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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
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DETALJPLAN FÖR TINGVALLASKOLAN

Planförslaget innebär att Tingvallaskolan kommer att förses med en ny skol- och
förskolebyggnad. Den nya skolan kommer att anpassas efter dagens pedagogik och
kunna inrymma fler elever samt säkra en bra och trygg skolgång. Skolans nya
utformning säkerställer en ändamålsenlig skolgård, avskärmad från buller och med
tillgång till varierade miljöer och goda sol- och skuggförhållanden.
I anslutning till skolan planeras det även för cykelparkeringar för att skapa goda
förutsättningar för barnen att tryggt ta sig till och från skolan med cykel och till fots.
Norr om skolområdet planeras det att möjliggöras för bostäder.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Planförslaget innebär att en ny detaljplan tas fram för Tingvallaskolan samt för ny
bostadsbebyggelse norr om skolan. Avsikten med den nya detaljplanen är att kunna
utöka Tingvallaskolans verksamhet och anpassa skolbyggnaden efter dagens behov och
att förse området med nya bostäder.
Redan idag råder kapacitetsbrist och delar av skolverksamheten bedrivs i paviljonger. I
takt med att skolan blir större och rymmer fler elever behöver skolgården även utökas.
Detaljplanen omfattar fastigheterna Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1 i Märsta.
Planområdet innefattar idag mark för allmänt ändamål. Resterande mark inom
planområdet är planlagd som allmän parkmark och gata. I den nya planen kommer
användningen vara SKOLA, GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG samt BOSTÄDER.
Utöver det säkras den existerande transformatorstationens placering i plankartan med
bestämmelsen E, TRANSFORMATORSTATION.
Planförslaget innebär att området för skola utökas för att kunna tillgodose Boverkets
riktlinjer kring friyta för förskoleelever och skolelever. Förslaget ger goda
förutsättningar för en skolgård med varierande terräng, goda sol- och
skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. Förutsättningar skapas för
eleverna att tryggt tas sig till skolan till fots och med cykel. Dagvattenhanteringen inom
området ses över och anpassas till det nya förslaget.
FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLEN I MILJÖBALKEN

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

Planområdets läge och areal

Figur 1. Översiktskarta

Planområdet är beläget invid Tingvallavägen i västra Märsta, cirka två kilometer från
Märsta centrum. Planområdets totala areal är cirka 5,2 ha. Avgränsningen baseras på
antal elever, skolans storlek och den friyta som krävs för att kunna tillskapa en
tillräckligt stor skolgård samt ytan för de föreslagna bostadshusen.

Markägoförhållanden

Marken inom planområdets ägs av Sigtuna kommun och omfattar fastighet Ekilla 3:4
samt del av Ekilla 6:1. Planområdet gränsar främst till kommunalmark men även till
fastighet Ekilla 5:1 i norr som är privatägd.
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Figur 2. Fastigheter inom planområdet och angränsande fastigheter. Brun mark illustrerar
kommunalägdmark.

Planförfarande

Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL
(2010:900) och i enlighet med de övriga lagändringar som trädde i kraft 2 januari 2015.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2014
Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige 2014 anges
att en stor del av kommunens planerade bebyggelseutveckling kommer att ske i Märsta
genom förtätning och avrundning av tätorten. Detta innebär i längden ett ökat behov av
skolplatser i Märsta.
I kommunens översiktsplan från 2014 anges även att nya skolor ska placeras vid säkra
skolvägar och där det finns god kollektivtrafik samt att nya lokaler för förskolor och
skolor ska byggas ur ett hållbarhetsperspektiv, god arkitektur och en bra utemiljö i
anslutning till natur eller parkområden. Gårdsmiljön ska tillsammans med omgivande
varaktiga friytor ha tillräcklig storlek och kvalitet för att möjliggöra utomhuspedagogik.
Skolor och andra viktiga målpunkter för barn ska gå att nå via trafiksäkra gång-och
cykelvägar.
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Riksintressen
Del av området berörs av riksintresse för flyg. Planområdet ligger inom hinderfritt
område.
Väg 263 är utpekad som riksintresse för kommunikationer. Planområdet ligger inte i
direkt anslutning till vägen. Från planområdet finns inga direkta kopplingar/korsningar
med vägen varpå planförslaget inte bedöms påverka vägen.
Utöver detta berörs planområdet inte av några riksintressen enligt Länsstyrelsens
WebbGIS.
Detaljplaner
För området gäller i dagsläget Detaljplan nr 85 som fastställdes år 1970. Enligt
detaljplanen får marken inom planområdet bebyggas för allmänt ändamål. Resterande
mark inom planområdet är planlagd som allmän parkmark och gata.
Längs Tingvallavägen gäller i dagsläget Detaljplan nr 209, fastställd 2001. De delar av
planen som tas i anspråk är en remsa planlagd som HUVUDGATA och fortsätter ha
användningen GATA även i denna plan.
Öster om det föreslagna planområdet berörs gällande Detaljplan nr 61 som fastställdes
år 1965. Planen omfattar lamellhusen öster om planområdet. Inom det nya planområdet
är marken idag planlagd som parkmark samt område för transformatorstation.
Nuvarande plan behöver ändras för att utöka användningen SKOLA och BOSTÄDER.
Delar av parkmarken behöver övergå till SKOLA och BOSTÄDER för att uppfylla
planens syfte.

Figur 3. Detaljplan 85 respektive 61, samt del av detaljplan 209.
Dnr Btn PLAN.2017.629
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Kommunalt bostadsförsörjningsprogram
Enligt Sigtuna kommuns bostadsförsörjningsprogram från 2017 planeras det för ny
bebyggelse vid Ekilla torg, precis norr om planområdet. Planförslaget innebär cirka 100
nya bostäder samt en torgyta som skapar ett centrum i Ekilla. Byggnaderna har service
och handel i bottenvåningen och bostäder i de övre våningarna.
I dagvattenplan för kommunen anges att åtgärder för Märstaåns fortsatta utveckling ska
prioriteras. Vid ombyggnationer av bostadsområden ska om möjligt dagvattenrening
och omhändertagande ske lokalt om det är genomförbart.

Markavvattningsföretag
Inom planområdet finns Näsby-Sundveda markavvattningsföretag.

Figur 4. Markavvattningsföretag i området.

Kommunala beslut i övrigt
Kommunstyrelsen beslöt 2017-06-12 att lämna uppdrag till Bygg- och trafiknämnden
att utarbeta förslag till detaljplan för fastigheterna Ekilla 3:4 och del av Ekilla 6:1.

MILJÖBEDÖMNING

Utifrån genomförd behovsbedömning anser Stadsbyggnadskontoret 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.
Dnr Btn PLAN.2017.629
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Figur 5. Planområdet markerat med streckad röd linje

Stadsmiljö – stadsstruktur

I översiktsplanen finns följande riktlinjer framtagna för utvecklingen i Märsta:
- Bebyggelsens täthet, höjdskala och gestaltning ska anpassas till läget i tätorten
och till befintliga bebyggelsemiljöer.
- Sammanhållande faktorer bör stärkas och bebyggelse i samverkan med grönska,
parker, natur och omgivande landskap utgör de kvaliteter som kan utveckla
Märsta till Märsta Parkstad.
- Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska utvecklas mot en
bebyggelsestruktur med mer funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär.
- Kollektivtrafikens förutsättningar ska förbättras genom tydliga och strategiska
kollektivtrafikstråk där Märsta resecentrum innehar en särställning som
kommunens strategiskt viktigaste kollektivtrafikknutpunkt.
Planområdet ligger inom utpekat område för bebyggelseutveckling inom tätorten
Märsta.
Befintlig bebyggelse
Inom området finns det idag ingen kulturhistorisk bebyggelse att ta hänsyn till. Stora
delar av bebyggelsen och infrastrukturen i Märsta härstammar från 1960- och 70-talet.
Bebyggelsen i närområdet karaktäriseras av flerfamiljshus omgivna av mycket grönska.
Bebyggelsen norr om planområdet består av lameller i tre våningar byggda på 70-talet.
Området öster om planområdet är bebyggt i slutet av 60-talet med lamellhus i 4
våningar.
Dnr Btn PLAN.2017.629
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Befintlig skolbyggnad inom planområdet som föreslås rivas och ersättas är byggd på
70-talet. Utöver skolan finns ett antal paviljonger som också föreslås utgå i den nya
planen.

Figur 6. Bebyggelse intill det aktuella planområdet.

Föreslagen bebyggelse
Den nya skolan föreslås att utföras som en tre-parallellig F-6 skola omställningsbar till
en F-9 skola för cirka 630 skolelever och 160 förskoleelever, med tillhörande
idrottshall.
Skolfastigheten är drygt 37 500 kvm varav skolbyggnaden tillåts en maximal
byggnadsarea på 6 200 kvm. Den nya byggnaden föreslås uppföras i 1-3 våningar.
Skolbyggnadens totalhöjd föreslås begränsas till 20 meter. Utöver huvudbyggnaden
skapas möjlighet för nödvändiga förrådsbyggnader, lekbodar, cykelparkering och
barnvagnsförråd.
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Figur 7. Möjlig utformning och volym av skolbyggnaden.

Skolan föreslås utformas som fyra sammanhängande huskroppar. Den
sammanhängande byggnaden innebär att hela byggnaden kan nås från en entré samtidigt
som den fungerar som bullerskydd. Genom olika höjder på huskropparna uppnås en
variation och byggnaden upplevs därmed inte monoton. Skolbyggnaden kommunicerar
väl med befintlig bebyggelse genom den långsmala utformningen och höjd och skapar
samtidigt ett skydd från Tingvallavägen samt väg 263 för området i stort.
Med en utökad skola kommer fler barn som bor i närheten eller som flyttar till området
att ges möjlighet att ta del av nya och ändamålsenliga lokaler.
Utemiljön ska vara utformad så att den stimulerar till såväl rörelse och fri lek som till
gemensamma aktiviteter. Friytan ska kännetecknas av varierande terräng – och
vegetationsförhållanden, goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god
ljudkvalitet.
Friytan på gården uppgår till cirka 25 000 kvm. Detta innebär cirka 40 kvm friyta per
förskole- och skolbarn. Skolgården är indelad i zoner för olika aktiviteter. Skolgården
innehåller bland annat en mindre gräsplan för fotboll, områden för naturlek och bollspel.
Det finns också möjlighet till stillsammare vistelse med trädäck och sittgradänger. Inom
området möjliggörs också för en scen och ytor med skärmtak.
För de yngre barnen finns ett område med sandlek, gungor och klätterlek. Den öppna
dagvattenrännan som löper genom skolgården bidrar till gestaltningen och skapar ett
blått inslag i skolgården. Förskolegården är skild från skolgården. Inom förskolegården
finns möjlighet till sandlek med baksand, gungor, områden med gräs, samlingsplatser
och kreativa hörnor.
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Figur 8. Exempel på möjliga utformningar och volymer av bostadskvarter.

I planområdets norra del möjliggörs det för bostäder. Upp till 14 bostadslägenheter
tillåts uppföras. Byggnadsarean per bostadslägenhet regleras till max 100 kvadratmeter.
Planen reglerar högsta nockhöjd på 8 meter, något som tillåter olika utformning med
avseende på exempelvis takutformning och fasadmaterial, detta innebär att det inryms
en variation i gestaltning inom det tillkommande bostadsområdet.
Närområdets byggnadsvolymer domineras av bebyggelse i tre till fyra våningar i
lamellhus. Genom att uppföra radhus i området kommer en variation av boendeformer
att tillskapas.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom planområdet planeras inte för några nya arbetsplatser, utöver de som
skolverksamheten innebär.
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Offentlig och kommersiell service
Närmsta offentliga service finns i Märsta centrum på ett avstånd om cirka två kilometer
från planområdet. I Märsta centrum finns tillgång till restauranger, matbutiker,
klädbutiker, bibliotek, vårdcentral, apotek med mera.
Tillgänglighet
De topografiska förhållandena i området är goda. Planområdet går att nå från
närliggande kollektivtrafik och till fots utan branta lutningar. Inom skolområdet
kommer en tillgänglig gångväg mellan huvudentrén och friytorna att säkerställas.
Väg 263 sydväst om planområdet är en barriär för framkomligheten till fots och med
cykel. Positivt är att det finns en planskild gång-och cykelbro som knyter planområdet
med områden på andra sidan väg 263.
Angöring till skolan med bil kan ordnas inom 25 meter från entréerna. För det framtida
bostadsområdet kommer det i föreslagen utformning säkerställas att
tillgänglighetskraven uppfylls vad gäller avstånd till entréer och lutningar.
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
Vid gestaltning och placeringen av skolbyggnaden har trygghetsaspekterna beaktats.
Byggnadernas placering längs vägen medför att skolgården är överblickbar från
närliggande bostadsområde och från gångstråket. Skolans idrottshall kommer att nyttjas
kvällstid vilket gör att det finns rörelser på platsen även utanför skoltid.

Friytor, lek och rekreation

Inom planområdet finns det idag en fotbollsplan som är planlagd som naturmark. För att
kunna anordna en skolgård som uppfyller Boverkets krav på friyta kommer delar av
naturytan att nyttjas till skolgård. Målsättningen är att uppnå 40 kvm friyta/förskolebarn
och 30 kvm friyta/skolbarn. Söder om planområdet finns fler idrottsplatser och badhus,
vilka är tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter att nå genom bron över väg 263.
Skolgården är i första hand till för skolans elever, men det finns även möjlighet för barn
och unga att utnyttja platsen som lekplats och mötesplats efter skoltid och på helger.
Parker
Inom planområdet planeras det inte för några offentliga parker utöver skolgården.
Naturmiljö
Det finns inom planområdet inga kända naturvärden. Inga skyddade och utpekade
objekt har identifierats i samband med behovsbedömningen.
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Gator och trafik
Gatunät
Skolan är belägen inom lokalgatunätet. På Tingvallavägen är gällande hastighet 30
km/h förbi större delen av planområdet. Hastigheten övergår till 50 km/h i höjd med
fotbollsplanen. Vid genomförandet av planen kommer hastigheterna att ses över utanför
skolan för att säkerställa att hastigheten inte överskrider 30 km/h. Utmed Tingvalla
vägen införs utfartsförbud med undantaget vid infart till skolan och bostadsområdet
samt utmed lastzon till skolbyggnaden.
Inom 50 meter från planområdet ligger väg 263 som en huvudgata som är utpekad som
sekundär väg för farligt gods.
Gång- och cykeltrafik
Skolan nås dels via en gång- och cykelväg som är helt avskild från biltrafik samt via
Tingvallavägen där det finns en gång- och cykelbana som är separerad med kantsten.
Över väg 263 finns en gång- och cykelbro som ansluter Tingvallavägen med ett
övergångsställe och en cykelöverfart.
Mellan den nya radhusbebyggelsen och skolan planeras en ny gång-och cykelväg
anläggas.

Figur 9. Gång- och cykelvägen norr om skolområdet.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger i de västra delarna av centrala Märsta, drygt två kilometer från
Märsta station. Busshållplats finns vid Tingvallavägen, cirka 60 meter från området.
Hållplatsen trafikeras av buss nr 570, 573, 592 och 597. Buss 570 trafikerar Märsta
station.
Dnr Btn PLAN.2017.629

12(26)

Parkering
I kommunens cykelplan anges att kommunen ska utveckla en cykelparkeringsnorm att
användas vid detaljplaner och bygglovsgivning. Cykelparkeringar bör inte anläggas
längre än 25 meter från de avsedda målpunkterna.
Cykelparkering planeras att anläggas i anslutning till det nya gång- och cykelstråket,
samt intill befintligt gång- och cykelstråk. Cirka 30 % av cykelparkeringsplatserna är
placerade under tak. Utanför personalentrén möjliggörs för ca 40 stycken platser för
personalen där samtliga platser är väderskyddade under tak. Antal cykelparkeringsplatser beräknas totalt uppgå till ca 400.
Bilparkering för personal och rörelsenedsatta kommer finnas utanför huvudentrén vid
idrottshallen. Antal platser uppgår till ca 20 stycken. Ytterligare ca 30 parkeringsplatser
för personal och ett antal hämta lämna platser finns intill förskolan norr om
skolområdet.
Angöring och handikapparkering kan anordnas på kvartersmark inom 25 meter från
entré. Lutningar vid entré uppfyller kraven kring god tillgänglighet.
Radhusbebyggelsen föreslås få parkeringsplatser i anknytning till respektive bostad
alternativt kan parkering anordnas inom en gemensam yta inom kvartersmark.
Angöring
Angöring till både skolan och bostadsområdet sker från Tingvallavägen. För gående och
cyklister finns det också möjlighet att angöra skolan norrifrån via gång-och cykelvägen
som är helt fri från biltrafik.
Leveranser till skolan kommer att ske inom en lastzon inne på skolområdet som angörs
från Tingvallavägen. Lastzonen är separerad från barnens lekytor.

Natur och kultur
Mark och vegetation
Större delen av planområdet är idag redan exploaterat. Skolgården består till större del
av gräsytor och asfalt. Inom skolgården finns det ett antal mindre träd. Dessa bedöms ej
innefatta några högre naturvärden, men kan vara bra att bevara för skugga på gården. I
övrigt finns det få naturvärden på platsen.
Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom området finns inga registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet.
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten
Gällande miljökvalitetsnormer som bedöms vara aktuella för området är de som gäller
för utomhusluft och dagvatten.
Den nya skolan medför ökade trafikflöden inom området. Gällande
miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inte överskridas lokalt. Den regionala
påverkan bedöms vara försumbar. Recipient för dagvatten är vattenförekomsten
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Märstaån SE661509-161755. Märstaåns ekologiska status är måttlig och kemisk status
uppnår inte god kvalitet. Exklusive kvicksilver uppnår ån god kemisk kvalitet.
Miljökvalitetsnormen anger att Märstaån ska uppnå god ekologisk status år 2021.
Planförslaget anses inte försvåra målet att uppnå miljökvalitetsnorm år 2021.

Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden
Marken inom planområdet består av postglacial lera som har relativt låg
genomsläpplighet för vatten. Jordlagerföljden inom utredningsområdet består från
markytan och nedåt av torrskorpelera ovan lera ovan friktionsjord (troligen morän) på
berg.

Figur 10. Planområdet består av postglacial lera. Planområdet är markerat i svart streckad
linje.

Förorenad mark
Miljöförvaltningen har ingen kännedom om markföroreningar på platsen.
Radon
Enligt SGU:s översiktliga kartering över gammastrålning, uran, har fastigheten en
uranhalt mellan ca 40 – 50 Bq/kg. Baserat på detta underlag ska marken tillsvidare
klassas som normalradonmark, men där det kan finnas områden med högradonmark.
Detta innebär att planerade byggnader tillsvidare ska förutsättas projekterade och
utförda med radonsäker grundkonstruktion. Eventuell fyllning med krossmaterial under
och mot byggnader ska utföras med material med låg uranhalt.
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Risk för ras, skred och höga vattenstånd
Risken för skred eller ras bedöms som mycket låg inom utredningsområdet enligt
framtagen geoteknisk utredning (Structor, 2018). Detta på grund av att det för
befintliga nivåförhållanden är små skillnader på marknivåer och att inga branta naturliga
slänter förekommer.
Lågpunktskarteringen, i framtagen dagvattenutredning (Ramboll, 2019), visar att det
finns risk för att stora volymer vatten blir stående på flera ställen inom
detaljplaneområdet. Bland annat finns risk för att vatten blir stående i
detaljplaneområdets norra del samt i den södra delen intill Tingvallavägen.

Figur 11. Lågpunktskartering vilken visar lågpunkter och rinnstråk i detaljplaneområdet samt
intilliggande område. Applicerad nederbördsmängd är 40 mm.

Lågpunktskarteringen har inte tagit hänsyn till avdrag för infiltration eller
ledningsnätets kapacitet. Figur 12 ovan kan därmed ses som värsta möjliga scenario.
Höjderna inom detaljplaneområdet justeras för att säkerställa att planerad bebyggelse
har säkerhetsmarginal till eventuell översvämningsnivå.
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Störningar
Trafikbuller
Trafikbullernivåer inom planområdet har kartlagts med beräkningar och resultat visar att
området är påtagligt exponerat för buller med ekvivalenta nivåer mellan 50–65 dBA.
Genom att anpassa placering och utformning av de nya skolbyggnaderna kan en god
bulleravskärmande effekt erhållas för ytor längre in på planområdet bakom
skolbyggnaderna. Höga bullernivåer kvarstår dock på ytor på västra delen av
planområdet (yta avsedd för förskolans skolgård) och till viss del även längs östra
utkanten av planområdet (yta avsedd för grundskolans skolgård).
Kompletterande åtgärder i form av bullerskärmar eller vallar har utvärderats och fått
planstöd. Med en 4 meter hög bullerskärm utmed Tingvallavägen sammanbyggd med
skolbyggnaden innebär att skolgårdens ljudmiljö kan åtgärdas och ge en ljudnivå under
50 dBA. Beräknade värden visar att det strängare riktvärdet (50 dBA) som gäller för
lek, vila och pedagogik då uppnås över stora delar av förskolans gård. Bedömningen är
att merparten av den programmerade ytan för lek vila och pedagogik kan förläggas
inom detta område vilket innebär måluppfyllelse.
Planområdet för de planerade bostäderna utsätts för trafikbuller från väg 263 och
Stationsvägen, samt i viss mån Tingvallavägen. Planområdet uppfyller
trafikbullerförordningens krav för byggnation av bostäder utan bullerskyddsåtgärder.
Dock är trafikbullernivåerna inte tillräckligt låga för uteplats vilket innebär att lokala
bullerskyddsåtgärder för uteplatser behövs eller att byggnaderna orienteras för att
tillskapa en tyst sida där uteplats kan placeras.

Figur 12. Ekvivalenta ljudnivåer med åtgärder alternativ 1 (Akustik miljö, 2020).
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Luftföroreningar
Miljökvalitetsnormen för luft överskrids inte inom planområdet.
Riskfrågor
Farligt gods

Väg 263 är rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Utmed väg 263
gäller byggnadsfritt avstånd på 30 meter från vägområde.
Riskutredning visar att cirka två meter av fastighet Ekilla 3:4 kommer befinna sig inom
område med individrisk längst åt sydväst. Området har här avsatts för parkering som
förhindra stadigvarande vistelse. Terrängen är här även gynnsam med dike utmed väg
263 samt vallen för gång- och cykelbron som skyddar mot hög värmestrålning vid en
eventuell pölbrand.
Samhällsrisken överskrider den av RIKTSAM rekommenderade samhällsrisken, analys
av beräkningarna tyder på att det är scenariot med en gasmolnsexplosion som medför
den höga samhällsrisken och att det är strålningen som är det dimensionerande
scenariot.
Plankartan har även fått skydds bestämmelse. ”Byggnad eller buller- och olycksskydd
med minsta höjd om 4 meter ska uppföras mot skolgården utmed Tingvallavägen och in
utmed ny gång- och cykelväg fram till område avsatt för dagvatten”, samt marken
närmst väg 263 i södra delen har prickmark införts med användning som parkering,
vilket gör att vistelsen där blir kortvarig.
Med ovan nämnda riskreducerande åtgärder bedöms området säkert att vistas inom.
Flyg

Planen omfattar inte bebyggelse som är högre än 20 meter och bedöms inte påverka
flyget.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen ansluts till allmänt VA.
Vattenskyddsområde
Recipient är Märstaån som mynnar i Steningeviken, Mälaren. Området för detaljplanen
ligger inte inom vattenskyddsområde.
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Dagvatten
En dagvattenutredning har genomförts för att utreda hur dagvattenhanteringen kan lösas
inom det planerade området.
I enlighet med Sigtuna kommuns riktlinjer får ett planförslag inte bidra till försämrad
status eller försämrade möjligheter att uppnå god status i berörd recipient. Dagvatten
ska fördröjas och renas lokalt så att flöden efter exploatering inte överskrider befintliga
flöden vid dimensionerande regn (återkomsttid i detta fall 20 år).
För att hantera områdets dagvatten i enlighet med kommunens riktlinjer kommer
gårdsytor utformas med så stor andel gröna ytor och genomsläppliga material som
möjligt. Dagvatten från hårdgjorda ytor omhändertas i gröna anläggningar som
växtbäddar med porösa underliggande jordlager eller i underjordiska magasin.
Takvatten leds ut ytligt till planteringar och parkeringsytor anläggs med lutning mot
längsgående växtbäddar, så att dagvatten renas och fördröjs i växtbädden.
Genom rening i föreslagna anläggningar beräknas belastningen minska markant för
samtliga studerade föroreningar jämfört med nuvarande markanvändning. Mot
bakgrund av detta bedöms det vara möjligt att utforma detaljplanen med relevanta
åtgärder för rening av dagvatten så att uppfyllandet av MKN för recipienten inte hindras
av planförslaget.
För att inte öka flödet vid ett dimensionerande 20-årsregn krävs, med
anläggningsutformning enligt kommunens riktlinjer och antaganden angående områdets
hårdgörningsgrad, en fördröjningsvolym på cirka 430 m3. Dessa fördröjningsvolymer
införs i form av följande åtgärder: svackdike, makadamlager (både underjordiska och
utförda med växtbädd) samt grönytor. I tabellen nedan redovisas volymer för rening och
fördröjning som anläggs inom respektive område i detaljplanen. Plats för att inrymma
fördröjningsvolymen i form av dessa åtgärder har införts i plankartan.

Erforderlig volym [m3]
Skolområde
240
Obebyggd
52
skolgård
Parkering
64
GC-väg
16
Radhusomr
56
åde
Totalt
428

Figur 13. Illustration av område med fördröjningsvolymer
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Genom fördröjning i dagvattenåtgärder ökar inte dagvattenflödet från området. Därmed
kommer planförslaget inte att innebära någon ökad flödesbelastning för nedströms
dagvattensystem.
Planområdet är mycket flackt och ligger i allmänhet lägre än vägytan hos
Tingvallavägen och Ekilla Gårdsväg i väster och söder. Enligt översiktlig bedömning
kan dagvatten från högre belägna områden i norr och öster rinna in i planområdet vid
skyfall. Det handlar dock inte om särskilt stora områden.

Figur 14. Illustration med riktningspilar för befintligt dagvatten samt ledningsystem.
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Figur 15. Illustration av planerad hantering av dagvatten,

För att hantera dagvatten vid skyfall anläggs parkerings- och anläggningsytor med
markhöjder lägre än intilliggande gator. Marken vid den planerade skolbyggnaden höjs
upp med ett fall mot parkeringsytorna för att undvika stående vatten inom gårdsmiljön
samt för att skapa ett fall bort från skolbyggnaden som har fått en lägsta
grundläggningsnivå på +15,0. Vid skyfall om fördröjningsmagasin blir fulla avleds
vattnet mot parkeringsytorna som då tillåts bli vatten fyllda. I extremfall kan
parkeringsytorna tillåtas brädda över gatumarken i väster för vidare avrinning ner mot
recipienten.
Även det föreslagna radhusområdet ligger inom den yta som utifrån rådande markhöjder
riskerar att översvämmas vid skyfall, se Figur 11. Marken i radhusområdet höjs därför
upp till nivåer där det inte riskerar att uppstå skador på byggnader vid extrema regn,
rekommenderad lägsta grundläggnings nivå är +14,8. Med angivna rekommendationer
för höjdsättning bedöms inte planerade byggnader att komma till skada vid skyfall.
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Värme & El
El och fjärrvärmenät finns utbyggt i området idag. Solpaneler kommer att monteras på
skolans tak. Befintlig transformatorstation påverkas inte av planen.
Avfall
Avfallshantering planeras att ske inom lastzonen som angörs från Tingvallavägen.
Lastzonen ligger avskilt från barnens vistelseytor. Möjlighet till fullständig källsortering
av förpackningar, matavfall, tidningar/returpapper och restavfall ska tillhandahållas.
Sigtuna Vatten & Renhållning AB ansvarar för avfallshantering.

Anslutande projekt

Norr om skolan pågår ett detaljplanearbete vid Ekilla torg. Planen syftar till att förtäta
centrala Ekilla genom ny bostadsbebyggelse med service och handel i bottenplan. På
fastigheten finns idag en byggnad som tidigare använts för handel men som är i dåligt
skick och nu i huvudsak används som lager.
I anslutning till Ekilla torg pågår utbyggnad av norra Ekilla i flera etapper. Första
etappen är slutförd med tre flerfamiljshus och tolv villor. I andra etappen planeras för
upp till 200 nya hushåll.

Barnkonsekvenser

Översiktsplanen slår fast att det ska finnas möjlighet för individer och olika grupper att
vara delaktiga i samhället och att barnperspektivet och barns och ungdomars rättigheter
och behov ska vara en viktig utgångspunkt i all planering.
Kommunen har rivit tidigare förskola och har beslutat att även riva skola eftersom
byggnaderna inte är anpassad efter dagens behov gällande både inomhusmiljö och
skolgård. Planförslaget har tagits fram i samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret,
Komfast och Barn- och ungdomsförvaltningen. I arbetet med att säkerställa lämplig
utformning av förskola, skola samt idrottshall har dialog förts mellan förvaltningarna
samt personal vid skola och förskola.
Barn- och ungdomsförvaltningen och Komfast tog i samarbete med en arkitekt fram ett
nytt funktionsprogram hösten 2018. Funktionsprogrammet är tänkt att säkerställa
optimala lokaler för verksamheten. Komfast avser stödja utformning av in- och
utvändiga vistelsemiljöer på aktuell och relevant forskning samt erfarenheter.
Skolgården bör bland annat utformas för att minska antal ställen utan uppsikt över
barnen.
Enligt förslag till utformning av detaljplan kommer barnen att få tillgång till en skolgård
som följer Boverkets riktlinjer avseende friyta för barn. Barnen kommer att inkluderas
vid utformning av skolgården och målsättningen är att skolgården ska uppmuntra till
fysisk aktivitet, ge möjlighet till undervisning och odling på.
Skolgården kommer vara tillgänglig för de barn som kommer att bo i de tillkommande
bostäderna i planområdets norra del. Barnen kommer kunna nå skolgården på ett säkert
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sätt utan att korsa bilvägar och därmed ha tillgång till lek och utveckling i sitt
närområde.
Barn- och ungdomsförvaltningen, som bedriver kommunens skolverksamheter, ansvarar
för att de nya skollokalerna är pedagogiskt ändamålsenliga för barnen. Barnens bästa
ska sättas i främsta rummet gällande barnens undervisning och utveckling.
Tingvallavägen har vid tidigare tillfället smalnats av för att minska hastigheterna på
sträckan förbi skolan. De nya skolbyggnaderna med bullerplank föreslås placeras i linje
med Tingvallavägen för att möjliggöra en hållbar trafiklösning samt att reducera buller
från närliggande vägar. Med det framtagna förslaget kommer barn ej i kontakt med
transporter till och från skolan och barnen kan få en trafiksäker miljö till och från
skolan. Personalparkering och parkering för föräldrar kommer även dessa att placeras
för att ej påverka barnens trafiksäkerhet.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Organisatoriska frågor
Tidplan
START

SAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

Detaljplanarbetet bedrivs med standardförfarande enligt PBL 2010:900.
Detaljplanprocessens beräknade tider:
• Beslut om samråd i Bygg- och trafiknämnden, kvartal tre 2019
• Beslut om granskning i Bygg- och trafiknämnden, kvartal ett 2020
• Beslut om antagande i Bygg- och trafiknämnden, kvartal två 2020
Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagande om inga överklaganden sker.
Genomförandetid
Genomförandetiden för denna detaljplan är 5 år och startar då detaljplanen vunnit laga
kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att
genomföras. Som huvudregel får detaljplanen inte ändras, ersättas eller upphävas mot
berörda fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Om planen ersätts med en ny,
ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning.
Om Sigtuna kommun inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla.
Ansvarsfördelning
Åtgärd, område
Detaljplan
Allmän plats
Kvartersmark skola, parkering
Kvartersmark bostäder
VA-anläggningar

Ansvar
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Exploatör genom markanvisning
Sigtuna vatten och renhållning
tillsammans med Sigtuna kommun

Huvudmannaskap
Sigtuna kommun blir huvudman för allmänna anläggningar (gång- och cykelväg samt
del av väg) och ansvarar för att dessa allmänna anläggningar byggs ut till kommunal
standard. Huvudmannaskapet kommer att påverka Sigtuna kommuns driftbudget.
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Avtal
Markanvisningsavtal
Efter planens antagande avses området utlagt för bostäder markanvisas till lämplig
exploatör. Detta avses föregås av markanvisning i enlighet med kommunens antagna
riktlinjer, KS/2016:619
Övriga avtal
Avtal tecknas gällande flytt av VA-ledning. Avtalet tecknas mellan Sigtuna kommuns
fastighetskontor och Sigtuna vatten och renhållning. Sigtuna kommun står för kostnaden
för flytt av VA-ledning.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
Sigtuna kommun äger fastigheterna Ekilla 6:1 och Ekilla 3:4 som utgör
detaljplaneområdet.

Figur 15. Området avgränsat med rödstreckad linje.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Detaljplanens genomförande medför att fastighetsregleringar och nya
fastighetsbildningar måste genomföras. Kortfattat innebär det att den mark som utgör
kvartersmark skola och parkering i detaljplanen fortsatt kommer tillhöra Sigtuna
kommun. Den mark som utgör kvartersmark bostäder i detaljplanen genom
fastighetsreglering kommer styckas av från Sigtuna kommuns fastighet för att sedan
regleras över till exploatör mot ersättning.
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Fastighetsregleringarna kommer i ett senare skede prövas i en lantmäteriförrättning.
Alla fastighetsbildningsåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande initieras och
finansieras av Sigtuna kommun för kvartersmark skola och parkering, med undantag för
regleringarna för markanvisad kvartersmark bostäder som finansieras av en exploatör.
E-området avses ingå i skolfastigheten, om E-området avstyckas till en separat fastighet
kan in- och utfart säkras genom bildande av servitut inom prickmark.
Åtkomst till bostäder säkras genom gemensamhetsanläggning (g) över skolfastigheten.

Ekonomiska frågor

Sigtuna kommun står för kostnaden för framtagandet av detaljplanen.
Sigtuna kommun står för kostnaden för, anläggandet av och drift av anläggningar på det
som utgör kvartersmark skola, parkeringsplats samt allmän plats i detaljplanen.
Exploatören kommer ansvara för kostnader förenade med byggnation och drift för
bostadsområdet.
Sigtuna vatten och renhållning blir huvudman för allmänna VA-anläggningar inom
detaljplanen. Kostnader för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet
regleras enligt vid alla tillfällen gällande VA-taxa. Sigtuna vatten och renhållning
ledningar flyttas ut i gata eller gång- och cykelväg. Flytten finansieras och genomförs av
Sigtuna kommun i samverkan med Sigtuna vatten och renhållning.

Tekniska frågor
Befintliga markförhållanden
Planområdet är platt med en svag stigning av marken i den nord östra delen. Största
delen består av gräsytor med planterade träd. Kring dagens skolfunktioner finns
hårdgjorda ytor i form av infartsvägar, gc-vägar, parkering och skolgård.
Marken inom planområdet består av olika skikt, från markytan och nedåt:
1. torrskorpelera
2. lera
3. friktionsjord (troligen morän) på berg
I den sydöstra delen av utbredningsområdet förekommer ett lager fyllningsjord ovan
torrskorpeleran. I nordöst finns ett fastmarksområde med morän på berg samt berg i
dagen. Över hela utbredningsområdet sträcker sig ett undre grundvattenmagasin i
jorden under leran.
Kommunen har tagit fram en ledningskoll där det framgår vilka ledningsägare som
finns inom planområdet:
•
•
•
•
•

EL, Vattenfall, Eldistribution AB
VA, Sivab
Tele/ fiber, Skanova
Fiber, IP-Only
Fjärrvärme, Stockholmexergi
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Kontakt har tagits med ledningsägarna som berörs.
•
•

VA och dagvatten ledningarna kommer läggas om, dagens ledningar flyttas ut i
Tingvallavägen.
Skanovas ledningar används inte i dagsläget och någon ny dragning är inte
aktuell. Önskemål finns om att de ska kopplas bort från ledningsskåp innan
schaktning påbörjas.

Markarbeten
För grundläggning av planerade byggnader erfordras spetsburna pålar nedförda till fast
botten av morän eller till fast lagrad friktionsjord under leran. Alternativ kommer att
studeras vidare för planerade radhus.
Vid schakt- och fyllningsarbeten:
• Uppfyllnad upp till 0.5 m för grönytor bedöms sättningarna vara acceptabla.
• Uppfyllnad upp till 1 m krävs förstärkningsåtgärder av marken med
inblandningspelare eller med lättfyllning av skumglas.
• Ledningsbäddar kräver förstärkningsåtgärder.
Inför granskningsskedet kommer förprojektering och kompletterande
grundundersökning göras för att studera och välja alternativ och metoder anpassade till
planområdets förutsättningar t.ex. ledningsflyttar.

Administrativa frågor

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
MEDVERKANDE I PROJEKTET

Pernilla Knutsson

Ramboll Sverige AB

Kristofer Agdahl

Ramboll Sverige AB

Sigtuna 2020-06-16
Andreas Thoor

Lars Svensson

Planchef

Planarkitekt

Josefin Redtzer
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan för

Tingvallaskolan samt
Aspbackens förskola

omfattande del av fastigheten Ekilla 3:4 och del
av Ekilla 6:1 i Märsta, Sigtuna kommun,
Stockholms län

Antagandehandling

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplanen har varit utsänd för granskning från den 26 februari till den 18 mars 2020.
Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets entréhall Södergatan
20, Märsta samt på Märsta bibliotek. Planhandlingarna har även visats på
www.sigtuna.se/detaljplaner.
INKOMNA YTTRANDEN
Skriftliga yttranden har under granskningstiden inkommit enligt nedan
Yttrande utan
erinran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Länsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten
Trafikverket
SLL Regionplane- och trafiknämnden
Vattenfall Eldistribution AB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
PostNord
Försvarsmakten Livgardet
Swedavia AB
Sigtuna vatten & renhållning
Svenska Kraftnät
Brandkåren Attunda
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret.
1. Länsstyrelsen
Sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna utformningen av planen riskerar att leda till
att miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas då tillräckliga dagvattenåtgärder inte
säkerställts. Vidare bedömer Länsstyrelsen att kommunen inte visat att bebyggelsen blir
lämplig med hänsyn till risken för olyckor.
Miljökvalitetsnormer
I samrådsskedet anförde Länsstyrelsen att kommunen behövde reservera plats för
dagvattenfördröjningen enligt vad som angavs i dagvattenutredningen (Ramböll 201908-28). Vidare angav Länsstyrelsen att det fanns en del motstridiga uppgifter gällande
lokal fördröjning, bortledning av vatten inom planområdet och påverkan på MKN
vatten. Till granskningsskedet har kommunen i planbeskrivningen gett förslag på
dagvattenåtgärder inom planområdet och i samrådsredogörelsen anger kommunen att
dagvatten ska samlas i ett växtbeklätt dike och att en skålad grönyta ska finnas för
fördröjning och infiltration av dagvatten. Dagvattenutredningen (Ramböll 2019-12-19)
föreslår en fördröjning- och reningsvolym i planområdet på minst 428 kubikmeter
vatten. Länsstyrelsen noterar, på samma sätt som i samrådsyttrandet, att det inte finns
någon reserverad mark för de angivna dagvattenåtgärderna på plankartan. Kommunen
har endast med en planbestämmelse bland annat angivit att rening och fördröjning ska
ske inom kvartersmark samt att dagvattenmagasin ska anläggas, men inte specificerat
vart inom planområdet. Planbestämmelser behöver ha stöd i 4 kap.
PBL och uppfylla kravet på tydlighet. Enligt Boverkets PBL Kunskapsbank framgår att
det är olämpligt att formulera planbestämmelser som allmänna krav
(https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelardetaljplan/dagvatten-idetaljplan/planbestammelser-om-dagvatten/planbestammelserutan-lagstod/).
Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen gällande dagvatten på plankartan inte
uppfyller tydlighetskravet i 4 kap. PBL då bestämmelsen är angiven som allmänna krav.
Vidare anger dagvattenutredningen (Ramböll 2019-12-19) att planområdet består av
grund lera som jordlager och att lokal infiltration därför är svårt. Länsstyrelsen ser
därför en risk att det inte kommer att gå att infiltrera lokalt med de föreslagna
dagvattenåtgärderna som anges i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att kommunen
därför behöver visa på ett förslag med större lokal fördröjning i enlighet med
dagvattenutredningens (Ramböll 2019-12-19) rekommendationer samt att kommunen
behöver se över höjdsättningen på plankartan så att det är möjligt att genomföra
dagvattenåtgärderna. Att leda ut vatten över vägbanan kan även skapa problem för
miljökvalitetsnormer för vatten i recipienten, då dagvatten inte renas då föroreningar
dras med från vägbanor. Till antagande av detaljplanen behöver kommunen visa på hur
de föreslagna dagvattenåtgärderna kommer att säkerställas på plankartan samt förtydliga
hur rekommendationerna i dagvattenutredningen (Ramböll 2019-12-19) beaktas. Med
hänsyn till vad som angetts ovan anser Länsstyrelsen att kommunen inte säkerställt att
MKN vatten kan följas.

Dnr Btn PLAN.2017.629

2

Tillhör 321

Hälsa och säkerhet Farligt gods
I samrådet anförde Länsstyrelsen att kommunen behövde förtydliga individrisken för
barn på skolgården där skolbyggnad inte avskärmar mellan väg 263 (som är en sekundär
väg för farligt gods) och skolgård. Vidare ansåg Länsstyrelsen att kommunen behövde
komplettera med skyddsåtgärder för de mest utsatta delarna på skolgården samt att
riskutredningen behövde uppdateras till trafikprognos 2040. Till granskningsskedet har
riskanalysen uppdaterats enligt Trafikverkets önskemål till trafikprognos 2040.
Kommunen anger i planbeskrivningen att en del om ca 2 meter från
planområdesgränsen som vetter mot väg 263 har en förhöjd individrisk. Plankartan har
försetts med korsprickad mark i denna del för att inte uppmana till stadigvarande
vistelse. Kommunen anser att riskreducerande åtgärder inte är nödvändigt i denna del då
skyddsavstånd om 47 meter bedöms som tillräckligt. Om stadigvarande vistelse ändå
kommer ske på dessa områden bedömer dock kommunen att riskreducerande åtgärder
kommer att krävas. Vidare anger kommunen i samrådsredogörelsen att ett eventuellt
bullerplank kan fungera som skydd mot strålning. Länsstyrelsen delar inte kommunens
uppfattning om att avståndet på 47 meter från väg 263 självständigt kan ses som en
skyddsåtgärd, då det inte tydligt framgår i planhandlingarna att olyckor med farligt gods
på vägen inte kan hamna närmre planområdet, t.ex. genom avåkning. Även om
kommunen redogör för i planbeskrivningen och i samrådsredogörelsen att
skyddsåtgärder (som ett eventuellt bullerplank) kan anordnas för skydd mot en eventuell
strålningsvärme, så är dessa inte säkerställda på plankartan. Vidare anser Länsstyrelsen
att barn är extra skyddsvärda då de inte kan förväntas sätta sig i säkerhet på egen hand i
händelse av en olycka. Vidare anger kommunen att plankartan har utformats på sådant
sätt att stadigvarande vistelse inte uppmuntras vid de områden som risken är förhöjd
enligt riskutredningen (FSD 2019). Länsstyrelsen anser att korsprickad mark inte
säkerställer barnens säkerhet på skolgården då korsmarken ändå medger att mindre
byggnadsverk får uppföras, så som lekbodar, vilket innebär att barnen kan uppehålla sig
där. Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att riskreducerande åtgärder för de mest
utsatta delarna av skolgården som inte skyddas av skolbyggnad behöver säkerställas.
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att riskutredningen (FSD 2019)
endast berör en del av planområdet (endast fastighet Ekilla 3:4) som omfattar en mindre
del av skolområdet. Det är därför inte tydligt om hela planområdet har riskbedömts
vilket behöver förtydligas. Med hänsyn av vad som angetts ovan anser Länsstyrelsen att
kommunen inte visat att planområdet blir lämpligt för sitt ändamål med hänsyn till
risken för olyckor.
Kommentar
På plankartan har mark avsatts för fördröjningsmagasin för dagvatten. Strategiska
höjder har angivits för att leda vattnet till lågpunkter och fördröjningsmagasin, samt
säkerställa att byggnaderna inte ska komma till skada vid skyfall. Planbeskrivningen
har kompletterats med beskrivning och illustration av hanteringen av dagvattnet.
Skolgård i söder har begränsats med mark avsatt för parkering så att det inte utgör del
av skolgård, planbestämmelser har även införts för att säkerställa skydd utmed sträckan
mot Tingvallavägen.
En uppdaterad riskutredning har gjorts som nu bl.a. tydliggör att hela planområdet har
riskbedömts.
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2. Lantmäterimyndigheten
Lantmäteriet anser inte att redovisningen av markanvisningsavtalet uppfyller villkoren i
4 kap. 33 § PBL.
Att planstöd inte verkar finnas för angöringsväg till och från transformatorstationen.
Detta gäller även om ett sådant servitut beskrivs i planbeskrivningen.
Kommentar
Förtydligande har införts i genomförandebeskrivningen under markanvisningsavtal.
Angöringen till transformatorstationen har på plankartan säkerställts med prickmark
och en utvecklad beskrivning har gjort i genomförandebeskrivningen.
3. Trafikverket
Trafikverket önskar att detta ska säkerställas i bygglovet: Att bullerskärm lägst väg 263
måste placeras utanför vägområdet samt att siktlinjer säkerställs i samband med det.
Vidare menar trafikverket att ett bevakningsavtal krävs innan detaljplanen vinner laga
kraft.
Kommentar
Stadsbyggnadskontoret stänger alternativet att göra bullerdämpande åtgärder utanför
planområdet och inför skyddsbestämmelser på plankartan.
4. SLL Trafikförvaltningen Region Stockholm
Trafikförvaltningen vill lyfta upp framkomlighet och buller inför kommande
genomförandeplaneringen.
Kommentar
Trafikförvaltningen kommer vara med i genomförandeplaneringen, där synpunkterna
hanteras.
5. Vattenfall
Vattenfall önskar att det förtydligas i planbeskrivningen att det är Vattenfall
Eldistribution AB som är elnätägare för att förtydliga vilket av Vattenfalls bolag som
avses.
Kommentar
Korrigerat i genomförandebeskrivningen.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden har som synpunkt att ett tillägg i plankartan behövs
som anger var bullerplanket behöver byggas, samt med ett krav på minsta nockhöjd på
4,0 meter.
Kommentar
Se 3.
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7. Postnord
Yttrandet bedöms som allmän information utan erinran, synpunkterna är noterade och
hanteras vidare i samband med markanvisning.
8. Försvarsmakten
Yttrande utan erinran.
9. Swedavia AB
Yttrande utan erinran.
10. Sigtuna vatten & renhållning
Yttrande utan erinran.
11. Svenska Kraftnät
Yttrande utan erinran.
12. Brandkåren Attunda
Transporter av farligt gods
12:1 Sigtuna kommun har i sin planbeskrivning beskrivit att väg 263 är en
rekommenderad sekundär transportväg för farligt gods. Kommunen har genomfört en
riskbedömning utifrån framtagen riskanalys (FSD, 2019-11-21) för aktuellt planområde.
Kommunen har i sin bedömning kommit fram till att inga riskreducerande åtgärder
behövs för aktuellt planområde.
Riskanalysen (FSD, 2019-11-21) utgår från flertal antaganden och nationell statistik av
samtliga klasser med dess omfattning. Kommunen har inte redogjort för de transporter
med farligt gods som går på den aktuella vägen, väg 263. Brandkåren Attunda anser att
kommunen bör utgå från de förhållanden som råder på den aktuella platsen och
genomföra en platsspecifik bedömning för aktuellt planområde. Gällande
samhällsrisken så verkar denna endast vara beräknad på de personer som uppehåller sig
i det aktuella planområdet och det bedöms ge en missvisande uppskattning av
samhällsrisken. Vidare är det även oklart vilken sträcka som har använts för
frekvensuppskattningen.
12:2 Brandkåren Attunda anser att det inte är säkerställt att skolbyggnaden kan skydda
skolbarnen på skolgården genom att utformas som en barriär. Även stadigvarande ytor
bör ses över på platserna närmast väg 263.
Översvämning och kraftigt skyfall
12.3 Kommunen har tagit fram en dagvattenutredning (Ramböll, 2019-12-19) som är till
grund för kommunens bedömning gällande risken för översvämning och kraftigt skyfall.
Sedan samrådet har kommunen infört höjder i plankarta och angett att 100-årsregn ska
ledas mot parkeringen i nordvästra hörnet av planområdet. Golvnivån har även reglerats
i plankartan med bestämmelserna b1 och b2. Kommunen anger att om volymerna
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överstiger översvämningsytans kapacitet kommer vatten att brädda ut över en
tröskelnivå på gatan i väster innan dagvattnet når Odensalabäcken.
Brandkåren Attunda anser att kommunen till granskningsskedet behöver se över
översvämningsrisken med hänsyn till 100-årsregn med klimatfaktor. Det skyfallsvatten
som idag kommer rinna mot parkeringen i nordvästra hörnet av planområdet och sedan
till Odensalabäcken då kapaciteten av översvämningsytan inte räcker till, kan innebära
att stora delar av stationsgatan samt del av rondellen för väg 263 kan översvämmas.
Detta eftersom delar av vägarna idag ligger i lågpunkt. Lågpunkterna har identifierats
genom Länsstyrelsen Stockholms lågpunktskartering (Länsstyrelsens Webb GIS).
Kommunen bör istället sträva efter att minska risken för att vägarna kan bli
översvämmade vid kraftigt skyfall och för att bibehålla en god framkomlighet för
räddningstjänstens och ambulansens fordon.
12.4 Kommunen har även reglerat nivån golv med bestämmelserna b1 och b2 i
plankartan. Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för hantering av översvämning till
följd av skyfall – stöd i fysisk planering (fakta 2018:5) rekommenderas det att
kommunen inte reglerar golvnivån för att bebyggelsen inte ska ta skada vid en eventuell
översvämning utan kommunen bör istället reglera lägsta grundläggningsnivå om det
finns en risk att bebyggelsen kan ta skada vid ett kraftigt skyfall.
Utrymning med hjälp av räddningstjänsten
12.5 För bostäderna i planområdet finns det begränsningar i möjligheterna till att
utrymma med hjälp av räddningstjänstens medverkan. Detta eftersom insatstiden
överstiger 10 minuter från den närmsta brandstationen med höjdfordon. Insatstiden
understiger dock 20 minuter från den närmsta brandstationen med bärbar utskjutsstege,
vilket enligt Boverkets byggregler kap. 5:323 medger viss möjlighet till utrymning med
hjälp av räddningstjänsten. Brandkåren Attunda anser att dessa begräsningar ska
beskrivas i planen. Begreppet insatstid avser tid från alarmering av räddningsstyrkan till
dess att räddningsarbetet har påbörjats. Brandkåren Attunda vill dock belysa att det
genom byggnadstekniska lösningar är möjligt att åstadkomma tillfredsställande
möjlighet till utrymning utan räddningstjänstens medverkan.
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
12.6 Åtkomligheten för räddningstjänstens fordon ska säkerställas i planen. Avståndet
mellan uppställningsplatser och angreppsvägar får inte överstiga 50 meter. Om
utrymning ska kunna ske med räddningstjänstens medverkan krävs särskilt utformade
uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon alternativt bärbara stegar. För att
klara åtkomligheten kan särskilda räddningsvägar och uppställningsplatser behöva
anordnas. Mer information finns i Brandkåren Attundas vägledning för utrymning med
räddningstjänstens stegutrustning.
Kommunen bör beakta att undvika snäva gaturum, trädplanteringar, lekplatser och
linspända ljusarmaturer över gata etcetera som kan begränsa åtkomligheten avseende
stegutrymningen.
Brandvattenförsörjning
12.7 Planhandlingarna beskriver inte hur brandvattenförsörjningen kommer att
tillgodoses. Brandkåren Attunda anser att man i projektet ska säkerställa att
brandvattenförsörjning finns i tillräcklig omfattning.
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Brandvattenförsörjningen kan alltid utgöras med så kallat konventionellt system som
utgörs av brandposter. Detta under förutsättning att tillräckligt tryck och flöde kan
åstadkommas. Maximalt avstånd mellan brandpost och uppställningsplats för
räddningstjänstens fordon får inte överskridas.
För skolbyggnader bör brandvattenförsörjningen tillgodoses med konventionellt system.
För bostadshus med högst fyra våningar (ej radhus) kan brandvattenförsörjningen under
vissa förutsättningar även tillgodoses med så kallat alternativt system. Detta bygger på
att brandvatten hämtas med räddningstjänstens tankbilar från brandposter i närheten.
Tillämpning och utformning av alternativt system ska ske i samråd med Brandkåren
Attunda. Mer information finns i Brandkåren Attundas riktlinjer gällande
brandvattenförsörjning.
Kommentar
12.1 Se svar under Länsstyrelse
12.2 Se svar under Länsstyrelse
12.3 Magasin och översvämningsytor dimensioneras för att klara 100-årsregn med
klimatfaktor, vid extremare regn tillåts att vattnet rinner/breddar över vägområde mot
Odensalabäcken. Då vatten breddar över vägen innebär detta att vatten rinner över
vägen och ansamlas i lägre liggande partier utanför vägen. Med rätt höjdsättning och
över stor längd bedöms inte översilningen av vatten utgör hinder för framkomligheten
på vägarna. Detaljplanen bedöms inte öka risken för att vägen blir översvämmad vid ett
skyfall. Avrinningsområdet, i vilket nämnda vägar och rondell utgör en lågpunkt, är
mycket stort varför förändrad höjdsättning och bebyggelse inom detaljplaneområdet får
en högst marginell påverkan på vattenvolymerna.
12.4 Sockelhöjd ändras till lägsta grundläggningsnivå på plankarta.
12.5-6 Detaljplanen möjliggör för åtkomst för räddningstjänsten åtkomst.
Byggnadsutformning bedöms i bygglovsskedet, utrymning bör vara planerad utan att
räddningstjänstens insatser.
Detaljplan för ny brandstation är under arbete, den nya brandstationen kommer ligga
närmre än 1000 m från området, vilket är positivt.
12.7 I samband med omläggning och ny dragning av ledningar möjliggörs för
brandvattenförsörjning.
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STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE
Stadsbyggnadskontoret väljer bort alternativ att göra skydds åtgärder utanför
planområdet och inför bestämmelse på plankartan för att säkerställa skyddskraven.
På plankartan har strategiska plushöjder angetts för att leda dagvattnet mot mark
avsatt för fördröjningsmagasin. Byggnaderna säkerställs mot skada vid skyfall med
lägsta grundläggningsnivå.
SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN
Inkomna synpunkter har tillgodosetts under planprocessen
MEDVERKANDE I PROJEKTET
Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret.

Märsta 2020-06-16

Andreas Thoor

Lars Svensson

Planchef

Planarkitekt

Dnr Btn PLAN.2017.629

8

Tillhör 321

