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OM DETALJPLANEN
Syfte med planen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya kvarter i Norra Tyresö
centrum, i enlighet med kvalitetsprogrammet. De nya kvarteren ska innehålla bostäder
samt lokaler för centrumändamål. För Simvägen fastslås en ny dragning i den norra
delen av planområdet och en ny gata tillkommer i planområdets mitt för att
möjliggöra angöring till bebyggelsen. Målet är att ge området urbana kvalitéer som
inte finns där idag och att bebyggelsen utformas till att bli en attraktiv del av Tyresö
centrum.

OM SAMRÅDET
Så här har samrådet gått till
Samråd om planförslaget hölls mellan den 27 april och 25 maj 2016. Planförslaget
fanns då tillgängligt på kommunens bibliotek, i kommunens servicecenter samt på
kommunens hemsida. Samrådet har annonserats i lokaltidningen Mitt i Tyresö.
Under samrådet hölls även ett ”öppet hus” under kvällstid den 12 maj -16 där det
fanns möjlighet för intresserade att ställa frågor om förslaget till de tjänstemän som
arbetat med planen. Åtta intresserade närboende besökte det öppna huset. Besökarna
hade bland annat frågor gällande parkeringslösningar, förskolan, grönytorna och
genomförandetiden.

Synpunkter
Sammanlagt inkom 17 yttranden, varav åtta från myndigheter, fem från olika
remissinstanser och fyra från berörda boende. Yttrandena gällde främst den ökade
exploateringen, buller, risker och önskemål om kompletterade planhandlingar.

Samhällsbyggnadskontorets ställningstagande
Efter samråd har en slutgiltig väg- och ledningsprojektering arbetats fram och
förvaltningen har haft dialog med fastighetsägare till andra fastigheter inom Tyresö
centrum. Resultatet av detta samt inkomna synpunkter under samrådet utgör underlag
för det fortsatta arbetet. Kontorets bedömning är att de inkomna synpunkterna kan
hanteras inom ramen för fortsatt planarbete.
Till granskningsskedet delas planområdet upp. En detaljplan inrymmer infrastruktur
och kvarter 11, där gatumarken utökas och komplettering görs med mark för tekniska
utrymmen, park och natur. Övriga kvarter inryms i en eller flera detaljplaner där även
kvarter 16, som har varit ute på ett separat samråd, kan omfattas.
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Kv 15

Kv 13
Kv 14
Kv 12

Kv 11

Utsnitt inom Norra Tyresö centrum med kvartersindelning. Planområdet för kvarter 11
och infrastruktur är markerat med röd linje. Övriga kvarter planläggs vid ett senare
tillfälle. De olika kvarteren är redovisade med blå text

Viktigt att notera är att för byggnadsverk över 20 meter ska ärendet skickas på remiss
till berörda flygplatser inom 60 km.

Ändringar efter samrådet






Användningen förskola tas bort inom planområdet
Planområdet kompletteras med två E-områden och en park
Buller- och riskfrågor ses över utifrån berörda kvarter
Dagvattenutredning görs för kvartersmark
Gatuområde mellan Tyresö bostäders befintliga byggnad och kvarter 11 tas
bort och kommer kvarstå som kvartersmark för bostadsändamål.

Synpunkter på planen som inte är tillgodosedda
Det har kommit synpunkter och klagomål på planen som kommunen inte har för
avsikt att gå till mötes. Dessa är att:
 sänka våningsantalet kraftigt på höghuset inom kvarter 15
 ändra användningen inom kvarter 11 och 14 från bostad till naturmark
 inte ta bort träd inom kvarter 11 och 14
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Lista över yttranden
Inkomna yttranden

Datum

Synpunkt

1. Länsstyrelsen

2016-06-07

Synpunkt

2. Trafikverket

2016-05-03

Synpunkt

3. Luftfartsverket, LFV

2016-05-10

Ingen erinran

Statliga och regionala myndigheter och förbund

4. Försvarsmakten

Ingen erinran

5. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF

2016-05-23

Synpunkt

6. Lantmäteriet

2016-05-25

Synpunkt

7. Södertörns brandförsvarsförbund

2016-05-26

Synpunkt

8. Trafikförvaltningen, SLL

2016-05-31

Synpunkt

9. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI

2016-05-18

Ingen erinran

10. Naturskyddsföreningen, Tyresö

2016-05-25

Synpunkt

11. Riksbyggen

2016-05-26

Synpunkt

12. Skanova

2016-05-25

Synpunkt

13. Vattenfall eldistribution AB

2016-05-26

Synpunkt

14. Brf Gösen

2016-05-25

Synpunkt

15. Boende 1 (Yttrande nr 45)

2016-05-24

Synpunkt

16. Boende 2 (Yttrande nr 48)

2016-05-25

Synpunkt

17. Boende 3 (Yttrande nr 53)

2016-05-25

Synpunkt

Företag och intresseorganisationer

Enskilda ledningshavare

Enskilda som bedöms som sakägare

ÄMNESVISA SYNPUNKTER OCH SVAR
Arkitektur och gestaltning
Boende motsätter sig höjden på 16-våningshuset, och förespråkar en lägre skala som
bättre harmonierar med omgivande hus.

Svar: Kommunen har bedömt att läget för höghuset är väl lämpat för en avvikande, högre höjd

än det omgivande området. Huset ligger längst norrut i området, vilket innebär att det kommer
skugga omgivande bebyggelse minimalt. Det annonserar även entrén till området med sitt läge vid
Tyresövägen och den nordöstra infarten. Tyvärr är det så med all tillkommande bebyggelse att
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den innebär förlust av någonting, i detta fall utsikt mot nordväst, men den innebär även
potential till många positiva tillskott, som här bland annat bullerreduktion från Tyresövägen och
nya lokaler för service.

Parker och grönområden
Boende och naturskyddsföreningen motsätter sig bebyggelse av kv 14 resp. kv 11
vilket anses leda till försämringar för de boende i brf Gösen och fällning av för många
träd. De boende är bland annat oroliga för att det ska leda till att obehöriga, främst
förskolebarn, använder Gösens gröna innergård.

Svar: Kommunen är medveten om att grönytan är uppskattad av boende inom brf Gösens. Ny

bebyggelse inom planområdet placeras i huvudsak utmed den nya gatustrukturen, för att kunna
förverkliga den urbana kvartersstruktur som är områdets ambition. För att minska den nya
bebyggelsens påverkan på områdets ekologiska status så uppförs Norra Tyresö Centrum med
höga ambitioner vad gäller ekologisk hållbarhet och avsikten är att bebyggelsen ska uppföras
med så kallad grön design, vilket säkerställs i en avtalsbilaga till respektive byggaktör.
Planbestämmelsen förskola tas bort inom planområdet.
Tillgången på grönytor i närområdet kommer fortsatt att vara god då det är gång- och
cykelavstånd till såväl Petterbodastråket och Wättingestråket som Erstaviks naturområde. Med
den nya gatustrukturen kommer vägarna dit dessutom att bli lättare att hitta. Planområdet
kompletteras med område för park.

Gator och trafik
Trafikförvaltningen upplyser om att Simvägen bör göras minst 6,5 eller helst 7 meter
bred för att medge busstrafik.
Brf Gösen är missnöjda med infarten till sina parkeringsplatser i kvalitetsprogrammets kvartersstruktur och önskar att infarten endast löses från väster.

Svar: Gatorna har utretts vidare och en ny systemhandling har tagits fram som anger exakta

gatudragningar och -bredder etc. Simgatan kommer bli 6,5 meter bred, vilket är tillräckligt för
att medge busstrafik.
Infart till parkeringen i nordost planeras från den nya Älvdansgatan i väster, utan utfart mot
Bollmoravägen i enlighet med synpunkten.

Teknisk försörjning
Vattenfall önskar nytt läge för befintlig transformatorstation samt en ytterligare
station inom området.

Svar: Förvaltningen har sedan plansamrådet haft dialog med Vattenfall om

transformatorstationers läge. Planområdet kompletteras med två så kallade E-områden.
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Miljö- och klimataspekter
Naturskyddsföreningen anser att förtätningen av Tyresö går i en ohållbart snabb takt.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken bör gå före, för att inte belasta bilvägarna ännu mer.
Remissinstanserna har önskemål om innehållet i de kvartersvisa dagvattenutredningarna som tas fram till granskningen.

Svar: Gällande utbyggnadstakten så har kommunen en lagstadgad skyldighet att ta sitt

kommunala bostadsförsörjningsansvar. Den skyldigheten gäller inte bara för nuvarande invånare
utan även prognostiserad befolkningsökning. Befolkningsökningen går snabbt i hela länet och
därför måste även utbyggnadstakten med nya bostäder vara hög. För att begränsa påverkan på
klimatet och generera så få bilresor som möjligt så planläggs i första hand bebyggelse genom
förtätning i service- och kollektivtrafiknära lägen. Aktuellt läge är ett sådant, där tillgången på
kollektivtrafik redan anses god och med gångavstånd till centrum med handel och service.
Kvartersvisa dagvattenutredningar tas fram.

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen och SMOHF vill att risker redogörs för bättre i handlingarna och att
planbestämmelser införs gällande buller och transporter med farligt gods, även om
Länsstyrelsen anser att lösningen för buller som presenteras i planförslaget kan
godtas.
Brandförsvarsförbundet vill att risk-PM:et omarbetas samt att uppställningsplats för
slangbil planläggs vid höghuset. Man påpekar även att ytan närmast vägen inte bör
uppmuntra till stadigvarande vistelse.

Svar: Planbeskrivningen förtydligas gällande risker. Behovet av införande av planbestämmelser
utreds vidare för respektive kvarter.

Bebyggelsen är placerad i direkt anslutning till gata där brandbil kan placeras. Även på
gångvägen mellan kv 13 och 15 kan brandbil parkera i händelse av brand. Ytan mellan
Simgatan och bebyggelsen utgörs av en trottoar samt angöringsplatser för bil och uppmuntrar inte
till stadigvarande vistelse. Uteservering för lokal i kv 15 kan anordnas på ytan söder om husen.
Riskutredningen kompletteras för höghuset avseende stadigvarande uppställningsplats för
slangbil.

Genomförande
Närboende oroas av risken för buller vid genomförandet av planen och den nya
stadsdelen som helhet.

Svar: Eventuella störningar under byggnation styrs av miljöbalken. Naturvårdsverket har tagit

fram allmänna råd och riktlinjer som gäller för buller från byggplatser (NFS 2004:15). I dessa
framgår bland annat att verksamhetsutövaren för en byggplats bör bedöma störningspåverkan på
omgivningen, genom bullerberäkningar eller bullermätningar samt omgivningskartläggning.
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH SVAR
Statliga och regionala myndigheter och förbund
Synpunkt från länsstyrelsen
Länsstyrelsen anser att kommunen i det fortsatta planarbetet behöver beakta
nedanstående synpunkter avseende buller, risker med transporter av farligt gods,
geoteknik, översvämningsrisk samt miljökvalitetsnormer för vatten. Förutsatt att
dessa synpunkter beaktas bedömer Länsstyrelsen att förslaget, under nu kända
förhållanden, inte strider mot de intressen som Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11
kap. 10 § PBL.

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL.
Hälsa, säkerhet och risk
Buller
I planarbetet tillämpas förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader
som trädde i kraft den 1 juni 2015, och gäller för planärenden påbörjade efter den 1
januari, 2015. Enligt förordningen bör inte buller från spårtrafik och vägar överskrida
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Om så ändå är fallet bör
minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. För en bostad om högst 35
kvadratmeter gäller dock att bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
bostadsbyggnadens fasad.
Framtagen bullerutredning (Structor 2016-03-24) visar att förordningens riktvärden
klaras för en övervägande del av de planerade bostäderna inom planområdet. För
höghuset i kvarter 15 klaras dock inte ekvivalentnivån 55 dBA för större delen av
fasaderna. Av sammanlagt 64 lägenheter behöver 30 lägenheter delvis inglasning av
balkong (högst 75 procent inglasning) för att klara 55 dBA för hälften av
bostadsrummen Den ljuddämpade sidan konstrueras i dessa fall till stor del fram
genom inglasning på balkongerna.
En grundläggande princip enligt den nya förordningen är att uppfylla riktvärdena
utmed hela fasaden, eller åtminstone huvuddelen av fasaden. I särskilda fall, i
områden utsatta för höga bullernivåer, kan det dock enligt Länsstyrelsens mening vara
motiverat med bullerdämpande åtgärder för en mindre del av fasaden om
bebyggelsen kan anses ha utformats och placerats med utgångspunkt att bästa möjliga
ljudmiljö ska uppnås. Boverket skriver i promemorian Frågor och svar om buller att
delvis inglasning, halv eller i enstaka fall trefjärdedels inglasning, kan accepteras i vissa
fall som en åtgärd för att få ner nivån i fasad. Länsstyrelsen anser att lösningen som
presenteras i planförslaget kan godtas.
För kvarter 14 klaras inte riktvärdet, 50 dBA ekvivalent ljudnivå, för en gemensam
uteplats. Inte heller på balkongerna klaras riktvärdet utan att speciallösningar krävs
för samtliga balkonger på gaveln. För att tillåta något högre buller för balkongerna
bör det finnas en gemensam uteplats som klarar riktvärdet om 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximalljudnivå.
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När ny bebyggelse planeras i ett bullerutsatt läge som kräver en särskild utformning
för att bebyggelsen ska bli lämplig för sitt ändamål bör detta regleras på plankartan.
Länsstyrelsen anser att det behöver finnas en planbestämmelse som reglerar högsta
tillåtna ljudnivåer utomhus för bostäderna och uteplatserna.
Risker med transport av farligt gods
Enligt riskutredningen (Brandkonsulten 2016-03-14) krävs det riskreducerande
åtgärder för att risknivån ska anses vara acceptabel. Följande åtgärder föreslås:



Markytan mellan Simvägen och de planerade byggnaderna utförs så att ett
utsläpp av natriumhypoklorit på Simvägen inte kan nå någon av byggnaderna.
Byggnaderna utformas så att de som vistas i byggnaden alltid kan utrymma
bort från Simvägen.

Länsstyrelsen önskar ett förtydligande gällande den första av de två förslagen. Är
syftet med åtgärden att skydda byggnaderna eller människorna som vistas i
närliggande område? Om åtgärden syftar till att minska risken för människorna som
vistas i området är en lämplig åtgärd att markytan mellan Simvägen och planerad
bebyggelse utformas för att inte uppmuntra till stadigvarande vistelse.
Då föreslagna riskreducerande åtgärder krävs för att risknivån i bebyggelsen ska anses
vara acceptabel anser Länsstyrelsen att åtgärderna behöver skrivas in som
planbestämmelser till plankartan för att säkerställa dess genomförande.
Geoteknik
Länsstyrelsen är positiv till att det i planbeskrivningen anges att geotekniska
förhållanden ska undersökas i det fortsatta planarbetet. Kommunen behöver tydligt
motivera om de bedömer att marken är lämplig för planerad bebyggelse, med hänsyn
till risken för ras och skred. De geotekniska egenskaperna kan komma att ändras i ett
framtida blötare och varmare klimat vilket är något som kommunen behöver ta
hänsyn till.
Översvämning
En dagvattenutredning har tagits fram för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum,
aktuellt planområde etapp 3 inkluderat. En slutsats som dras i studien är att området
bör beaktas som riskutsatt för översvämning samt att planeringen behöver anpassas
till detta. Utredningen föreslår att projekteringen bör minimera risker och
konsekvenser vid översvämning genom att höjdsätta vägar och byggnader inom de
riskutsatta områdena med hänsyn till beräknade översvämningsnivåer. I
planbeskrivningen anges att dagvattenutredningar ska tas fram för varje kvarter i den
fortsatta planprocessen. Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att föreslagna
riskreducerande åtgärder från den mer områdesövergripande dagvattenutredningen
inkluderas i de kvartersvisa dagvattenutredningarna.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten/dagvattenhantering
Miljökvalitetsnormerna är bindande för kommuner och myndigheter och innebär ett
skarpt icke-försämringskrav samt att de allra flesta vatten måste förbättras för att följa
normerna. Dagvattenhanteringen är en viktig del i arbetet för att åstadkomma en god
vattenkvalitet och har därmed en stark koppling till möjligheten att uppnå MKN för
vatten. Det framgår inte av planhandlingarna hur dagvattnets flöde och
föroreningshalt kommer att förändras till följd av föreslagen markanvändning och
åtgärder för dagvattenhantering. Länsstyrelsen instämmer med kommunen att en

DECEMBER, 2020
Dnr 2015 KSM 0291

DETALJPLAN FÖR NTC, ETAPP 3
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

dagvattenutredning bör tas fram för detaljplanelagt område för att klargöra detta samt
säkerställa att möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormer inte påverkas negativt.
Länsstyrelsen vill informera om att det finns statusklassningar för vattenförekomsten
från år 2015. Enligt dessa är den ekologiska statusen för Tyresån dålig och den
kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen ej klassad.
Det står i planbeskrivningen att ny bebyggelse bör uppföras med gröna tak vilket är
positivt. Kommunen bör dock vara medveten om att gröna tak vid viss utformning
kan kräva gödsling för att fungera optimalt vilket gör att de riskerar att bli en källa till
näringsämnen.
Övriga frågor med betydelse för planens genomförande
Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan
förväntas medföra betydande miljöpåverkan.
Formalia
Länsstyrelsen vill upplysa om att det enligt Boverkets allmänna råd (2014:5) om
planbestämmelser för detaljplan framgår att lagstödet för planbestämmelser bör
redovisas i anslutning till planbestämmelserna. Kommunen bör beakta detta och
tillföra lagstödet i anslutning till planbestämmelserna på plankartan.
Upplysning höga byggnader
Vid planering av byggnader eller anordningar högre än 20 meter över marknivå
behöver kommunen i tidigt skede samråda med Luftfartsverket (LFV), och vid behov
beställa en flyghinderanalys. LFV utreder eventuell påverkan på samtliga flygplatsers
influensområden.

Svar: Kommunen noterar synpunkterna. Gällande buller så ses berörda byggnaderna över på

nytt, för att klara rådande bullerriktvärden. Där så behövs redogörs för tekniska lösningar och
tyst sida samt planbestämmelser som styr utformningen.
Gällande risker för utsläpp av natriumhypoklorit kommer ytan mellan gatan och bebyggelsen
utgöras av angöringsplatser för bil och en gångbana. Stadigvarande vistelse uppmuntras därmed
inte. En uteservering för lokal i kv 15 kan anordnas på ytan söder om husen. Plankartan
uppdateras med bestämmelse om utrymning för berörda byggnader, så att de utformas så att de
som vistas i byggnaden alltid kan utrymmas bort från Simgatan.
Gällande översvämningsrisken så ska dagvattenutredningar för kvartersmarken vara
dimensionerade utifrån ett 20-årsregn med en klimatfaktor på 1,3 samt redovisa en
skyfallskartering. Planbeskrivning uppdateras kring kommunens ställningstagande för
dagvattenhantering.
Plankartans bestämmelser uppdateras med lagstöd.
För byggnader högre än 20 meter över marknivå beställs vid behov en flyghinderanalys.
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Synpunkt från Trafikverket
Trafikverket har mottagit rubricerat ärende och yttrar sig i egenskap av ansvarig för
trafikslagsövergripande och långsiktig planering av det samlade transportsystemet
inom regionen.

Runt alla instrumentflygplatser finns höjdbegränsande ytor, dels runt banan och i
banans förlängning, dels en stor yta kallad MSA (Minimum Sector Altitude), vanligtvis
en radie av 55 km räknat från banans mittpunkt. Den höga byggnad som planeras
inom denna detaljplan ligger inom MSA-ytan från både Bromma flygplats och
Arlanda flygplats.
Försvarsmakten bevakar riksintresset för totalförsvaret och vill ha in alla remisser på
byggnader och övriga objekt som är över 45 m över marknivån inom tätort, och över
20 m utanför tätort.
LFV är sakägare till CNS-utrustning och ska kontaktas när byggnader och andra
objekt planeras som är 20 meter eller högre över marknivån. LFV står till tjänst med
att utföra en flyghinderanalys och även genomföra luftrumsutredningar. De utreder
eventuell påverkan på samtliga flygplatsers influensområden och tekniska system
kopplade till flygverksamhet. Höga objekt riskerar att störa de tekniska systemen
genom elektromagnetiska störningar.
För att de höga objekten ska hinna komma in i flyghinderdatabasen och publiceras på
flygkartor, ska en flyghinderanmälan skickas till Försvarsmakten Anmälan skickas
senast fyra veckor innan uppförandet av de höga objekten, enligt SFS 2010:770.
Höga objekt måste förses med belysning. Krav på hindermarkering ställs lämpligen i
bygglovsskedet, enligt Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2010:155 (ändrad genom
TSFS 2013:9).

Svar: Kommunen noterar synpunkten. För byggnader högre än 20 meter över marknivå beställs
det vid behov en flyghinderanalys. Planbeskrivningens genomförande uppdateras avseende
byggnader och övriga objekt över 45 meter över marknivå inom tätorten att en
flyghinderanmälan ska skickas till Försvarsmakten, senast fyra veckor innan uppförande av de
höga objekten och att höga objekt måste förses med belysning.

Synpunkt från Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard
4471012 utgåva 1:1991 "Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och
passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift",
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till
och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli
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påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om
byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan anledning
misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att
etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är
den hinderyta som är störst och står för "Minimum Sector Altitude".

Svar: Kommunen noterar detta. För byggnadsverk över 20 meter skickas ärendet på remiss till
berörda flygplatser inom 60 km.

Synpunkt från Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Svar: Kommunen noterar detta.

Synpunkt från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund, SMOHF
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beslutar att lämna följande yttrande:

1. Behovet av lekytor för förskola behöver förankras i planprocessen och även
behovet av skuggningsåtgärder bör beaktas.
2. I trafikbullerutredningen framkommer att kvarter 14 att ljudnivåerna
överstiger 55 dB(A) vid fasad på vissa delar av huset. Enligt
planbeskrivningen är det i detta kvarter som förskoleverksamhet möjliggörs,
dock framgår det inte var i byggnaden verksamheten planeras. Att förlägga
undervisningslokaler i lägen överskridande gällande fasadriktvärde 55 dB(A)
innebär risk för negativ påverkan på barns koncentrationsförmåga, prestation
och inlärning.
3. Viss hänsyn vid lokaliseringen måste tas till eventuell störningsrisk mot
närliggande bostäder från exempelvis stojande barn i förskoleverksamhet,
leveranser till verksamheter och eventuella kvällsaktiviteter vid serveringar.
4. Vid inglasade balkonger ska utöver ljudmiljön även uppmärksammas att bra
luftklimat och vädring skapas.
Bedömning
Förskola
Vid integrering av förskola i bebyggelsen måste en viss hänsyn tas till risken att
närboende störs av stojande barn. Behovet av avgränsade lekytor måste förankras i
planprocessen och vidare bör även behovet av skuggningsåtgärder bevakas. Det finns
forskning som visar på att mindre skol- och förskolegårdar gör att barnen blir passiva.
Barn som har en kuperad och rymlig gård med både öppna ytor, vegetation och
lekredskap kan lättare återhämta sig och bedöms ha lättare att koncentrera sig.
Lekytan bör enligt den forskning och studier som finns ha en viss storlek för att
barnens lek ska kunna utvecklas. Malmö har gjort en studie i detta, där slutsatsen
drogs att cirka 30 kvm friyta per barn bör vara tillräckligt stor yta.
Det framgår inte i planbeskrivningen var i kvarter 14 förskoleverksamhet möjliggörs.
Delar av kvarter 14 klarar inte fasadriktvärdet på 55 dB(A). Att förlägga
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undervisningslokaler i lägen överskridande fasadriktvärde 55 dB(A) innebär risk för
negativ påverkan på barns koncentrationsförmåga, prestation och inlärning. Om
placering av förskola planeras i läge med ljudnivå över 55 dB(A) så måste här ställas
stora krav på planlösningar för en bra inomhusmiljö. Endast matsal, gymnastiksal
eller mindre ljudkänsliga biutrymmen accepteras i bullerstörda lägen.
Samlokalisering
Vid samlokalisering av verksamheter för centrumändamål och bostäder finns det risk
att de boende störs exempelvis av leveranser till verksamheter, lukter och
kvällsaktiviteter på serveringar. Hänsyn till detta bör därför tas i den fortsatta
planeringen.

Svar: Kommunen noterar synpunkterna. Gällande förskolans läge avseende buller samt

förskolegårdens storlek och behov av skuggning så har förskolan plockats bort ur planområdet.

Synpunkt från Lantmäteriet
Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade April, 2016) har följande
noterats:

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att ändring av ovanstående detaljplan har
vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen överföra mark utlagd som allmän
plats till kommunen, samt andra ej ännu beskrivna fastighetsbildningsåtgärder.
Delar av planen som bör förbättras
Övriga frågor
I planen redovisas att det finns övriga fastighetsrättsliga frågor som kommer att
utredas närmare i det fortsatta planarbetet. Det kan vara lämpligt med en redovisning
av vilka fastigheter som är berörda i planen som också kan komma att beröras av
kommande fastighetsbildningsåtgärder.
Ställning har inte tagits till fastighetsförteckningen. Lantmäteriet lämnar inga
synpunkter på trafikutredning och bullerutredning.

Svar: Synpunkterna noteras. Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med vilka
fastigheter som ingår i planområdet och vilka som berörs av fastighetsbildningsåtgärder.

Synpunkt från Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns brandförsvarsförbund lämnar följande yttrande efter remiss från Tyresö
kommun, stadsbyggnadsförvaltningen.

Synpunkter
Riskhänsyn
Ett Risk-PM som syftar till att identifiera och översiktligt redogöra för vilka
potentiella risker som kan uppstå i samband med lokaliseringen av bostäder har tagits
fram av Brandkonsulten AB. Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) har varit i
kontakt med Brandkonsulten AB ang. Risk-PM:et för att reda ut vissa frågor främst
vad avser PM:ets slutsats. Utifrån den analys som Brandkonsulten gjort är SBFF:s
bedömning att riskerna är låga baserat på att det är fa transporter av farligt gods som
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genomförs samt det farliga godsets egenskaper. Denna bedömning delar
Brandkonsulten AB men anser ändå att det är bra att vissa riskreducerande åtgärder
genomförs för att förbättra riskbilden om en olycka trots allt skulle ske. SBFF anser
att resonemanget och bedömningen är otydlig och till viss del motsägelsefull.
Antingen är riskbilden acceptabel vilket kan påvisas via kvalitativ eller kvantitativ
bedömning och därför erfordras inga åtgärder eller så är riskbilden inte acceptabel.
Om riskbilden inte är acceptabel måste det tydligt framgå vad som ska göras för att
riskbilden ska bli acceptabel. Hur mycket åtgärderna sänker riskbilden ska i så fall
tydligt framgå. Om det är åtgärder som bör, men inte måste göras, för att ändå
förbättra riskbilden ska detta tydligt framgå så att utföraren har en möjlighet att välja
att förbättra utifrån de krav som ställs. Förutom redan nämnda vill SBFF även lyfta
följande oklarheter:
· Det finns ett felaktigt resonemang om BLEVE. En BLEVE kan inte uppstå från
styckegods dvs. t.ex. gasflaskor.
· Det anges inte vad benämningen konsekvensområde innebär, det bör framgå om
det innebär ett visst antal skadade eller omkomna.
· Referenser eller källhänvisningar till använda värden, exempelvis vad gäller
konsekvensområden anges inte.
· Ishallen och simhallen ligger i närhet till området. Det framgår inte varför
anläggningarna som hanterar farliga ämnen på simhallen respektive ishallen inte ska
beaktas i riskbilden.
Mot bakgrund av allt ovan nämnda anser SBFF att PM:et bör omarbetas då det är
otydligt och i vissa avseenden inte helt korrekt. Om slutsatsen är att riskreducerande
åtgärder erfordras för att fa en acceptabel riskbild bör dessa åtgärder i sin tur skrivas
in i detaljplanebestämmelserna.
Insatsmöjlighet
Räddningstjänstens tillgänglighet till entréer/ingångar måste beaktas. Avstånd mellan
angreppspunkter (entréer/ingångar) och uppställningsplats för räddningstjänstens
fordon bör inte överstiga 50 meter. Södertörns brandförsvar förordar att utrymning
från bostäder ska kunna ske utan hjälp av räddningstjänstens stege, denna ståndpunkt
beskrivs i PM 615 —Brandskydd i praktiken. Istället bör tekniska lösningar tillföras
trapphuset så att det även vid nödlägen alltid finns en säker väg ut. Ett vedertaget sätt
är att förse fastigheter med så kallade Tr 2-trapphus enligt BBR kap 5:313. För
bostäder i byggnader högre än 23 meter (normalt 8 våningar) erfordras dock alltid Tr2 eller Tr- 1 -trapphus.
Om utrymning ändå kommer att ske med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning
eller en kombination av de båda måste uppställningsplats för räddningstjänstens
bärbara stege eller maskinstege anordnas. I och med att parkeringsgarage planeras
måste det även beaktas, i det fall en uppställningsplats för räddningstjänstens fordon
placeras ovan parkeringsgaraget eller ovan annat utrymme, att bjälklag tål erforderliga
laster. Denna planering kan erfordras redan nu i detaljplaneskedet. Information om
utformning av uppställningsplats för räddningstjänstens fordon finns att hitta i vårt
PM 609 - Framkomlighet för räddningstjänstens fordon.
I detaljplanen föreslås en 16 våningar hög byggnad. Beroende på hur hög byggnaden
blir kommer kraven på byggnadens brandskydd att se olika ut. Enligt Boverkets
byggregler ska exempelvis byggnader med fler än 10 våningsplan utformas med
räddningshiss samt byggnader över 40 meter inneha trycksatta stigarledningar.
Byggnader med fler än 16 våningsplan ska enligt byggreglerna utformas i
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byggnadsklass Br0 vilket innebär att analytisk dimensionering av byggnadens
brandskydd ska utföras. Räddningstjänsten vill redan nu påtala att det utöver de krav
som anges i Boverkets byggregler också kan finnas andra delar som krävs för att
exempelvis uppfylla 3 kap. 8 § i plan och byggförordningen (SFS 2011:338). I
paragrafen anges bland annat att hänsyn till räddningsmanskapets säkerhet vid brand
ska tas, det kan eventuellt vara så att anpassningar erfordras så att räddningstjänstens
kommunikationsutrustning fungerar i hela byggnaden. Södertörns
brandförsvarsförbund ser gärna att det i ett tidigt skede samråds kring
planering/projektering av främst den höga byggnaden men även övriga anslutande
byggnader.
Brandvattenförsörjning
Vatten för brandsläckning ska finnas i tillräcklig omfattning. Riktlinjer beskrivs i VAV
P83 där det anges att avstånd mellan brandposter i konventionellt system maximalt
bör vara 150 meter. Räddningstjänstens PM 608 — Brandvatten bifogas yttrandet där
mer ingående information kring Södertörns brandförsvarsförbunds inställning kring
brandvatten redovisas.
Efter detaljplaneskedet
Södertörns brandförsvarsförbund önskar bli kallat till tekniskt samråd och även i
övrigt beredas möjlighet att som byggnadsnämndens sakkunnige inom brandskydd
delta i kommande byggprocess vid behov. Det gäller den planerade bebyggelse som
klassas som en Br0- eller Br 1 -byggnad och/eller uppfyller kraven för att lämna in
skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Vid frågor angående detta vänligen kontakta nedanstående.
I yttrandet hänvisas det till flera av räddningstjänstens PM, dessa finns att hitta på
http://sbff se/om-oss/dokumentbibliotek

Svar: Synpunkterna noteras.
Bebyggelsen är placerad i direkt anslutning till gata där brandbil kan placeras. Även på
gångvägen mellan kv 13 och 15 kan brandbil parkera i händelse av brand. Ytan mellan
Simgatan och bebyggelsen utgörs av en trottoar samt angöringsplatser för bil och uppmuntrar inte
till stadigvarande vistelse. Uteservering för lokal i kv 15 kan anordnas på ytan söder om husen.
Riskutredningen kompletteras för höghuset avseende stadigvarande uppställningsplats för slangbil
och avseende riskreducerande åtgärder för att förbättra riskbilden vid en olycka. Byggnader ses
över för att vid behov inrymma Tr2 trapphus alternativt uppställningsplats för
räddningstjänstens fordon/utrustning samt gällande utrymningsvägar som är vända bort från
Simgatan.
Inom planområdet har brandposter placerats i enligt med riktlinjerna.

Synpunkt från Trafikförvaltningen, SLL
Trafikförvaltningen är positiv till att kommunen förtätar i detta centrala och
kollektivtrafiknära läge. Det är också lovvärt att kommunen tydligt arbetar för ökade
möjligheter för invånare att använda bilpool och cykel som alternativ till egen bil och
kom komplement till kollektivtrafiken.

Busstrafik utmed Simvägen
Detaljplanen möjliggör en gatubredd som medger busstrafik på Simvägen.
Samrådsunderlaget anger inte tänkt utformning av gatan, denna behöver följa
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riktlinjerna i RiBuss för att i praktiken möjliggöra busstrafik. Körbredden ska vara
minst 6,5 meter eller helst 7 meter för god standard. Trafikutredningarna föreslår
upphöjda övergångsställen i alla passager i korsningar, vilket innebär problem för
svängande busstrafik. Ett alternativ som möjliggör busstrafikering är att höja upp hela
korsningen så att hela bussen ryms på upphöjningen vid svängrörelser.
Det kan förtydligas eventuell framtida busstrafik på Simvägen innebär att
parkeringsplatser utmed vägen kan behöva tas bort.
Trafikförvaltningen har i dagsläget inga planer på att trafikera gatan med bussar i
linjetrafik.

Svar: Synpunkterna noteras. Körbredden på den nya Simgatans blir 6,5 meter.
Planbeskrivningen uppdateras med illustration över gatans utformning.

Företag och intresseorganisationer
Synpunkt från Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har inga synpunkter på samrådsförslaget; det
är bra att möjligheten till källsortering av förpackningar och tidningar beaktats.

Svar: Kommunen noterar detta.

Synpunkt från Naturskyddsföreningen, Tyresö
Vi anser fortfarande att det är olämpligt att dela upp ett så omfattande och för
Tyresöborna viktigt projekt som Norra Tyresö Centrum i ett antal osammanhängande
detaljplaner. Detta förfarande minskar våra och övriga medborgares möjligheter att ta
ställning till helheten i projektet. Se våra yttranden för etapperna 1 och 2.

Det är olyckligt att planprocessen forceras så att många viktiga frågor lämnats
obesvarade i samrådsskedet. Det är svårt för oss medborgare att ta ställning till ett så
allmänt hållet samrådsförslag eftersom materialet saknar tydliga förslag till
ställningstaganden.
Bl.a. saknas för denna etapp:
· Detaljerat kvalitetsprogram och direkt koppling i bestämmelserna till
styrdokumentet "kvalitetsprogram för NORRA TYRESÖ CENTRUM
juni.2014".
· Gröna strategier för att stärka ekologiska och sociala värden i Norra Tyresö
centrum (Ekologigruppen 2015). De finns inte med under "Detaljplanens
handlingar" sid 3.
· Strategi för etappens 'gröna design".
· Gestaltningsprogram för byggnader och offentliga rum. Nödvändigt för att
säkerställa projektets kvalitéer och en arkitektoniskt hög nivå. Speciellt saknas
beskrivning av kvarter 11.
· Krav på energihushållning. Vi saknar "Riktlinjer för energianvändning" som
nämns på sid 24. De finns inte med under "Detaljplanens handlingar" sid 3.
· Dagvattenutredning för varje kvarter.
· Utökade vindstudier i samband med punkthuset, 16vån.
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·
·
·

Viktig redovisning av målsättning för ökningen av de ekologiska värdena, de
rekreativa värdena och den biologiska mångfalden.
Parkeringslösningar för KV 11 och 14.
Trafikbullerutredning för samtliga byggnader inom planområdet.

Det saknas redovisning vilka mål som eftersträvas och hur dessa skall uppnås.
Erfarenhetsmässigt vet vi också att möjligheten att påverka detaljplaner i
granskningsskedet är mycket begränsade.
Därför anser vi att samrådshandlingen bör kompletteras med detaljerat
kvalitetsprogram, gröna strategier, gestaltningsprogram, krav på energihushållning,
dagvattenlösningar, utökade vindstudier, trafikbullerutredning, parkeringslösningar
samt viktig redovisning av målsättning för ökningen av de ekologiska värdena, de
rekreativa värdena och den biologiska mångfalden för just denna etapp.
Tyresö bör minska klimathotet i linje med Sveriges klimatmål.
Till skillnad från planbeskrivningens påstående att "Inga nationella, regionala eller
kommunala miljömål åsidosätts." sid 9 under rubriken "Sammanfattad
behovsbedömning" anser Naturskydds-föreningen att det nationella utsläppsmålet för
växthusgaser åsidosätts. Se bilaga klimat.
Vidare anser vi att:
I Det södra KV 11 d.v.s. den skogsklädda sluttningen (ca 8m nivåskillnad) norr om
Gröna gatan (mot kv Gösen 1) inte ska bebyggas. Den behövs dels som närnatur för
boende och skolbarn och dels som ekologiskt samband mellan "Norra Torget",
Petterbodastråket och Nackareservaten/Erstavik via golfbanan. Gröna gatan är
dessutom en viktig grön länk för rekreation (cykel, motion, skidor) och som
spridningsväg för växter och djur.
Den planerade förskolan i planförslaget för etapp 2 saknar lämpliga ytor för
utevistelse och närnatur. Även det planerade gymnasiet bör ha tillgång till
rekreationsytor utomhus och närnatur. Att gymnasieeleverna enbart skall vara
hänvisade till skolraster i inomhuscentrumet är inte godtagbart
KV 11-området bör ändras till NATURMARK. Om exploateringen norr om Gröna
gatan utgår kan den göras hett bilfri eftersom angörings-möjligheterna till
fastigheterna söder om gatan då kan begränsas till Bollmoravägen, Simgatan och
Tvärgatan. Infarter till garage kan absolut inte tillåtas från Gröna gatan. Det vore
förödande. Se vårt yttrande för etapp 2- NTC som har en unik placering mellan två av
Stockholmsregionens naturreservat bör användas för att utveckla de ekologiska
sambanden och rekreationsstråken.
De ekologiska sambanden och de boendes behov av nära grönområden bör särskilt
uppmärksammas och tillgodoses genom att förstärka anslutningarna till
Nackareservaten, Petterboda stråket och den nya Stadsparken
· Det saknas plan för rekreationsstråk (motion, cykel, skidor mm) genom NTC.
Vår vision är ett helt bilfritt nordvästligt/sydostligt parkstråk genom NTC via Gröna
gatan, Simvägen med förlängning norrut till GC-vägen norr om simhallen/
Tyresövallen. Detta skulle innebära en betydligt barnsäkrare miljö och underlätta för
löpare, skidåkare och cyklister att nå Stockholm/Nacka via Nackareservaten/
Erstavik. Bilfriheten kan åstadkommas genom helt trafikseparerade korsningar
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och/eller att göra vissa gator till återvändsgator som kan angöras från två håll med ett
avbrott på mitten tex. på Simvägen.
· Med en så expansiv utveckling som planeras i Tyresö kommun borde i planeringen
av NTC finnas med reserverad mark/plats för en framtida station för spårbunden
trafik. Tunnelbana till Tyresö finns ju med i framtidsbilden Stad och Land i
samrådshandlingen för ny översiktsplan 2035.
· Simvägen som enligt redovisade solstudier kommer att vara en gata som ligger i
skugga stora delar av dagen, under större delen av året, innebär en diskutabel livskvalitet.
· Det planerade punkthuset i området norra del bör bearbetas gestaltningsmässigt.
· Till bostadskomplement bör också räknas energisnåla, effektiva gemensamma
tvättstugor i varje flerbostadshus.
Vi yrkar på komplettering och omarbetning av detaljplanen med hänsyn till
ovanstående synpunkter.
Tyresö bör minska klimathotet i linje med Sveriges klimatmål.
Med Tyresös expansiva bostadsbyggnadsprogram riskerar man att det nationella
utsläppsmålet för växthusgaser åsidosätts om inga åtgärder vidtas. Därför bör en
övergripande strategi och MKB utarbetas för all planerad bostadsbebyggelse i Tyresö
innan fler projekt beslutas. I flera aktuella planbeskrivningar påstås att "Inga
nationella, regionala eller kommunala miljömål åsidosätts". Detta kan möjligen
stämma för varje projekt för sig. Men inte om man ser på alla projekten tillsammans.
Vi anser därför inte att påståendet stämmer utan menar istället att utsläppen av
växthusgaser ökar per person då en redan överbelastad biltrafikapparat blir ännu mer
överbelastad. Tyresös negativa klimatpåverkan på grund av ökad biltrafik måste lösas
och trafikstockningar i Tyresö och på infartsvägarna mot Stockholm upphöra. Fler
bostäder bör inte byggas i Tyresö innan trafikens klimatpåverkan minskat och Tyresö
fått en utbyggd kollektivtrafik för energieffektiv pendling.
l vårt tidigare yttrande över ny översiktsplan 2035 ifrågasätter vi kommunens mål om
20.000 fler invånare till 2035. För att bygga ett hållbart samhälle anser vi att en
långsammare utveckling med max. 1% per år är nödvändig. Tillväxten i Tyresö bör
ske i en ansvarsfull och hållbar takt, med focus på livsmiljö och kvalitet framför
kvantitet. Vi behöver växtkraft i stället för växtvärk

Svar: Synpunkterna noteras. Kvalitetsprogrammet för hela Norra Tyresö centrum är ett

underlag till denna detaljplan. De utredningarna som togs fram för att sammanställa det
kvalitetsprogrammet är underlag till de bedömningar som har gjorts i det kvalitetsprogrammet
och de finns tillgängliga på kommunens hemsida för Norra Tyresö Centrum. De riktlinjer för
energi som planbeskrivningen hänvisade till är nu gamla och behöver uppdateras. Hänvisningen
till riktlinjerna tas bort från planbeskrivningen.
Ett kvalitetsprogram för respektive kvarter tas fram till antagandet som en bilaga till avtal
mellan byggaktör och kommun, detta inkluderas inte i planhandlingen. I kvalitetsprogrammet
säkerställs även behovet av gröna strategierna. De ställningstaganden som görs utifrån de
framtagna underlagen framgår av planbeskrivningen.
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En dagvattenutredning tas fram för respektive bostadskvarter
Utformningen av planområdet utgår från antaget planprogram, för att möjliggöra detta och
därmed bidra till bostadsutvecklingen behöver kvarteren bebyggas. Synpunkten om att inte
bebygga området norr om Tidvattengatan blir inte tillgodosedd.
Planbestämmelsen om förskola utgår från planområdet.
Spårbunden trafik planeras inte inom Norra Tyresö centrum och därför inte heller plats för en
framtida station.
Under planprocessen bearbetas planhandlingarnas innehåll och kring byggnadernas gestaltning
förs en dialog med byggaktörer, något omtag av planarbetet avses därför inte göras.
Prognosen enligt riktlinjer för bostadsförsörjning i Tyresö kommun, visar att befolkningen
förväntas växa till 65 000 invånare år 2035. Detta innebär att cirka 300 nya bostäder per år
behöver byggas fram till år 2035. Att bygga i centrumnära lägen med god kollektivtrafik är
även bra utifrån ett klimatperspektiv.

Synpunkt från Riksbyggen
Här kommer Riksbyggens yttrande över samrådshandlingen för Detaljplanen för
Norra Tyresö Centrum etapp 3.

1. Bestämmelsegränserna för huskroppen i kvarter 13 är för smalt ritade. De
beskriver en huskropp som är 12m djup istället för 15m som den är ritad med
"utbuktningar" idag. Huskroppen på kv 13 är ju inte rak så plankartan behöver
justeras för husets former.
2. Både kvarter 13 och 15 är ritade exakt efter våra planer. Borde man inte ha någon
rörelsemån inritad? Det är synd om det inte finns några marginaler för olika
tekniska lösningar. Vi inser naturligtvis att gränsen mot gatan är låst men mot
gården bör det ju gå. Vi byggherrar kan ju i alla fall inte ta till för tjocka hus inom
ramen för kvartersformen. Det begränsas t ex av att man då inte klarar av
dagsljusfrågan. Och för kv 15 så har vi faktiskt inte nyttjat den möjliga tomten mot
"gågatan". Detta kan inte begränsas som det nu är ritat. Kanske kan vi ringa in
detta mer till antagandehandlingen men inte som det nu är ritat.
Vi vill också påpeka att gränsen mot kommande kv 16 inte bör göras för snäv.
Detta för att tillskapa möjlighet för ett fungerande kvarter.
3. Höjderna på husen är satta bara några decimeter över våra uppskattade höjder.
Det är på tok för nätt för att ens kunna klara av mindre fluktuationer i
våningshöjden/stomkonstruktionen/systemval. Dessa m fl tekniska faktorer
(såsom teknikutrymmen på tak) bestäms först i detaljprojekteringen och
måttkedjan för husets höjd är också kraftig beroende av vilka
entreprenörer/leverantörer vi faktiskt kan köpa ifrån. Detta är en mycket osäker
faktor i rådande byggmarknad. Det tål att påpekas att våra höjder är beroende av
de preliminära markhöjderna. Dessa kan ju komma att ändras i framtiden, hur
hanterar man det?
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Vi vill med dessa inlägg säkerställa att vi kan få en pragmatiskt dialog i kommande
planskede.

Svar: Gatans avgränsning avgör kvarterets storlek. Bebyggelsen inom respektive kvarter ska

förhålla sig till dess avgränsning. Nockhöjder utgår från det övergripande kvalitetsprogrammet
och utifrån dialog med berörda byggaktörer men ställer krav på att byggaktören har gjort
tillräckliga beräkningar.

Enskilda ledningshavare
Synpunkt från Skanova
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt
ovan, och låter framföra följande:

Yttrande
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet, se bifogad
karta.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på
plankartan.
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Svar: Synpunkterna noteras. Planområdets nya dragningar av infrastruktur och med ny

kvartersindelning innebär att en del befintliga ledningar kommer behöva flyttas och nya anläggas.
Planbeskrivningen uppdateras med att Skanova önskar att så långt som möjligt behålla
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som
uppkommer i samband med flyttning.

Synpunkt från Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av
samrådshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av
bifogad karta, turkos linje= 20 kV högspänningsledning, röd linje= 10 kV
högspänningsledning, blå linje= 0,4 kV lågspänningsledning, lila linje= 0,1 kV
signalkabel. Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda
kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som svart
blixtförsedd kvadrat.
Vattenfall yrkar för att ett E-område ritas in för den befintliga stationen i den södra
delen av planområdet.
Samt att ett nytt E-område ritas in i den norra delen av planområdet, för den
nätstation som kommer att behöva etableras för att strömförsörja planerad expansion
i området.
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Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men
bekostas av exploatören.
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Svar: Planområdet ges två stycken E-områden för strömförsörjning, ett i norr och ett i söder.
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Enskilda som bedöms som sakägare
Synpunkt från Brf Gösen
Yttrande över detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3:

Ny in- och utfart till brf Gösens parkering
Vi har tagit del av den trafikutredning som Ramböll Sverige AB har gjort ang Tyresö
Centrum etapp 3. Där föreslås en ny in- och utfart till Brf Gösen från Bollmoravägen
vid den plats där övergångsstället är beläget idag. Det skulle medföra att in- och utfart
sker direkt in på entrégården för Bollmoravägen 2-4. Vi anser det högst olämpligt
med ökad trafik nära fastighetsentréerna där boende passerar och det idag sker i- och
urlastning.
Om den befintliga infarten till vår parkering stängs föreslår vi istället, som tidigare
planerats att in-och utfart förläggs norr om fastigheten Bollmoravägen 2, kallad
Vattendroppsgränd men då enbart för brf Gösens parkering.
Gångvägar på brf Gösens tomt
Enligt § 36 i Plan- och bygglagen ska detaljplanen vara utformad med hänsyn till
befintliga bebyggelse- äganderätts- och fastighetsförhållanden.
Styrelsen för Brf Gösen ser att med den aktuella planen får gångvägarna på vår tomt
en kraftigt ökad mängd gång- och cykeltrafikanter. Gösens tomt passeras idag bland
annat av boende i fastigheten Bollmoravägen 6-8 från väster för att komma till och
från busshållplatser och Centrum. Med det ökade nyttjandet följer ett större slitage,
nedskräpning och den viktiga ansvarsfrågan särskilt gällande vinterunderhåll.
Vi anser inte att det är vår skyldighet att ansvara och underhålla gångvägarna enligt
den föreslagna planen.
Ny gångväg på naturmarken
I detaljplanen finns en gångväg föreslagen norr om Seniorgårdens fastigheter vilken vi
motsätter oss och anser att vegetationen bör sparas för att bevara naturmarken i
möjligaste utsträckning.

Svar: Synpunkterna noteras. Infart till parkeringen i nordost planeras från den nya
Älvdansgatan, utan utfart mot Bollmoravägen i enlighet med synpunkten.

Samrådshandlingens gatuområde mellan Tyresö bostäders befintliga byggnad och kvarter 11 tas
bort och görs till kvartersmark för bostadsändamål.

Synpunkt från boende 1 (45)
Synpunkter på detaljplanen Norra Tyresö C, etapp 3:

Det känns inte som att ni alls tagit hänsyn till de enskilda intressen som finns, t.ex. oss
som bor i Brf Gösen. Dessutom har ni i sol- och skuggstudierna helt underlåtit att
redovisa för kvällssolen, vilket är det som påverkas mest och dessutom är kvällstid
den tid då de flesta är hemma.
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Jag kommer redogöra för vad detaljplanen innebär för mig men det drabbar ju flera
andra i föreningen på precis samma sätt. För mig skulle det verkligen vara en
betydande olägenhet om hyreshuset som Tyresö Bostäder AB (TYBO) planerar att
uppföra blir byggt. Detta av flera anledningar;
T.ex. var en stor anledning till att jag köpte lägenheten att det var utsikt mot natur,
kvällssol samt väldigt lite insyn. Med ett högt hus på andra sidan går alla dessa saker
förlorade. Bl.a. skulle utsikten gå från bara träd till nästan bara ett stort hus. Eftersom
jag har alla fönster och min balkong åt detta håll påverkar det också insynen betydligt.
Om man också beaktar att jag således också bara har ljusinsläpp i lägenheten från det
hållet och att det är i västerläge, skulle det med hyreshuset bli en betydande påverkan
på det antal timmar sol jag får och en begränsning av det ljus som kommer in i
lägenheten vilket skulle vara en väldigt negativ konsekvens. Tittar man på
skuggstudierna för midsommar kan man dra slutsatsen att skuggan skulle nå min
bostad redan ca kl. 18 och vid vår/höstdagjämning redan före kl. 17, istället för som
nu, i princip ha sol hela resten av kvällen. Då solen inte når in till mig förrän på
eftermiddagen blir begränsningen av solljus betydande. Att innergården dessutom
skulle ligga till stor del i skugga på vinterhalvåret påverkar även det ljuset som
kommer in i lägenheten negativt. Och då det redan befintliga hyreshuset skuggar till
stor del under vinterhalvåret skulle det nya huset innebära att jag inte får någon sol
alls under vissa delar av året.
TYBO hävdar att de inte alls kommer ta bort så mycket grönt och att solljuset inte
kommer bli påverkat då "solen den går ner vid 17", men detta är ju inte sant. Det syns
klart och tydligt på skissen brf Gösen fick att de flesta träden i mitt synfält kommer
tas bort. Att solen vissa tider på året går ner efter kl. 17 är obestridligt, att solen även
sent på kvällen når in till mig, även om det inte är helsol pga växtlighet, är helt
uppenbart och går att bevisa. Jag tycker det är oerhört oprofessionellt och uselt att
komma med dessa påståenden.
Om hyreshuset skulle byggas befarar jag att det även skulle bli än större problem med
obehöriga på Brf Gösens lekplats och grillplats. Både med tanke på den planerade
förskolan och vanliga hyresgäster. Redan idag kommer stora grupper, ca 10-15 barn,
från många förskolor och skolor och leker på lekplatsen samt utnyttjar stolar och
bord vid grillplatsen. Även om de inte får vara där så är det svårt att göra någonting åt
det. Det har satts upp en tydlig skylt om att lekplats och grill tillhör Bd Gösen men
det respekteras inte. Att enstaka barn kommer utifrån och leker gör ingenting, det
tycker jag vi kan välkomna dem att göra, men så stora barngrupper som nu kommer
regelbundet sliter mycket på lekplatsen och för väldigt mycket liv vilket är störande.
Att förskolan och hyresgästerna i huset skulle låta lekplatsen och grillplatsen vara är
mindre troligt speciellt med tanke på hur pass nära dem dessa skulle ligga samt t.ex.
att förskolan inte skulle ha någon egen gård.
Så med hänsyn till ovanstående anser jag att hyreshuset inte bör byggas alls.
Jag har full förståelse för att det behövs byggas mycket nya bostäder och att enskilda
måste tåla en del förändringar i boendemiljön. Men även resterande del av
detaljplanen påverkar mig en hel del i negativ bemärkelse i form av ökad trafik
närmare mig, vilket medför buller och sämre luft, samt att jag även av kvarter 13
kommer få ytterligare viss del av utsikten förstörd p.g.a. borttagande av träd och
uppförandet av de andra byggnaderna, samt att solljus försvinner p.g.a. höjden på
dessa byggnader som är alldeles för höga. Jag tycker också att det är tråkigt att
kommunen väljer att göra om detta lugna gröna område till stadsliknande kvarter med
höga hus och mer trafik som inte alls passar in här, genom att bl.a. ta ner träd och riva
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befintliga hus. Tyresö är en kommun man uppskattar att bo i för all grönska i sin
närmiljö och detta går nu förlorat här. Jag tycker att detta är en dålig ide som borde
skrotas eller i vart fall anpassas så att mer grönska och befintliga hus bevaras och de
nya husen blir lägre.
Jag har dock ett förslag gällande hyreshuset som jag förvisso inte vet om det skulle
vara genomförbart men vill framföra ändå:
Eftersom Brf Gösen sagt nej till försäljning av annan mark kommer det som
planerades bli kvarter 16 inte kunna byggas. Om man istället skulle bygga hyreshuset
där, vilket skulle vara ett bättre alternativ för Brf Gösen, skulle endast en liten bit av
parkeringen behöva tas i anspråk och i gengäld skulle parkeringsmöjligheter kunna
ordnas på annat håll t.ex. några i det garage som planeras under hyreshuset och/eller
de parkeringsplatser som i detaljplanen skulle ha försvunnit om hyreshuset byggts
såsom planerat idag. Man kanske kan ordna detta genom byten av mark mellan Brf
Gösen, kommunen och TYBO.
Huset skulle då ev. också kunna byggas större utan att påverka enskilda på samma
negativa sätt. Detta medför en möjlighet att även få in en lite större förskola. Ett
större hus med fler hyreslägenheter skulle gynna det allmännas intresse av att få
tillgång till fler hyresrätter. Detta skulle då bli en bättre lösning för alla parter.
Dessutom är risken mindre att detta skulle överklagas då och arbetet med hela
området skulle kunna starta långt tidigare och kostnader sparas in på hanterande av
överklaganden vilket skulle gynna både kommun, TYBO och det allmännas intresse.

Svar: Dina synpunkter noteras. Planbeskrivningen redovisar skuggningen kl 17.00 vår och

höstdagjämningen, denna kan justeras eller kompletteras med en senare tid. Detaljplanen
omfattar inte Brf Gösens mark och dess vegetation. Kommunens utvecklingsstrategi är att förtäta
i centrum- och kollektivtrafiknära läge.
Planbestämmelsen förskola tas bort inom planområdet.
Utformningen av planområdet utgår från antaget planprogram, för att möjliggöra detta behöver
kvarteren bebyggas och därmed kommer även träd att tas bort. Synpunkten om att inte bebygga
kvarter 13 och 14 enligt förslaget blir inte tillgodosedd.

Synpunkt från boende 2 (48)
Angående det planerade 16-våningars-huset vid simhallen:

Varför inte tänka som Nacka kommun och JM tänkte i Älta då de skulle bygga nytt på
Stensövägen. Först fanns de befintliga 8-våningars från 60-talet på vänstra sidan av
Stensövägen från Älta Centrum sett, sedan planerade man för och byggde också 4våningars mellan dem och Ältasjön för att 'plana ut' ned mot vattnet och den
strandnära naturen.
Samma tänk borde Tyresö kommun tillämpa i etapp 3, först har vi befintliga Gösen
med 8 våningar sedan har vi som ett ”rekreationsområde” med simhall, fotbollsplan,
isbana på vintern, golfbanan och framförallt skogen och naturen på andra sidan
Tyresövägen!! Och här planerar man för ett 16-våningars, det är fullkomligt
obegripligt ur estetisk synvinkel!! Har vi inget skönhetsråd i Tyresö? Har inte de
protesterat?
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Då dessutom min egen fantastiska och helt fria utsikt från 8:onde våningen försvinner
undrar jag vad är det för arkitekt som inte SER att ett 16-våningars inte
överhuvudtaget passar in i den befintliga miljön!! En arkitekt ska ju inte bara kunna
byggkonstruktionen och planlösningar utan måste ju ha en känsla för estetik, färg,
form, natur och harmoniska linjer! Förslaget borde aldrig ens ha hamnat på ritningen!
Ännu mindre lämnat kontoret!! Titta själva på bifogad bild!! 16 våningar helt random,
godtyckligt, slumpmässigt placerat mitt ibland den kommande bebyggelsen på 5
våningar!!? Det är SKITFULT på vanlig svenska!!
Detta är ju dessutom infarten till Tyresö och det första intrycket många människor får
av vår kommun!! Ska vi låtsas vara en FÖRORT (=16 våningar) i stället för en fin
skärgårdskommun som ju Tyresö är??
Det är planerat för 5 våningar i övrigt vad jag förstår, kan man inte bygga 6 våningar
för att kompensera för bortfallet av antal lägenheter om man inte bygger 16
våningar!? Eller ALLRA HELST: bygg ett 16-våningarshus till i Tyresö Centrum, där
skulle det passa betydligt bättre!!
Tänk på att ändra från 16 våningar till 5 våningar är hur enkelt som helst!!!
Det är bara att skriva 'siffran 5' i stället för 'siffran 16' på ritningen. Ger dock färre
lägenheter, så för att kompensera för detta, se förslag föregående stycke!!

Svar: Dina synpunkter noteras. Kommunens utvecklingsstrategi är att förtäta i centrum- och

kollektivtrafiknära läge för att minska bilberoendet och möta klimatmålen. Ny bebyggelse ger
även ett ökat underlag till handel och service i centrum. Inom Norra Tyresö centrum byggs stad
och vilket innebär att mycket av den befintliga miljön kommer förändras.
Kommunen bedömer att läget inom kvarter 15 är väl lämpat för en avvikande, högre höjd än det
omgivande området. Huset ligger längst norrut i området, vilket innebär att det kommer skugga
omgivande bebyggelse minimalt. Det annonserar även entrén till området med sitt läge vid
Tyresövägen och den nordöstra infarten. Synpunkten om att sänka våningsantalet kraftigt på
höghuset blir inte tillgodosedd.
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Synpunkt från boende 3 (53)
Yttrande om ny detaljplan avseende "Norra Tyresö centrum".

Allmänt
Den nuvarande detaljplanen är anledningen till att människor flyttat hit och trivs här.
Ny bebyggelse borde inordna sig i den befintliga naturen och bebyggelsen.
Planförslaget skulle i sin nuvarande form omvandla området ifrån ett av de trevligaste
områdena i centrala Bollmora till det värsta området genom att ersätta de flesta öppna
ytor med husväggar.
Folk som väntat i åratal på att få en parkeringsplats kommer nu att förlora den, eller i
bästa fall få en ny mångdubbelt dyrare och svårtillgängligare plats.
En av de få förskolor som har tillgång till egen skog åt barnen ska rivas och byggas
över.
Vårdcentralen förlorar helande utsikt över skog ifrån väntrummen och förlorar alla,
eller nästan alla parkeringsplatser till patienterna.
Argumentet att naturen inte behövs i bostadsområdena eftersom den finns på annat
håll är inte relevant då det i första hand är det som ögat ser varje dag i vardagen som
präglar oss.
Inget kan exempelvis ersätta synen av träd, sjungande fåglar och hoppande ekorrar
ifrån frukostbordet.
Argumentet att det skulle uppstå nya värden i området verkar taget ur luften, det man
får är endast nackdelarna av innerstadsbebyggelse såsom ökad trängsel, köer, stress,
främlingskap, färre lediga sittplatser på bussar, omöjligt att parkera etc, emedan
fördelarna med att bo i innerstan såsom ökad status och gamla kulturella byggnader
ändå aldrig kommer att uppstå här.
Argumentet att det skulle bli ett miljövänligt område verkar bara bottna i att det blir
svårare och dyrare att parkera.
Nya hus kommer att byggas inom några 10-tals meter ifrån befintliga vilket ger
onödigt buller både under byggtiden och efteråt om folk exempelvis har fest med
öppet fönster.
Här bor både pensionärer, skiftjobbare och folk som jobbar hemifrån som ingenstans
har att ta vägen under byggarbetstid under de många år som de inte kan vistas i sina
lägenheter dagtid utan hörselskydd.
Då husen åldras och ska renoveras kommer onödigt närliggande hus ånyo att drabbas
av onödigt buller.
Den täta bebyggelsen ger onödig risk au bränder sprider sig mellan husen vid stark
vind, samt gör det onödigt lätt att skada många människor på en gång vid
terrorattentat eller krigshandlingar.
Samtidigt undrar man om det blir slagsmål om vilka som ska få vara i skyddsrummen
i de gamla husen i händelse av krig.
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Apropå skogsområdet mellan Bollmoravägen 6-8, 10-12 och Bollmora vårdcentral:
Tyresö bostäder har alltid marknadsfört området som ett färdigbyggt område med
"fullt uppvuxen skog"
 Skogen är en rest av den naturliga skogen som fanns innan bollmora (tyresö)
centrum byggdes.
 Skogen är relativt opåverkad av byggnationer runt omkring.
 Skogen innehåller träd såsom tallar som är mycket äldre än byggnaderna runt
omkring.
 Skogen är fortfarande full av små djur såsom fåglar, ekorrar, hare, och ibland
även räv och hjort och dessa har inte bara existensberättigande i sig utan är
även till stor glädje för oss som bor i närheten.
 I takt med att området bebyggs ytterligare ökar behovet än mer att bevara
denna skog i sitt naturliga skick då den riskerar att bli den enda kvarvarande
resten av den naturliga skog som en gång fanns här.
Därför bör man
 Inte stympa den genom att fälla träd eller klippa av grenar som gjorts på
andra ställen i bollmora under senare tid.
 Inte dra nya gångvägar igenom den vilket för det första är onödigt då det
ändå går att gå där som i vilken skog som helst och för det andra stör djur o
växtlivet och för det tredje fråntar oss vår utsikt och insynsskydd.
 Lämna skog som skymmer hus ifrån varandra så folk kan få ha kvar en känsla
av liv, grönska och integritet.
Påverkan på nya detaljplanförslaget
 Kvarter 11 bör inte byggas då det kräver avverkning av allt för mycket skog
som dessutom står i brant sluttning vilket ökar risken för ras om skogen
avverkas.
 Om kvarter 11 ändå byggs får husen inte vara högre än sluttningen så att de
inte skuggar skogen då de står i söderläge och tar ifrån hyresgäster i nedre
våningar den enda utsikt de har.
 Den inritade gångvägen ovanför kvarter 11 är ett helt onödigt och oönskat
ingrepp i skogen såsom ytterligare stympade eller fällda träd som annars kan
lämnas orörda.
 Skogen vid vårdcentralen bör få finnas kvar och som nu smälta ihop med
Gösens skog.
Jag själv har bott i kvarteret sedan 1983 och fram tills nu i stort sett trivts bra och
varit stolt över att bo här.

Svar: Dina synpunkter noteras. Kommunens utvecklingsstrategi är att förtäta i centrum- och

kollektivtrafiknära läge för att minska bilberoendet och möta klimatmålen. Ny bebyggelse ger
även ett ökat underlag till handel och service i centrum. Inom Norra Tyresö centrum byggs stad
och vilket innebär att mycket av den befintliga miljön kommer förändras.
Ny bebyggelsen ska följa lagstiftning vid uppförandet och Boverkets byggregler. Planförslaget
samråds även med Södertörns brandförsvarsförbund avseende risker.
Planområdet kommer utökas med mark för en park, där ny vegetation kommer planteras.

DECEMBER, 2020
Dnr 2015 KSM 0291

DETALJPLAN FÖR NTC, ETAPP 3
SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Gatuområdet mellan Tyresö bostäders befintliga byggnad och kvarter 11 tas bort och kommer
kvarstå som kvartersmark för bostadsändamål.
Utformningen av planområdet utgår från antaget planprogram, för att möjliggöra detta och
därmed bidra till bostadsutvecklingen behöver kvarteren bebyggas och därmed kommer även träd
att tas bort. Synpunkterna om att inte bebygga kvarter 11 och ha kvar befintliga träd blir
därför inte tillgodosedd.
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