  

 

Samrådssvar om parkering 

Kommunen vill understryka att detaljplaneförslaget följer kommunens politiskt 

beslutade parkeringsstrategi och att det inte finns i detaljplanen något övre tak 

för antalet parkeringsplatser som kan byggas.  

 

Bedömningen för antalet parkeringsplatser grundas på Täby kommuns 

parkeringsstrategi som är vägledande för planarbeten inom kommunen. Utöver 

detta har projektet tagit del av faktisk beläggning i motsvarande 

utvecklingsprojekt och nyttjande av p-tal i Täby centrumområdet. Som referens 

på en låg efterfrågan på bilplatser i området har Besqab erfarenhet av ett annat 

projekt i Täby centrum där man byggde 62 lägenheter med tillhörande 36 

bilplatser. Det har varit svårt att hyra ut platserna och man har i dagsläget 27 av 

de 36 platserna uthyrda till boende.  Kommunens parkeringsstrategi innehåller 

dessutom statistik angående bilinnehavet per hushåll och boendetyp i Täby 

kommun. Antal bilar per familj varierar för respektive boendetyp. Tabellen nedan 

visar det genomsnittliga antalet bilar per hushåll i Täby (2012):  

 

 
Utdrag ut Täby kommuns parkeringsstrategi 

 

Antalet parkeringsplatser för ny exploatering anges dessutom i kommunens 

parkeringsstrategi per 1000 kvm BTA varför antalet lägenheter påverkar inte de 

totala p-talen.   

 

Antalet parkeringsplatser som totalt planeras i området är 167 parkeringsplatser. 

Boendes parkeringsplatser för motorfordon placeras på kvartersmark, varav 8 
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bilpoolsplatser och ca 800-900 cykelparkeringsplatser. Det finns även 

angöringsfickor för kortare stopp och besöksparkering på allmän platsmark. De 

flesta parkeringsplatserna på kvartersmark kommer ligga i garage under 

kvarteren.  

 
Enligt Täbys parkeringsstrategi är det möjligt att i de centrala delarna av 

kommunen reducera antalet parkeringsplatser som byggs genom att erbjuda och 

bekosta olika mobilitetsåtgärder. Det platsspecifika p-talet kan reduceras genom 

”Grön resplan”. Det innebär att antalet parkeringsplatser kan minskas vid 

prissättning av parkering, samnyttjande av parkering, parkeringsköp och avlösen, 

leveransskåp, bilpool och/eller om det går att påvisa att det finns eller ska 

anläggas attraktiva gång- och cykelstråk som sammanbinder målpunkter med 

kollektivtrafiken. Grön resplan ger 25% reduktion av parkeringstalet i kv 

Strömmingen vilket innebär ett grönt parkeringstal på 5,2 parkeringsplatser/ 

1000kvm BTA.   

 

Vidare kommer även elcykelpoolplatser och leveransrum att tillhandahållas av 

byggaktörerna medan nya attraktiva gångkopplingar kommer skapas till Täby 

centrum och Tibble station. Den Gröna resplanen ställer krav på byggaktören att 

säkerställa att åtgärderna enligt ovan kommer på plats och att de följs upp. Den 

gröna resplanen samt formerna om hur detta ska säkerställas och följas upp 

kommer inkluderas i kommande exploateringsavtal mellan kommunen och 

byggaktörerna. 

 

En oro är även att hämtning/lämning vid den planerade förskolan ytterligare kan 

försvåra parkeringssituationen i Ella gård. Förskolan planeras för 80-100 barn 

varav majoriteten av barnen förväntas bo i närområdet och bedöms kunna gå till 

förskolan. Det finns olika alternativ för personalparkering, på kvartersmark intill 

vändplatsen längs Järnvägsstråket, eller som hyrda platser på gemensam mark 

längs järnvägen eller som hyrda platser i BRF:s garage.  Om 30 % av barnen 

skjutsas med bil innebär det 48-60 bilresor/dygn. Utöver dessa resor tillkommer 

ca 10 bilresor för transporter och personal. Totalt omkring 70 bilresor/dygn. 

Maximalt antas alla barn komma inom en timme på morgonen och en lämning 

tar ungefär 10-15 min. En avlämningsplats omsätts då ca 4 ggr/timme och 6 

platser tillgodoser detta behov. Dessa platser anordnas längs Stockholmsvägen 

norr om förskolan (se figur 12, Trafik PM). Dessa platser kommer dessutom 

tidsregleras för att inte användas för annan parkering under hämtnings- och 

lamningstiderna. Vid behov kan flera kantsstensparkeringar söder om förskolan 

tidsregleras för att tillgodose eventuellt ökat behov för hämtning och lämning.  
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Dessa platser kan även användas som besöksparkeringar när förskolan inte är 

öppen. 

 

Det råder idag datumparkering på de flesta villagatorna i närheten av 

Strömmingen 1-7 m.fl. och om det uppstår problem med framkomligheten har 

kommunen möjlighet att ändra på parkeringsbestämmelserna genom lokala 

trafikföreskrifter. Kommunen kan exempelvis införa parkeringsförbud vilket 

innebär att man inte kan parkera på gatan utan detta får ske på egen tomtmark. 

 

 

Samrådssvar om trafik 

Samrådsyttrande visar på en oro att antalet bostäder och förskolan ska leda till en 

försvårad trafiksituation i området med fler bilar i omlopp. Det gäller både 

antalet bilar/köbildning och en oro för trafiksäkerheten för framför allt barn och 

äldre. 

 

Enligt framtagen trafikutredning bedöms trafikalstringen uppgå till ca 600 

bilrörelser/dygn för den nya exploateringen. I maxtimme innebär det ett tillskott 

på ca 60 bilar/timme på den nya lokalgatan till området och som belastar 

korsningen med Stockholmsvägen. Trafikutredningens och kommunens 

bedömning är att den tillkommande trafikmängden inte kommer att innebära 

någon större fördröjning för biltrafiken i korsningarna 

Stockholmsvägen/Attundavägen respektive Stockholmsvägen/Turebergsvägen. 

Lokalt kan det bli svårt att köra ut från området och svänga vänster mot Roslags-

Näsby på morgonen medan på eftermiddagen kan vänstersvängar in i området 

innebära ett hinder för södergående trafik på Stockholmsvägen. Gång, cykel och 

kollektivtrafik kommer därför på längre sikt bli alltmer attraktivt i förhållande till 

bilresor speciellt under högtrafik och i centrala lägen. För att erbjuda bra 

alternativ till bilresor är det därför viktigt att förbättra infrastruktur för gång, 

cykel och kollektivtrafik. 

 

Vid samrådet har framkommit önskemål om att inkludera de utvecklingsplaner 

längs hela Stockholmsvägen i trafikberäkningen, varför tidigare genomförd 

trafikutredning har uppdaterats med dessa. Den sammanfattade bedömningen är 

att detaljplan för Strömmingen 1-7 m.fl. inte kommer att innebära någon större 

fördröjning för biltrafiken i korsningarna Stockholmsvägen/Attundavägen 

respektive Stockholmsvägen/Turebergsvägen och att det inte utgör ett hinder för 

en eventuell framtida ombyggnad av cirkulationsplatsen till signalkorsning. På 

det viset finns det möjlighet att förbättra bilarnas och därmed även bussens 

framkomlighet eftersom en signalreglerad korsning kan fördela trafikmängder på 
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det sättet som önskas, bidra till att bussprioritering för busstrafiken som går 

igenom korsningspunkten kan göras samt underlätta för vissa gångtrafikanter att 

korsa vägen. För övergripande frågor angående trafiksituationen som inte berör 

denna detaljplan hänvisar kommunen till de trafikanalyserna som tagits fram i 

samband med framtagande av förslag till fördjupning av översiktsplan Täby 

stadskärna 2050. Kommunen vill också meddela att en framkomlighetsstrategi 

kommer tas fram där ett kommunövergripande helhetsgrepp kring 

framkomligheten tas. 

 

Utvecklingsförslaget har inkluderat åtgärder vilka sammantaget ska bidra till en 

säkrare och genare trafikmiljö och kopplingar för gångtrafikanter i området. Ny 

gångbana om 3 meter kommer anläggas längs östra sidan av Stockholmsvägen 

med en angränsande angöring för bilar i fickor mellan träd. En ny och tillgänglig 

gångväg kommer anläggas längs Attundabrons norra sida, vilket ger möjlighet till 

en trafiksäker och genare koppling till Täby Centrum. Nya övergångsställen 

anläggs runt rondellen Attundavägen/Stockholmsvägen, vilket innebär att 

gångtrafikanter på ett säkert sätt kan ta sig över Attundavägen och 

Stockholmsvägen. Det innebär en rakare, genare och framförallt tillgänglig 

förbindelse för gångtrafikanten än dagens omväg via gång- och cykeltunneln. 

Kopplingen från gång- och cykeltunneln till Attundavägen bibehålls men 

kompletteras med en trappa. Förutom åtgärder med säkrare kopplingar för 

gångtrafikanten i plan, föreslås hastigheten i Stockholmsvägen längs med 

planområdet och på sträckan vid förskolan sänkas till 30 km/h. Fordonens 

hastighet är avgörande för olyckornas svårighetsgrad. De nya gaturummen 

bibehåller körbanans befintliga mått med god tillgänglighet för kollektivtrafik och 

förbättrar trafikmiljön för gångtrafikanter. 

 

I dagsläget finns en cykelväg längs västra sidan av Stockholmsvägen, vilken inte 

är med i planområdets avgränsning, men som räknas in i de kopplingar 

planområdet tar del av i hur människor kan röra sig på ett säkert sätt i 

närområdet.  

 

Planen har tidigare ringat in möjligheten att bibehålla möjligheten öppen för en 

ny koppling över eller under järnvägen i Rigavägens förlängning. 

Trafikutredningen visar att vare sig tunnel under Roslagsbanan eller ramp över är 

lämpligt på grund av längd som skulle behövas för tillgänglighetsanpassade 

ramper. Den lösning som bedöms som möjlig för denna plats är att anlägga en 

trappa och hiss för att komma upp på en bro som leder över spåren. Kommunen 

anser att detta är något som kan utredas vid ökad exploatering på båda sidor om 

Roslagsbanan och ligger längre fram i tiden. Planbestämmelsen som möjliggjorde 
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för allmännyttig gång- och cykeltrafik i Rigavägens förlängning i 

samrådsförslaget har nu tagits bort och kommunen avser istället att ingå i 

gemensamhetsanläggningen som ligger i planområdets mitt. En framtida 

koppling över eller under Roslagsbanan kan möjliggöras genom en ny 

planändring och med fördel anslutas till Värmevägen. Höjdförutsättningarna är 

dock ungefär desamma som vid Rigavägens förlängning. 

 

Polisen och Storstockholms brandsförsvår får detaljplanen på remiss och har 

yttrat sig under samråd. Utryckningsfordon får köra i den hastighet de kan till 

rådande omständigheter oberoende vilken hastighetsbestämmelse som råder. 

 

Sedan 2010 bygger SL totalt 22 kilometer med dubbla spår, förbättrar 

bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan samt upprustar 

stationer och befintliga vagnar samt köper nya fordon. Dubbelspår på banan och 

fler tåg gör det möjligt att ha tätare trafik utan störningar i framtiden så att fler 

människor i Norrort kan åka klimatsmart och kollektivt. Upprustade och nya 

moderna tåg gör det säkrare och rymligare att åka med Roslagsbanan. Arbetet 

med Roslagsbanans utbyggnad beräknas pågå fram till år 2021. De nya tågen 

sätts i trafik mellan 2022 - 2024. 

ÄNDRINGAR INFÖR GRANSKNING 

Inför granskningsskedet görs följande ändringar i planen: 

 

Plankarta 

 Justering av egenskapsgränsen mellan järnvägsstråket och mellangatan 
där n2 bestämmelsen gäller. 

 Justering av administrativa gränser i mellangatan och järnvägsstråket för 
att precisera u-området. 

 Grönområdet i norr planläggs som PARK istället för NATUR. Då 

grönområdet kommer att kräva viss skötsel och möjlighet att utveckla 

ytan på sikt med tillägg av parkkaraktär (ex v utegym) anser 

samhällsutvecklingskontoret att marken ska planläggas som parkmark. 

Användningsgränsen har också justerats utmed Stockholmsvägen. 

 Ett nytt användningsområde har lagts till DP med användningen E1 för att 

möjliggöra för en ny elnätstation. Området är 10x10 meter stort, 

angränsar till parkmarken i öst och ligger i anslutning till 

Stockholmsvägen i väst.  

 Planbestämmelserna har setts över vad gäller bebyggelsens omfattning 
och höjder på bebyggelsen:  
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o Minsta lokalarea (LOA) har nu ersatts av minsta byggnadsarea 
(BYA). LOA, omfattar enligt svensk standard även garage, ramper, 
driftutrymmen mm. så det skulle kunna innebära svårighet att 
urskilja vad i byggnaden som är LOA och vad som är annan yta. 

o Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan har sänkts i flera 
byggnader med ca 0,5 – 1,5 meter längs Stockholmsvägen. I en del 
av byggnaderna har nockhöjden blivit oförändrad och kombineras 
istället med utformningsbestämmelser. Bestämmelserna om 
bebyggelsens omfattning och/eller utformningsbestämmelser 
kommer bidra till att fasaden mot Stockholmsvägen kommer 
upplevas som 3 våningar. Förskolans nockhöjd höjs med en meter 
för att möjliggöra högre takhöjder som fungerar bättre för den 
pedagogiska verksamheten. 
Högdelens och länkbyggnadens nockhöjder i kvarter 2 har också 
sänkts med 2 meter resp. 8,5 meter. Byggnadernas nockhöjder i 
Rigavägens förlängning i kvarter 1 har också sänkts med 4,5 meter 
och 3,5 meter. Några mindre justeringar av byggnadernas 
nockhöjder har gjorts längs järnvägen eftersom byggaktörerna och 
arkitekterna har kommit längre med sina skisser. Dessa 
justeringar är från 0,5 meter till 1 meter och anses inte påverka 
byggnadsvolymernas upplevelse.  

o Bestämmelsen om takvinkeln i kvarter 2 har i vissa delar ersatts 
med en utformningsbestämmelse  

 Planbestämmelserna har setts över vad gäller utformning, placering etc.;  
o Bestämmelsen om bullerskärmens genomsiktlighet har setts över 

enligt Länsstyrelsens och Trafikförvaltningens synpunkter.  
o f5 bestämmelsen har justerats så att byggnaderna ska särskilja sig 

från varandena avseende materialval och/eller kulör istället för 
materialval och/eller fasadutformning. 

o En ny planbestämmelse (f6) om takets utformning har lagts till och 
reglerar taklutning samt maximal fasadlängd som kan upptas av 
takkupor och frontespiser.  

o Bestämmelsen om huvudentréer till och lokaler och bostäder mot 
allmän gata som gällde för hela planområdet, har nu istället lagts 
till (f7) i vissa delar av planområdet.  

o Bestämmelsen f8 har nu lagts till för att reglera att byggnadens 
översta våning mot Stockholmsvägen ska vara indragen och på det 
viset få ner den upplevda byggnadsvolymen från gatuplanet.  

o Bestämmelsen om fasader och bottenvåningar har korrigerats så 
att den reglerar bottenvåningens höjd och inte våningshöjden. 
Detta görs för att förtydliga bestämmelsens syfte och undvika 
eventuell misstolkning. 

 Planbestämmelserna har setts över vad gäller markens anordnande och 
vegetation: 
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o Bestämmelsen n1 har reviderats så att den reglerar ytor för 
dagvattenhantering i alla gårdsdelar. Det innebär en jämnare 
fördelning i alla gårdar. 

o Bestämmelsen n2 har reviderats utifrån Länsstyrelsens synpunkter 
och det underlag som framkommer i dagvattenutredningen.  

o Bestämmelsen om parkering har förtydligats. 
 Skyddsbestämmelserna har setts över efter revideringen av 

riskutredningen. Plankartan har korrigerats med att förtydliga 

planbestämmelsen kopplat till riskfrågan som kombineras med villkor för 

startbesked.  

 Bestämmelserna om buller har också setts över. En ny bestämmelse om 

ljudnivåer på förskolans uteyta har lagts till.  

 En ny bestämmelse om ändrad lovplikt har lagts till för att förhindra att 

markens genomsläpplighet längs järnvägen försämras.  

 En ny bestämmelse med villkor för startbesked har lagts till plankartan 

kopplat till riskfrågan.  

 En ny bestämmelse om att tredimensionell fastighetsbildning ska vara 

möjlig inom planområdet har lagts till. 

 

 

Planbeskrivning 

Planbeskrivning har reviderats angående ovanstående punkter samt för de 

kompletterade utredningarna som tagits fram efter samrådet. 

 

Resterande dokument 

Gestaltningsprogram och illustrationsplan till detaljplanen har uppdaterats till 

granskningen. 

 

Utredningar 

Sedan samrådet har dagvatten-, buller-, risk- och trafikutredningen för 

detaljplanen kompletterats och uppdaterats. Ett reviderat geoteknisk utlåtande 

avseende mark- och miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning har 

genomförts. En ny vindkomfortstudie(SMHI) har gjorts för området och en 

luftkvalitetsutredning har också tagits fram.  
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