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Förslag till detaljplan fiir del av Margreteborg, Helenelund, D-097-01

HANDLINGAR

Plankarta i skala 1:1000
Bestiimmelser
Denna beskrivning
Genomf tirandeb eskrivning
Illustrationer
F asti ghets ft irteclcring

Dessutom firurs ftiljande handlingar tillgåingliga:

Förslag till ftirdupad översiktsplan fiir Margreteborg, november 1995,
samt samrådsredogörelse till denna.
Preliminåir miljökonsekvensbedömning (NU«g).
Lokalisering av bebyggelse, prioriteringar och motiv, Sollentuna parker, maj
1997.
Margreteborg, Disposition av natur- och kulturresurser
Historik och kulturmiljövåirdering infiir margreteborgsexploateringen,
Kultur och fritid, 1994.
Trafi.kanalys, februari 1997, samt kiinslighetsanalys fiir trafiken på det
övergripande vägnätet, apil 1997 .

Översiktlig bullerstudie, Ingemanssons 1997 -05-12,
Översiktlig geouhedning och markundersökning, ftirhandsredovisning
t997-07-08.
Befolkningsprognoser fiir Margreteborg, Inregia, augusti 1997 .

PLANENS SYFTE

De biirande id6erna ftir Margreteborg 2ir att

. skapa en levande social miljö,

. ftilja trädgårdsstadens principer,

. bygga upp stadsdelen kring ett centralt park- och landskapsrum,

. anpassa stadsdelen till områdets kulturviirden, Nationalstadsparken och

regionens gröna kilar
o kretsloppsanpassa stadsdelen
. skapa ftirutsättningar ftir ett lågtbilbehov och ftir en god kollektivtrafik,
. blanda arbetsplatser och bostäder, samt utnyttja Margreteborgs strate-

giska läge i regionen.
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Kommunstyrelsen har dessutom gjort ftiljande uttalande:

"Kommunstyrelsen vill särskilt framhålla att den politiska ambitionen med
Margreteborg tir att ftirsöka skapa en tilltalande bebyggelse som iir anpassad
till omgivande befintlig bebyggelse och som iir i balans med naturen och
friluftslivet. Vi vill dlirför att trädgårdsstadens principer skall vara vägle-
dande nlir det gäller omfattning och kvalitet. Trädgårdsstadens kvaliteter iir
ftjr oss den måttfulla skalan i helheten och i den enskilda byggnadskroppens
volymer och proportioner. Där inryms trivsamma trädgårdar och tydliga
gaturum med ett rikt innehåll som ger forutsättningar ftir ett mångsidigt
socialt liv. En langtgående integration av bostäder, arbetsplatser och service
2ir också eftersträvansviirt.
Andra centrala kvalit6er som efterfrågas och skall tillgodoses åir grönska och
vattenkontakt. I Margreteborg iir diirftir viirnandet om en &sgn1rg,z** och

&rSåärkta"slr-äk*U,1"-mot grönkilarna av stor vikt ftir oss att siikerställa i den
fortsatta planeringer. LTtäräUä; befintliga träd hanteras varsamt och endast
tas bort på de ställen det är oundgåingligen nödvlindigt. Vi vill också verka
ftir och stödja ett resurssnålt och naturanpassat byggande. Vi vill verka ftir
ett langtgående kretsloppstiinkande med dess krav på miljöhiinsyn, ekotek-
nik och ftiriindrade livsstilar....."

PLANDATA

Planområdet sträcker sig fran europaväg 4 i väster till Edsviken i öster och
fran griinsen mot Solna stad och Solna Polishögskola i söder till iingarna sö-
der om Tegelhagen i norr. Området omfattar knappt 8 Ha. Nedanstående
skiss visar övergripande avgriinsningen av planområdet. Söder om planom-
rådet vid finns ftir , lnom

lokaladenna etapp det vara att uppftira en eventuell
eller regionalatä9.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer, program
Huvuddelen av det område, som benämns Margreteborg, ftirvärvades av
kommunen från staten 1989. Vissa delar av området anges i kommunplanen
från 1988 som mcijliga utbyggnadsområden ftjr bostäder och arbetsplatser,
medan andra delar anges som viktiga att bevara. I det program ftjr en ftir-
djupning av översiktsplanen ftir Margreteborg, som senare togs fram och re-
sulterade i ett samråd under 1993, ftjreslogs bebyggelse på delar av de, en-
ligt kommunplanen, bevarandevåirda ytorna. I regionplanen anges Margrete-
borg som ett ltimpligt utvecklingsområde.

Förslaget till program betonade behovet av en långsiktigt biirkraftig ufveck-
ling, en god kollektivtrafikftirsörjning, en gestalfrring av bebyggelsen med
den nordiska småstaden som ftjrebild och ftirbättrade samband inom region-
delen.

Under perioden november 1995 till mars 1996 bedrevs samråd kring ett ftjr-
slag till ftirdjupning av Kommunplanen ftir Margreteborg. En samrådsredo-
görelse upprättades (biiaga) och behandlades av kommunstyreisen 1996-08-
15, §1.55. Vid samma tiliftille beslutade kommunstyrelsen bl a att uppdra åt
samhällsbyggnadsnlimnden att upprätta detaljplaner ftir huluddelen av
Margreteborg. Avsikten iir att inarbeta de strategiska delarna av fiirslaget ti1l
ftirdjupad översiktsplan ftir Margreteborg i den översyn av kommunplanen
som pågår. Förslaget till ny kommunplan ställs ut ftjr granskning under
hösten 1997 med vilken ftireliggande ftirslag till detaljplan bedöms vara ftjr-
enlig. De samråd som skett i arbetet med ftirslaget till ftirdjupad översilcts-
plan ftir Margreteborg bedöms innebåira att plan- och bygglagens l«av på
programsamråd har uppffllts.

Detaljplaner
S amhällsbyggnadsniimnden godkiin de I 9 9 6 - l I - 1 9 direktiv ftjr detalj plane -

läggning av huwddelen av Margreteborg.

För större delen av planområdet saknas detaljplan. Kvarteret Herrgården, vid
Silverdals gård, omfattas av en såirskild detaljplan som delvis påverkas av
ftireliggande ftirslag till detaljplan. Likaså påverkas delar av den detaljplan
som omfattar Silverdals kyrkogård.

Övriga beslut

f Utmea Edsviken råder strandskydd enligt naturvårdslagen.

Kommunfullmåiktige godkiinde 1996-08-26, §99, ett avtal med SKANSKA/
/Windborne, som berör ca en f ärdedel av den planerade byggnadsvolymen i
Margreteborg. Avtalet syftar till att skapa en inlernation-Ell forskningspark
(SESP) i Margreteborg.
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r,ÖnuTsÅTTNINGAR oCH FÖRÄNDRINGAR

Natur
Sett utifran de biologiska fcirutsäthringarna är Margreteborg och Tegelhagen
en fortsättning på Nationalstadsparkens struktur och kvaliteter. Nyckelom-
råden ftir biologisk mangfald iir lundområdena, strandzonen och de våt-
marksområden som fortfarande iir intakta. Gransko gsområdenas b etydels e
ftir biologisk mångfald bedöms vara mindre men inte oväsentliga. Kopp-
lingen till Järva grönkil och LindölRösjö grönkil bedöms, med de kunskaper
som finns idag om spridningsbiologi och populationsdynamik, vara betyd-
ligt svagare ?in med Nationalstadsparken. För att upprätthålla den biologiska
mangfalden inom stadsdelen iir det nödviindigt att dalgangen, det ftireslagna
parkstråket, restaureras.

Det centrala parkstråket.

Rekreation

Strövområdena söder om Tegelhagen bedöms i ftirsta hand utnyttjas av niir-
boende. På senare tid har tillgiingligheten ökat till Ulriksdal och National-
stadsparken fran Margreteborgsområdet vilket i sin tur har medftirt ökad
gang- och cykeltrafiken. D2irftir innehåller detaljplanen anvisningar ftjr en
stig utmed stranden mellan Kasbytorp och Rådan. Kasbytorp, som åir beläget
norr om planområdet, har {tirviirvats av kommunen, vilket bör innebiira att
strandzonen blir mer tillgtinglig ftir allmiinheten. Mellan Kasbytorp och Rå-
dan finns dessutom möjlighet till naturbad. Således bedöms det inte ftire-
ligga någon konflikt mellan planutformningen och rådande strands§dd.

Bryggan nedanftir Rådan utgör Margreteborgs entr6 från vattnet och möjlig-
gör ftir bätar att lägga till.

B efintli gt kolonilottsområde utrye-d Tegelhagsvägen ftireslås bef?istas i
detaljplanen.
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Bebyggelseområden (boende, verksamheter, skola, service)

Totalt medger planftirslag et 57 .200 *' byggrrudsarea, exklusive Rådan.

Huvuddelen av bebyggelsen fär uppftiras l-hggsl!*v,gy11i*Cg. I de buller-
störda lägena i väster och i den södra kanten av det centrala parkrummet, där

bebyggelsen kan {ä stöd av de höga kullarna i anslutning till kommungrän-
sen, medges tre våningar. Detta innebär att sammanlagt cirka 125.000 m2

bruttoarea ryms inom planområdet. Eftersom planbestiimmelserna medger
en relativt flexibel anviindning av kvartersmarken går det inte att entydigt
säga hur bruttoarean ftirdelas mellan boende och verksamheter. Sannolikt
kan ca 70.000 *' b*tto*ea komma att utgöra bostäder vilket kan motsvarar

cirka 700 lägenheter. Med denna utgangspunkt har befolkningsprognoser
utftirts, som visar att med en jlimn utbyggnad under 10 år kommer befolk-
ningen att som mest uppgå tiil ca 1700 inv.

Med hiinsyn framftirallt till de bullerstömingar som området drabbas av från
jlimvägstrafik och biltrafik lokaliseras den övervägande delen av bostäderna
till nedanstående delar av planområdet.

Den övervägande delen av arbetsplatsema lokaliseras till nedanstående

delar.

bo0
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De geoutredningar och markundersökningar som har utfrirts visar att dal-
gången inom planområdet består av leratill ett djup om som mest över 6
meter. Detta innebiir att det måste ske pålning vid grundläggningen av delar
av den ftireslagna bebyggelsen inom planområdet.

Huvuddelen av ar len såväl norr som
södra

som
den norra

mot söder

Söder om det centrala parkstråket ligger kvarter grupperade på sluttningarrta
till kullen vid Lillstugan.

Utmed den nya gatan, Rådanvägen, som placerats mot höjderna, vilka av-
griinsar planområdet i söder, ligger kvarter ftir verksamheter och publika ak-
tiviteter. Eftersom dessa kvarter skuggas av terr?ingen 2ir de i huvudsak
oltimpliga ftjr bostäder.

Margreteborg skall utformas utifran trädgårdsstadens principer, vilket inne-
biir:

o Lågskalig bebyggelse i i-3 våningar.
o Alla hus har en egen trädgård med plats ftir odling.
o En stor gemensam park som centralpunkt - inte ett torg.
o En stadsstruktur efter den traditionella stadens principer med vackra

sammanhållande gator inramade av hus och grönska (klippta häckar).
o Alla ytor iir omhiindertagna och gestaltade, de har en mening. Inga im-

pediment finns.

Kvarteren
Trädgårdsstadens principer innebiir ftir Margreteborg att huvuddelen av be-

byggelsen uppftirs i högst två våningar. I de västra delarna dåir bebyggelsen
bildar front mot Sollentunavägen och jilrnvägen tillåts bebyggelsen vara tre
våningar. Likaså tillåts tre våningar i verksamhetskvarteren söder om det

centrala parkrummet diir terriingen ger stöd fiir en högre bebyggelse.

Huvudbyggnaderna skall placeras i griins mot gata, vilket skapar gårdar med

samlad grönska, odlingar, samt mindre parkeringsytor och uthus. Endast un-

dantagsvis bedöms det vara möjligt att behålla befintlig vegetation inom
kvarteren.

I de kuperade delama skall byggnaderna ftirses med socklar eller souter-

rängvåningar ftir att ta upp höjdskillnader. Byggnader intill varandra får ha

olika höjder. De fär dessutom placeras såväl med gavel som med langsida

mot gata. Tak på samtliga byggirader skall beläggas med lertegel eller röd
falsad stålplåt, ftir att skapa en sammanhåilen miljö. Planen medger varie-
rade taklutningar.

i
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områden ft)r Margreteborgs vattenhantering. I enlighet
principer är parkrummet Margreteborgs centrala strak. Dåirftir kan och skall
de byggnader som har stor gemensam betydelse placeras i eller intill par-
kerna.

Bebyggelsens möte med parkstråket skall ftir att tydliggöra parken utgöras
av "kajer". I den norra delen av parkstråket möter kajerna bäckar och dam-
mar, vilket ytterligare bidrar till att definiera parken. I parkstråkets södra del
möter kajerna gräsytor.

Parkstråket varierar i bredd och karaktåir. I vissa delar utgörs parkstr'åket av
större ytor ftir fri vistelse ftir att i andra delar endast utgöras av smala plante-
rade stråk. I andra delar innehåller parkshåket i form av bäckar
dammar och våtmark. Vattenytomas utbredning kommer att vanera
vattentillgången. Det iir diirftir viktigt att det inom parkstråket finns ytor som
tål att ibland vara vattenffllda och ibland torra. Dåir bäckarna och därmed
parkstråket måste korsas skall detta ske med mindre broar for att manifestera
stråkets kontinuitet fran Silverdal via Rådan ner till Edsviken.

Gator och trafik
I trädgårdsstaden iir gatunätets och gatornas utformning av stor betydelse.
För att skapa en så störningsfri miljö som möjligt inom Margreteborg (och
Tegelhagen) 2ir det viktigt att ftira genomfartstrafiken vid sidan av området
och ut på motorvägen, E4. Diirftr bygger planftirslaget på att Sollentunavä-
ge,p flytt-4s väster ut till ett läge intill jiimvägen. Eftersom det är önskviirt
med en anslutning tiil motorvägen krävs att Sollentunvägen i det nya läget
lyfts så högt att det går att komma över jtirnvägen fram till Silverdals tra-
fikplats Den S kommer

södra För att
denna punkt bör den utformas som cirkulationsplats från vilken det går att ffi
en utblick över den nya bebyggelsen och det centrala parkstråket. Detta in-
nebiir att entr6n även kommer att utgöra fond ftir stråket, vilket ställer krav
på fondens utformning.

Den genomgående gång- och cykelvägen till Solna skall flytas till ett läge
huvudsakligen parallellt med den nya sträckningen av Sollentunavägen.
Strax söder om begravningsplatsen ska gang- och cykelvägen passera Sol-
lentunavägen under en viadukt. Från denna punkt skall det vara möjligt att

nå bron över jiirnvägen ftir en framtida fortsättning mot Kymlinge, Kista och

Kistagången.

Detaljplanen anger gatusektioner som medger busstrafik i alternativa
sträckningar inom Margreteborg. För att uppnå en hög tillguinglighet till
kollektiva f?irdmedel iir det viktigt att busstrafiken inte enbart passerar om-
rådet på Sollentunavägen, utan ges sträckningar genom området som medfijr
en hög tillgiinglighet ftir boende och verksamm". Ey:"qbållplatserna skall
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placeras vid ordinarie kantstenssträckning dvs några bussfickor fär inte fcj-

rekomma.

Detaljplanen anger flera anslutningar från Sollentunavägen till Margrete-
borg. På detta sätt kan trafikmåingderna på gatorna inom området hållas
nere, vilket resulterar i en miljö som medger bostäder utmed dessa.

För att gaturummen ska Iä trädgårdsstadens kvaliteter anger detaljplanen
principsektioner ftir de olika gaturummens utformning. För att uppnå kvali-
teterna bör kantstensparkering begriinsas. Diirftir bör endast besöksparkering
ske på gatumark medan huvuddelen av parkeringsbehovet ska tillgodoses på
kvartersmark. Öppningarna ftjr infartema till kvartersmark får ej vara bre-
dare iin 2,5 meter for att inte bryta sönder gatornas inramning. För att stärka
gaturummen skali dessa omgärdas av häckar och staket.

För arbetsplatser bedörns det fordras 20 bilplatser per 1000 *' b*ttou."u
medan det för bostäder bedöms fordras 1,2 bilplatser, inklusive besökspar-
kering.

Gatornas lutningar inom området ger en god tillgzinglighet, lor rörelsehind-
rade, till kvarteren. Diiremot kan terråingen inom vissa kvarter ftjrsvåra till-
giingligheten.

Idrottsområden
Mellan begravningsplatsen, jiirnvägen och den nya sträckningen av Sollen-
tunavägen medger detalj p 1 ane" lyän*gll"*p.1,**9. med tillhörande utrymmen
for publik och omklädningsbyggnader. Niirheten till begravningsplatsen
kräver att området utformas och planteras på ett omsorgsfullt sätt.

Kulturområden
Inom eller i anslutning till planområdet finns de viirdefulla kulturmiljöerna
Silverdal, Rådan och Tegelhagens gard. Silverdal var ursprungligen ett torp
fran början av 1700-ta1et vilket tidvis fungerat som krog och plats for Sol-

lentuna härads sommarting. Huvudbyggnaden med stomme fran 1700-ta1et

ingår nu i ett modernt kontorskomplex. En smedja, troligen från ca år 1800,

åir bevarad men ligger inte på sin ursprungliga plats. Detaljplanen ftirutsätter
att den flytas cirka 40 meter.

r
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Rådan åir kiinda ftan 1500-talet och har tidigare legat under Ulriksdals slott.
Med rättarbostad från 1600talet och herrgård från 1700-talets mitt hör Rå-
dan både historiskt och ffsiskt ihop med den i söder anslutande National-
stadsparken. Dessa ftireslås behållas som bostäder utan tillbyggnadsmcijlig-
heter. Till Rådan hör även ett unikt internatskolehus ritat av Axel Kumlien
1890. Detaljplanen medger att det ursprungliga skolhuset används för pub-
lika åindamåI, men inte några nya byggrätter. Avsikten iir att byggnaden
skall behålla sina ursprungliga kvaliteter. Marken mellan byggnaden och
Edsvikens strand skall utgöra parkmark och diirmed vara allmänt tillgåinglig.

På höjden nordväst om Rådans bostadshus finns ett par ekonomibyggnader
kvar. Dåir har emellertid legat ett flertal ekonomibyggnader och stathus.
Större delen av detta området avsätts i detaljplanen som kulturområde. Det
innebåir att nya byggnader fär uppftiras, efter det att handlingsprogram upp-
rättats, som visar hur de ska användas och utformas ftir att Itirståirka kultur-
viirdena. Tidigare ladugård och loge ligger inom angriinsande ftireslaget bo-
stadskvarter. Avsikten iir att bevara byggnaderna och att ny bebyggelse skall
anpassas till dessa.

Tegelhagen var ursprungligen ett torp fran 1600-talet men byggdes i slutet
av 1800talet ut med en slottsliknande villa. Idag är arendatorbostad, ma-
gasin, två mindre uthus samt delar av slottsparken bevarade. Dessa byggna-
der ingår inte i detaljplanen. Diiremot ftireslås att en byggnad ftir en ftirdel-
ningsstation placeras väster om magasinet, diir det tidigare har legat en eko-
nomibyggnad. Fördelningsstationen skall i skala och utformning ansluta till
magasinet.

Utöver den gr?inssten av grå granit som står intill Sollentunavägen i
planområdets södra del, finns inga kiinda fornliimningar.

Det sociala rummet
Enligt ftirslaget till ftirdjupad översiktsplan ftir Margreteborg, vilket har
varit ftiremål ftjr samråd, ska området utformas ftir att erbjuda rika kontakter
mellan boende och arbetande. För att bidra till att detta uppnås medger pla-
nen att bostäder, skola, omsorg, butiker, serveringar, konferensanläggningar,
m m integreras i huvuddelen av kvarteren. Tanken iir att sko_l-lokaie.r i+Jg
s3g1?§-,i,e-!! 4vgränsat område utan ftirdelas på ett antal enheter i den övriga
bebyggelsen. Skolans gemensarnma funktioner bör samlas till en byggnad i
parkstraket. Detalj p lanen reglerar inte huwdmannaskap et ftir sko lan.

Området med odlingslotter sydost om Tegelhagsvägen har tagits med, och
avgränsats i detaljplanen, så att fler odlingslotter kan rylnmas. Odlingslot-
tema bidrar redan i dag till ökade kontakter mellan miinniskor.

För skötsel och ftirvaltning av mark, byggnader och an1äggningar kommer
det att behöva skapas ett flertal gemensamhetsanläggningar, vilka skall för-
valtas av samfiillighetsftireningar. Dessa kommer att medftjra ökade sociala

L
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kontakter, och utgöra en bas ftir det lokala inflytandet. Detta överrenstiim-
mer helt med de riktlinjer ftir boendet som presenterats i den nu utställda
Kommunplanen.

För niirvarande utreds ftirutsättningarna ftjr att i Margrete etablera en

i$"-emstrp_nc[-f-o,r"§kgiUggpa.fi.med stark miljöinriknins,Jbg §l_egkhglp
P_lyimnmenjp.l§gi-e"_nce P^ert (§ESP). Den ftireslagna fysiska utformningen
ftiljer ett koncept med låg exploateringsgrad där arbetsplatser, boende-, fri-
tids-, och sociala faciliteter ftirenas med en forsknings- och utvecklingsverk-
samhet. D.v.s. ett koncept som helt är i överensstiimmelse med visionerna
ftir Margreteborg, och som kan stZirka de sociala nätverken.

Störningar
Margreteborg korsas av en 70 kV luftledning som måste kabelftirläggas ftir
att området ska kunna byggas ut. Kabeln skall ftirläggas i allmåinplatsmark
och bör diirftir inte utgöra någon restriktion ftir anviindningen av kvar-
tersmarken.

Margreteborg utsätts ftir stora bullerstörningar fran jiimvägen och motorvä-
gen, E4. Utformningen av planen har tagit hiinsyn till detta vad gäller place-
ring och anvåindning av kvartersmarken. Det krävs iindock att bulqqlcxlq"
uppftirs ftjr att komma till rätta med bullret fran såväl jlimvägs- som vägtra-
fiken. I planområdet ingår krav på bullerskydd placerat mellan nya Sollen-
tunavägen och jåimvägen. Vid en utbyggnad av Silverdals trafikplats åir det
viktigt att bevaka att bullerfrågan med hiinsyn såväl till den fiireslagna be-
byggelsen i Margreteborg som i be{intliga bostadsområden.

I den utsträckning som planområdet utsätts för bullerstömingar fran Järva
skjutbanor, ftirutsätts att åtgiirder vidtas vid bullerkällan.

En del av området iir beläget på mark som åir radonftirande, vilket inneb?ir att
byggnader i dessa områden skall uppftiras med beaktande av detta.

I de handlingar som ligger till grund ftr planarbetet har MKB-aspekter be-
handlats och styrt planens utformning.

Teknisk fiirsörjning
Den ftirdelningsstation som omnämnts ovan behövs ftir att ftirsörja nätsta-
tionema i kommunens södra delar. Fördelningsstationen skall utftiras som

en byggnad, vilken skall anpassas till den kulturhistoriska miljön.

Inom planområdet har platser ftir fem nya nätstationer reserverats. Det iir
viktigt att stationsbyggnadema utformas ftir att passa in i trädgårdsstadens

miijö och bidra till stadsdelens identitet.

Detaljplanen reglerar inte val eller utformning av va-system. Dåiremot finns
y"tor-qvsatta.ftir att eventuellt kunna ta hand gm och procesla vallne! fran vp;
näte!.

Detaljplanen reglerar inte heller hur energiproduktionen skall ske, men krav
ställs på att viirmedistributionen i området skall vara vattenburen. En preli-

(
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minär fia ar avsatt ftjr att rymma bl. a. en mindre anläggning for lokal
energiproduktion. En sådan anläggning kan ej täcka bebyggelsens energibe-
hov men skulle utgöra en viktig del ftir att visa länkar i ett kretslopp och
skulle även kunna användas ftir forskningsiindamåI.

Omhiindertagandet av dagvatten från planområdet lyfts fram i planen genom
att det utgör en vital del av parkrummens utformning. Avsilcten är att lyfta
upp det dagvatten som i dag passerar området i tunnel och att tillfora detta
till parkområdet dels ftir att fä ett mer omfattande flöde i systemet, dels ör
att rena detta det når

L

Utrymme ftir källsorterat avfall skall finnas i kvarteren. Därifrån skall det
fraktas till särskilt avsatt plats inom planområdet, varifrån det hiimtas på ftir
kommunen "traditionellt" sätt. Den komposterbara delen av avfallet skall
anviindas inom området.

Administrativa frågor
Avsikten iir att kommunen skall vara huvudman ftjr Sollentunavägen och
dess sidoområden, inklusive intilliggande genomgående cykelskäk. För an-
slutningen till Silverdals/I(sta trafikplats skall Vägverket vara väghållare,
och stå fiir alla kostnader. Vägverket skall dessutom ansvara ftir de buller-
s§dd ftir planerad och befintlig bebyggelse som erfordras.

Hiirutöver är avsikten att kommunen skall vara huvudman ftir den i detalj-
planen utlagda naturmarken, bl a mellan den ftireslagna bebyggelsen i Mar-
greteborg och Tegelhagen.

Kommunen skall inte vara huvudman ftir öwig allmiinplatsmark, så som
parker inom planområdet och andra gator iin Sollentunavägen.

S TADSBYGGNAD SKONTORET

Mats Wall6n Lars Keski-SeppäläL

L
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Februari-Mars 1998

Maj 1998

Samrådshandling

Förslag till detaljplan fiir del av Margreteborg, Helenelund, D-097-01

ORGANISAT ORI S KA FRÅGOR

Tidsplan

Oktober 1997 Samråd kring detaljplanen.

Ett miljöprogram utarbetas ftir att ligga tili
grund ftir de krav som ska ställas på de som
exploaterar området.

Utställrring av detaljplanen.

Godklinnande av detaljplanen i sam-

hällsbyggnadsnåimnden.

Antagande av detaljplanen i kommun-
fullmiiktige. Överenskommelse om ftirviirv av
den mark inom planområdet som är i Sollentu-
na ftirsamlings ägo godkiinns.

Förbelastningivertikaldrlinering av marken for
den nya shäckningen av Sollentunavägen.

Gallring av såväl den mark som skall bebyggas

som den naturmark som ska behållas. Sköt-
selplaner skall upprätas for såväl parkmarken

som naturmarken.

Etappindelning bestiims. Erforderli ga fasti g-
hetsbildningar och gemensamhetsanläggningar
bildas.

Val av bygghenar ftjr de ft)rsta etapperna, efter
någon form av konkurrens, och upprättande av

marköverlåtelseavtal. Arbetsplatser ska byggas

ut i minst sarlma takt och omfattning som bo-

städer.

Byggstart ftir erforderli g intern infrastruktur
och'bebyggelse

Överenskommelse med Vägverket träffas om
utbyggnaden av Silverdals trafi§lats.

Juni 1998

1998-

L
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Omläggning av Sollentunavägen.

Anslutningen mellan Sollentunavägen och Sii-
verdals trafikplats byggs ut. Fortsatt utbyggnad
av Margreteborg.

Planens genomftirandetid går ut, men planen

fortsätter att tilliimpas.

Genomfiirandetid
Genomftirandetiden iir fem år, vilket iir den kortast tillåtna enligt plan- och

bygglagen, riiknat från det datum som planen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Avsikten iir att kommunen skall vara huwdman ftir Sollentunavägen och
dess sidoområden, inklusive intilliggande genomgående cykelstråk. För an-

slutningen tiii Silverdals/I(ista trafikplats skall Vägverket vara väghållare.
Vägverket skall dessutom ansvara ftir de bullers§dd ftir planerad och be-
fintlig bebyggelse som erfordras.

HZirutöver åir avsilrten att kommunen skall vara huvudman fiir den i detalj-
planen utlagda naturmarken, bl a mellan den föreslagna bebyggelsen i Mar-
greteborg och Tegelhagen.

Kommunen skall inte vara huvudman ftir öwig allmiinplatsmark, så som
parker inom planområdet och andra gator än Sollentunavägen.

FASTIGIIETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Samtliga blivande och befintiiga fastigheter inom planområdet skall gemen-

samt ansvara ftir anläggning och drift av den allmåinna platsmark som inte
har kommunen som huvudman. Detta måste såikerställas genom iindamåls-

enliga fastighetsrättsliga åtglirder inom hela planområdet innan marken

överlåts på andra iin kommunen.

Planftrslaget innebåir att gråinsema ftir fastigheten Herrgården 1, som omfat-
tas av en gällande detaljplan, måste justeras. För att lösa fastighetens behov

av parkeringsplatser fordras sannolilt att fastigheten filrviirvar rätt till par-

keringsplatser inom angriinsande fastigheter. Herrgården 1 skall dessutom

ha del i ansvaret ftir anläggning och drift av den allmåinna platsmark som

inte har kommunen som huvudman.

EKONOMISKA FRÅGOR

Kommunens kostnader ftir planens genomftirande skall regleras i avtal mel-

lan kommunen och de som ftirvåirvar mark inom området, samt ftir utbyg-
ganden av en anslutning till Silverdals/I(sta trafi§lats mellan kommunen

D-053.20\ G.BESKU (2)
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och Vägverket. Vägverket skall stå ftir alla kostnader ftir Sollentunavägens

ans lutning tili S i lverdals/I(ista trafi kp lats.

Kostnaderna fi)r utbyggnaden av den allmiinna plats som kommunen inte iir
huvudman fbr ska ftirdelas i enlighet med de ftinättningsbeslut som fattas.

TEKNISKA FRÅGOR

De tekniska lösningar skall eftersträvas som leder till en langsiktigt hållbar

utveckling. Det irurebiir att

t. Åmnen inte fär tas ur jordskorpan i högre takt Zin de återbildas.

2. Halten av fr2immande åimnen inte fär öka i naturen.

3. Den biologiska mångfalden och det fysiska underlaget ftir naturens

kretslopp skall bevaras.
4. Resursomsätfningen skall vara effektiv och rättvis ftir att tillgodose

miinskliga behov.

Vatten
Allt dagvatten inom planområdet skall omhåindertas så lokalt som miijligt.
Det skall finnas möjligheter att spara dagvattnet, ftir att det senare skall kun-
na användas ftjr bevathring. Det skall prdvas i vilken omfatkring det dagvat-

ten som ftir niirvarande leds ut i Edsviken via Jiirvatunneln skall pumpas upp

vid tunnelpåslaget norr om Lillstugan till de planerade dammar och bäckar

som planeras inom Margreteborgs cenffala parkrum. Genom en liimplig ut-

formning av dammar och bäckar kan på detta sätt en viisentlig rening ske av

dagvathret innan det når Edsviken. Bäckarna och dammarna måste, ftir att fä

denna funktion, utformas så att de medger en variation av vattenytans nivå.

Det finns en risk ftr att bäckarna och dammarna sinar under nederbördsfat-

tiga perioder.

Spillvattrret bör omhiindertas inom stadsdelen. För att finna den bästa lös-

ningen ftir spillvattenhanteringen fordras ytterligare studier. Söder om Mar-
greteborgs centrala parksfiåk har ett område betecknat "E" reseryerats for en

lokal VA-hantering. Området bedöms vara tillräckligt stort ftir rening av det

BDT-vatten som Margreteborg berliknas alstra.

Huwdmannaskapet ftir VA-hanteringen bestiims inte i detaljplanen. Det bör

emellertid prcivas om VA-hanteringen kan ske av annan huvudman ?in kom-

munen.

Energi
För att skapa ftirutsättningar ftir en effektiv och kretsloppsanpassad energi-

ftlrsörjning lir det viktigt att Margreteborg fiirses med ett vattenburet distri-

butionssystem ftir värme. Detta skall utformas så att viirme kan överftiras

mellan arbetsplatser, lokaler och bostäder inom området och möjliggöra an-

slutning av altenativa energikällor. Det "E"-område som reseryerats fijr en

lokal VA-hantering bör också kunna nyttjas ftir eventuell lokal energipro-

duktion.

L
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Margreteborg korsas av en 70 kV luftledning som måste kabelftirläggas ör
att området ska kunna byggas ut. Kabeln skall fiirläggas i allmiinplatsmark. I
anslutning till denna ledning mellan Margreteborg och Tegelhagen finns be-

hov av en ftjrdetningsstation ftir vidare distribution av el i hela södra Sollen-
tuna. Anläggningen kommer att behövas oberoende av om Margreteborg
byggs ut.

Byggnader
De bostäder och arbetsplatser som byggs ut inom Margreteborg måste upp-

fylla högt ställda krav på bl a

o energi
o vattenftirbrukning
. avlopp
o dagvatten
o avfall

' byggRadsmaterial

För att de högt ställda kraven inom dessa områden ska uppffllas har siirskil-
da planbestiimmelser utformats. Dessa åir emellertid inte tillräckliga fijr en

hög måluppffllelse. Det krävs dessutom att avtalen, med de som av kom-
munen ftirvåirvar mark inom området, innefattar laav på hur bebyggelsen
skall utformas. Som underlag ftir dessa krav, som måste vara utviirderings-
och uppftiljningsbara, utarbetas ett s2irskilt miljöprogram. Kommunen kom-
mer diirftir noga ftilja och styra genomftirandeprocessen.

Kulturmiljöer
För i planområdet ingående kulturmiljöer, d v s de områden som har be-

teckningama "Q" och "q", skall handlingsprogram och skötselplaner upprät-

tas.

STAD SBYGGNAD SKONTORET

Mats Wall6n Lars Kesk-Seppälä
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Plan- och exploateringsavdelningen

Planarkitekt

Mats Wall6n

08-92 15 19

SAMNÅOSNANDLING

Förslag till detaljplan fiir del av Margreteborg, Helenelund, D-097-01.
t
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GRÄNSBETECKNINGAR

Linje som på kartan ligger 3 mm utanför planområdet

Användningsgräns

Bestämmelsegräns

lllustrationslinje

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning saknas,
gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning
är tillåten.

ANVÄNDNING AV MARK

ALLMÄNNA PLATSER

H.GATA

U-GATA

L.GATA

GÅRDSGATA1

GÄGATA1

Huvudgata

Uppsamlingsgata

Lokalgata

Gata utformad för att medge biltrafik på de gåendes och cyklandes
villkor. Ej parkering.

Gata utformad för gångtråfikanter, med begränsad framkomlighet för
cyklister samt viss angöring med motorfordon

K:\DPL\MMMARGBORG\BEST. DOC
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Grusväg med tillhörande sidoområden.

Gång- och cykelväg

Anlagt torg

Anlagd park

Naturmark

Skyddsområde mot järnväg och genomfartsled.

Bostäder

Bostäder och verksamheter. Verksamhet får ej ha
utomhusverksamhet och skall vara förenlig med bostadsändamålet
(undervisning, forskning och utveckling, hantverk, småbutiker,
barnstuga....). Verksamhet skall placeras i markvåningen mot allmän
platsmark.

Publika aktiviteter för behoven inom planområdet (skola, bibliotek,
kyrka, publika utrymmen). Ej handel.

Nätstation med särskild utformning.

Fördelningsstation med särskild utformning.

Område för omhändertagande av bdt- och svartvatten från
exploateringsområdet, samt energiproduktion för planområdets
behov.

Kontor och verksamheter samt bostäder.

Odlingslotter.

Fotbollsplaner

Kulturområde; Användning anpassad till marken och byggnadernas
kulturvärden.

UTFORMNTNG AV ALLMÄNNA PLATSER

+ 0.0 Föreskriven höjd i meter över nollplanet.

gc-väg Gång- och cykelväg

stig Grusad stig 1,5 meter bred, med sträckning utmed stranden enligt
pilarna. ' ''.

kiosk Utsiktskiosk, ekote'mpel .........

B

E1

K:\DPL\MMMARGBORG\BEST.DOC (2)



L

L

BESTÄMMELSER

1997-09-23 Dnr 1997.1056 SBK 202

sekss Gatusektion med angiven utformning och material enligt förteckning.

träd Befintliga träd skall bevaras.

plant Plantering med träd.

fält Anlagt öppet gräsfält med öar av busk och träd.

kaj Anlagd kaj mot vatten eller "gräsytoi'.

bäck Bäck med tillhörande sidoområden.

bro Bro över repektive bäck, gång- och cykelväg samt järnväg.

tunnel Tunnel för gång- och cykeltrafik.

damm Anlagd damm

vall Bullerskyddsvall kompletterad med lägre plank.

Parkeringsplats skall beläggas med grus eller gatsten.

Kommunikationsytor i PARK och NATUR skall vara grusbelagda.

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

UTN\TruANDEGRAD

e 000 Största byggnadsarea inom användningsområdet.

lnom tillåten byggnadsarea skall minst en taktäckt biluppställningsplats per bostadslä-
genhet rymmas.

BEGR,qNSN I NGAR AV MARKENS NYTTJANDE

Marken får inte bebyggas.

Marken får bebyggas endast med uthus.

Schaktning eller annan åtgärd som kan skada befintlig
dagvattentunnel får ej vidtas.

Marken skall vara tillgänglig för allmän gångtrafik.

Marken skall vara tillgänglig för tillfart till angränsande fastigheter

MARKENS ANORDNANDE

+ 0.0 Högsta markhöjd i meter över nollplanet.

Il1 Häck och staket skall finnas i gräns mot gata, öppning fÖr infart får ej

vara bredare än 2,5 meter. Mur i gräns mot gata skall uppföras i

natursten. Samlade parkeringsplatser får ej anordnas.

L
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n2 Marken skall hållas planterad med träd.

n3 Marken inom användningsområdet får ej inhägnas.

n4 Befintliga, inmätta träd skall bevaras .

n5 Häck och staket skall finnas i gräns mot gata. Mur i gräns mot gata
skall uppföras i natursten.

Parkeringsplats skall beläggas med grus eller gatsten.

Varje bostad slägenhet skall beredas od I i ngsmöjlighet i nom kvarteret.

mast Mast för annonsering av Margreteborgsområdet.

@- -€>l Utfart för motorfordon får ej anordnas.

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Pr Huvudbyggnad skall placeras i gräns mot allmän plats eller gräns mot
område med bestämmelsen Q.

Högsta byggnadshöjd i meter.

Högsta nockhöjd i meter.

Tak skall luta minst 7o och högst 38'.

I, U, III Högsta antal våningar. Huvudbyggnads byggnadshöjd får ej
överskrida 5, 7 och 11 meter respektive. Utöver angivet våningsantal
och angiven byggnadshöjd får souterrängvåning byggas. Tredje
våningen skall vara indragen 1,5 meter från fasad. Vind utöver
angivet våningstal får varken inredas eller förses med takfönster. För
uthus och garage får byggnadshöjden ej överstiga 2,7 meter och
nockhöjden ej 4,0 meter. Boningsrum får ej inrymmas i uthus.

\ Tak på samtliga byggnader inom användningsområdet skall förses
med rött lertegel eller falsad stålplåt som målas röd eller gråsvart.
Anordningar på tak skall målas med takets kulör. Solfångare får dock
uppföras till högst 30% av aktuell takyta. Solfångare skall vara
integrerade med taket.

t2 Skyltar får placeras endast på byggnad. Skylts överkant får ej nå
högre än byggnads takfot. Skylt får vara högst 0,5 m hö9. Skylt får ej
vara föränderlig eller blinkande och får endast innehålla upplysningar
om inom fastigheten förekommande verksamhet.

Höjdskillnader utmed gata och kommunikationsytor skall tas upp med socklar och
källarvåningar.

Balkong, burspråk, tak och skärmtak får sticka ut med högst 0,50 meter över gatumark.

Fristående kärl för hushållsavfall skall placeras i anslutning till fastighetsgräns och
utrymmet skall integreras med häckarna och staketen.
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Byggnader och gårdar skall utformas med särskilda utrymmen fÖr källsortering och
kompostering.

Byggnadsmaterial skatl gå att återanvända, återvinna eller vara nedbrytbara.

I byggnad som uppförs skall ingå byggnadsmaterial som återvunnits eller återanvänds-

Fasad skall utföras så att ekvivalentnivån för buller, från såväl väg- som järnvägstrafik,

uppgår till högst 35dB(A) i kontorsrum och 30 dB(A) i bostadsrum. Maximalnivån får
uppgå till högst 45 dB(A) i boningsrum. Vid bostadsbyggnads fasad och uteplats får
ekvivalentnivån för buller uppgå till högst 55 dB(A).

lnnerväggar till boningsrum skall reducera buller med minst 30 dB(A).

Fläktar och andra installationer får ej förorsaka buller som överstiger 40 dB(A)
maximalnivå på vistelseytor.

Uppvärmning av byggnad skall ske med vattenburen värme. Vattenburen
värmedistribution mellan byggnadskvarteren inom planområdet skall mÖjliggöras.

Energibehovet för byggnad får ej överstiga 65% av energinormen enligt Boverkets
byggregler (BBR).

WC får ejförbruka mer än 4 liter vatten per spolning.

Vattenarmatur får ej ha högre genomströmning än 0,2liter per sekund, vid tvättställ hÖgst

0,1 liter per sekund.

Byggnader skall utformas så att radongashaltens årsmedelvärde inte överstiger 200

Bq/m3 och att gammastrålningen inte överstiger 0,5 pS/h i rum där personer vistas mer

än tillfälligt

Grundläggning av byggnader och anläggningar skall göras så att stÖrningarna på

grundvattenströmmarna minimeras och så att lokalt omhändertagande av dagvattnet ej

försvåras.

Dagvatten skall tas omhand lokalt, dvs inom tomt eller inom planområdet. Dagvattnet
skall kunna sparas för att senare kunna användas fÖr bevattning.

t

L
9r
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Smedja

Kulturhänsyn till befintliga byggnader. På ladugården skall
befintlig. typav fasad behå llas. Takmaterial en kup igt rÖtt lertegel.

Ursprungliga fönster och portar skall bevaras. Putsade ytor
vitkalkade, gavelrösten av trä ljus falurÖd slamfärg. Logen skall

användas till garage, och dess loft kan användas till förråd. Befintlig

typ av fasad skall behåltas, ljus faluröd slamfärg. Takmaterial skall

vara enkupigt rött lertegel.

Befintlig typ av taktäckning skall behållas. Ursprungliga fasader,
fönster och ytterdörrar skall behållas. Äldre inredning som fotlister,
dörrar med foder, innertak och eldstäder skall bevaras. Andrad
färgsättning är bygglovpliktig.

9r
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Befintlig typ av tak- och fasadmaterial samt ytterdörrar skall behållas.
Aldre inredning som fotlister, dörrar med foder, golv, innertak och
eldstäder skall bevaras. Ändrad färgsättning är bygglovpliktig

Takmaterial skall vara enkupigt rött lertegel. Fasad,kalkputsad slät.
Ätdre inredning som fotlister, dörrar med foder, golv, innertak och
eldstäder skall bevaras. Ändrad färgsättning är bygglovpliktig.

Ursprungliga tak- och fasadmaterial skall bevaras, ljus faluröd
slamfärg.

Kulturhänsyn till befintlig miljö. Befintlig typ av taktäckning skall
behållas. Befintlig fasadtyp behålls med ljus faluröd slamfärg.

Kulturhänsyn till befintliga byggnader.

STÖRNINGSSKYDD

Skydd mot trafikbuller skall vid behov uppföras inom kvartersmark. Placering och utform-
ning skall samordnas med bebyggelseutformningen. Bullerplank får uppföras på mark
som ej får bebyggas.

ADMI N ISTRATIVA BESTÄM M ELSER

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum som planen vinner laga kraft.

Kommunen är huvudman för i planen ingående områden för huvudgata, skydd och natur
För övriga allmänna platser är kommunen inte huvudman.

Bygglov krävs för trädfällning.

STADSBYGG NADSKONTORET

Mats Wall6n
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