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Täby	  kommun	  
Stadsbyggnadsnämnden/sbn@taby.se	  
183	  80	  Täby 
 
 
Synpunkter	  från	  Täby	  Naturskyddsförening	  (TNF)	  på	  Förslag	  till	  Planprogram	  för	  Täby	  Park,	  
dnr	  KS	  2013/85-‐20	  

TNF	  har	  studerat	  planprogrammet	  för	  Täby	  park	  och	  vill	  lämna	  följande	  synpunkter.	  	  Den	  del	  av	  
programmet	  vi	  ägnat	  särskilt	  intresse	  rör	  hållbarhetsfrågor.	  	  Vi	  uppskattar	  att	  man	  i	  programmet	  
uttrycker	  att	  ”området	  ska	  utformas	  med	  hög	  ambition	  inom	  hållbar	  stadsutveckling”.	  Vi	  instämmer	  
också	  i	  att	  tekniska	  och	  andra	  lösningar	  kommer	  att	  utvecklas	  under	  de	  år	  stadsdelen	  byggs,	  av	  den	  
anledningen	  är	  det	  viktigt	  att	  planprogrammet	  ger	  både	  stöd	  och	  styrning	  mot	  önskvärda	  mål.	  	  
Nedanstående	  kommentarer	  ska	  ses	  ur	  ett	  sådant	  perspektiv.	  
	  
Ekologisk	  hållbarhet	  
Sid	  14.	  	  Under	  rubriken	  ”Ekologisk	  hållbarhet”	  formuleras	  att	  planprogrammet	  ska	  ”ge	  förutsättningar	  
för	  byggnader	  med	  hög	  miljöprestanda”.	  	  En	  närmare	  och	  tydlig	  specifikation	  av	  vilka	  prestanda	  som	  
åsyftas	  anser	  TNF	  är	  nödvändigt	  för	  framtida	  dialog	  med	  markägare	  och	  byggherrar.	  	  	  
	  
Sid	  14.	  	  En	  anslutning	  av	  området	  till	  fjärrvärmenätet	  ser	  även	  vi	  som	  naturligt,	  men	  för	  miljömässig	  
hållbarhet	  vill	  vi	  betona	  att	  strävan	  bör	  vara	  att	  husen	  som	  byggs	  inom	  området	  ska	  ha	  mycket	  låga	  
kompletteringsbehov	  av	  värme,	  varmvatten	  samt	  elektricitet.	  	  TNF	  anser	  därför	  att	  man	  redan	  i	  
planprogrammet	  tydligare	  ska	  formulera	  det	  som	  bör	  vara	  kommunens	  vilja	  för	  att	  klara	  miljö-‐	  och	  
klimatmål,	  nämligen	  att	  den	  nya	  bebyggelsen	  -‐	  avseende	  energiåtgång	  -‐	  ska	  närma	  sig	  ”Nära	  
nollenergihus”.	  	  	  Om	  kommunen	  tydligt	  strävar	  efter	  lägsta	  möjliga	  behov	  av	  tillförd	  energi	  är	  det	  
möjligt	  att	  mängden	  fjärrvärme	  reduceras	  jämfört	  med	  nuvarande	  beräkning.	  
	  
Hållbar	  cykel-‐	  och	  promenadstad	  
TNF	  ser	  mycket	  positivt	  på	  strävan	  att	  underlätta	  för	  boende	  och	  verksamma	  inom	  stadsdelen	  att	  välja	  
hållbara	  transportsätt,	  vilket	  vi	  i	  detta	  sammanhang	  förutsätter	  innebär	  låga	  CO2-‐utsläpp.	  Vi	  stöder	  
helt	  viljan	  att	  planera	  området	  utifrån	  hög	  tillgång	  till	  kollektivtrafik	  och	  att	  i	  övrigt	  prioritera	  gång-‐	  och	  
cykeltrafik.	  	  	  
	  
Stadsdelens	  struktur	  
Sid	  22.	  	  Planprogrammet	  säger	  att	  ”Kvarteren	  har	  getts	  tillräckliga	  mått	  för	  att	  säkra	  bra	  byggbarhet,	  
goda	  boendekvaliteter,	  bra	  solvärden…	  etc.”	  	  TNF	  undrar	  vad	  ”bra	  solvärden”	  i	  detta	  sammanhang	  
betyder,	  gäller	  det	  att	  rum/lägenheter	  ska	  ha	  tillgång	  till	  bra	  ljus	  eller	  betyder	  det	  att	  husens	  placering	  
främjar	  användning	  av	  solceller	  och	  eventuella	  solfångare?	  
	  
Vi	  ser	  förstås	  värdet	  av	  ljusa	  lägenheter	  men	  vill	  betona	  vikten	  av	  att	  redan	  i	  planskedet	  optimera	  
möjligheten	  att	  använda	  solen	  för	  att	  producera	  el	  och	  värme.	  	  
	  
Kvalitetsprogram	  
Sid	  43.	  	  I	  avsnittet	  om	  ”Kvalitetsprogram”	  framgår	  att	  det	  handlar	  om	  samordning	  av	  den	  yttre	  miljöns	  
utformning.	  	  Med	  tanke	  på	  att	  Täby	  kommun	  har	  som	  mål	  att	  vara	  i	  frontlinjen	  gällande	  miljöfrågor	  
föreslås	  att	  kvalitetsprogrammet	  även	  innehåller	  krav	  att	  byggprocessen	  sker	  med	  miljömässigt	  kloka	  
logistik-‐	  och	  transportlösningar.	  	  Därmed	  utgör	  även	  den	  aspekten	  ett	  underlag	  för	  projektets	  
bygglovsprövning.	  	  
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Avfallshantering	  
Sid	  51.	  	  Planprogrammet	  handlar	  här	  om	  avfallshantering.	  	  	  Här	  framhålls	  att	  goda	  förutsättningar	  
måste	  skapas	  för	  sortering	  av	  sopor	  för	  att	  Täby	  kommuns	  avfallsmål	  ska	  uppnås.	  	  I	  Swecos	  PM	  
”Avfallshantering	  Galoppfältet”	  framgår	  vilka	  fraktioner	  som	  är	  utgångspunkt	  i	  deras	  utredning.	  	  Nedan	  
finns	  en	  inklippt	  kopia	  av	  Swecos	  text:	  
	  
	  Så	  här	  ska	  avfallet	  delas	  upp:	  
•	  Matavfall	  separeras	  för	  biogasproduktion.	  
•	  Metall-‐	  och	  plastförpackningar	  tillsammans	  i	  blandfraktion	  för	  materialåtervinning.	  
•	  Tidningar	  och	  pappersförpackningar	  (t	  ex	  tetrapack,	  kartong)	  tillsammans	  i	  blandfraktion	  för	  
materialåtervinning.	  
•	  Glasförpackningar	  i	  färgat	  och	  ofärgat	  för	  materialåtervinning.	  
•	  Brännbart	  avfall	  –	  det	  som	  blir	  över,	  t	  ex	  blöjor,	  ben,	  djurströ,	  jord,	  blommor	  förbränns	  med	  
energiutvinning.	  
	  
TNF	  undrar	  vad	  det	  innebär	  att	  metall	  och	  plast	  är	  en	  blandfraktion	  liksom	  tidningar	  och	  
pappersförpackningar?	  	  Separeras	  inte	  dessa	  i	  egna	  fraktioner?	  	  Vad	  är	  anledningen?	  	  TNF	  
önskar	  svar	  på	  dessa	  frågor.	  
	  
Buller	  
Sid	  53.	  	  Trafikbuller	  kommer	  att	  störa	  delar	  av	  bebyggelsen,	  i	  planprogrammet	  skrivs	  att	  endast	  små	  
negativa	  konsekvenser	  bedöms	  orsakas	  av	  buller	  ”om	  byggnaderna	  får	  det	  användningsområde	  som	  är	  
mest	  lämpligt,	  det	  vill	  säga	  att	  inte	  bostäder,	  förskola	  eller	  skola	  placeras	  i	  bullerutsatta	  lägen…”	  .	  	  
Enligt	  MKB	  innebär	  Täby	  kommuns	  bullerskyddsprogram	  att	  inga	  bostäder	  ska	  placeras	  där	  
bullernivåerna	  överskrider	  65	  dBA	  vid	  fasad.	  	  	  TNF	  föreslår	  att	  direkt	  skriva	  in	  i	  programmet	  att	  lägen	  
för	  byggnader	  med	  den	  nivån	  av	  bullerstörning	  inte	  ska	  användas	  till	  bostäder,	  förskola/skola.	  
	  
Grundvattenpåverkan	  
TNF	  anser	  att	  det	  krävs	  en	  konsekvensanalys	  av	  hur	  läckage/utsläpp	  under	  rivning	  av	  gammalt	  samt	  
byggnationen	  av	  nytt	  kan	  komma	  att	  påverka	  grundvattnet.	  Detta	  kan	  innebära	  att	  olika	  typer	  av	  
giftiga	  ämnen	  läcker	  ner	  i	  grundvattnet	  som	  måste	  omhändertas.	  	  Vidare	  behövs	  ytterligare	  
utredningar	  av	  vad	  en	  föreslagen	  höjning	  av	  marken	  p.g.a.	  höga	  grundvattennivåer	  kan	  få	  för	  
konsekvenser.	  
	  
Dagvattenhanteringen	  
Stora	  Värtan(Östersjön),	  som	  är	  recipient	  för	  dagvattnet,	  bedöms	  idag	  vara	  övergödd	  med	  höga	  halter	  
kväve	  och	  fosfor	  med	  otillfredsställande	  status.	  Stora	  Värtan	  har	  idag	  ett	  reduktionsbehov	  av	  kväve	  på	  
ca	  20	  %	  av	  belastningen	  vilket	  motsvarar	  ca	  3800	  kg.	  Enligt	  Vattenmyndigheten	  för	  Norra	  Östersjön	  är	  
det	  mycket	  viktigt	  att	  varje	  nytt/ändrat	  utsläpp	  som	  detta	  utgör	  bedöms	  utifrån	  de	  totala	  utsläppen	  
från	  Täby.	  
	  
TNF	  stöder	  helt	  tanken	  att	  grönstrukturen	  i	  Täby	  park	  blir	  en	  del	  av	  omhändertagandet	  av	  dagvatten.	  
Mycket	  positivt	  med	  en	  Regnträdgård	  m.fl.	  åtgärder	  för	  att	  åstadkomma	  en	  fördröjning	  innan	  
dagvattnet	  når	  recipienten	  Stora	  Värtan.	  	  
	  
Tyvärr	  har	  vi	  vissa	  svårigheter	  att	  tillgodogöra	  oss	  den	  procentuella	  redovisningen	  på	  sid	  54	  då	  
grundvärden	  inte	  anges.	  Det	  är	  bättre	  att	  ange	  faktiska	  värden,	  t.ex.	  kg	  för	  kväve,	  det	  är	  då	  betydligt	  
lättare	  att	  avgöra	  hur	  mycket	  denna	  minskning	  gör	  för	  hela	  Täbys	  totala	  utsläpp	  till	  Stora	  Värtan.	  
Se	  följande	  citat	  ur	  planprogrammet!	  
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Sid	  54:	  ”För	  att	  uppnå	  god	  vattenstatus	  har	  förbättringsbehov	  formulerats.	  För	  Stora	  Värtan	  innebär	  
det	  att	  fosforbelastningen	  bör	  minska	  med	  25	  %	  och	  kvävebelastningen	  med	  21	  %.	  Beräknade	  värden	  
för	  ett	  utbyggt	  programområde	  skulle	  ge	  en	  reduktion	  med	  44	  %	  respektive	  77	  %	  från	  
programområdet.”	  
	  
TNF	  har	  läst	  bakgrundshandlingarna	  PM	  Dagvatten	  och	  Dagvattenrapport	  	  och	  kan	  inte	  heller	  där	  finna	  
en	  mätning/beräkning	  som	  grund	  för	  bedömningen.	  	  På	  sid	  5	  i	  PM	  Dagvatten	  finns	  följande	  text	  	  ”	  
	  

”Planerad	  bebyggelse	  på	  galoppfältet	  innebär	  en	  avsevärd	  tillkommande	  mängd	  dagvatten	  
jämfört	  med	  nuläget.	  Med	  hänsyn	  till	  MKN	  är	  det	  sannolikt	  att	  man	  behöver	  kunna	  visa	  att	  
utvecklingen	  av	  området	  inte	  innebär	  en	  ökad	  belastning	  på	  recipienten.	  Helst	  bör	  man	  kunna	  
visa	  på	  en	  förbättring.	  	  Nuvarande	  verksamhet	  med	  hästsport	  innebär	  att	  det	  troligen	  avleds	  
förhållandevis	  stora	  mängder	  näringsämnen	  från	  området.	  	  Detta	  gör	  att	  förutsättningarna	  
bedöms	  som	  ”gynnsamma”	  att	  kunna	  skapa	  en	  dagvattenlösning	  som	  innebär	  en	  förbättring	  
jämfört	  med	  nuläget	  när	  det	  gäller	  närsaltutsläpp”.	  	  
	  

I	  den	  inklippta	  texten	  ovan	  har	  vi	  strukit	  under	  den	  bedömning	  som	  redovisas.	  TNF	  kan	  ha	  missat	  
textinnehåll	  med	  tydliga	  beräkningar	  och	  önskar	  därför	  ett	  förtydligande	  för	  att	  förstå	  om	  konsultens	  
uttalande	  vilar	  på	  solid	  grund	  eller	  är	  en	  hypotetisk	  bedömning.	  
	  
Luftkvalitet	  
Sid	  55.	  	  	  I	  området	  kommer	  fler	  människor	  att	  exponeras	  för	  skadliga	  partiklar	  p.g.a.	  att	  trafiken	  längs	  
E18	  och	  Bergtorpsvägen	  beräknas	  öka.	  	  Texten	  i	  avsnittet	  avslutas	  med	  att	  i	  kommande	  
detaljplanearbeten	  ett	  mål	  kan	  vara	  att	  klara	  det	  nationella	  målet	  för	  Frisk	  luft.	  	  	  TNF	  föreslår	  en	  mer	  
förpliktigande	  formulering	  redan	  i	  planprogrammet,	  t.ex.	  ”en	  stark	  strävan	  ska	  vara	  att	  i	  kommande	  
detaljplaner	  klara	  det	  nationella	  miljökvalitetsmålet	  för	  Frisk	  luft”.	  
	  
Grönstruktur	  –	  gröna	  ytor	  
Grönstrukturen	  inom	  Täby	  park	  förefaller	  på	  många	  sätt	  vara	  väl	  genomarbetad	  och	  med	  ett	  positivt	  
innehåll	  som	  –	  om	  det	  genomförs	  -‐	  bidrar	  till	  både	  ekologisk	  och	  social	  hållbarhet.	  	  	  
	  
I	  Ekologigruppens	  ”Hållbarhetsanalys	  1”	  föreslås	  att	  Täby	  kommun	  även	  i	  Täby	  park	  ska	  ställa	  krav	  på	  
”Grönytefaktor”.	  	  (”Ta	  fram	  ett	  program	  för	  grönytefaktor	  som	  stärker	  en	  viss	  nivå	  av	  biologisk	  
mångfald	  inom	  stadsdelen	  och	  ger	  utrymme	  för	  ekosystemtjänster.)	  
TNF	  undrar	  varför	  inte	  kommunen	  tagit	  med	  detta	  i	  planprogrammet	  för	  att	  ytterligare	  stärka	  planen?	  
	  

	  

Täby	  den	  10	  juni	  2015 
	  
Styrelsen	  för	  Täby	  Naturskyddsförening	  
	  
Kontaktperson:	  Göran	  Sandberg	  
Adress:	  Täby	  Naturskyddsförening,	  c/o	  Göran	  Sandberg,	  Anbudsvägen	  45,	  187	  50	  TÄBY	  	  
E-‐mail:	  goran.sandberg66@gmail.com	  	  	  


