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Godkännande av start-PM - Detaljplan för del
av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48 i
Norrtälje stad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar:
1. Godkänna Start-PM för Detaljplan för del av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48 i
Norrtälje stad.
2. Godkänna finansiering av Detaljplan för del av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje
2:48 i Norrtälje stad. Uppskattad kostnad 1 227 800 SEK.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
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 behövs att gällande detaljplan ändras från parkmark och
kvartersmark till mark för lokalgata/allmänt ändamål.
Detaljplanen kommer att hanteras med standardförfarande och enligt plan- och bygglagen
(2010:900), Plan- och bygglagen (PBL) i dess lydelse den 2 januari 2015.

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

Ortofoto med planområdets lokalisering markerat i rött.

Ortofoto med planområdets lokalisering markerat i gult
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Bakgrund
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2020-09-21 om upprättande av en ny
detaljplan för del av fastigheterna Stenbocken 3 och Tälje 2:48.
Lagkrav
Planprocessen följer de krav som finns i Plan- och bygglagen (2010:900) samt Miljöbalken
(1998:808).
Koppling till gällande styrdokument
Förslaget är förenligt med kommunens gällande översiktsplan, ÖP 2040 som antogs av
kommunfullmäktige 2013-12-09, samt Utvecklingsplanen för Norrtälje stad – antagen av
fullmäktige 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. Förslaget ligger i linje med befintlig
utvecklingsplan samt det pågående arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad.
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Samhällsbyggnadskontoret bedömer i nuläget att planens genomförande inte kan antas
medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller
Miljöbalken 6 kap §§ 2-5 att en strategisk miljöbedömning innefattande en
miljökonsekvensbeskrivning, därför behöver upprättas.
Kommunen kommer bekosta planering- och utbyggnad samt drift och underhåll av gatan. 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. 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. Detta är förknippat med kostnader som
kommunen i så fall behöver stå för. Även tidplanen kan komma att påverkas. Uppskattat antal
debiterbara timmar för kommunens arbete uppgår till 840 timmar. Plankostnader samt
kostnader för anläggande av gata och VA beräknas till 13 Msek.
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.

Förvaltningens analys och slutsatser
Den nya gatan är en förutsättning för att bostadsområdena i Färsna samt Norra industriområde
ska få en attraktiv-, säker- och stadsmässig miljö att vistats i. Korsningen
Baldersgatan/Vätövägen är redan idag hårt trafikbelastad och för att i framtiden undvika större
köbildning behöver denna korsning avlastas. Kommunen har i nuläget dialog med Region
Stockholm som är positiva till en ny gata mot Estunavägen.
Detaljplanen kommer att hanteras med standardförfarande och enligt plan- och bygglagen
(2010:900), PBL i dess lydelse den 2 januari 2015.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadskontorets planavdelning. Start-PM har samberetts
tillsammans med Mark- och exploateringsavdelningen, Gatu- och parkavdelningen, VAavdelningen, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen, samt översiktsplanerare.
Förvaltningens slutsats är att start-PM kan godkännas.
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Tidplaner
Om beslut fattas kan planarbetet fortsätta.
Godkännande av Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande

SBU 2021-03-24
kvartal 2 2021
kvartal 3 2021
kvartal 4 2021

Tidplanen är preliminär och kan komma att förändras bland annat beroende på leverans av
utredningar.

Anna Keskitalo
Samhällsbyggnadsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Helena Purmonen
Planchef
Samhällsbyggnadskontoret

Bilagor
Bilaga 1 - Start-PM Stenbocken 3 och Tälje 2:48, 2021-03-08
Bilaga 2 - Grovkalkyl PLAN innan start av DP Stenbocken 3 och Tälje 2:48
Bilaga 3 - Grovkalkyl GP innan start av DP Stenbocken 3 och Tälje 2:48
Bilaga 4 - Grovkalkyl VA innan start av DP Stenbocken 3 och Tälje 2:48

Beslut skickas till
Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen
Tekniska kontoret, Gatu- och parkavdelningen

4

