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Planbeskrivningen ska redovisa de syften, förutsättningar och konsekvenser planen har samt 
hur planen är avsedd att genomföras. Allmänna intressen som utgör grund för planen och de 
avvägningar som gjorts mellan olika intressen klargörs. Motiven för valda bestämmelser 
samt skälen till planens utformning redovisas. Planbeskrivningen är inte rättsligt bindande 
och kan inte överklagas. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och 
planbestämmelserna. Planen upprättas av Danderyds kommun, kommunledningskontoret. 
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INLEDNING 

Planens handläggning 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900) i 
dess lydelse den 2 januari 2015. Se bild nedan. Som inledning till arbetet upprättas ett 
program som redovisar bakgrund och förutsättningar för planläggningen. Programskedet är 
det första av tre tillfällen för allmänhet och remissinstanser att lämna synpunkter. Inkomna 
synpunkter under programsamrådet sammanställs och arbetas in i ett planförslag som 
skickas ut på nytt samråd. Återigen bearbetas inkomna synpunkter och eventuella ändringar 
arbetas in i planförslaget som därefter skickas ut för granskning. Granskningsskedet pågår 
under minst tre veckor och är sista tillfället att komma in med synpunkter. Därefter antas 
detaljplanen av kommunfullmäktige. Sakägare (boende i anslutning till planområdet) som 
har kommit in med synpunkter som inte har tillgodosetts har sedan ca tre veckor på sig att 
överklaga antagandebeslutet. När tiden för överklagande (prövning) gått ut och om ingen har 
överklagat planförslaget vinner detaljplanen laga kraft. 

 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande tidsplan: 

Samråd   Kvartal 2-3, 2017 
Granskning  Kvartal 4, 2017 
Antagande  Kvartal 1, 2018 

Ärendet handläggs enligt PBL, reglerna för utökat planförfarande. 

Handlingar 
Till planen hör följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser i skala 1:800 i A1 
• Planbeskrivning (denna handling) 
 
Dessutom har följande handlingar upprättats: 

• Grundkarta 
• Fastighetsförteckning 
• Behovsbedömning 
• Detaljplaneprogram 
• Samrådsredogörelse för programsamråd 
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För att utreda detaljplanens genomförbarhet har följande planeringsunderlag tagits fram: 
 
• Arkitektförslag Aros/Kjellander Sjöberg  2017-04-13 
• Arkitektförslag Patriam/Semrén + Månsson  2017-04-12 
• Trafikutredning Östra Eneby torg, Tyréns  mars 2017 
• Gestaltningsprogram för allmän plats, WSP  2017-03-24 
• Tekniskt PM geoteknik, Geosigma   2017-03-22 
• Markteknisk undersökningsrapport, Geosigma  2017-03-21 
• Dagvattenutredning Eneby torg, Geosigma  2017-03-23 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Geosigma 2017-03-29 
• Bullerutredning, Åkerlöf-Hallin   2017-04-18 
• VA-teknisk utredning, ÅF   2017-03-17 
 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för en ny blandad stadsbebyggelse 
med betydande inslag av bostäder och med förskola, torg och gångfartsgator. Detaljplanen 
möjliggör ungefär 425 lägenheter, förskola med 4 avdelningar och verksamhetslokaler i 
bottenvåningarna. Ett särskilt boende planeras inom planområdet. Stadsstrukturen utgörs 
huvudsakligen av halvslutna kvarter och allmänna gator. Planförslaget bedöms utgöra en 
rimlig avvägning mellan påverkan för enskilda fastighetsägare och det allmänna intresset att 
skapa nya bostäder som utnyttjar befintlig social och teknisk infrastruktur. 

Behovsbedömning 
Enligt PBL (2010:900) 4 kap 34 § och miljöbalken, MB (1998:808) 6 kap 11 § ska en 
miljöbedömning upprättas om program eller planer kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Ett första ställningstagande kring förväntad miljöpåverkan görs i en så kallad 
behovsbedömning.  

Kommunen bedömde i planprogrammet att detaljplanen inte innebär sådan betydande 
påverkan på miljön som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL eller 
miljöbedömning enligt miljöbalken. Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning i 
yttrandet (daterat 2014-01-20) över planprogrammet. De bedömningar av miljöpåverkan och 
andra störningar som ändå behöver göras, redovisas i denna beskrivning. Särskild vikt 
kommer att läggas vid trafikbuller och markföroreningar.  

Området berörs inte av riksintressen enligt 3 och 4 kap Miljöbalken.  

5 kap Miljöbalken 

Stora Värtan är recipient för dagvattnet inom planområdet. Vattenförekomsten uppnår idag 
måttlig ekologisk status. Riskbedömning av Stora Värtan anger att ekologisk status inte 
uppnås 2021 och därför är den ekologiska miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten 
beslutad att god ekologisk status på vattenkvaliteten ska uppnås senast år 2027. För att 
uppnå detta behöver åtgärder för att minska näringstillförseln utföras senast 2021.  

  



DANDERYDS KOMMUN    6(36) 
Kommunledningskontoret  

Planbeskrivning   
Detaljplan för östra Eneby torg  

 

Vattnet uppnår idag "ej god kemisk ytvattenstatus". Den kemiska ytvattenstatusen är, 
"uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Halterna av kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrider gränsvärdena och bedöms vara tekniskt omöjliga att sänka 
inom utsatt tid. God status avseende tributyltennföreningar (TBT) bedöms ta lång tid att 
uppnå och omfattas därför av tidsfrist till år 2027. Miljökvalitetsnormen kräver att den 
kemiska vattenkvaliteten ska bli bättre än idag med undantag av kvicksilverföreningar, 
PBDE och TBT där vattenkvaliteten inte ska bli sämre än idag. 

Röd linje illustrerar planområdets avgränsning efter beslut om utökat planuppdrag (Klövern 1, 7, 
13, Snödroppen 1, 10). Berörd del av kvarteret Plogen hanteras i separat detaljplan.  

Planområdet 
Området är beläget i centrala delarna av Enebyberg och berör tio fastigheter öster om 
Enebybergsvägen. Fastigheterna som omfattas i sin helhet är Rödbetan 1, Snödroppen 8, 10, 
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11 och 12 samt Klövern 7, 13 och 14. Utöver dessa berörs även delar av Enebyberg 1:80 och 
1:105. 

Fastigheterna Enebyberg 1:80 och 1:105 ägs av Danderyds kommun. Snödroppen 8 ägs av 
kommunens bolag Djursholms AB. Övriga fastigheter ägs av privata fastighetsägare.  

Arealen uppgår till omkring 3,3 ha. 

Planen omfattar även tidigare planlagd gatumark för vilken äldre planer upphävs genom den 
här detaljplanen.  

 

Planområdet sett från öst. 
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GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Planuppdrag 
Kommunstyrelsen har i beslut 2015-08-31, § 104, uppdragit åt byggnadsnämnden att ta fram 
förslag till detaljplan för området enligt riktlinjer i tjänsteutlåtande 2015-08-18, dnr KS 
2012/0097. Kommunstyrelsen beslutade att utöka planuppdraget 2017-02-13, § 20.  
Kommunledningskontoret definierar inom planprocessen planområdets exakta avgränsning. 
Detaljplanen bör huvudsakligen medge bostäder med verksamheter i gatuplanet och plats 
ska reserveras för förskola.  

Riksintresse 
Inga riksintresseområden enligt 3 och 4 kap Miljöbalken berör planområdet.  

Översiktsplan 
I Danderyds kommunövergripande översiktsplan från 2006 anges området som utvecklings-
område. Markanvändningskartan visar utvecklingsområde på både västra och östra sidan om 
Enebybergsvägen och översiktsplanen anger att Eneby torg kan utvecklas med såväl 
bostäder som handel. 

Detaljplaner, fastighetsplaner och förordnanden 
Gällande detaljplan för området är inom:  
Kv. Klövern  S15 (01-DAS-23/1935) 
  S17 (01-DAS-27/1936) 
  S23 (01-DAS-23/1935) 
  S82 (0162-P82/0519) 

Kv. Rödbetan S398 (0162-P82/0519) 

Kv. Snödroppen S33 (01-DAS-91/1941) 

Kv. Släden  D238 (0162-P09/4) 

För Klövern 13 och 14 gäller flera olika planer vars plangränser inte stämmer överens med 
fastighetsgränserna. S398 från 1979 anger allmän plats, gata. S15 från 1934 anger 
bostadsändamål. S23 från 1935 anger bostadsändamål. En mindre del av Klövern 14 regleras 
av S17 från 1935 som anger bostadsändamål.   

Klövern 7 regleras av S15 från 1934 som anger bostadsändamål, och till en mindre del av 
S17 från 1935 som anger bostadsändamål.  
 
För Rödbetan 1 gäller S398 från 1981. Planen anger småindustri och tillåter en byggnads-
höjd om högst 8,5 meter. Planen anger även allmän plats, gata för del av Enebyberg 1:105 
(Enebybergsvägen – Gamla Norrtäljevägen) och del av Enebyberg 1:80 (Bryggare Bergs 
väg, Enebybergsvägen och Gethagsvägen). 
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För Snödroppen 1, 7, 8, 10, 11, 12 och 16 gäller S33 från 1939.  
För Snödroppen 1, 7 och 16 anges bostadsändamål med 1200 m2 som bestämmelse för 
minsta fastighetsstorlek, eller undantagsvis 1000 m2. Byggrätten begränsas till att omfatta 
högst 1/9 av fastigheten.  
För Snödroppen 8, 10 och 12 anges handel- och hantverksändamål som kan utökas till att 
omfatta även bostäder efter byggnadsnämndens beslut. Planen anger även allmän plats, gata 
för del av Enebyberg 1:80 (Kvarnängsvägen och Gethagsvägen). 
Snödroppen 11 är en s.k. A-tomt där byggnad för allmänt ändamål får uppföras. 
 
Gällande fastighetsplaner:  

Klövern 7, 13, 14 och 15: 0162-P83/0704 från 1983. 
Klövern 10: 0162-DAT13/1945 från 1945. 
Klövern 11: 0162-DAT7/1965 från 1965. 
Rödbetan 1: 0162-P83/0621 från 1983. 
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Snödroppen 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11: 0162-DAT8/1933 från 1933 (senast ajourförd 1983). 
Snödroppen 10 och 12: 0162-P83/0905/2 från 1983. I förrättning gjordes avvikelser 
gentemot fastighetsplanen.  
Snödroppen 13, 14, 15 och 16: 0162-DAT7/1964 från 1963. 

Vattendirektiv 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt beslutade den 16 december 2009 om 
miljökvalitetsnormer för vattenmiljöerna inom Stockholm-Mälarregionen. Föreskriften med 
miljökvalitetsnormerna är en del av det svenska genomförandet av EU:s Ramdirektiv för 
vatten och innebär att det för de större sjöarna, vattendragen, kustvattnet och grundvattnet 
har fastställts ett mål för vattenmiljöerna. Myndigheter och kommuner ska genomföra de 
nödvändiga åtgärderna för att uppnå god status i alla vattenförekomster. Det medför att 
dagvattenfrågor ska hanteras i varje ny detaljplan och att detaljplanerna, om möjligt, ska 
utformas så att de bidrar till att målen uppnås. 

Stora Värtan är recipient för dagvattnet inom planområdet. Vattenförekomsten uppnår idag 
måttlig ekologisk status. Riskbedömning av Stora Värtan anger att ekologisk status inte 
uppnås 2021 och därför är den ekologiska miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten 
beslutad att god ekologisk status på vattenkvaliteten ska uppnås senast år 2027. För att 
uppnå detta behöver åtgärder för att minska näringstillförseln utföras senast 2021.  

Vattnet uppnår idag "ej god kemisk ytvattenstatus". Den kemiska ytvattenstatusen är, 
"uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Halterna av kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar (PBDE) överskrider gränsvärdena och bedöms vara tekniskt omöjliga att sänka 
inom utsatt tid. God status avseende tributyltennföreningar (TBT) bedöms ta lång tid att 
uppnå och omfattas därför av tidsfrist till år 2027. Miljökvalitetsnormen kräver att den 
kemiska vattenkvaliteten ska bli bättre än idag med undantag av kvicksilverföreningar, 
PBDE och TBT där vattenkvaliteten inte ska bli sämre än idag. 

 

Sammanställning över miljökvalitetsnormerna för ytvattenförekomsten Stora Värtan. 

 
Planprogram 
Program för detaljplan är ett frivilligt dokument som kommunen kan ta fram för att ange mål 
och utgångspunkter för planarbetet. Ett program kan vara lämpligt att ta fram för stora och 
komplicerade planeringssituationer med starka motstående intressen, eller om planens syfte 
saknar stöd i översiktsplanen.  

Kvarteren Rödbetan, Klövern och Snödroppen har utretts för stadsförnyelse inom ramen för 
två program för detaljplan sedan området pekades ut som utvecklingsområde i översikts-
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planen från 2006. Programmet från 2007 fokuserade på Släden 4, men redovisade även olika 
möjligheter till utveckling öster om Enebybergsvägen.  

Det andra programmet, som upprättades 2013 utredde en utveckling huvudsakligen med 
befintlig infrastruktur och vid två tillfällen har kommunen bjudit in berörda till Öppet hus. 
Sedan dess har projektet utvecklats och detaljplanen omfattar i denna detaljplan fler 
fastigheter.  

Sedan programområdet utökats har ett nytt förslag till stadsstruktur tagits fram. Parallellt 
med att antalet lägenheter i projektet ökat har även ett större behov av offentliga stadsrum 
identifierats. Detaljplanen innehåller därför nya offentliga gator, park och torg. Kvarteren är 
i större utsträckning än tidigare kringbyggda och ger därmed en tyst och halvprivat gård-
smiljö för de boende. Stadsrummen är också bättre kopplade till angränsande gator och torg. 

Motivet till att detaljplanen utökats i omfattning sedan programmet är den stora efterfrågan 
på bostäder som finns i kommunen och länet. 
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NULÄGESBESKRIVNING 

Natur, mark och vatten 
Grönstruktur – mark och vegetation 
Nätheten till grönområden är en viktig kvalitet för bostäder. De sammanhängande 
grönområdena som utgör allmän plats är redovisade nedan. Inom ca 300 meter finns tre 
kommunala lekplatser och Rinkebyskogens bryn nås inom 500 meter.  

Redovisning av befintlig grönstruktur 

Naturmiljö, lek och rekreation 
Inga värdefulla naturmiljöer finns inom planområdet. Inom 200 meter finns både lämningar 
från det tidigare kulturlandskapets åkermarker med anlagda lekplatser samt skyddade alléer 
(7 kap. 11 § MB). Rinkebyskogens bryn ligger ca 500 meter väster om planområdet.  

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns i området. 

Geotekniska förhållanden 
Den geotekniska undersökningen visar att jordlager vid ytan utgörs av upp till två meter 
fyllning. Fyllnadsmassorna är blandade och består i huvudsak av mullhaltig sandig lera. 
Under hårdgjorda ytor utgörs fyllningen av grusig sand. Fyllningen underlagras av torr-
skorpelera och/eller sandig morän. Under torrskorpan finns ställvis ca två meter mäktigt 
lager lös lera. Generellt förkommer lera i områdets östra halva medan i västra halvan går 
moränen uppemot ytan. Djup till berg varierar kraftigt över området mellan ca en meter i 
områdets centrala del till över 5 meter under befintlig markyta i övriga området. I den norra 

300 m 

500 m 
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delen ligger bergets överyta på ca +23 meter som högst och i den södra och sydöstra delen 
på ca +13 meter som lägst. Längst söderut har berg i dagen noterats på +21 meter. 

Områdets totalstabilitet bedöms i dagsläget vara tillfredsställande (Geosigma 2017). 

Hydrogeologiska förhållanden 
Tre grundvattenrör har installerats i området. Grundvattennivåer varierar över årstider och beror 
på bland annat nederbörd och temperatur. Avläsningarna visar att grundvattennivån ligger cirka 
en meter under befintlig markyta. Fler mätningar ska göras för att säkerställa rådande grund-
vattennivå inom respektive del av området. Samtliga avläsningar har gjorts under snösmältning 
och senvinter, vilket är den period som normalt uppvisar de högre grundvattennivåerna. Marken 
bedöms ha medelgod infiltrationsförmåga. 

Antagen grundvattennivå för planering av byggnationen är +18 meter inom lerområdet. Inom 
övriga delar antas att grundvattenytan stiger och följer mark- och bergöveryta. 

Områdets bedöms som inte särskilt sättningskänsligt (Geosigma 2017). I de sydöstra och 
södra delarna av området där lös lera förekommer bör uppfyllnadshöjd begränsas till 1 m. 
Högre fyllnadsnivåer kräver särskild utredning. 
 

 

Bebyggelsen kring Eneby torg i 3, 5 och 8 våningar där översta våningen är indragen. 

Bebyggelseområden 
Bostäder 
Norr om Eneby torg, på västra sidan om Enebybergsvägen ligger Plogen 11, 12 och 13, som ägs 
av kommunen och är bebyggt med marklägenheter som inrymmer bostäder för äldre. Plogen 11, 
12 och 13 innehåller 17 mindre lägenheter som är en del av de sammanlagt 76 pensionärs-
bostäder som finns i anslutning till Eneby torg. Inom Snödroppen 10 och 12 finns totalt 16 
hyreslägenheter.  

Arbetsplatser 
Inom planområdet finns idag arbetsplatser genom de företag som är hyresgäster i 
fastigheterna Klövern 7, Snödroppen 8 och Rödbetan 1.  
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Kulturmiljö 
Bebyggelen i Enebyberg växte fram efter avstyckningar från ägor som tillhörde Enebybergs 
gård under 1900-talets första decennium. Radhusbebyggelsen i västra Enebyberg byggdes ut 
på 1960-talet.  

Service 
I Enebyberg är servicen koncentrerad till Eneby torg. Träffpunkt Enebyberg samlar flera 
verksamheter under ett tak med bland annat kommunbiblioteket, kafé, kyrkorum, Öppen 
förskola, fritidsgård, Kulturskola och verksamhet för seniorer. Runt torget finns förutom 
vårdcentral, även livsmedelsbutik, restaurang och apotek.  

Avståndet till Täby centrum är 2,5 km, till Enebyängen 1,5 km och till Mörby centrum 
4,5 km. 

Sju förskolor finns idag i Enebyberg med totalt 432 barnplatser. Hösten 2017 var 404 barn 
inskrivna varav 44 kommer från andra kommuner. Det finns därmed idag ett överskott inom 
förskolan, men i takt med den normala befolkningsutvecklingen i kommundelen beräknas en 
bristsituation komma att uppstå i takt med att föreslagna bostäder färdigställs.  

Gestaltning 
Befintlig bebyggels kring Eneby torg är uppförd i fem våningar där den översta våningen är 
indragen med tillhörande takterrasser. Den högsta delen är utförd som ett punkthus i åtta 
våningar med indragen översta våning. Samtliga byggnader har platta tak. Fasaderna är 
huvudsakligen utförda i grå och vit puts med inslag av träpaneler med tydliga horisontella 
våningsmarkeringar. Bottenvåningens lokallägen är markerade med skärmtak. Balkonger 
förekommer både som indragna över hörn och utkragande över förgårdsmark och bostads-
gård.  

Trafik och kommunikationer 
Gator och trafik 
Enebybergsvägen väster om planområdet har funktionen som viktig huvudgata med mycket 
genomfartstrafik. Vägen används som alternativ väg till E18 och är ett viktigt stråk för bussar i 
linjetrafik. Gamla Norrtäljevägen norr om planområdet klassas som huvudgata i översiktsplanen 
och har viss genomfartstrafik, men i en jämförelse med Enebybergsvägen har gatan mer en 
funktion som uppsamlingsgata. Vid Eneby torg finns markparkering i anslutning till torget samt 
parkeringsgarage för både kunder och boende. 

År 2007 genomfördes en trafikmätning på Enebybergsvägen. Mätningen visade att det kör ca 
14 000 fordon/dygn på vägen1. 

Enebybergsvägen har successivt byggts om till en lokalgata anpassad för busstrafik samtidigt 
som gång- och cykeltrafik prioriteras. Avsnittet förbi Eneby torg ingår i aktuellt projekt och har 
därför ännu inte byggts om. Målet är att genomfartstrafiken ska minska och tillgängligheten för 
andra trafikslag än bil ska öka. 

Gång- och cykelvägar 
Förbi planområdet passerar den regionala cykelvägen ”Täby stråket”. I de delar Enebybergs-

1 Planprogram, tjänsteutlåtande 2012-04-24 
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vägen byggts om är cykelbanan dubbelriktad och har bredden 4,5 meter. I dagsläget går 
cykelbanan i blandtrafik på Bryggare Bergs väg.  

Inom den södra delen av planområdet utgör Gethagsvägen en planskild passage för gående 
och cyklister under Enebybergsvägen. På Gamla Norrtäljevägen finns ett övergångsställe 
med cykelpassage. Inget av övergångsställena är i dagsläget hastighetssäkrat. Cykelvägen 
längs Enebybergsvägen är ett regionalt cykelstråk. I anslutning till Eneby torg finns 
cykelparkeringar och en cykelpump i kommunens regi. 

Parkering 
Parkeringen vid Eneby torg ägs av bostadsrättsföreningen Eneby torg som tillhandahåller 
korttidsparkering för besökare till verksamheterna. 

Kollektivtrafik 
Enebybergsvägen trafikeras av busslinjerna 604, 611, 613, 691, 695 med stor turtäthet. 
Hållplats Eneby torg ligger i anslutning till planområdet på Enebybergsvägen. Norr om 
planområdet ligger hållplats Kryddgårdsvägen och söder om planområdet hållplats 
Skolvägen. Härifrån tar man sig med kollektivtrafik via Mörby centrum (ca 10 min) till 
Stockholms centralstation på drygt 30 minuter. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Området ingår i verksamhetsområdena för ren-, spill- och dagvatten. Allmänna ren- och 
spillvattenledningar finns i Gethagsvägen och Kvarnängsvägen. 

Befintlig dagvattenhantering utgörs av dagvattenbrunnar och konventionella dagvatten-
ledningar som leder ut dagvattnet från planområdet. 

Värme 
Inget fjärrvärmenät finns utbyggt i Enebyberg i dagsläget. 

Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar 
Utifrån resultaten av utförd undersökning är föroreningssituationen inom området generellt 
låg. Halter av barium, zink och PAH-H har uppmätts i halter överstigande Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för kännslig markanvändning (KM) i en provtagningspunkt. 

I grundvattnet är halterna av analyserade ämnen generellt låga eller ligger under 
laboratoriets rapporteringsgräns. Måttliga halter av nickel har uppmätts i ett av 
grundvattenproverna. 

Den miljötekniska undersökningen är av översiktlig karaktär och visar inte på att det 
förekommer någon omfattande utbredd förorening inom exploateringsområdet. Ställvisa 
föroreningsförekomster kan finnas inom områden som inte undersökts och föroreningar i 
halter strax över riktvärdena för KM har detekterats i en punkt. Påträffad förorening bör 
undersökas vidare i exploatering för att säkerställa att inga risker föreligger för människors 
hälsa eller för miljön vid en ändring av markanvändningen. 
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Avfall 
Bebyggelsen inom planområdet bedöms ha goda förutsättningar att uppfylla de krav som 
gäller för avfallshanteringen. 

Luftkvalitet 
Ingen separat utredning av luftkvaliteten har gjorts för detaljplanen. Detta kan motiveras av 
att främst längre slutna gaturum med höga trafikflöden riskerar överskrida miljökvalitets-
normer för luft. 

Luftkvaliteten i Danderyd är generellt sett god. Enligt uppgifter från Östra Sveriges luft-
vårdsförbund beräknas halten för kvävedioxid vara 10-20 µg/m3 i planområdet medan halten 
för inandningsbara partiklar (PM10) är beräknade till 10-15 µg/m3. Miljökvalitetsnormerna 
för svaveldioxid och bly klaras generellt med god marginal i Stockholms län. Planerings-
underlag för halten bensen saknas och kan därför inte bedömmas. 

Vattenkvalitet 
Planområdet ligger inom ett avrinningsområde som avvattnas i Stora Värtan som är en vik 
till Östersjön. Miljökvalitetsnormerna för recipienten Stora Värtan har måttlig ekologisk 
status med avseende på övergödning. Problemen med övergödning är omfattande och gäller 
hela Östersjön, vilket har gjort det tekniskt omöjligt att åtgärda problemen fram till 
tidsfristen år 2021. Tidsfristen har därför skjutits upp till år 2027, då viken ska uppnå god 
ekologisk status.  

Den kemiska ytvattenstatusen är, "uppnår ej god kemisk ytvattenstatus”. Detta beror på att 
halterna av kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrider gränsvärdena. Den 
kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen (kvicksilver och polybromerade 
difenyletrar) är ”uppnår ej god kemisk ytvattenstatus” till följd av halter av tributyltenn som 
överskrider gränsvärdet. Stora Värtan har undantag för bromerade difenyletrar och 
kvicksilver i det kemiska kvalitetskravet. 
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FÖRÄNDRINGAR, KONSEKVENSER OCH ÅTGÄRDER  

Planförslaget 
Planförslaget syftar översiktligt till att utveckla Enebyberg och därmed utnyttja den potential 
som finns i lägets förbindelser, service och rekreation. Med nya kommunala gator säkerställs 
åtkomsten till bostäder, verksamhetslokaler och allmänna platser med en väl fungerande 
avfallshantering och varuleveranser. Med utgångspunkt i välfungerande och uppskattade 
platser och befintliga stråk etableras en nya stadsstruktur kring Östra Eneby torg som ger 
förutsättningar för en attraktiv och blandad stadsmiljö. Målsättningen är att de nya kvarteren 
ska bli en bra livsmiljö för de nya invånare och bli en tillgång för de som bor i anslutning till 
området. För de närmsta angränsande enbostadshusen kommer förändringen främst märkas 
genom en mer omhändertagen miljö, men även ökad skuggning och insyn. Planförslaget 
bedöms utgöra en rimlig avvägning mellan de enskilda fastighetsägarna och det allmänna 
intresset att skapa nya bostäder som utnyttjar befintlig social och teknisk infrastruktur. 

Genom en tydlig uppdelning mellan allmän plats och kvartersmark skapas trygga och 
överblickbara miljöer.  

Bebyggelsen planeras uppföras med sadeltak och inredd vind. Takkupor medges därför i 
många lägen utöver högsta tillåtna byggnadshöjd. Takkupor medges generellt mot gårdarna. 
Byggnadshöjderna är tilltagna med marginal som medger stommar i trä, vilket kräver 
tjockare mellanbjälklag än konventionella betongbjälklag. Vindsvåningar avses normalt 
utförda som etagevåningar vilket innebär att hisstoppar inte behöver bryta takplanet. 

Utkragande balkong över allmän plats ska anordnas så att minst 4,6 meter fri höjd erhålls 
över körbana och 3,5 meter över övriga ytor.  

Natur, mark och vatten 
Grönstruktur – mark och vegetation 
Planförslaget kommer innebära en mer effektiv markanvändning där merparten av ytorna 
bebyggs med gator, torg eller underbyggda bostadsgårdar. I den centrala delen av plan-
området finns ett område som föreslås bli underbyggt eller hårdgjort. Detta område bör 
därför bör därför utnyttjas på bästa möjliga sätt för planteringar och dagvattenhantering. 

Naturmiljö 
Parkytan söder om Kvarnängsvägen avses utföras som en skötselintensiv park med stort 
inslag av blomsterprakt i planteringarna. Detaljplanen anger detta område om park  med 
kommunalt huvudmannaskap (PARK).  

Geotekniska förhållanden 
Rekommendationer för grundläggning baseras på utförda geotekniska undersökningar. 
Borrpunkterna är utspridda inom anvisat område för att kunna värdera och få en 
övergripande bild av jorddjupen i området.  

Området lämpas sig väl för byggnation av bostäder. Svagt sluttande och väldränerad 
markyta ger bra förutsättningar för både byggnation och boende.  

Hårdgjorda ytor kan anläggas utan restriktioner med hänsyn tagen till bergnivå, 
grundvattennivå samt förekommande jordarter och tjälfarlighetsklass.  
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För grundläggning av byggnader kommer det att krävas flera grundläggningsmetoder. I den 
norra och södra delen där bergnivån ligger högt eller i dagen kommer bergschakt att krävas 
och grundläggning utförs på berg.  

I den sydöstra delen där lös lera förekommer krävs grundläggning på plintar och/eller pålar 
nedförda ner till berg.  

Delområden mellan lera och berg kommer troligen att kräva kombinerad grundläggning på 
berg, packat krossmaterial och plintar/pålar.  

Underjordiska garage eller källare kan komma att kräva vattentät konstruktion. 

Hydrologiska förhållanden 
Dagvattenutredningen ska i det fortsatta planarbetet uppdateras utifrån störtregnskartering, 
föreslagen höjdsättning av planområdet och genomförd geoteknisk utredning, så att 
genomförbara dagvattenanläggningar som uppfyller kommunens krav kan säkerställas i 
detaljplanen.  

Lek och rekreation 
Bostadsnära lek ska anordnas på respektive bostadsgård. Förskolans lekyta avses vara till-
gänglig för boende och allmänhet utanför förskolans öppettider. Lekyta avgränsad med 
staket ska även anordnas på lämplig del av gångfartsgatan.  
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Bebyggelseområden 

 

Illustration med skuggning höst-/vårdagjämning klockan 15:00. 

Den norra delen (kvarter 1 och 2) ägs av Aros och den södra (kvarter 3 och 4) av Patriam. 
Bebyggelsen som föreslås är högst i väster mot Enebybergsvägen och som lägst i öst mot 
befintlig villabebyggelse. Kvarteren är huvudsakligen slutna mot omgivande gator, men 
innehåller släpp och portiker som släpper in ljus och underlättar för de boende att kunna ta 
del av både den privata och offentliga sidan. Inom kvarteren varierar skalan i höjdled, från 
fem till sju våningar ut mot Enebybergsvägen till mellan två till tre våningar inåt området i 
mötet med den befintliga villabebyggelsen i en till två våningar.  

Det föreslagna planmönstret skapar en följd av offentliga stadsrum. Stadsrummen är tydligt 
definierade, med en mindre skala mot gångfartsgatorna. En meter förgårdsmark planeras 
mot samtliga gator med undantag från Enebybergsvägen där fasad står i tomtgräns. 
Förgårdsmarken ska främst nyttjas för upphöjda regnbäddar och öppen dagvattenhantering. 
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Dessa planteringar markerar entréer och skapar buffertzoner mot privata uteplatser i 
markplan på de ställen där det är möjligt.  

I samtliga bostadshus (B) medges lokaler för verksamheter i bottenvåningen. Lokallägena 
koncentreras till torget, Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen, där minsta andel 
verksamhetslokaler i fasad regleras på plankartan.  

Kvarter 1 och 2 
Bebyggelsen delas in i trapphusenheter som varieras genom material- 
och fasadkomposition. Materialen utgörs av en gemensam palett baserad 
på tegel, trä och plåt. De flesta byggnaderna föreslås utföras med sadel-
tak längs omgivande gator. Mötet mellan taken i hörn artikuleras med 
släpp eller med platta tak för gröna terrasser som kompletterar dag-
vattenhanteringen som i övrigt sker på gårdar och på förgårdsmark. 
Husens fönstersättning föreslås vara rak och enkel, vilket bryts på 
synliga gavlar med en rikare variation. Byggnadsvolymer med längs-
gående balkonger och pelare som landar i mark visar upp det privata 
vardagslivet i gaturummet vilket kan stärka områdets identitet. 
Sockelvåningar som innehåller lokaler, bostadskomplement eller bostäder avses markeras i 
material som avviker något mot överliggande våningar genom t.ex. blankare fasad eller 
färgbrytning. Entréer föreslås ges en inbjudande och öppen utformning med glas, tydlig 
entrébelysning och orienterande grafik. Takkupor i olika storlek ger ytterligare variation och 
rytm. 

Kvarter 1 inrymmer tre föreslagna lokallägen. I nordvästra hörnet mot Enebybergsvägen-
Gamla Norrtäljevägen planeras en lokal för kommersiell verksamhet, vilket kan skapa ett 
aktivt hörn, som bidrar till att skapa ett flöde av fotgängare och cyklister. Ytterligare en 
verksamhetslokal, föreslås i hörnläge mot nordost vid infarten till den nya gångfartsgatan. 
Kvarterets sydvästra hörn får en lokal i två plan med möjlighet till restaurang- eller kafé-
verksamhet med uteservering som även tillåts på den parkliknande gångfartsgatan i söder-
läge. Förgårdsmarken mot Kvarnängsvägens nya förlängning utgörs av privata uteplatser. 
Enebybergsvägens bottenvåning innehåller entréer och bostadsgemensamma lokaler som 
cykelrum och miljörum.  
 
En del av kvarter 2 mot Gamla Norrtäljevägen kan utformas till förskola vid behov med yta 
för utevistelse på gården. 
 
Kvarterens planlösningar bygger på fyra grundtyper som varieras efter respektive läge inom 
kvarteren. 
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En möjlig utformning av kvarter 1 sett från Rosenvägen-Enebybergsvägen. 
 
 

 
En möjlig utformning av parkgatan mellan kvarter 1 och 3 sedd från Rosenvägen-Enebybergsvägen. 
 
  



DANDERYDS KOMMUN    22(36) 
Kommunledningskontoret  

Planbeskrivning   
Detaljplan för östra Eneby torg  

 

Kvarter 3-4 
Kvarteren föreslås möta Enebybergsvägens breda gaturum med den 
högsta bebyggelsen. Stadsgatans urbana kvaliteter stärks genom 
lokaler i bottenvåningarna. Mot torget föreslås lokaler införlivas med 
generös takhöjd och stora fönsterytor för att ge liv åt torgrummet. I 
söder mot Gethagsgatan skapas en mindre plats med respektavstånd 
till villorna i söder samt tillgänglig ramp till Enebybergsvägen. Där 
bostäder placeras i entrévåning placeras dessa något upphöjda från 
gata för att slippa besvärande insyn från gatan. 
 
Kvarterens volymer är indelade trapphusvis och skapar en rytm längs gatorna. Volymerna 
bryts upp genom volymskillnader och materialbyte. Upptill föreslås huskropparna avslutas 
med en rak, distinkt takfot. Byggnaderna föreslås huvudsakligen få sadeltak möjlighet till 
terrasser i vissa lägen.  
 
I de lägen lägenheter tillåts på nedre botten bör dessa vara upphöjda och ha förhöjd 
våningshöjd samt markeras enligt klassisk fasadindelning. Sockelvåningen är markerad med 
materialbyte eller mönsterskifte som växlar i samspel med kvarterets volymindelning.  
 

 
En möjlig utformning av kvarter 4 sett från Enebybergsvägen med flyttad busshållplats. 
 
Fasadmaterial och färg 
I kvarteren föreslås tre huvudsakliga fasadmaterial återkomma; tegel, sten och puts. 
Färgerna är naturnära i svart, ljusgrå och röda toner. Mönstersättning i fasad av tegel och 
sten bör utföras med stor omsorg för att få ut det mesta ut av materialen och uppnå en hög 
nivå på detaljering. Inspiration till mönstring med textila referenser har i arkitekternas 
förslag hämtats från historien, då det tidigare låg delvis verksamheter i det befintliga 
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beståndet på platsen. Kvarterets sockelvåning ska utföras väl omhändertagen med tåliga 
material som är vackra att se och vistas vid på nära håll, bl.a. natursten och tegel. Indragna 
balkonger och entréer föreslås kläs i trä, som ger en varm inbjudande känsla. 
 
Gårdarna 
Kvarterens gårdar är i förslaget utformade som halvprivata gårdar, belägna på en något 
upphöjd nivå från torget. En stor del av gårdarna bör planteras för ökad trivsel och biologisk 
mångfald; gräsyta med plats för lek, lök- och perennplanteringar samt buskar och mindre 
träd som rumsskapande element. Med portikerna och släppet i norr ges en upplevd närhet 
mellan gård och gata för de boende. Samtliga trapphus är genomgående och ger direkt-
kontakt med gården. Flertalet lägenheter har en mindre privat uteplats eller balkong som 
vetter mot gården.  
 
Förskola 
En förskola med fyra avdelningar planeras i kvarter 4 i bottenvåningen på bostadshuset vid 
gångfartsgatans vändplan. Förskolans yta för utevistelse kan fördelas på byggnadens norra 
sida, mot punkthuset, och mot gården i söder. Som nyckeltal för förskolan har 10 kvadrat-
meter per barn räknats och för utevistelsen ca 20 kvadratmeter per barn. En bestämmelse på 
plankartan reglerar detta förhållande. Vid behov kan verksamhetslokaler i anslutning till för-
skolans utevistelse konverteras till förskola för ytterligare ca två avdelningar. Förskola 
medges även i någon av de andra bostadskropparna inom kvarteret. Förskolans lokalisering 
och utformning ska utredas vidare under planskedet. 
 
Bostäder 
I kvarter 1 och 2 planeras sammanlagt ca 185 lägenheter och i kvarter 3 och 4 ca 240 lägen-
heter. Sammantaget omfattar projektet ca 425 lägenheter. Samtliga lägenheters planlösning 
uppfyller en god bostadsstandard, med tillgång till bra dagsljusförhållanden och tillgång till 
utevistelse. Lägenhetsfördelningen spänner från 1 – 5 rum och kök för att tilltala olika 
familjetyper, storlek på hushåll eller bakgrund och inkomst etc. 
 

Kvarter 1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 5 RoK 

      

1-2 
3-4 

29 % 
21 % 

30 % 
39 % 

18 % 
25 % 

21 % 
13 % 

3 % 
2 % 

Arbetsplatser 
Planområdet kan erbjuda nya arbetsplatser genom den förskola på minst 4 avdelningar och 
de lokaler som detaljplanen medger. I det förslag till bebyggelse som ligger till grund för 
detaljplanen finns 7 lokaler med en sammanlagd yta av ca 525 kvadratmeter. Verksamhets-
lokaler medges i bottenvåningen på samtliga bostadshus, men måste finnas mot torget, 
Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen i den omfattning som anges på plankartan.  

Service 
Inom området planeras en förskola med fyra avdelningar. Förskolan föreslås mot bakgrund 
av att befintliga förskolor i omgivningen inte kommer kunna tillgodose behovet av  
förskoleplatser när hela området är utbyggt med ca 425 lägenheter.  

I övriga lokaler kan till exempel restauranger, kaféer eller detaljhandel etableras. 
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Trafik och kommunikationer 
En trafikutredning har tagits fram som underlag för detaljplanen (Tyréns 2017) som både 
inventerar befintlig trafiksituation för samtliga trafikslag och beskriver påverkan efter 
genomförande enligt förslagen utformning.  

Trafikförsörjningen av de nya kvarteren sker via de nya gångfartsgatorna, Enebybergsvägen, 
och Gamla Norrtäljevägen för att påverka villagatorna i minsta möjliga mån.  

Detaljplanens trafikalstring beräknas utifrån en framtagen färdmedelsfördelning som innebär 
en relativt jämn fördelning mellan gång- och cykel, kollektivtrafik och bil. Den planerade 
bebyggelsen kommer uppskattningsvis att ge ett tillskott på ca 1 600 bilresor per dygn, 
ungefär lika många resor beräknas ske med kollektivtrafik, ca 1 400 resor beräknas ske till 
fots eller med cykel. 

För att skapa en bättre trafiksituation för samtliga trafikslag kommer Enebybergsvägen 
byggas om i samband med att kvarteren och gatorna byggs. 

Trafik 
Ny tillkommande trafik kommer att fördelas på Enebybergsvägen och Gamla Norrtälje-
vägen. Trafikalstringen innebär en ökning av trafiken på upp till 11 % respektive 17 % på 
Gamla Norrtäljevägen (Tyréns 2017). 

Enligt tidigare utredning (Atkins 2012) finns, ett utrymme för en trafikökning på 15 - 30 % 
under maxtimmen beräknat på 2012 års högre trafikmängder. Kapacitetsanalys har gjorts av 
korsningen Enebybergsvägen - Gamla Norrtäljevägen vilken inte visar på några kapacitets-
problem i en framtida situation (Tyréns 2016).  

 

Översiktsbild från gestaltningsprogram för allmän plats (WSP 2017). 

Torg 
Med ett nytt torg i Enebyberg skapas plats för vistelse, möten, sittplatser och vegetation. 
Torget föreslås vara allmänt och med kommunalt huvudmannaskap. Torget är tänkt att 
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förstärka de befintliga vistelseytorna utomhus i centrala Enebyberg genom en upphöjd 
passage på Enebybergsvägen, till det befintliga torget. För att material ska vara långsiktigt 
hållbart och anpassad för platsen föreslås markmaterialet bestå av natursten, förslagsvis lagt 
i ett mönster. Det bidrar även till en känsla av omsorg för platsen.  

Torget föreslås ha en urban karaktär som knyter an till nya Enebybergsvägen. En mångfald 
av entréer till angränsande byggnader eftersträvas. Ett möjligt sätt att avleda trafikbuller är 
att använda vatten på torget. Torget ska även förses med träd och fast möblering men så att 
plats finns för marknad och torghandel. Torgytan bör avskiljas från gångfartsgatans 
vändplan 

Östra Eneby torg med koppling över Enebybergsvägen till Eneby torg. 

Gator 
Enebybergsvägen 
Enebybergsvägen kommer justeras i sin utformning dels för att minska genomfartstrafiken, 
dels för att främja kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt för att kunna få grönare gatu-
rum och skapa bättre dagvattenhantering. Åtgärder på Enebybergsvägen ska främja en triv-
sam och mer trafiksäker gatumiljö samtidigt som genomfartstrafik begränsas. Vissa av dessa 
åtgärder är redan genomförda på andra delar av Enebybergsvägen. I korsningen med Gamla 
Norrtäljevägen illustreras en cirkulationsplats för att säkerställa att tillräcklig plats finns om 
en sådan korsningslösning kommer krävas. Projektet kan genomföras med befintlig korsning 
efter mindre åtgärder. 
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Enebybergsvägen 22 m byggs om med gatuträd, regionalt cykelstråk och angöringszon. 

Gamla Norrtäljevägen 
Gamla Norrtäljevägen utformas med en dubbelriktad gång- och cykelbana på norra sidan 
samt en gångbana utmed södra sidan mot nya bebyggelsen. Befintlig trädrad på norra sidan 
kompletteras och knyts ihop med den historiska lindallén väster om Enebybergsvägen. 

Gångfartsgator 
Gatorna inom planområdet utformas som gångfartsgator med stort inslag av grönska. 
Utformningen ger fordonstrafiken tillträde på gåendes villkor. Hastigheterna dämpas genom 
återkommande brutna siktlinjer, svängande körbana, trädplantering och andra hinder. 
Genom att avdela gatans ena sida genom plantering och möblering blir den en fredad zon 
där motorfordon inte kan köra in. Ingen zonering görs i markbeläggning som visar var 
bilister ska köra, utan markbeläggningen ska tydligt visa att hela gatan tillhör fotgängare. 
Förgårdsmark mot gata ska primärt användas för anläggande av upphöjda regnbäddar för 
öppen dagvattenhantering. 

 

Gångfartsgata 12 m (gaturum 14 m inkl 1 m förgårdsmark på vardera sida). 

Gethagsvägen 
Gethagsvägen kompletteras med en vändplan som dimensioneras för sopbil. I anslutningen 
mellan Enebybergsvägen och Gethagsvägen ersätts befintlig ramp med en mindre brant. Nya 
träd planteras mellan husen och vändplanen. För att uppnå en tillgänglig angöring till 
bostadshusen längs Enebybergsvägen i kvarter 4 kan angöring ske från vändplanen på 
Gethagsvägen. 
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Gång- och cykelvägar 
Ett regionalt cykelstråk planeras anläggas, i en första etapp, på östra sidan av Enebybergs-
vägen mellan Svampvägen och Gamla Norrtäljevägen. En ny cykelväg planeras även utmed 
Björkvägen mellan Enebybergsvägen och Österängsvägen. 

Parkering 
För att erbjuda de framtida invånarna en god mobilitet utan att vara onödigt beroende av bil 
behöver attraktiva alternativ finnas. Cykelparkering är mest attraktiv om den anordnas inom-
hus i anslutning till bostadsentréerna. Övrig cykelparkering kan finnas i andra förrådsut-
rymmen, eller väderskyddade på gårdarna. Till en lägenhet ska det finnas tre cykelplatser, 
det vill säga ett p-tal för cykel på 3,0. För bilparkering ska underjordiska garage anordnas i 
tillräcklig omfattning. P-talet för området i sin helhet föreslås vara ungefär 0,7 med hänsyn 
till läget i kommunen och tillgången till service, cykelstråk och allmänna kommunikationer. 
Om exploatörerna vidtar ambitiösa mobilitetsåtgärder kan parkeringstalet minskas något. 
Parkeringsfrågan kommer utredas vidare i planskedet. 

Förslaget redovisar fyra parkeringsgarage med infarter från nya gångfartsgatan samt mot 
Gamla Norrtäljevägen. 

Längs Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen kommer gatorna byggas om med 
angöringsfickor. Syftet med dessa är primärt att möjliggöra korttidsparkering för besökare 
till lokaler, varuleveranser till dessa samt för sopbilens angöring. Särskild parkeringsplats 
för rörelsehindrade ska utföras i parkeringsgaraget.  

Kollektivtrafik 
Busshållplats för norrgående trafik föreslås flyttas 150 meter söderut i höjd med den 
befintliga för södergående trafik. För resenärer som cyklar till busshållplatsen är det en 
kvalitet att hållplatserna i respektive riktning ligger nära varandra.  

Gamla Norrtäljevägen trafikeras inte av buss idag, men planförslaget försvårar inte framtida 
eventuell busstrafik. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
En va-plan har tagits fram av exploatören (ÅF 2017). Planen kommer till slutsatsen att 
befintligt ledningsnät har tillräcklig kapacitet för att den föreslagna bebyggelsen  ska kunna 
försörjas utan särskild ombyggnad under förutsättning att anslutningspunkterna sprids enligt 
förslaget. Några ledningar behöver rivas i samband med utbyggnaden.   

Dagvatten 
Dagvatten ska renas, fördröjas och infiltreras inom respektive fastighet och inom 
vägområdet. Allt takvatten och dagvatten från hårdgjorda ytor ska ledas till 
dagvattenanläggningar innan det får ledas till kommunens ledningsnät för dagvatten. 

Inom bebyggd fastighetsmark ska överskott av dräneringsvatten och vatten från grönytor 
ledas till kommunens förbindelsepunkt för dagvatten. 

Inom allmän platsmark ska vatten som markytan inte tar emot ledas till den allmänna 
dagvattenanläggningen. 
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En dagvattenutredning (Geosigma 2017) har gjorts för planområdet, med undantag av 
Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen. Den dimensionerande utjämningsvolymen 
som har beräknats är den volym dagvatten som bör fördröjas inom utredningsområdet för att 
få ett maxutsläpp av dagvatten som inte överstiger beräknade dagvattenflöden för befintlig 
markanvändning.  

Kvarter 1 och 2 (va-planens besiffring) 
Dimensionerande volym är 68 m3 beräknat med ett max utsläpp på 150 liter/sekund till det 
kommunala dagvattensystemet, vilket innebär en minskning av det dimensionerade utflödet 
för samma område med befintlig markanvändning.  

Kvarter 3 och 4 (va-planens besiffring) 
Dimensionerande volym är 98 m3 beräknat med ett max utsläpp på 180 liter/sekund till det 
kommunala dagvattensystemet, vilket innebär en minskning av det dimensionerade utflödet 
för samma område med befintlig markanvändning. Den totala fördröjningsvolymen för 
makadammagasin bör vara cirka 310 m3 för att kunna fördröja de dimensionerande flödena. 

Dagens markanvändning medför att gränsvärdena för dagvatten, nivå 2M, för bly och 
suspenderad substans överskrids enligt beräkningarna för hela planområdet. Förorenings-
halterna jämförs med RTK:s riktvärden (Region- och trafikplanekontoret, 2009), nivå 2M. 
Föroreningshalterna för den planerade markanvändningen underskrider samtliga riktvärden, 
nivå 2M. Däremot ökar halterna jämfört med dagens markanvändning för kväve, kadmium 
och nickel om inga reningsinsatser för dagvattnet införs. Med föreslagen rening minskar 
dock halterna för samtliga ämnen jämfört med dagens nivåer. 

I det fortsatta planarbetet behöver dagvattenutredningen kompletteras så att föreslagen 
höjdsättning av gårdar och gator analyseras, genomförd geoteknisk utredning utgör underlag 
och störtregnskartering tydligare redovisas, samt placering av fördröjningsmagasin utgår 
från föreslagen fastighetsindelning.  

Värme 
Uppvärmningssätt för den planerade bebyggelsen kommer bestämmas i ett senare skede. 

El 
Kapacitet i elnätet kommer utredas i det fortsatta planarbetet. 

Elektronisk kommunikation 
De högre av de byggnader som planeras kommer vara lämpliga för placering av antenner för 
mobilkommunikation. Detta kan regleras i separata avtal mellan exploatören och 
mobiltelefonioperatörerna. 

Tillgänglighet 
Entréer och allmänna platser ska utformas tillgängliga för funktionshindrade enligt gällande 
regelverk. Inom området finns inga större nivåskillnader och förutsättningarna för en god 
tillgänglighet är därför goda. Rampkopplingen mellan Gethagsvägen och östra sidan av 
Enebybergsvägen behöver utformas med särskild hänsyn till tillgängligheten så att den blir 
bättre än idag. 
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Trygghet 
Tryggheten i planområdet bedöms bli god med allmän plats utformad med stor hänsyn till 
den sociala funktionen och trafikmiljöer med fokus på trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
Bottenvåningarna har förutsättningar för att bli aktiva med entrétäthet och utblickar. 
Stadsstrukturen bygger på en tydlig uppdelning mellan offentliga stadsrum och halvprivata 
gårdar. 

Hälsa och säkerhet 
Klimat 
Konsekvenserna vid störtregn behöver utredas vidare i det fortsatta planarbetet för att 
säkerställa att tillfälliga översvämningar kan uppstå vid extremregn utan att betydande 
skador uppstår på den bebyggda miljö. 

Radon 
Delar av området omfattas av sk högriskområden för radon i kontaktzonen till lera och jord.  

Markföroreningar 
Utifrån resultaten av utförd undersökning är föroreningssituationen inom området generellt 
låg. Påträffad förorening bör undersökas vidare i exploatering för att säkerställa att inga 
risker föreligger för människors hälsa eller för miljön vid en ändring av markanvändningen. 

Buller 
För detaljplanen gäller Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Samtliga bostadsrum i en bostad får högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid 
bostadsbyggnads fasad eller, 
om så inte är möjligt minst hälften av bostadsrummen i varje bostad får högst 55 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad nattetid 
(frifältsvärden). Bostäder om högst 35 m2 får ha högst 60 dBA dygnsekvivalent ljudnivå 
(frifältsvärde) vid fasad.  

Ljudnivån på minst en uteplats (per enskild bostad eller gemensam) inte överskrider 50 dBA 
dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå får överskridas 
med högst 10 dBA fem gånger per timme kl. 06.00-22.00.  
En översiktlig bullerutredning har tagits fram för området som visar att med rätt utformning 
finns förutsättningar för att bostäderna kan uppfylla förordningens krav. 

De planerade bostadshusen utsätts för buller från trafiken på Enebybergsvägen och Gamla 
Norrtäljevägen samt ljud från lekande barn etc. Vid fasaderna mot Enebybergsvägen blir 
ekvivalentnivån upp mot 65 dB(A) och mot Gamla Norrtäljevägen upp mot 60 dB(A). Stor 
hänsyn har tagits till trafikbullret vid utformningen av byggnaderna och med skisserad 
lägenhetsutformning samt vissa bullerdämpande åtgärder kan bostäder med hög ljudkvalitet 
byggas.  

Cirka hälften av lägenheterna får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå utanför alla bostadsrum. 
Övriga lägenheter får högst 55 dB(A) ekvivalentnivå och 70 dB(A) maximalnivå utanför 
minst hälften av bostadsrummen.  
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Alla lägenheter har tillgång till gemensam uteplats och större gård med högst 70 dB(A) 
maximal och 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå. Gemensam uteplats med högst 70 dB(A) 
maximal och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå kan skapas på gården. Denna uteplats behöver 
troligen tak med ljudabsorbent för att avskärma bullerregnet.  

Ljudkvalitetsindex för projektet kan bli 2,0 om förstärkt trafikbullerisolering väljs. Index är 
betydligt högre än minimikravet 1,0 och bostäder med mycket god ljudkvalitet kan byggas.  

Väljs minimikraven enligt BBR blir ljudkvalitetsindex 1,0. 
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Avfall 
Sophantering ska lösas inom respektive fastighet eller som gemensamhetsanläggning. 

Angöringsplatserna längs Enebybergsvägen och gångfartsgatorna inom området är tänkta att 
fungera som uppställningsplatser för sopbil vid hämtning. Det kommer att vara möjligt att 
vända med sopbil på gångfartsgatan vid nya torget. Gethagsvägen kommer förses med 
vändplan för sopbil vilket underlättar för hämtning från befintliga bostäder längs gatan 
väster om Västerängsvägen. 

Brand  
Bebyggelsen i hela området planeras utfört med Tr2-trapphus, med undantag av de lägsta 
byggnaderna i kvarter 2. I anslutning till dessa finns möjlighet till uppställningsplats för 
räddningstjänstens fordon (5 x 11 meter) och steguppställningsplatser för bärbar stege på ett 
avstånd av 25 respektive 30 meter. Tillgången på brandvatten i vattenpost ska utredas i det 
fortsatta planarbetet.  

 
Utrymningsvägar för kvarter 1 och 2, respektive 3 och 4. 
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Skuggning 

 Vintersolstånd            09:00  12:00                          15:00                                                     18:00  

Vintersolstånd            09:00  12:00                           15:00                 18:00  

Vår-/höstdagjämning        09:00  12:00                            15:00                   18:00  

Sommarsolstånd           09:00  12:00                              15:00                   18:00  

Sommarsolstånd            09:00  12:00                          15:00                                                     18:00  

Vår-/höstdagjämning        09:00  12:00                          15:00                                                    18:00  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Organisatoriska frågor 
Förvaltarskap och ansvarfördelning 
Kommunen är ansvarig förvaltare för allmänna platser inom planområdet. Kommunen 
ansvarar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av vatten- och avlopps-
anläggningar inom allmän platsmark.  

Fastighetsägarna inom planområdet ansvarar för anläggande och framtida drift av s k servis-
ledningar (enskild ledning in till egna byggnader), grönytor m m. Anläggningar på kvarters-
mark, som är till nytta för flera fastigheter, kan inrättas som gemensamhetsanläggningar.  

Byggnadsnämnden ansvarar för den formella hanteringen av detaljplanen. Fastighetsägarna 
inom planområdet svarar för planens genomförande. 

Avtal 
Principöverenskommelser har inför planarbetets påbörjande träffats mellan Danderyds 
kommun och fastighetsägarna inom planområdet (fortsättningsvis benämnda exploatörerna) 
för att reglera bl a kostnaden för upprättandet av detaljplanen och för att klargöra övrig över-
gripande ansvars- och kostnadsfördelning för planering och genomförande av den nya 
detaljplanen. 

Detaljplanens genomförande ska regleras i exploateringsavtal mellan Danderyds kommun 
och exploatörerna. Av exploatörerna godkända avtal bör träffas innan detaljplanens 
granskningsskede och undertecknade avtal ska föreläggas kommunfullmäktige samtidigt 
som detaljplaneförslaget läggs fram för antagande. Avtalen följer upp tidigare träffade 
principöverenskommelser och ska bl a reglera fastighetsbildning och upplåtelse av mark 
samt övriga frågor med anledning av detaljplanens genomförande. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Planförslaget innebär att befintliga fastigheter inom planområdet kan ombildas i enlighet 
med planförslaget, i nya fastigheter för bostadsändamål, centrumändamål, förskola och för 
allmänna platser – gata, park och torg. Markregleringar skall ske mellan exploatörerna och 
kommunen inom planområdet i erforderlig omfattning för att möjliggöra fastighetsbildning i 
enlighet med planförslaget. 

Exploatörerna ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning.  

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Bildande av gemensamhetsanläggningar kan komma att bli aktuellt inom planområdet, 
exempelvis för hantering av parkering för de nya bostäderna i bostadsbyggnadernas under-
jordsgarage. 

Ledningsrätter finns för allmänna vatten- och avloppsledningar, vilka behöver omprövas i 
samband med att ledningarna i området läggs om. 
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Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
Inför de utbyggnader som planeras inom planområdet kommer kompletterande geotekniska 
fältundersökningar att behövas. Det är lämpligt att kontrollera om problem med förorenade 
jordar kan förekomma. Före detaljprojektering av fastigheterna inom planområdet bör en 
detaljerad geoteknisk undersökning göras. Den ska också innehålla förslag på hur dagvattnet 
ska renas och fördröjas på fastigheterna eller intilliggande naturmark. 

Tekniska anläggningar 
Vägar 
Tillfart till området kommer i huvudsak att ske norrifrån genom ny gata från gamla 
Norrtäljevägen. 

Vatten- och avlopp 
Befintliga kommunala VA-anläggningar har kapacitet för exploateringen. Kommunens VA-
avdelning bestämmer förbindelsepunkterna för ren-, spill och dagvatten efter samråd med 
exploatörerna. 

Dricksvatten- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät. Avloppsnätet inom 
kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och 
dräneringsvatten respektive spillvatten. Anslutning till befintlig dagvattenledning och 
eventuell omläggning av dagvattenledningar på kvartersmark, som krävs på grund av ut-
byggnaderna, ska ske på exploatörernas bekostnad. Dag- och dräneringsvattnet ska i första 
hand tas om hand lokalt genom fördröjning och avledas till allmän dagvattenledning eller 
diken.  

El och tele 
Planområdet ansluts till redan befintligt nät för el och tele. 

Dokumentation och kontroll 
Respektive fastighetsägare upprättar kontrollprogram för exploateringens kvalitetssäkring. 
Väg- och VA-anslutningar till allmänna anläggningar ska dokumenteras i enlighet med 
tekniska kontorets föreskrifter.  

En markplaneringsritning ska lämnas in i samband med bygglovsansökan. 

En etableringsplan som redovisar hur den befintliga vegetationen ska skyddas under bygg-
tiden inlämnas i samband med byggnationen. 

Skyltprogram för fastigheten ska redovisas vid bygglovsprövning. 

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark inom planområdet. Kostnader hän-
förliga till utbyggnaden regleras i exploateringsavtal enligt ovan och fördelas mellan 
kommunen och exploatörerna inom planområdet i förhållande till respektive parts nytta av 
den nya planen.  
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Detaljplanekostnader 
Plankostnadsavtal ska upprättas före planens antagande varför planavgift enligt taxa inte tas 
ut. 

Avgifter och taxor 
Vatten- och avlopp 
Avgifter för vatten och avlopp tas ut enligt kommunens taxa.  

Bygglov, bygganmälan 
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens 
verksamhet.  

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning och fastighets-
reglering erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under genom-
förandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att bygga i enlighet med planen. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan ändras eller upp-
hävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Fastighetsplan/tomtindelning 
Gällande fastighetsplaner:  

Klövern 7, 13, 14 och 15: 0162-P83/0704 från 1983. 
Klövern 10: 0162-DAT13/1945 från 1945. 
Klövern 11: 0162-DAT7/1965 från 1965. 
Rödbetan 1: 0162-P83/0621 från 1983. 
Snödroppen 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11: 0162-DAT8/1933 från 1933 (senast ajourförd 1983). 
Snödroppen 10 och 12: 0162-P83/0905/2 från 1983. 
Snödroppen 13, 14, 15 och 16: 0162-DAT7/1964 från 1963. 

Fastighetsplaner/tomtindelningar upphävs i berörda delar i och med att denna plan antas och 
beslutet vinner laga kraft.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Jan Hessel, huvudprojektledare / exploateringsstrateg 
Jonas Carlsson, delprojektledare detaljplan / planarkitekt 
Jonas Frejd, Anläggningsavdelningen / trafikplanerare 
Carina Asp, VA-enheten, VA-ingenjör 
Marianne Holgersson, Park & natur 
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