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INLEDNING 

Syftet med detaljplanen 
Syftet med detaljplanen LSS-boende vid Rolsta är att möjliggöra för bostäder enligt lagen om särskilt 
stöd (LSS) samt att möjliggöra daglig verksamhet enligt LSS. Planens utformning syftar till att 
säkerställa en säker trafiksituation, god dagvattenhantering och skapa en god boende miljö för de 
boende. Planen syftar även till att bebyggelsens utformning anpassas till omgivande bebyggelse.  

Bakgrund och huvuddrag 
Äldre- och omsorgsförvaltningen, ÄOF, har klarlagt behov av två nya LSS-boenden om sex lägenheter 
för att tillgodose behov av LSS-lägenheter och minska andel köpta boendeplatser. ÄOF har önskat att 
ett boende ska lokaliseras i Sigtuna stad och ett ska lokaliseras i Märsta för att kunna erbjuda samma 
kommunala service utifrån allas lika värde i kommunens olika delar. Platser på kommunens mark, som 
skulle kunna vara lämpliga för LSS- boenden, har studerats 2020. ÄOF har bedömt att detta område är 
en lämplig plats att arbeta vidare med för LSS- boende i Märsta samt en enhet för daglig verksamhet. 
Tidigare har det funnits paviljonger för daglig verksamhet på platsen med tillfälliga bygglov. De 
tillfälliga byggloven har utgått och paviljongerna har avlägsnats från platsen. En ny detaljplan krävs för 
att möjliggöra LSS-boende på platsen.   

Planhandlingar 
• Planbeskrivning 

• Plankarta 

Utredningar 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

• Arkeologisk utredning 2003-09-17 

• Undersökningsplan 2003-09-15 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan anser samhällsbyggnadskontoret att den föreslagna 
exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och enligt PBL, inte kan anses utgöra 
en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte någon fortsatt miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas. 

Kontoret bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses i planförslaget och att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas. 

De konsekvenser som är kända ur miljösynpunkt och som kan påverka eller påverkas av denna 
exploatering redovisas i denna handling. 

Plandata 
Planområdet är en del av fastigheten Norrbacka 1:42 som är en större kommunägdfastighet i norra 
Märsta tätort. Området ligger i Rolsta, i direkt anslutning till Aspvägen, Odensalavägen och Rolsta gård. 
Projektet avgränsas geografisk huvudsakligen till den plats som tidigare använts för paviljonger för 
daglig verksamhet. Området har en storlek om cirka 5 000 kvm och planläggs för bostäder och daglig 
verksamhet.  
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Karta 1. Markägoförhållanden med planområdet inom de gulmarkerade. 

 

Planprocessen  
Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900). 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade om planuppdrag den 2021-05-04 § 87. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade om samråd den 2022-03-29. 

Beslut om granskning planeras att ske under tredje kvartalet 2022. Beslut om antagande planeras att ske 
under fjärde kvartalet 2022. Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter planen antas av 
kommunstyrelsen. 
 

 

 

 

 

 
 

Medverkande tjänstepersoner 
Planförslaget har tagits fram genom samarbete med flera kompetenser från Sigtuna kommun. Ansvarig 
planarkitekt för handlingarna har varit Simon Sundell. 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft 

Här befinner 
vi oss nu 
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PLANFÖRSLAG 

Övergripande gestaltningsidé 
Planen föreslår en byggnad för daglig verksamhet för personer med särskilt stöd samt en byggnad för 
LSS-boende omfattande sex lägenheter, gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Gatan genom 
området förslås flytta norr ut längst med fastighetsgräns för att minska behovet av hårdgjord yta och 
möjliggöra för större grönområden. 

Användning 
Kvartersmark 
B Områden betecknat med ”B1 – Bostäder” syftar till att möjliggöra för användningen 

bostäder. 

C1 Område betecknat med ”C1 – Samlingslokal för personer med särskilt stöd” syftar till 
att möjliggöra för användningen daglig verksamhet för personer med särskilt stöd. 

Egenskapsbestämmelser 
Begränsning av markens utnyttjande 

 
Områden som prickat enligt beteckning syftar till att marken inte får förses med 
byggnad med anledning av bevarande områdets naturvärden samt yta för 
fördröjning och rening av dagvatten. Bestämmelsen är i enlighet med 4 kap 11 §. 

Bebyggandets omfattning 
e1 Största byggnadsarea är 25% av fastighetsarean inom användningsområdet. 

Bestämmelsen är i enlighet med PBL 4 kap 11 §. 

Höjd på byggnadsverk 
h1 Högsta nockhöjd är 6 meter. Bestämmelsen är i enlighet med PBL 4 kap 16 §. 

Markens anordnande och vegetation 
n1 Det ska finnas 2 kubikmeter fördröjningsvolym för dagvatten per 100 

kvadratmeter hårdgjord yta inkl. tal. Bestämmelsen är i enlighet med PBL 4 kap 10 
§. 

Utformning 
f1 Bebyggelsen ska ta hänsyn i material, kulör och volymer till kulturmiljön Rolsta 

gård. Bestämmelsen är i enlighet med PBL 4 kap 16 §. 

Administrativa bestämmelser 
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg. Bestämmelsen är i enlighet med 

PBL 4 kap 18 §. 

 Genomförandetiden är 5 år från den dagen som detaljplanen vinner laga kraft 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap 
Sigtuna kommun är huvudman för allmän plats inom detaljplanen.  

Ansvarsfördelning för genomförande 
Sigtuna kommun ansvarar för genomförande av detaljplanens alla delar såsom fastighetsägare till 
planområdet. 

Avtal 
I dagsläget har inget Exploaterings/markanvisningsavtal träffats mellan Sigtuna kommun och 
exploatör. I det fall kommunen beslutar sälja detaljplaneområdet kommet avtalet innefatta att 
exploatören övertar samtliga förpliktelser för att genomföra detaljplanen.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsregleringar 
Planområdet utgör del av Norrbacka 1:42. Avstyckning av en fastighet kommer att göras för 
planområdet.  

Servitut, ledningsrätter och nyttjanderättsavtal 
Ett vägservitut bildades 2005-12-01 inom planområdet i samband med avstyckning av Rolsta 1:13 och 
gäller till förmån för den fastigheten. För att kunna genomföra planerad bebyggelse behöver vägen 
flyttas till nytt läge inom planområdet. Kommunen/exploatör ansvarar för att flytta vägen och ansöka 
om flytt av servitutet till det nya läget. 

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 
Odensalavägen är tillfartsväg till planområdet. Sigtuna kommun är väghållare för Odensalavägen. 

Tekniska frågor 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Tidigare 
byggnader (med tillfälligt bygglov) var anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet med 
förbindelsepunkt inom fastigheten. Ny bebyggelse kan anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Nya förbindelsepunkter förläggs ej inne på kvartersmark. Nya förbindelsepunkter byggs 
ut av Sigtuna vatten & renhållning, SIVAB, och bekostas av fastighetsägaren genom vid alla tillfällen 
gällande VA-taxa. Vid eventuella fastighetsindelningar kan fastigheter behöva belastas av servitut för 
va-serviser, detta behöver tas om hand vid en eventuell lantmäteriförrättning av fastigheten. 

Dagvatten 
Anslutning till dagvattenledning, som kommunen är huvudman för, finns centralt i planområdets södra 
del. Dagvattnet som uppstår på fastigheten ska renas och fördröjas inom fastigheten innan det släpps ut 
till det allmänna dagvattennätet, LOD. Sigtuna kommuns dagvattenpolicy ska följas. Kortfattat innebär 
det att kraven för dagvattenflödet efter utbyggnad, med föreslagna fördröjningsåtgärder, inte får 
överskrida flödet före utbyggnad. Utbyggnaden ska inte heller försvåra möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormer (MKN) i berörd recipient. En förenklad beskrivning är att flöden och 
föroreningar inte får öka efter exploatering jämfört med befintlig situation.  
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För att klara kraven ska de första 20 millimeter regn tas hand om på plats genom lokalt 
omhändertagande (LOD). De hårdgjorda ytorna ska därför minimeras så långt som möjligt. Det finns 
många genomsläppliga alternativ som gräs, grus, betonghålsten, rasterplattor eller marksten med breda 
genomsläppliga fogar. Takvatten och vatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i 
utjämningsmagasin (stenkista), med strypt utlopp, innan anslutning till allmänt dagvattensystem. För att 
klara en tillräcklig fördröjning behövs 2 kubikmeter tas hand om för varje 100 kvm hårdgjord yta. Gata 
och parkering ska fördröjas och renas i diken med oljeavskiljande åtgärder, så som dike med makadam 
och växtjord/gräs ovanpå, även kallad svackdike. 

Dagvatten får inte avledas på annan fastighet. Dikesavvisningar kan krävas för att förhindra att 
dagvatten rinner vidare över fastighetsgränser eller över till Aspvägen och skapar olägenheter.  

Kommunen bedömer att påverkan av dagvatten i området är begränsat, eftersom det handlar om en 
liten yta, och framförallt takvatten som rent. Med de åtgärderna som förslås för LOD bedöms MKN i 
Märstaån inte riskeras. 

Anmälan och tillstånd 
Fornlämningar 
Då uppgifter om fornlämningar på platsen finns behöver samråd med Länsstyrelsen ske enligt KML 2 
kap 10 §. Ett sådant samråd sker i samband med detaljplanens samrådsskede.  

För att genomföra markåtgärder på platsen behöver en ansökan om tillstånd göras hos länsstyrelsen 
enligt KML 2 kap 12 §. Sådan ansökan sker i samband med bygglov och byggnation på platsen. 
Länsstyrelsen får lämna ett sådant tillstånd om fornlämningen medför hinder som inte står i rimligt 
förhållande till fornlämningens betydelse. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Kostnader för lantmäteriförrättning avseende avstyckning bekostas av fastighetsägaren. 
Förrättningskostnader avseende omprövning av vägservitutet bekostas av fastighetsägaren. Kostnaden 
för ombyggnation av vägområdet bekostas av fastighetsägaren. Utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningar bekostas av SIVAB. Anslutningsavgifter bekostas av respektive fastighetsägare enligt 
vid varje tidpunkt gällande taxa. 

Avgifter 
Detaljplaneavgift tas ej tas ut i samband med bygglov.  
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KONSEKVENSER 

Riksintressen 
Detaljplanen bedöms inte inkräkta på MSA-ytorna eller områdena för hinderfrihet för väderradar då 
bebyggelsen som möjliggörs är låg. Inte heller Arlandas hinderfria ytor påverkas av genomförd 
detaljplan då dessa enligt Trafikverkets riksintresseprecisering för Arlanda flygplats 2021-03-31 i detta 
område ligger på en höjdnivå ca 50 m över havet, medan planområdet ligger på ca 20 m över havet. 

Bedömning av miljöpåverkan 
Kulturminnen 
Inom området finns en registrerad möjlig fornlämning (Husby-Ärlinghundra 223) enligt 
Riksantikvarieämbetet. En arkeologisk utredning från 2003 studerade äldre kartmaterial och 
fältundersökning där sökschakt togs upp med grävmaskin i syfte att konstatera om det fanns spår av 
medeltida bebyggelse och/eller järnåldersboplatser. Läs mer under rubriken Förutsättningar. 

Sedan utredningen från 2003 har markförändringar gjorts på platsen. Vägen har dragits om, 
parkeringsplatser och vändplats tillskapats samt byggnation av daglig verksamhet med tillfälligt bygglov. 
Byggnationen har nu tagits bort efter det tillfälliga bygglovet upphört. Marken och fornlämningar har 
sedan framtagandet av utredningen påverkats av markingreppen. Det är att förmoda att det fortfarande 
finns fornlämningar kvar även efter markförändringarna. Planen antas medföra påverkan på 
förlamningarna. Då uppgifter om fornlämningar på platsen finns behöver samråd med Länsstyrelsen 
ske enligt KML 2 kap 10 §. Ett sådant samråd sker i samband med detaljplanens samrådsskede.  

Med utförd arkeologisk utredning bedömer Sigtuna kommun att fornlämningens betydelse inte är av 
sådant betydande intresse för att hindra det samhällsintresse att uppföra LSS-boende inom ett redan 
bebyggt område. Föreslaget är även i linje med tidigare kommunala och regionala ställningstagande om 
bebyggelsetutveckning i kollektivtrafiknära läge. För att genomföra markåtgärder på platsen behöver en 
ansökan om tillstånd göras hos länsstyrelsen enligt KML 2 kap 12 §. 

Naturvärden 
Planområdet gränsar i söder mot en rad av Lönnträd ut med Aspvägen som antas vara klassificerade av 
det generella biotopskyddet för allé enligt 7 kap 11 § MB. Plangränsen har anpassats efter trädallén och 
trädens storlek på krona genom att hålla ett avstånd på cirka 10 meter för att träden inte ska påverkas 
negativt av planens genomförande. Med planens angivna bestämmelse bedöms inte planen påverka 
träden negativt eller det generella biotopskyddet.  

Sammanvägd bedömning 
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan anser samhällsbyggnadskontoret att den föreslagna 
exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och enligt PBL, inte kan anses utgöra 
en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte någon fortsatt miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas. 

Hållbarhetsbedömning 
Ekologisk hållbarhet 
Miljömålen 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom 
områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. 
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen. Aktuell detaljplan svarar främst mot målet God bebyggd miljö med dess tio 
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preciseringar som regeringen har fastställt. Detaljplanen med dess bestämmelser bedöms vara förenlig 
med de tio preciseringarna. 

Miljökvalitetsnormer 
Vatten 
Med på plankartan angivna bestämmelser för planområdet anses inte planen försvåra målet att uppnå 
miljökvalitetsnorm år 2021. 

Recipient för dagvatten är vattenförekomsten Märstaån (SE661509-161755). Märstaåns ekologiska 
status är måttlig och kemisk status uppnår inte god kvalitet. Klassningen av den ekologiska statusen 
orsakas främst av övergödning och miljögifter. 

Att den kemiska statusen ej uppnås orsakas av att gränsvärdarna för de prioriterade ämnena 
Perfluoroktansulfon (PFOS), Kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i 
vattenförekomsten. När det gäller statusen för Hg och PBDE så är det Havs- och vattenmyndigheten 
som utifrån en nationell analys gjort bedömningen att gränsvärdena för Hg och PBDE överskrids i 
Sveriges alla vattenförekomster. Orsaken till detta är långväga atmosfärisk deposition av Hg och PBDE 
till mark och vatten resulterat i en belastning av dessa ämnen så att halterna i vatten överskrider sina 
respektive gränsvärden. Exklusive kvicksilver uppnår ån god kemisk kvalitet.  

• Miljökvalitetsnormen anger att Märstaån ska uppnå måttlig ekologisk status år 2033 och god 
kemisk ytvattenstatus till 2027, med undantag för hg och PBDE. 

Sigtuna kommun arbetar aktivt med vattenvård för att uppnå god ekologisk och kemisk status och 
kommunen ingår i bland annat Märstaåns vattensamverkan. Inom Märstaåns vattensamverkan bedrivs 
miljöövervakning, där kommunen genom regelbunden provtagning följer hur vattendrag mår. Målet 
med samverkan är att förbättra kommunens sjöar och vattendrag. Bland annat har ett vattenlandskap 
med tillhörande dammar anlagts kring Märstaån samt en skötselplan. Vid nya större nybyggen uppförs 
nya dagvattendammar för rening och fördröjning av vattnet. Sigtuna vatten och renhållning, som ägs av 
Sigtuna kommun, har bland annat under 2019 genomfört slamsugning av Mårbydammarna som 
mynnar ut i Märstaån. Slamsugningen innebär att dagvatten som når dammen lättare sedimenteras och 
urlakning av föroreningar/metaller från sediment i dammen minskar. Detta innebär en förbättrad 
rening av dagvatten som når denna damm. Vidare finns det planer på att upprusta befintliga dammar 
med Märstaån för att förbättra rening och flöden. 

Sigtuna kommun bedömer att påverkan av dagvatten i planområdet är begränsad, eftersom det handlar 
om en mindre yta. Vi bedömer att de åtgärder som föreslås för LOD under kapitlet Dagvatten inte 
riskerar MKN i Märstaån. Strängare eller dyrare åtgärder i planområdet bedöms inte vara av mer nytta 
för Märstaån. Med på plankartan angivna bestämmelser för planområdet anses inte planen försvåra 
målet att uppnå miljökvalitetsnorm år 2027 och 2033. 

Luft 
Inom kommunen finns inga platser där miljökvalitetsnormer för luft eller partiklar överskrids idag eller 
förväntas göra som en konsekvens av kommunens planerare bebyggelse. Området ligger omgivet av 
grönska och träd som tar upp partikelutsläpp från fordonstrafik i närområdet, varför 
luftföroreningshalterna är låga. Trafikmängderna som passerar området är förhållandevis låga. 
Föreslagen detaljplan bedöms inte påverka miljökvalitetsnormen för luft och att den kan fortsätta följas. 

Social hållbarhet 
Barnrättsperspektivet 
I planarbetet har inte barn själva givits möjlighet att framföra sina åsikter. Barns intressen samt en 
universell utformning har bevakats under arbetet med att ta fram detaljplanen. Under 
detaljplaneprocessen kommer barn ha möjlighet att utrycka sin åsikt under samråd- och 
granskningstiden. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att inga barn har diskriminerats av 
föreslagen plan. 
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Trygghet 
Platsen är idag något ödslig och används idag endast som genomfart till Rolsta gård. Förslaget innebär 
fler boende och verksamma i området som bidrar till att aktivera område med rörelse och social 
kontroll.  

Tillgänglighet 
Förslaget möjliggör för en god bostadsmiljö med utrymme för utevistelse och daglig verksamhet för 
personer som behöver särskilt stöd.  

Ekonomisk hållbarhet 
Planen möjliggör för äldre- och omsorgsförvaltningen att tillgodose behovet av LSS-lägenheter och kan 
minska andelen köpta boendeplatser som mer kostsamma än att driva i egen regi.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksintressen 
Området berörs av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Planområdet ligger 
inom riksintresse för procedurhinderytor för Arlanda flygplats vilket innebär att byggnaders maximala 
höjd över havet är 50 meter. Planområdet har en höjd på cirka 20 meter över havet.  

 
Karta 2. Illustration över riksintresse som planområdet berörs utav. 

 

Tidigare ställningstaganden  
Översiktsplan 
Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige 2014 anges bebyggelseutveckling 
kring kollektivtrafiknod i markanvändningskartan och särskilt starka intressen för friluftslivet i 
grönstrukturkartan.  
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Karta 3. Utklipp från översiktsplanen 2014. 

 

Arbetet med en ny översiktsplan för Sigtuna kommun pågår. Enligt granskningsförslaget anges 
sammanhängande bostadsbebyggelse för planområdet. Översiktsplanen förväntas att antas under våren 2022. 

 
Karta 4. Utklipp från Översiktsplanen 2022 (granskningsförslag). Områden för sammanhängande bostadsbebyggelse är markerat med gult.  
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Regionala och mellankommunala intressen 
I RUFS 2050, Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050, pekas området ut som ett 
sekundärt bebyggelseläge. Enligt RUFS 2050 ska förhållningsättet för ett sekundärt bebyggelseläge 
bland annat vara att komplettera bebyggelse inom eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse samt 
med en täthet och omfattning som ger bättre förutsättning för kollektivtrafiken samt att undvik en 
extensiv markanvändning och utspridning av ny bebyggelse. 

 
Karta 5. Utklipp från RUFS 2050. Sekundärt bebyggelseområde markerad med gult.  

Detaljplaner 
För området gäller i dagsläget detaljplan nummer 83 för Norrbackaområdet, område D samt detaljplan 
nummer 96 för Norrbackaområdet område F. De båda planerna redovisar allmän plats för park eller 
plantering för det berörda områdets södra del. Områdets norra del är inte planlagd men gränsar till 
områdesbestämmelser som gäller för Rolsta gård. 

 

 



14 

 
Karta 6. Detaljplan för Norrbackaområdet, område D, DPL 83. 

 

 
Karta 7. Detaljplan för Norrbackaområdet, område F, DPL 96. 
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Platsanalys 
Planområdet är en del av fastigheten Norrbacka 1:42 som är en större kommunägdfastighet i norra 
Märsta tätort. Området ligger i Rolsta, i direkt anslutning till Aspvägen, Odensalavägen och Rolsta gård. 
Angöring sker via Odensalavägen och planområdet har en storlek om cirka 4 500 kvm. I söder består 
tomten av en gräsyta som paviljonger för daglig verksamhet tidigare använts till. Gatan genom området 
nyttjas som in- och utfart till Rolsta Gård.  

 
Bild 1. Foto från planområdet med gräsyta till vänster där tidigare paviljonger låg. 

Bebyggelse 
Rolsta gård 
Planområdet gränsar i norr till Rolsta gård som är den sista bevarade gårdsmiljön av de 
lantbruksenheter som köptes in och exploaterades under utbyggnaden av Märsta tätort. 
Mangårdsbyggnaden från 1914 är uppförd i träkonstruktion i två våningar. Magasinet, uppförd 1884, 
bildar vägg mot norr och avgränsar gårdsrummet tillsammans med den vinkelställda ladugården mot 
öster. En liten timrad stuga flyttades till tomtplatsen under slutet av 1990-talet.  

Bostäder 
Närmast planområdet består bostadsbebyggelsen av cirka 10 större villatomter. Söder om Aspvägen 
består bostadsbebyggelsen av flerbostadshus och radhus i två våningar.  

Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service 
Arbetsplatser, kommersiell service och offentlig service finns koncentrerat till centrala Märsta dryga en 
kilometer från planområdet. Arbetsplatser finns även koncentrerade till Arlanda flygplats fyra kilometer 
från planområdet samt ett handels-, företags och industriområde cirka två kilometer från planområdet. 
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Förskola och skola 
Planområdet ligger inom 600 meter från Norrbackaskolan för låg- och mellanstadieelever. Vid 
Norrbackaskolan finns även Norrbacka, Lyan och Björkens förskola. Högstadium finns närmast på 
Centralskolan och Ekillaskolan, samt gymnasium på Arlandagymnasiet.  

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
Inom eller intill planområdet finns ingen kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 

Natur och kultur 
Kulturminnen 
Inom området finns en registrerad möjlig fornlämning (Husby-Ärlinghundra 223) enligt 
Riksantikvarieämbetet. En arkeologisk utredning från 2003 studerade äldre kartmaterial och 
fältundersökning där sökschakt togs upp med grävmaskin i syfte att konstatera om det fanns spår av 
medeltida bebyggelse och/eller järnåldersboplatser. Utredningsområdet omfattade hela Rolsta gård och 
sammanlagt gjordes sju styckena sökschakt varav fyra inom denna detaljplans gränser. Utifrån resultatet 
finns det indikationer på att en medeltida bytomt finns inom utredningsområdet. 

De fyra sökschakten som berör denna detaljplan är schakt 2, 4, 5 och 7. I schakt 2 framkom rester av 
två hus, en stensträng och sten- och gruslager som troligtvis var rester efter en gårdsplan. Trolig 
datering är 1700- och 1800-tal. I schakt 4 framkom fynd av en blandning av tegel, yngre rödgods, 
stengods, glas och järnföremål. Karaktären på lagret och fynd av medeltida stengods indikerar att även 
detta schakt kan innehålla rester efter den medeltida bytomten.  I schakt 5 framkom en del 
tegelflis/lerklining och enstaka järnföremål samt Orsaskiffer. I schakt 7 framkom fynd av medeltida 
keramik av typen stengods. 

 

 
Karta 8. Från akeologisk utredning 2003. Utredningsområdet markerat med gult. Ungefärlig planområdesgräns markerad med svart. 
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Sedan utredningen från 2003 har markförändringar gjorts på platsen. Vägen har dragits om, 
parkeringsplatser och vändplats tillskapats samt byggnation av daglig verksamhet med tillfälligt bygglov. 
Byggnationen har nu tagits bort efter det tillfälliga bygglovet upphört. Marken och fornlämningar har 
sedan framtagandet av utredningen påverkats av markingreppen. Det är att förmoda att det fortfarande 
finns fornlämningar kvar även efter markförändringarna. Planen antas medföra påverkan på 
förlamningarna. Då uppgifter om fornlämningar på platsen finns behöver samråd med Länsstyrelsen 
ske enligt KML 2 kap 10 §. Ett sådant samråd sker i samband med detaljplanens samrådsskede. För att 
genomföra markåtgärder på platsen behöver en ansökan om tillstånd göras hos länsstyrelsen enligt 
KML 2 kap 12 §. Länsstyrelsen får lämna ett sådant tillstånd om fornlämningen medför hinder som inte 
står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse. 

 
Karta 9. Illustration över den möjliga fornlämningens avgränsning från Fornsök. Ortofoto från 2018. 

 

Naturvärden 
Planområdet gränsar i söder mot en rad av Lönnträd ut med Aspvägen. Lövträden är planterade i en 
enkel rad med fler än fem och utgörs av vuxna träd (minst 20 cm i diameter i brösthöjd) och antas ha 
en ålder över 30 år. Träden antas därför vara klassificerade av det generella biotopskyddet för allé enligt 
7 kap 11 § MB. Det är därför att av stor vikt att träden inte påverkas negativt av planens genomförande 
även om träden med dess krona är belägna utanför planområdet.  

Markförhållanden 
Geotekniska förhållanden 
Marken inom planområdet består av glacial lera enligt SGUs jordkarta över jordarter.  
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Dagvatten 
Dagvattenledning, som kommunen är huvudman för, finns centralt i planområdets södra del. 
Dagvattnet som uppstår på fastigheten ska renas och fördröjas inom fastigheten innan det släpps ut till 
det allmänna dagvattennätet, LOD. Sigtuna kommuns dagvattenpolicy ska följas. Kortfattat innebär det 
att kraven för dagvattenflödet efter utbyggnad, med föreslagna fördröjningsåtgärder, inte får överskrida 
flödet före utbyggnad. Utbyggnaden ska inte heller försvåra möjligheten att uppfylla 
miljökvalitetsnormer (MKN) i berörd recipient. En förenklad beskrivning är att flöden och 
föroreningar inte får öka efter exploatering jämfört med befintlig situation.  

För att klara kraven ska de första 20 mm regn tas hand om på plats genom lokalt omhändertagande 
(LOD). De hårdgjorda ytor ska därför minimeras så långt som möjligt. Det finns många 
genomsläppliga alternativ som gräs, grus, betonghålsten, rasterplattor eller marksten med breda 
genomsläppliga fogar. Takvatten och vatten från hårdgjorda ytor ska fördröjas och renas i 
utjämningsmagasin (stenkista), med strypt utlopp, innan anslutning till allmänt dagvattensystem. För att 
klara en tillräcklig fördröjning behövs 2 kubikmeter tas hand om för varje 100 kvm hårdgjord yta. Gata 
och parkering ska fördröjas och renas i diken med oljeavskiljande åtgärder, så som dike med makadam 
med växtjord/gräs ovanpå, även kallad svackdike. 

Dikesavvisningar krävas för att förhindra att dagvatten rinner vidare över tomtgränserna och skapar 
olägenheter för grannfastigheterna. Dagvatten får inte avledas på annan fastighet.  

Kommunen bedömer att påverkan av dagvatten i området är begränsat, eftersom det handlar om en 
liten yta, och framförallt takvatten som rent. Med de åtgärderna som förslås för LOD bedömer vi att 
inte riskera MKN i Märstaån. Strängare eller dyrare åtgärder i planområdet anses inte vara av mer nytta 
för Märstaån. 

Infrastruktur 
Trafik, Parkering och angöring 
Inom planområdet finns idag åtta bilparkeringar som är kvar från den tidigare dagliga verksamheten 
som hade tillfälligt bygglov. Angöring till området görs via Odensalavägen. För gående finns det ett 
övergångställe över Aspvägen som leder in till detta område.  

Kollektivtrafik 
Från planområdet är det cirka 200 meter till busshållplatsen Mårdvägen där busslinje 581 busslinjerna 
581 och 573 går. Inom en radie av en kilometer återfinns Märsta station som är den stora knutpunkten i 
kommunen. Härifrån går pendeltåg till Stockholm central och vidare mot Södertälje. Pendeltågen har 
15-minuterstrafik under dagtid. SJ:s Uppsalapendel mellan Uppsala och Stockholm stannar, med 30 
minuters trafik, vid Märsta station. Från Märsta station utgår regional och lokal busstrafik. Flertalet 
bussar har Märsta station som start- och målpunkt. Vid stationen finns cykelställ under tak och ett 
nybyggt cykelgarage norr om busstationen. 

Tillgänglighet 
Planområdet är för det mesta plan med en asfalterad väg genom området. Vid genomförandet av 
planen ska byggnader, entréer till byggnaderna och friytor vara tillgänglighetsanpassade.   

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Nya fastigheter kan 
anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet med förbindelsepunkter vid fastighetsgräns mot 
Odensalavägen intill befintlig förbindelsepunkt. Nya förbindelsepunkter förläggs ej inne på kvartersmark. 
Nya förbindelsepunkter byggs ut av Sigtuna vatten & renhållning, SIVAB, och bekostas av fastighetsägaren 
genom vid alla tillfällen gällande VA-taxa.  
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El 
El finns framdraget i området. 

Avfall 
De nya förordningarna (2018:1462) och (2018:1463) om producentansvar för förpackningar och 
returpapper gör att fastighets-/kvartersnära insamling av dessa material behöver möjliggöras. 
Fastighetsägare ansvarar för att boende i fastigheten ges möjlighet att göra sig av med sitt avfall i 
enlighet med gällande regler, samt att hämtning av avfall kan ske under arbetsmiljömässigt godtagbara 
former. Återvinningstation finns cirka 400 meter från planområdet längst med Aspvägen. Boende i 
Rolsta använder sig av fyrfackskärl.  

Risker och störningar 
Vibrationer 
Området är ej beläget vid järnvägar, stora trafikleder eller annan källa som kan tänkas ge upphov till 
vibrationer.  

Olycksrisker 
Det finns inte någon led för farligt gods i närheter eller större kraftledningar som kan tänkas generera 
risk för olyckor.  

Buller 
Vägbuller 
Utgångspunkt för bedömningen av trafikbuller är gjorda efter Svensk författarsamling 2015:216, 
inklusive förändringar enligt 2017:359, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

Bedömningen av möjligheterna till bostadsbebyggelse utgår från att buller från spårtrafik och vägar inte 
bör överskrida 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 2. 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid fasad för en bostad om högst 35 kvm 3. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

Vägbullerutredning från år 2007 av kommunen påvisar bullernivåer under gränsvärdena i och intill 
planområdet. Området och förutsättningar har sedan dess inte förändrat nämnvärt. 
Trafikbullernivåerna antas bestå oförändrade. Planerade bostäder antas uppfylla riktvärdena utan 
bullerdämpande åtgärder. Planen antas inte heller påverka bullernivåerna i området. 

Flygbuller 
Planområdet ligger utanför influensområde för 55 dB(A) ekvivalentnivå samt 70 dB(A) maxnivåer från 
Arlanda flygplats. Planområdet är inom utredningsområdet 65 dB(A) för flygbuller..  

I blått visar nedanstående karta maxbullerkurvan 65 dB(A) för den maximala ljudnivån en gång per 
årsmedeldag och kväll. Markerade området är framtaget av Trafikverket och beskrivs i 
riksintressepreciseringen att den kan användas som ett stöd för en bedömning av om det krävs att det 
ska tas fram en bullerutredning eller inte i ett detaljplaneärende. 

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnaden 6 § anger att buller från flygplatser inte 
bör överskrida 55 dBA flygbullernivå, FBN, och 70 dBA maximal ljudnivå för flygtrafik vid en 
bostadsbyggnads fasad. Om bullernivån om 70 dBA maximal ljudnivå för flygtrafik ändå överskrids bör 
nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00 och tre gånger mellan kl. 22.00 
och 06.00. För flygplatser i Stockholms kommun gäller dock inte bestämmelserna om maximal ljudnivå 
för flygtrafik mellan kl. 06.00 och 22.00.  

Gällande riktvärden avseende flygbuller bedöms därför inte överskridas.   
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Karta 10. Illustration över maxbullerkurvan 65 dB(A) för den maximala ljudnivån en gång per årsmedeldag och kväll. 

Räddningstjänst 
Den nya vägsträckningen är anpassad för att större fordon som brandbilar ska kunna angöra området 
och vidare till Rolsta gård.  

Risk för skred och höga vattentillstånd 
Marken inom planområdet består av glacial lera enligt SGUs jordkarta över jordarter och bedöms inte i 
övrigt någon risk för skred och ras. I Länsstyrelsen Web GIS återfinns två lågpunkter inom 
planområdet. 

Lågpunkterna beskrivs ha ett djupt på 0,1-0,29 m. Enligt SMHI:s nya nationella skyfallsstatistik för 
region SÖ regnar det 38,3 ± 6,7 mm vid ett 100-års regn under 1 tim. Det vill säga max 45 mm. SMHI 
har tagit fram klimatfaktorer motsvarande en medelhög framtida ökning av växthusgaser (1,20) och en 
faktor som motsvarar en hög framtida ökning (1,40). Ett 100-års regn (45 mm) med en klimatfaktor 
1,40 motsvarar alltså 63 mm eller 0,063 m. Ett 100-års regn bedöms därav inte riskera att lågpunkten 
översvämmas då lågpunkten enligt länsstyrelsens Web GIS är 0,1-0,29 m. Det föreligger ingen risk för 
ras, skred eller erosion i området utifrån kartunderlag från Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
Med plankartans angivna bestämmelser som begränsar byggnadernas omfattning, placering och 
utformning, samt att Sigtuna kommuns dagvattenpolicy följs, bedöms inga särskilda skyddsåtgärder 
avseende risk för skred och höga vattentillstånd behöva vidtas i samband med byggnation på platsen. 



21 

 
karta 11. Länsstyrelsens skyfallskartering 2021 - 100års regn - maxdjup 

 
 

Förorenad mark 
Området är ej klassificerad som potentiellt förorenat område enligt Länsstyrelsens webbkarta över 
potentiellt förorenade områden. Markradon är klassificerad som låg enligt Sveriges geologiska institut. 
Inga särskilda skyddsåtgärder avseende befintlig jord bedöms behöva vidtas i samband med byggnation 
på platsen. 
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