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1. UPPDRAGSBESKRIVNING
En detaljplan ska upprättas för del av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48 i
Norrtälje stad. Syfte med detaljplanen är att möjliggöra för en ny lokalgata som ska
förbinda Baldersgatan med Estunavägen. Detta för att avlasta Baldersgatan från trafik
från norra industriområdet samt trafik från bostadsområdet Färsna.
För att genomföra projektet behöver markanvändningen för det aktuella området i
gällande detaljplan ändras från parkmark och kvartersmark till mark för
lokalgata/allmänt ändamål.
Detaljplanen kommer att hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900), i dess lydelse den 2 januari 2015.

Skiss över framtida gata.

2. BAKGRUND
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2020-09-21 om upprättande
av en ny detaljplan för del av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48.
Ärendet avser del av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48. Det aktuella
planområdet ligger cirka 1 kilometer norr om Norrtälje stadskärna. Fastigheterna
inrymmer en bussdepå samt parkmark. Förslaget skulle medföra att gällande
detaljplan och gällande markanvändning för det aktuella området ändras från
parkmark och kvartersmark till mark för lokalgata/allmänt ändamål.
Idag trafikförsörjs Norra industriområdet och Färsna genom Baldersgatan/Vätövägen.
En förutsättning för att området i framtiden ska få en attraktiv-, säker- och stadsmässig
miljö att vistats i är att det tillkommer en ny anslutning till området via Estunavägen.
Korsningen Baldersgatan/Vätövägen är redan idag hårt trafikbelastad och för att i
framtiden undvika större köbildning behöver denna korsning avlastas.

Baldersgatan kommer att avlastas hela vägen ned till centrala Norrtälje. Avsikten är
att ansluta den nya lokalgatan till den korsningspunkt mellan Estunavägen och
Storstensvägen som finns fastställd och delvis genomförd inom detaljplanen för
verksamhetsområdet Storsten-Vingelebacke. Vilken korsningstyp som väljs när
dagens trevägskorsning byggs om till fyrvägskorsning kommer att utredas i
planarbetet för den nya gatan.
Placering av lokalgatan föreslås på Stenbocken 3 i anslutning till fastigheten
Stenbocken 1. Idag finns en remsa på 10 meter som inte är hårdgjord. En framtida
omvandling av Norra industriområdet till en blandad stad med bostäder och
verksamheter samt utvecklingen av det nya bostadsområdet i Färsna kan leda till ett
framtida behov av att skydda oskyddade trafikanter genom att anlägga en GC-bana.
Anläggandet av en GC-bana utreds i planprocessen. Om en GC-bana placeras i
anslutning till lokalgatan behöver ett större område tas i anspråk för planområdet. För
kommunen kommer det att bli aktuellt att förhandla med SL om att lösa in delar av
deras fastighet Stenbocken 3 för vägområde och eventuell GC-bana.

3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
3.1 ÖVERSIKTSPLAN OCH FÖRDJUPNINGAR
Exploateringen ligger i linje med Översiktsplan 2040 och Norrtälje stad
Utvecklingsplan (antagen 2004-03-29).
I utvecklingsplanen föreslås bussdepån få en ny anslutning till Estunavägen för att
avlasta Baldersgatan. Enligt utvecklingsplan är Norra industriområdet betecknat som
ytterstadsområde där det anges att området genom fortlöpande förnyelse ska ges ett
ökat inslag av personalintensiva verksamheter samt bostäder.

Markanvändning redovisat som ytterstad i Norrtälje stad utvecklingsplan.

3.2 REGIONALA INTRESSEN
Enligt RUFS 2050 ska kollektivtrafik och nyttotrafik prioriteras i gaturummet.
Föreslagen exploatering överensstämmer med RUFS.

3.3 DETALJPLANER
För området gäller detaljplan Stadsplan för Norra industriområdet i Norrtälje stad (laga
kraft 1967-12-08). Detaljplanen medger allmän plats, parkmark och område för
industriändamål.

Gällande detaljplan. Röd markering visar ungefärligt läge av ny gata.

4. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN – FÖRUTSÄTTNINGAR
Det aktuella planområdet omfattar cirka 0,4 ha mark och är beläget i Norra
industriområdet. Stenbocken 3 ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik. Bussdepå för
kommunen finns i anslutning till platsen. Fastigheten Tälje 2:48 ägs av Norrtälje
kommun. Inom planområdet finns ingen bostadsbebyggelse.
Norr om aktuellt planområde finns idag pågående detaljplan för Färsna 1:2, där det
planeras för ett nytt bostadsområde. Väster om området angränsar planen till
Estunavägen och Storstens industriområde, i öster gränsar planområdet till Norra
industriområdet. Söder om området finns ett handelsområdet Knutby Torg.
Vägområdet korsas av en kraftledning som ägs av Vattenfall. Vid projektering av väg
tas kontakt med Vattenfall för bedömning av säkerhetsåtgärder för intilliggande stolpe.
Vägområdet korsas även av VA-ledningar hänsyn tas till vattenledningarna vid
utformning av korsningen.

Ortofoto med planområdets lokalisering markerat i rött.

4.1 MARKENS ANVÄNDNING
Området omfattar idag låglänt ängsmark mellan Estunavägen och Norra
industriområdet. Större delen av området är obebyggd men området omfattar även
en del industriområde som utgör hårdgjord yta för SL:s bussdepå.

Bild över det låglänta området mellan Estunavägen och Norra industriområdet.

4.2 ALLMÄNNA INTRESSEN
NATUR
I angränsning till planområdet har det i naturvärdesinventering för detaljplan Färsna
1:2 med flera identifierats höga naturvärden, varför en naturvärdesinventering
behöver genomföras.
Delar av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48 omfattas av MIFOinfluensområde då Norrtälje brandstation hade en brandövningsplats i anslutning till
området samt att bussdepån ligger inom området. I anslutning till området i väst finns
fastigheten Tälje 2:4, skifte 1, som är klassad som MIFO-fastighet. MIFO-fastigheten
utgör en tidigare banvall som ligger längs med fastighetsgräns till Tälje 2:48. I
samband med planarbetet kommer en miljöteknisk markundersökning utföras så att
föroreningssituationen kartläggs.
BULLER
Området ligger intill Estunavägen som trafikförsörjer centrala Norrtälje. En ny korsning
föreslås för området. I anslutning till vägområdet finns befintlig bebyggelse som kan
påverkas av vägtrafikbuller. Bullerfrågan kommer att hanteras i planprocessen.
ÖVRIGT
Inga kända fornlämningar finns inom området.
Området omfattas inte av strandskydd.
Delar av det norra området omfattas av markavattningsföretag. I den pågående
detaljplanen för Färsna 1:2 utreds möjligheten att ansöka om omprövning av
markavattningsföretaget och man undersöker även möjligheten att anlägga en
våtmark. Planarbetet kommer att samordnas med arbetet med detaljplanen för Färsna
1:2.
Planområdet korsas av en dagvattenledning, huvudvattenledning samt en
tryckspillsledning. Vid projektering av gata behöver hänsyn tas till alla VA:s ledningar.
Vid projektering av lokalgata och utformning av korsning bör hänsyn tas till
huvudvattenledningen.
Området är låglänt i förhållande till anslutande fastigheter blir det därmed aktuellt att
höja upp vägområdet. Vid en höjning av vägen tillkommer vägslänter alternativt
stödmur i anslutning till vägområdet, alternativen utreds i planprocessen.
I nära anslutning till planområdet på fastigheten Vattumannen 1 pågår en
tillståndsansökan för en återvinningscentral (ÅVC). Vid samråd inför ansökan om
tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken under 2020 föreslogs att dagvatten från
verksamhetsområdet efter rening avleds till befintligt dike som har avrinning mot
nordväst och mynnar ut i sjön Ludden. Dagvatten leds därmed genom planområdet
fastigheten Tälje 2:48 vilket behöver beaktas i planprocessen för detaljplan för del av
fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48.
Vilka utredningar och inventeringar kan behöva göras?
 Geoteknisk utredning
 Dagvattenutredning
 Bullerutredning
 Naturvärdesinventering






Miljöteknisk markundersökning (MTU)
Förprojektering av lokalgata
Förprojektering av stödmur
Förprojektering av VA
o Förprojektering huvudvattenledning omläggning i skyddsrör
o Eventuell förprojektering omläggning av VA-ledningar vid eventuell
cirkulationsplats

5. PRELIMINÄRA KONSEKVENSER AV PLANENS
GENOMFÖRANDE
5.1 UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Undersökning miljöpåverkan
När en ny detaljplan skapas eller en befintlig ändras så måste kommunen ta ställning
till om genomförandet kan medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är
den process som ska komma fram till om en detaljplan medför en betydande
miljöpåverkan eller inte. Om resultatet av undersökningen blir att detaljplanens
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska planen
miljöbedömas.
Planförslaget innebär att genom ny detaljplan pröva möjligheten att utveckla en ny
lokalgata. Planens syfte är att ändra detaljplanen från parkmark och industrimark till
mark för lokalgata/allmänt ändamål. Området används inte som strövområde idag då
det gränsar till industriområde. Vägnätet kan byggas ut och anslutning till
Estunavägen kan skapas och därmed avlasta Baldersgatan från trafik från norra
industriområdet, samt trafik från bostadsområdet.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer i nuläget att planens genomförande inte innebär
risk för betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap. 34 § eller miljöbalken 6
kap. §§ 2-5 att en miljöbedömning behöver göras. Då detaljplanen inte medför
betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet och
redovisas i planbeskrivningen.
Specifik och strategisk miljöbedömning
Miljöbedömningar av planer och program kallas i miljöbalken för strategisk
miljöbedömning och miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder kallas i
lagstiftningen för specifik miljöbedömning. Det är en strategisk miljöbedömning som
under vissa förutsättningar ska göras för detaljplaner som upprättas enligt plan- och
bygglagen, PBL. I vissa fall är även reglerna om specifika miljöbedömningar aktuella
vid framtagande av en detaljplan.
Planförslaget bedöms inte strida mot gällande översiktsplan eller andra kommunala
eller nationella riktlinjer, lagar eller förordningar.

6. GENOMFÖRANDE
6.1 AVTAL
Inget plankostnadsavtal upprättas.

6.2 PLANFÖRFARANDE
Planprocessen kommer att hanteras med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen (2010:900), PBL i dess lydelse den 2 januari 2015.
Motivering enligt nedan:
 Eftersom förslaget är förenligt med översiktsplanen.
 Detaljplanen är inte av betydande intresse för allmänhet.
 Detaljplanen antas inte medföra betydande miljöpåverkan.

6.3 HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

6.4 BEHOV AV UPPHANDLING
Kommande utredningar, så som:
 Geoteknisk utredning
 Dagvattenutredning
 Bullerutredning
 Naturvärdesinventering
 Miljöteknisk markundersökning (MTU)
 Förprojektering av lokalgata
 Förprojektering av eventuell stödmur
 Förprojektering av VA
o Förprojektering huvudvattenledning omläggning i skyddsrör
o Eventuell förprojektering omläggning av VA-ledningar vid eventuell
cirkulationsplats

7. EKONOMI
Inför start-PM har det tagits fram grovkostnadskalkyler för tre olika poster,
utredningskostnader för planen, grovkalkyl för gata med GC-bana samt grovkalkyl
för VA. Uppskattad kostnad för detaljplanen uppgår till 1 754 480 SEK. Uppskattad
kostnad för anläggande av gata med GC-bana uppgår till 9 350 000 SEK och
uppskattad kostnad för anläggande av VA uppgår till 1 925 000 SEK.
Totalkostnaden för detaljplan och genomförande (VA och Gata) uppskattas till
13 029 480 SEK. Det finns osäkerheter i underlaget då det under planprocessen
kommer utredas vilken korsningstyp som kan bli aktuell för planområdet samt
omfattning på planområdet vilket i sin tur påverkar kalkylerna och behov av
utredningar till följd av områdets omfattning. En dialog kommer att ske tillsammans
med SL kring deras fastighet Stenbocken 3. Till följd av planen och den nya
väganslutningen kommer SL behöva ändra om en del av sin logistik inom
fastigheten Stenbocken 3. Det kan även bli aktuellt att inkludera hela fastigheten
Stenbocken 3 i planområdet då de kan behöva utöka sin yta för bussdepån för att
klara framtida kapacitet för bussdepån. SL kan ha ett intresse av att utvidga mark
för bussdepån ytterligare med angränsande kommunal mark i väster(Tälje 2:145
samt Tälje 2:108).

7.1 PRELIMINÄRA KOSTNADER I PLANPROCESSEN




Kommunala resurskostnader
Grundkarta
Annonskostnader











Fastighetsförteckning
Kostnader för utredningar
Förprojektering av lokalgata
Förprojektering av eventuell stödmur
Eventuell förprojektering av GC-bana
Förprojektering av VA
o Förprojektering huvudvattenledning omläggning i skyddsrör
o Eventuell förprojektering omläggning av VA-ledningar vid eventuell
cirkulationsplats
Ansökan om dispens eller ansökan om upphävande/omprövning av
markavattningsföretaget
Fastighetsreglering
(lantmäteriförrättningskostnader
samt
eventuell
ersättning till SL)

7.2 PRELIMINÄRA KOSTNADER VID GENOMFÖRANDE







Utbyggnad av lokalgata
Eventuell flytt av ny linjekoncession. I nuläget gör Vattenfall tillsammans med
kommunen bedömningen att åtgärder inte behöver vidtas för flytt eller
nedgrävning av ledning. Vid projektering behöver skyddsåtgärder vidtas för
stolpen som är placerad i anslutning till vägområdet.
Eventuellt nya VA ledningar, flytt av VA ledningar
Nedläggning av skyddsrör kring huvudvattenledning
Eventuell trumma för dagvatten

8. TIDPLAN
Godkännande av Start PM
Samråd
Granskning
Antagande

2021-03-24
kvartal 3 2021
kvartal 4 2021
kvartal 1 2022

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att protokollet anslagits på kommunens
anslagstavla om den inte överklagas.
Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras beroende på leverans av
grundkarta samt utredningar.

9. ARBETSSÄTT OCH RESURSER
9.1 ARBETSSÄTT
Planarbetet inleds formellt med ett startmöte där berörda parter får information om
planeringsarbetet, hur tidplanen ser ut och vilka utredningar som behövs.
Planarkitekt ansvarar för framtagande av planhandlingar i samråd med en
arbetsgrupp bestående av exploateringsingenjör, Miljöplanerare, VA-ingenjör,
Översiktsplanerare, miljö- och hälsoskyddsinspektör samt representant från Gatuoch parkavdelningen.

9.2 RESURSER
Tiden beräknas utifrån behovet att delta på planmöten, upprätta, granska och
uppdatera handlingar samt upphandla utredningar.

Roll/funktion

Resurs/person

Tid
(timmar)

Planarkitekt

Hanna Lindblom

300

Ekolog

Frida Skagerberg

5

Miljöplanerare

Magdalena Nilsson

90

Trafikstrateg

Erik L’Estrade

30

Plankoordinator

Lotta Lagergren

60

Exploateringsingenjör

Tatiana Filatova

170
5

Bygglovhandläggare
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör

Malin Olofsson

40

Trafikplanerare

Peter Sartorius

80

VA-samordnare

Felicia Alsén

45

Övriga

10

Summa deb. h:

840

10. PLANKOSTNADER
Plankostnaden ska bekostas av den som har nytta av planen.
Uppskattat antal debiterbara timmar för kommunens arbete uppgår till 840 timmar.
Uppskattad kostnad för detaljplanen uppgår till 1 227 800 SEK.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Helena Purmonen
Planchef

Hanna Lindblom
Planarkitekt

