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Ida Ölen
Chef detaljplaneringsenlieten

Diarienummer
KSM2017-1042-214
Miljö-och samhäUsby^nadsutskottet

Planuppdrag förNorra TyresöCentrum etapp 5
och Dalgränd
Förslagtill beslut
l. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslagtill en ny
detaljplan förNorra TyresöCentrum etapp 5 och Dalgränd med
standardförfarande.
2. Genomförandetav detaljplanen bedömsinte innebnrn någonbetydande
miljöpåverkansom avses i miljöbnlkens 6 kap 11 §,med beaktande av
förordiungen 1998:905 bflaga 2 och 4.
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Sammanfattning
Kommunen vill tillsammans med Skandia Fastigheter, som sedan 2015 äger och
förvaltarTyresöcentmm, utveckla centrumet genom att förändraoch
komplettera med bostäder och utökade ytor förservice och handel.
Kommunen har under 2016 gett positivt planbesked förde delar av centrum
som Skandia ansöktom planändring för.Intensionerna förcentrumutvecklingen äri Unje med översiktsplanen och det planprogram som finns för
Tyresöcentrum från 2007.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Planområdetingåri det område som omfattades av planprogram förTyresö
centnim från 2007 och berörsävendelvis i norr av Kvalitetsprogrammet för
Norra TyresöCentrum från 2013, reviderat 2017.
Planprogrammet behandlar Tyresöcentrum i framuden - med avsikt att ge
området ökandestadskvaliteter. Framtidsbilden kännetecknas av en livfull,
attraktiv och karaktärsfull miljö. Tre faktorer är särskiltviktiga föratt nå detta
mål; det attraktiva stadsrummet, funktionsblandtling samt orienterbiirhet.
Skandia Fastigheter förvärradefastigheterna TyresöForellen 17 och 22 samt
TyresöBollmora 2:585 i september 2015. Tillsammans utgörde handelsplatsen
Tyresöcentrum. Kommunen vill tillsammans med den nye ägaren utveckla
Tyresöcentmm t31 en attraktiv handelsplats, stadsmiljö och ett samlande
kommuncenfcnim. Den gemensamma viljan ärutökadehandelsvar och
framförallten möjlighetatt skapa ett nytt mötemed staden runtomkring.
Centrum öppnasupp och entréer placeras strategiskt och lättorienterat Ovanpå
den kommersieUa bottenvåningen föreslåsbostäder, som bidrar dll stadsliv och
trygghet.
Skandia Fastigheter inkom i febmari 2016 med en förÉcåganom att ändra
detaljplanen fördel av fastigheten Forelleii 17 och Bollmora 2:1, i syfte att
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möjliggörautveckling av centrum. FörslagetInnebären expansion av centrumet
mot västermed lokaler förhandel och ser\''ice, parkering och bostäder.
Utvecklingen ska stärka det breda gaturummet mot Wättingesträketoch skapa
en trygg framsida av det som idag är en utprägladbaksida.
Kommunstyrelsens miljö-och samhällsbyggnadsutskott sågi mars 2016 posidvt
på att pröva möjligheternaatt göra en ny detaljplan fördel av fastigheterna
Forellen 17 och Bollmora 2:1 vid BoUmora allé och Dalgränd. En förutsättning
fördetaljplanen äratt utvecklingen ska stärka både centrumet och Wättingestråket och genomföras i enlighet med det övergripandekvalitetsprogrammet
förNorra TyresöCentrum (NTC). Under planaibetet behöversärskilt
avgränsningmellan stråketoch bebyggelsen samt flytt av de flera stora ledningar
som sträcker sig genom områdetutredas och anpassas.
Skandia Fastigheter har också uttryckt önskemålatt utveckla flera delar av
centrumområdet. Utöverdet område som omfattas av planbeskedet så föreslås
angränsande norra kvarter 4 och l inom NTC-kvarteren ingåi planområdet.
Skandia Fasdgheter har äveninkommit och fått positivt planbesked fot två
andra delar av Tyresöcentrum: fastigheten Forellen 17, att uppföraett nytt
kvarter med centrumändamålmed kulrur- och kunsbipscentrum, bibliotek,
handel, kontor, konsertsal och service, samt förfastigheterna Forellen 22 och
Bollfflora 2:585 i Tyresöcentrum, i syfte att möjliggörautvecklingen av
befintligt centrumkvarter med mer lokaler och parkering förcentrumändamål
samt bostäder. Dessa delar kommer att hanteras i separata detaljplaner.

PlanförhAUanden
Fördet sammantagna akfciella området berörsdetaljplanerna 445,162 och 221.
Genomförandetiden har löptut församtliga berördadetaljplaner fömtom445.
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445 - Norra TyresöCentnim etapp l
Detaljplan förNorra TyresöCentrum etapp l i BoUmora vann kga kraft 201603-30. Aktuellt område anges som allmän platsmark men föreslåsprövas som
kvartersmark, förangöringtill centrumentré och kvarter 2.
162 - Bollmora centnim norra
Förslagtill ändringoch utvidgning av stadsplan förBollmora centmm norra, kv
Forellen, Gösenm fl inom Tyresökommun, Stockholms län. Laga kraft: 1975"
05-27. Föraktuellt områdeanges centrumändamål,prickmarkeiat, utan byggrätt.
221 - Bollmora centrum
Ändringav detaljplan förBollmora centrum inom Tyresökommun, Stockhokns
län. Laga kraft: 1988-12-15. Föraktiiellt område anges centtum- och
parkeringsändamålsamt allmän platsmark.

Beskrivning av planområdet
Centrumanläggningenhar, sedan den byggdes l mitten av 1960-talet, vuxit ut i
flera etapper tUl en komplex enhet med mängavolymer. Centrumet upplevs
utifrån som slutet och inåtväntmed svarorienterade entréer. Den anslutande
allmänna platsmarken har lågavistelsesvätden och fömtomForelltorget och
Stadsparken sä saknas ytor att uppehålla sig på.
Planerad stadsdel, NTC

6uiiStQF9 et ar otryggt ocli oa Ituktlvt
utan ans lutade akti va fasader od
entréertill centrum
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Dalgränd ligger i förlängningenav Bollmora aUé i norr respekrive
Watringestraket i söder.Dalgrändären slingrig genomfartsväg med access till
parkeringshus och inlastning förTyresöcentrum. Längs med Dalgränd
i Wättingestråketsförlängningpasserar en vältrafikerad gång- och cykelbana.
Planområdets avgränsning
Planområdet omfattar centrums västra delar, NTC kvarter 4 och l, däremellan
planerade Regnbågsgatan samt Dalgränds uträtadenya gatusträckning.
Centrums västra delar kommer att byggas om och kompletteras med ny
byggnation fram till nya Dalgränd. Planen kommer därmed att läka ihop västra
centrumdelens stadsmiljöoch förankraden av kommunen redan planerade nya
gatustrukturen. Wätringestråketkan förlängasupp till idrottsomrädet.

Illiistrafion: Phnområdet
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Planförslaget
Övergripandehandlar förslaget förutveckling av Tyresöcentrum om att
komplettera och förändracentrum med bostäderoch en attraktiv miljö för
service och handel. I de nya delarna öppnascentrum upp och entréer placeras
strategiskt och lättorienterat. Ovanpå den kommersiella bottenvåningen föreslås
bostäder. Bostädernas trapphus och entréernårner dll gatuplanet och bidrar dU
stadsliv och try^het längs gatan.

_*<-1B :,"E:1

'S^ferensmil/oerflr

deplan&rade västra delarna mot nja Dalgränd: Skanåtafastigheter l fyrens

Arkifekfkotitor

Förslagetinnebären utbyggnad längs Bollmora allé i enlighet med
Kvalitetsprogram förNorra TyresöCentrum. Kvarter 4 föreslåssom ett nytt
bostadskvarter men kvarter l kvarstår som parkering. Detta blir den femte
etappen fot utvecklingen av Norra TyresöCentrum. Bebyggelsen stärkerupp
den kommande gatan och ger en trygg framsida av det som idag ären utpräglad
baksida. Förslagetbygger på att Dalgränd rätas ut enligt kommunens förslagi
phnprogrammet och pågåendeparallellt projektarbete. Det innebär en vikdg
förändringav centrumets stadsstruktur, orienterbiurhet och tillgänglighet.
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KVARTE

Dånensmcirkpcijrh
ersättsm ett bö^tskvart^r
GrönimirkmirkGfiiHT^'
närmastcentutm 'Y
Nv nedre
e/itrfc'/.'ftjts skapas
SikttinjsMnVMortsQtitnn.

P(fss(K;t'/i hmtt.tas och nistiit liiip

Dagens p-tniSMsöttsav fjarago dier byggs tn.
InbygfKf intastnmg
Oiilfiriitut riihis ut och faswltiv nvttas ut litt fiatim.
Ettgatiirum mccS aktiva fasader, mect entréertUI båcti}bostd "
der och handel skapar Sw, rörelseoch trygghet.

Wätttiuiesliåltetssvaa«steläiikomhå!Klertas_ciåaåiKt-_oc!i
cyket pr'Mrilcms i fji.ilwitmmcl och oricnlcrtxirhetcn höjs.

llbistration: P/aiten möjltggSratt den västra centnimdekn ly^gs om och förlängsut ttllDalgränds rya gatusträckmng.
Dalgrändgenomförs som tydliggrSn stadsgata, Wättmgestråketsförlängningnorrut. M.ot gatan blir nja entréeroch
tippljsta bottenvåmngir. Kv 1 kvarstårsom parkering men kv 4 planeras som bostadskvarter i etflighet meåpionerna för
'Fastigheter
NTC. Skandia
l l^yrinsA.rkstektkontor
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Frågor som ska behandlas i det kommande planarbetet:
I det fortsatt planarbetet ska förslaget studeras vidare och ut\recklas så att det
stärker och tar dUvara befintliga k\raliteter och värdeni området. I planarbetet
ska husens skala, placermg, gestaltning samt anpassning till befmtlig topografi
särskilt studeras. Under planarbetet kommer avtal inklusive ett kvalitetsprogram
tas fram föratt säkerställaprojektets kvaliteter vid genomförandet. Kommunens
olika poUcys och riktlinjer ska användas som styrdokument för planeringen.
Övrigafrågor som ska utredas under planarbetet:
* Planarbetet ska utreda tillkommande volymers skala och gestaltning
vidare. Det ärviktigt att mötetmellan centrums nya sidor och det
offentliga rummet göts sä att det främjar och alstrar stadsliv under så
stor del av dygnet som möjligt. De tillkommande delarna ska vara
funktionsblandade.
" Planarbetet kommer omfatta vidare klargörandeav allmän platsmark.
FramföralltDalgränds förlängningoch dess anknytning till
Bollmoravägen.
" UrveckUngen ska stärka både centrumet och Wättingestråketoch
genomföras i enlighet med det övergripandekvalitetsprogrammet för
Norra TyresöCentrum.
" Under planarbetet behöversärskilt nvgransning mellan Wättingestråket
och bebyggelsen samt flytt av de flera stora ledningar som sträcker sig
genom områdetutredas och anpassas.
" Hanteringen av trafik, buller och parkering behöverutredas närmare.
Behovsbedöinning
Detaljplanen innebärIngen skada på ekologiskt känsliga områden eller
riksintressen. Effekterna av förutsättiimgarnaoch risker bedömssom
hanterbara utan att riktvärden överskrids. Planförslagetbedömsinte medföra
någon negativ påverkan förmiljökvalitetsnormer,MI<N, och Inga nationella,
regionala eller kommunala miljömålåsidosätts.
Genomförandetav detaljplanen bedömsdärmed inte innebära någon betydande
miljöpåverkansom avses i miljöbalkens 6 kap 11 §,med beaktande av
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förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. Planförslagetbedömsinte heller leda till
någranegativa effekter påmänniskors hälsa och säkerhet. En mUjöbedömning
enligt miljöbalkenbedömsdärmedinte behövasupprättas.
Planförfarande
Detaljplanen tas fram med standardföffarandeenligt plan- och bygglagen, PBL
(SFS 2010:900) eaUgt dess lydelse efter l januari 2015.
Tidplan
Beslut om planuppdrag december 2017
Beslut om samråd kv 2 2018
Beslut om granskning kv 4 2018
Beslut om antagande kv l 2019
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