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Rosersberg 

har unika kvalitéer 

med närhet till natur, 

kollektivtrafik och arbetsplatser. 

Programmet är ett förslag på hur 

Rosersberg kan utvecklas enligt 

visionen om ett grönt samhälle 

som skapar närhet och 

plats för fler. 
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UPPDRAG
Kommunstyrelsen beslutade år 2012, att ge Bygg- och 
trafiknämnden i uppdrag att ta fram ett planprogram 
som prövar planläggning för bostäder och verksamheter 
i västra Rosersberg. Planuppdraget förnyades gällande 
bostadsdelen i januari 2018. 

PLANPROGRAM - INNEHÅLL OCH SYFTE
Den övergripande målsättningen med planprogrammet 
är att utreda översiktliga förutsättningar och ta fram 
ett förslag till bebyggelsestruktur. Programmet visar 
vision och strategier för utbyggnad av området, förslag 
på bebyggelsestruktur, konsekvenser av planförslaget 
och hur avvägningar har gjorts mellan olika värden och 
intressen. Syftet med planprogram och samråd är också 
att samla in kunskap och information från berörda i ett 
tidigt skede. 

Under samrådstiden finns tillfälle för allmänheten, 
myndigheter och andra intressenter att komma med 
ytterligare information, kunskap och synpunkter. Efter 
samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter i en 
samrådsredogörelse.

Beslut om samråd av planprogrammet tas i Bygg- och 
trafiknämnden. Planprogrammet är ett vägledande 
dokument för kommande detaljplaner.

ROSERSBERG HAR STRATEGISKT LÄGE
Rosersberg och Sigtuna kommun ligger strategiskt mellan 
Stockholm och Uppsala. Kommunen är värdkommun 
för Arlanda flygplats. Regionen har en stor potential som 
naturlig mittpunkt i Skandinavien och Östersjöområdet. 
Detta märks bland annat genom antalet internationella 
huvudkontor, besöksnäringen, finanssektorn, universitet/
högskolor och det väl utvecklade direktflygsförbindelserna 
med andra storstadsregioner runt Östersjön. 

Det geografiska läget ger Rosersberg och Sigtuna 
kommun en unik lägesfördel och tillsammans med 
närheten till både kultur och natur gör det kommunen 

Mer Rosersberg är ett av kommunens största utvecklingsprojekt. Här ska bostäder skapas för 

människor med olika behov, betalningsförmågor och i olika faser i livet. Nedan kan du läsa 

om bakgrunden till projektet, varför Rosersberg anses lämplig för ny bebyggelse och om detta 

planprograms syfte och innehåll.

attraktiv att bo, arbeta och verka i. Ostkustbanan och väg 
E4 ger goda kommunikationer för invånarna och är av 
stor strategisk betydelse. 

DÄRFÖR UTVECKLAS ROSERSBERG
Planprogrammet innebär en möjlighet för Rosersberg 
att få ökad service, möjligheter till fler aktiviteter, 
mötesplatser och ett större och mer varierat utbud av 
boendeformer.

Sigtuna kommun har behov av fler bostäder. Kommunen 
har haft en betydande befolkningsökning under hela 
2000-talet. För att möta det demografiska bostadsbehovet 
behöver tillskottet på bostäder fram till 2030 vara 
300–450 bostäder per år enligt Regional utvecklingsplan  
för Stockholmsregionen år 2050 (RUFS). I RUFS 
pekas Rosersberg ut som primärt bebyggelseläge. 
Utvecklingsplanen tar bland annat upp vikten av att 
planera bostäder, arbetsplatser och service i goda 
kollektivtrafiklägen. 

ROSERSBERG HISTORIA
Människor har bott och verkat i Rosersberg i flera 
tusen år. Det har påträffats fornlämningar från olika 
tidsperioder som berättar om boplatslägen och 
jordbruksverksamhet. I området finns bl.a. stensättningar, 
kvarts och fornåkrar från 3000–2000 f.Kr. och framåt. 
Nära Rosersberg kan man hitta Nordians hög som är en 
av de största gravhögarna i Mälardalen och anlades under 
500- eller 600-talet. 

I Rosersberg ligger vackra Rosersbergs slott. Slottet 
började byggas år 1634, uppfördes av greve Oxenstierna 
och blev under 1700-talet efter ombyggnad ett kungligt 
slott för kung Karl XIII. Under denna tidsperiod anlades 
den engelska park som finns kvar i dag. Från år 1870 
och knappt 100 år framåt bedrevs militär verksamhet på 
slottet, bland annat utbildning för infanteriet. En annan 
betydande verksamhet var statens räddningsverk som 
bedrivit utbildningar 1986–2008.

01 INLEDNING
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Sigtuna kommun och Rosersberg i ett regionalt perspektiv

!

!

!

!

E4

E4

E4

E4

E20

E18

E18

E18

E18

E18

E20

73

77
77

76

76

73

57

222

259

226

226

261

UPPSALA

STOCKHOLM

ROSERSBERG

ARLANDA 
SIGTUNA 

KOMMUN

År 1866 invigdes Rosersberg station i samband med att 
Norra stambanan, järnvägsförbindelsen från Stockholm 
och vidare norrut, byggdes. Pendeltågstrafik mellan 
Märsta (via Rosersberg) och Stockholm inleddes i slutet av 
1960-talet. Äldre foton vittnar förutom stationsbyggnad 
och boningshus även en större trädgårdsanläggning på 
platsen. 

Rosersbergs villasamhälle uppfördes under tidigt 
1940-tal då den första byggnadsplanen togs fram. När 
kommunikationernas betydelse ökade med motorväg, 
järnväg och flyg utvecklades Rosersberg allt mer och 
verksamhetsområdet etablerades några decennium senare.

ROSERSBERG IDAG
Med 1800 invånare är Rosersberg kommunens näst 
minsta tätort, belägen i dess södra del, väster om E4. 
Rosersberg har idag en identitet som villastad med 
inslag av flerbostadshus öster om pendeltågstationen. 
Samhället har en tydlig uppdelning mellan bostäder och 
verksamhetsområden. I det större verksamhetsområdet 
söder om Rosersberg pågår idag en utveckling till 
logistikcentrum.

I Rosersberg finns en centralt placerad pendeltågsstation 
som ger goda kollektiva och hållbara kommunikations-
möjligheter. I sydväst ligger Mälaren och Rosersbergs slott 
med såväl höga natur- som kulturvärden.

I Rosersberg finns bland annat ett antal restauranger, 
livsmedelsaffär och hotell. Offentlig service finns i form 
av Råbergsskolan (F-6) och förskolor. Rosersbergs IK 
är Rosersbergs största idrottsförening och erbjuder 
aktiviteter inom bland annat fotboll, innebandy, handboll 
och badminton. Rosersberg har även en skytteförening, 
motionsspår, ridverksamhet och en badplats vid Mälaren. 

PÅGÅENDE PROJEKT
Trafikverket planerar i samarbete med Sigtuna kommun 
att bygga en planskild korsning vid järnvägen längs 
med Slottsvägen i Rosersberg. Projektet möjliggör för 
en planskild passage för fordon, gående och cyklister 
och innebär minskade störningar för tågtrafiken på 
Ostkustbanan samt ett robust vägnät som blir mindre 
beroende av järnvägskorsningen på Skansvägen. 

Trafikverket arbetar nu med framtagande av en vägplan. 
Samråd planeras ske våren 2020. Målsättningen är att 
vägplanen ska fastställas 2021. I detta planprogram 
har den linjedragning som kommunen bedömer som 

den mest sannolika legat till grund för föreslagen 
struktur- och illustrationsplan. Planprogrammet utgår 
ifrån att planskildheten löses genom en järnvägsbro 
(tunnel). Definitivt läge kommer att faställas i vägplanen. 
Eventuella förändringar kommer beaktas i den fortsatta 
planeringen.

Ett verksamhetsområde sydväst om planområdet är under 
utbyggnad. Efter byggnation kommer dessa verksamheter 
generera mer rörelse inom tätorten och leda till en större 
belastning på befintlig infrastruktur.

Det pågår även planläggning av en större 
besöksanläggning i nära anslutning till trafikplats 
Rosersberg (179) och Norrsundavägen. Funktioner 
som prövas där är bland annat bad, kontor och hotell. 
Beslut om samråd beräknas under 2020. Gång- och 
cykelstråk från stationen behöver utvecklas i samband 
med etableringen. Kommunen har därtill initierat 
detaljplaneläggning för nya bostäder vid Pendelvallen 
inom programområdet.
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“Jag tycker att det 
är bra här. Det finns lite 

idrottsmöjligheter och en allmän 
motionsslinga vid skolan. Slottsparken 

är det absolut bästa. Den ligger vid 
Mälaren så man kan bada och åka 

båt. Vi har Fysingen som är en jättefin 
fågelsjö och har flera badplatser och 
promenadmöjligheter. Och! det är 
bara 30 minuter från Stockholm 

Central.”

“Jag skulle lyfta fram det 
idylliska som är där. Bygg 

inte höga och sterila hus. Det 
gäller för planerarna att få det 
gamla att smälta ihop med det 
nya som kommer utan att bli av 
med den gamla charmen som 
är en stor del av identiteten i 

platser som Rosersberg.”

“Väldigt mycket av det 
som är attraktivt i Rosersberg 

förutom mjölk och pizza har du 
i rekreationsområdena, nästan 

all fritid och rekreation ligger ner 
mot slottet, och användningen av 

det området (engelska parken) 
har ökat och blomstrat 

ordentligt.”

6

DIALOG MED BOENDE 2015 
Under 2015 genomfördes en dialogprocess i Rosersberg 
med anledning av Sigtuna kommuns planer på 
områdesutveckling i Rosersberg. Dialogen genomfördes 
med hjälp av intervjuer, fokusgrupper och möten med 
boende, närboende, skolan och andra verksamma 
människor i Rosersberg. 

Syftet med dialogen var att skapa goda förutsättningar 
för en lyckad områdesutveckling. En utveckling vars 
bärande vision har sin kärna i de som bor och verkar 
på platsen idag. Genom samtal diskuterades vilka unika 
förutsättningar som finns i Rosersberg. 

Slutsatser av dialogen
Värden att lyfta fram: I Rosersberg är det mysigt och 
familjevänligt och det är nära till det mesta. Här finns en 
sammanhållning som värderas högt. Rosersbergarna håller 
ihop och hjälper varandra. Det gröna och naturnära läget 
uppskattas av såväl boende som besökande. Idrotten och 
församlingsgården erbjuder aktiviteter som förenar många 
och bidrar till identitetsskapande. 

Utmaningar: Underlaget för service är begränsat och 
möts av viss förståelse. I fokusgrupperna framträder 
bilden av en ökad efterfrågan och att fler vardagliga 
sysslor önskas kunna skötas närmare hemmet. 
Stationsområdet upplevs underdimensionerat, skräpigt 
och ibland otryggt. Det finns ett stort behov av bostäder 
med blandade upplåtelseformer och varierande storlek.

Bilåkandet står i centrum i samhället och spontana 
mötesplatser är en bristvara. Järnvägsövergångarna 
upplevs som barriärer. Ungdomar som inte är idrottsligt 
aktiva saknar aktiviter. Den goda sammanhållningen kan 
ibland vara exkluderande och det finns en rädsla för att 
det ska bildas ”nya” och ”gamla” Rosersberg.

Vägledande riktlinjer: Försök i största möjliga mån 
binda ihop det nya området med det gamla för att skapa 
ett gemensamt Rosersberg. Öka kapaciteten vid de 
järnvägsövergångar som finns för att vara förberedd på ett 

“Ska man bygga ett centrum 
så måste man bygga tätare runt 
centrum. Om man bara bygger 

radhus, blir det bara stora avstånd och 
dålig service. Måste ha ett definerat 

centrum med viss täthet. Människor vill 
få vardagspusslet att gå ihop. För att 
höja områdets attraktivitet - hitta en 

skola, dagis och serviceperspektiv 
som får människors livspussel att 
gå ihop. Utgå från människors 

vardagsmönster.”

I Sigtuna kommun sker samhällsutvecklingen i nära samarbete med invånare och näringsliv 

genom en visionsstyrd samhällsplanering, en samhällsbyggnad i dialog där alla får göra sin röst 

hörd. Syftet är att få med många aktörer i ett tidigt skede och tillsammans skapa en vision med 

en tydlig målbild för projektet. Nedan kan du läsa om de centrala stegen.

02 DIALOG MED BERÖRDA
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ökat flöde av människor. Bevara och förstärk de positiva 
värden som förknippas med rekreation och kulturhistoria. 
Utöka aktiviteter för barn och unga vuxna. Öka 
antalet spontana mötesplatser. Utöka kollektivtrafiken 
och cykelmöjligheterna för att minska bilberoendet. 
Underlätta vardagspusslet och ta hjälp av den lokala 
näringen. Se över bullerdämpande åtgärder. Sätt boende 
och bostad i centrum och möjliggör ett generationsskifte. 
Skapa förutsättningar för ett heterogent samhälle. Dra 
fördel av de positiva krafter som idrotten och övriga 
befintliga lokala engagemang skapar.

Slutsatserna finns i sin helhet i dokumentet Dialog 
Rosersberg, maj 2016. 

EN VISION TAS FRAM
Visionen för Rosersberg togs fram under tre visions- 
workshopar med kommunens tjänstemän, politiker och 
boende. 

Visionens ambition är att bevara och förstärka ortens 
positiva värden och förena Rosersbergs nuvarande 
identitet med aktuella behov och framtida utveckling. 

Visionen har tre fokusområden: det gröna samhället, 
närhet och plats för fler. På nästa uppslag beskrivs 
fokusområdena samt de övergripande strategierna för att 
uppnå dem.

I dokumentet, Vision Rosersberg maj 2016, beskrivs den 
framtagna visionen i sin helhet. 

DIALOG MED BOENDE 2019
Hösten 2019 genomfördes en dialog kring en 
övergripande stadsbyggnadsidé för utvecklingen av 
Rosersberg. Stadsbyggnadsidén visades i en utställning vid 
stationen. Nedan sammanfattas synpunkter som förekom 
ofta och bedöms som särskilt viktiga.

• Många tycker att utvecklingsprocessen är långsam. 

• Många, särskilt äldre, saknar service. Svårt att uträtta 
ärenden.

• Många framhäver att närheten till naturen, det gröna 
och det småskaliga är viktiga kvaliteter, många är 
tveksamma till en för stadsmässig utveckling.

• Många är intresserade av vilka typer av bostäder som 
ska byggas och har olika preferenser.

• Många vill ha fortsatt möjligheter till pendlarparkering 
nära stationen.

• Många tycker det är viktigt med god bebyggd miljö, 
arkitektur och att det som byggs inte blir för högt.

Synpunkterna som inkom har påverkat utformningen av 
detta planprogram. Slutsatserna av dialogen finns att läsa 
i sin helhet i dokumentet Dialograpport, stadsbyggnadsidé för 
utvecklingen av Rosersberg 8-19 oktober 2019.

STRATEGISKA VERKTYG OCH PROJEKT
Strategiska verktyg och projekt är de metoder kommunen 
har för att uppnå visionen. Det du nu läser är ett av 
verktygen; planprogrammet.

GRÖNT SAMHÄLLE

NÄRHET

PLATS FÖR FLER
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VISION
Det gröna är alltid närvarande i Rosersberg. Orten omges 
av områden med höga natur- och kulturvärden. Den som 
bor här har gångavstånd till skog, bad och slottsparken. 
Här är det enkelt att leva ett hållbart liv.  I Rosersberg 
finns utrymmen för såväl modern miljöteknik som odling.

PLANFÖRSLAG
Planförslaget möjliggör för flera parker och naturområden 
i olika skalor med varierade innehåll och utformning. 
Nya promenadstråk kopplar samman nya naturområden 
med befintliga och möjliggör en sammanhängande 
grönsstruktur. 

Genom tillräcklig täthet och sammanhängande grön 
infrastruktur blir naturen tillgänglig för fler samtidigt 
som goda förutsättningar finns för en hållbar och 

Grunden till planförslaget är en dialog med Rosersbergarna. Utifrån dialogen har en vision tagits 

fram. Visionen är att Rosersberg ska bli ett grönt samhälle som skapar närhet och plats för fler. 

På följande sidor kan du läsa om visionens tre fokusområden och de stategier som tagits fram för 

att uppnå visionen.

• Utveckla befintlig grönstruktur och stärk 
kopplingar till omgivande grönstruktur

• Parker och natur med varierat innehåll, 
trädplanterade gator, gröna tomter och 

bostadsgårdar

• Tillräckligt tätt, klimateffektivt samhälle med 
modern miljöteknik, ekosystemstjänster och 

miljömässigt hållbara byggmaterial

STRATEGI 

STÄRK DET GRÖNA!

Nya gångstråk och parker

VISION OCH STRATEGI03

mindre bilberoende livsstil. Det nya byggs med modern 
miljöteknik och sunda material som gröna tak, väggar 
och hållbara tekniska försörjningssystem. Ny bebyggelse 
placeras och utformas så att sol- och vindförhållanden blir 
så gynnsamma som möjligt. 

Bostadsgårdar och tomter föreslås vara gröna vilket 
kan främjas i detaljplan med planterbara bjälklag. 
Ekosystemstjänster främjas i markanvisningstävlingar 
och vid försäljning av kvartersmark. Vid planering och 
utbyggnad av allmän plats ska grön infrastruktur främjas.
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Nya gångstråk och parker

VISION 
I Rosersberg finns mycket inom räckhåll. Här är det lätt 
att gå cykla och resa kollektivt mellan viktiga målpunkter, 
natur- och kulturvärden. Stationen är Rosersbergs nav 
och ligger mitt i samhället. Kring stationen koncentreras 
centrumfunktionerna som sprids vidare ut via förenande 
stråk.  

PLANFÖRSLAG
Rosersberg ska även i framtiden vara ett samhälle. Det 
är därför prioriterat att skapa fler passager över eller 
under järnvägen för att minska dess barriärverkan. De 
tillägg som görs kompletterar strukturen i orten och 
kopplingarna till omgivningen. 

De som går, cyklar eller använder sig av andra hållbara 
trafikslag prioriteras. Genom välintegrerade, gena, trygga 

STRATEGI 

ETT ROSERSBERG!

Stråk som kopplar samman 
Rosersbergs olika delar

• Koppla ihop befintligt och nytt –överbrygga 
barriärer 

• Välintegrerade gator och stråk som kopplar 
samman viktiga målpunkter

• Prioritera kommunikationer med hållbara 
trafikslag

• Tät bebyggelsestruktur intill stationen, 
stråk, torg och mötesplatser –underlag för 

etableringar och service

gator och stråk som kopplar samman målpunkter ges 
potential för männskor att enkelt röra sig och mötas i 
Rosersberg. Gång- och cykelvägar kopplar även området 
vidare till kultur- och naturvärden i hela Rosersberg med 
omnejd. Kultur- och naturstråk blir en del av områdets 
identitet.

Längs viktiga stråk, torg och mötesplatser föreslås 
en tätare bebyggelsestruktur för att bidra till en 
befolkningsökning som ger underlag för kommersiella 
lokaler och offentlig service att etablera sig i orten.  
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• Nya mötesplatser med olika innehåll, 
skala och funktion

• Planering utifrån olika perspektiv och 
målgrupper

• Variation i boende- och upplåtelseformer

• Nya målpunkter

• Möjliggör bredare utbud av aktiviteter

• Utveckla befintligt förenings- och 
idrottsliv

STRATEGI 

TILLÄGG SKAPAR MERVÄRDE!

Nya mötesplatser, målpunkter, 
bostäder och aktiviteter. 

VISION
Den befintliga identiteten i Rosersberg utvecklas 
och idyllen berikas med nya influenser. Här finns det 
flera olika former av mötesplatser, framförallt icke 
kommersiella där människor med olika bakgrund samlas 
och känner sig välkomna.

PLANFÖRSLAG
Rosersbergs unika värden ska bevaras och lyftas fram. För 
att öka mångfalden och variationen föreslås mötesplatser 
med olika innehåll och funktion. Platserna ska kunna 
erbjuda sol, lä och olika aktiviteter. Nya platser ska 
planeras utifrån olika människors perspektiv för att främja 
aktiviteter som passar olika målgrupper.

Rosersberg har idag en variation av byggnadstyper, 
boende- och upplåtelseformer. Genom att fortsatt 
bygga varierat ökar förutsättningarna för möten mellan 

människor med olika bakgrund. För att ytterligare stärka 
sociala nätverk skapas mötesplatser i olika skalor, på 
gården, på torget i kvarteret och i parken. Spontana möten 
främjas vilket ökar grannsamverkan och trivseln.

Högre täthet än befintlig föreslås vid stationen. Strukturen 
möjliggör små och stora målpunkter över hela Rosersberg 
vilket skapar mervärde för orten, kompletterar befintliga 
värden och bidrar till ökad rörlighet. En ny F-9 skola 
planeras samt flera nya förskolor.

Idag präglas Rosersberg av föreningsliv och mötesplatser 
för idrott. Genom ett ökat befolkningsunderlag ges 
förutsättningar för bredare utbud av aktiviteter till 
exempel kulturella aktiviteter som musik, film, odling 
och mat. Utveckling av det befintliga förenings- och 
idrottslivet föreslås även genom ett nytt idrottsområde.
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Gröna stråk med plats för möten
Foto: Pixabay
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ROSERSBERGS BEFINTLIGA DELAR KOPPLAS 
SAMMAN MED NYA
Den nya strukturen kopplar på och utvecklar Rosersbergs 
befintliga struktur. Bebyggelsen placeras till största 
delen väster om järnvägen. Gatunätet är vinklat och 
varierat med gator av olika karaktär. Rosersbergs nya 
och befintliga delar binds ihop vid järnvägen genom en 
ny passage längs Slottsvägen. Läge för en ny gångtunnel 
kommer utredas. Befintlig gångtunnel vid stationen 
utgör ett viktigt centrumstråk, en viktig punkt för hela 
Rosersberg med förutsättningar för både offentlig och 
kommersiell service. 

ETT VARIERAT INNEHÅLL I PARK- OCH 
NATUROMRÅDEN
Rosersbergs gröna rum ges en variation i uttryck, 
karaktärer och skalor. De gröna rummen innehåller allt 
från tillgängliggjord natur, parker, dagvattenstråk, natur- 
och kulturstråk. Parkerna består av mindre lokala parker 
utspridda i området men också tre lite större parker: 
Parken i norr med höga naturvärden och fornlämningar, 
stationsparken vid det gamla stationshuset och den 
centrala parken. 

Den centrala parken som också är den största parken 
ligger i direkt anslutning till det stora torget, med en mer 
formell del, som sedan sträcker sig vidare utåt i riktning 
mot Rosersbergs slott. Vid Rosersbergsbäcken, som delvis 
får en ny dragning, anläggs ett park- och dagvattenstråk. 
Stråket får en variation av parkrum och grönområden av 
mer naturlik karaktär. Rosersbergs gröna rum kopplas 
samman via trädplanterade gator, park-, gång- och 
cykelstråk. 

Kulturmiljöstråk utvecklas som synliggör och lyfter fram 
Rosersbergs rika kulturmiljö, bland annat genom att 
gångvägar placeras i närheten av fornlämningar och andra 
värdefulla miljöer. 

OLIKA BOSTADSOMRÅDEN MED OLIKA 
KARAKTÄRER
En balanserad variation av olika bostadstyper och 

Ny och befintlig bebyggelse skapar tillsammans ett Rosersberg. Förslaget möjliggör upp mot 

2500 nya bostäder, lokaler för handel och service, nya parker, gator och torg. Förslaget innehåller 

också en skola, förskolor och en idrottsplats med fotbollsplan och hallar. Först redovisas en 

sammanfattning av förslaget, därefter presenteras förslagets olika delar mer ingående.

boendeformer föreslås för att öka mångfalden. 
Kvartersbebyggelse med flerbostadshus och radhus men 
också friliggande hus. 

Fyra olika karaktärsområden med olika täthet och skala 
föreslås. I Rosersbergs centrala delar, stationen och 
området runt omkring, är bebyggelsen högre, ca 3-5 
våningar i kvartersform. Längre bort från stationen 
föreslås hus och stadsvillor, 2-4 våningar i friare form med 
närhet till natur och park, för att i områdets ytterkanter 
transformeras till traditionell trädgårdskaraktär, småhus 
med privata trädgårdar i 2-3 våningar. I Vantarboda 
föreslås villabebyggelse.

TORG OCH MÖTESPLATSER
Olika mötesplatser skapas i hela Rosersberg allt från 
parker, grönstråk, till gårdar och torg. Utmed det centrala 
stråket, centrumstråket, som startar öster om spåret och 
leder vidare mot park- och dagvattenstråket, möjliggörs 
ett större torg. Torget ska möjliggöra plats för möten, vila 
men också aktivitet. Även mindre torg föreslås i soliga 
och attraktiva lägen. Stationen med centrumstråket blir 
Rosersbergs nya nav med affärer och service i husens 
bottenvåningar.

ARBETSPLATSER OCH SERVICE
I områdets södra delar möjliggörs för en ny skola 
(förskola till årskurs 9) samt en fotbollsplan och 
idrottshallar. Även flera förskolor föreslås. Lokaler i 
bottenvåningarna, nya verksamheter och mängden 
nya boende möjliggör för ett ökat antal arbetsplatser 
och service i Rosersberg. Ny service kan vara handel, 
restaurang kafé, gym med mera.

ILLUSTRATIONSPLANEN ÄR ETT FÖRSLAG
Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande utan visar 
ett förslag till utveckling av området. I detaljplanearbetet 
fördjupas planeringen. Placeringen av byggnader, 
täthet med mera kan komma att förändras om nya 
förutsättningarna tillkommer.

ILLUSTRATIONSPLAN04
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• Nytt område om cirka 90 hektar
• Upp mot 2000–2500 bostäder
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• En F–9 skola och flera nya förskolor
• Område med fotbollsplan och 

idrottshallar
• Centrumsstråk med ett större torg

• Flera mindre torg

FÖRSLAGET I KORTHET
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KARAKTÄRSOMRÅDEN BOSTÄDER
Planområdet innehåller en variation av platser med 
skiftande karaktärer, kvalitéer och utmaningar. Detta 
skapar olika förutsättningar för den nya bebyggelsen. 

Fyra olika karaktärsområden föreslås:

• Kvartersstad

• Hus i park och stadsvillor 

• Trädgårdsstad, småhus och radhus

• Villabebyggelse i Vantarboda

Plan över förslag till karaktärsområden för bostäder

Kvartersstad

Hus i park & stadsvillor

Trädgårdsstad, småhus & radhus

Villor (Vantarboda) 

Gemensamt för alla karaktärsområden är att det 
som byggs har en liten påverkan på miljö och klimat. 
Byggnader har god arkitektur, där färg, form och material 
bidrar till en attraktiv vistelsemiljö som är trygg och 
tillgänglig. Arkitekturen kännetecknas även av ett väl 
genomtänkt förhållningssätt till omgivningen. 

På nästkommande sidor beskrivs karaktärsområdena som 
föreslås inom programområdet.



Princip för kvartersstad
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Kvartersstad
Med närhet till stationen och järnvägen placeras 
bebyggelsen i traditionella stadskvarter. Tätare och högre 
kvarter med gröna gårdar skapar plats för fler människor 
att bo nära kollektivtrafiken och gör det möjligt att hantera 
bullret. Skalan varierar mellan 3–5 våningar. Variation kan 
åstadkommas genom byggnadsförskjutningar, stadsradhus 
och indragna takvåningar. Bebyggelsen trappas ner mot 
väster för att möta omkringliggande bebyggelse och 
få bättre solljusförhållanden. Lokaler i bottenvåningar 
placeras nära stationen.

Parkering löses under marknivå där markförhållandena 
tillåter eller i parkeringshus. Plats för cykel ska finnas inom 
byggnaden gärna placerade i entréplan. Cykelparkeringar 
för ett mindre antal cyklar kan även placeras på gårdar och 
förgårdsmark.

Referensbild för Kvartersstad: Rosendal, Uppsala
foto: ByggVesta



Princip för hus i park och stadsvillor

Referensbild för hus i park och stadsvillor: kvarteret Tvättbrädan, Stora 
Essingen
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Hus i park och stadsvillor
Intill park- och naturområden placeras hus och stadsvillor 
i friare form. Här skapas ett boende med stor närhet 
till naturen, kulturlämningarna och grönstråken. 
Bebyggelsens skala varierar från 2–4 våningar. 
Indelningen mellan privat, halvprivat och allmän zon är 
tydlig. Gemensamma uteplatser, odling och småbarnslek 
placeras centralt i området. Träd och lägre häckar skapar 
ett grönt och småskaligt gaturum.

Parkering för både boende och besökare sker på mindre, 
gemensamma markparkeringar, och längs gatan som 
kantstensparkering. Cykelparkering sker vid entréer och 
inne i fastigheterna. 

Dagvatten tas om hand genom gröna gårdar 
och förgårdsmark för att sedan rinna vidare mot 
Rosersbergsbäcken och dagvattenparken. 



Princip för trädgårdsstad, småhus och radhus
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Trädgårdsstad, småhus och radhus
I planområdets ytterkanter och i anslutning till naturen, 
föreslås bebyggelse av traditionell trädgårdsstadskaraktär 
med lägre hus (2–3 våningar), privata trädgårdar, grön 
förgårdsmark och gemensamma mötesplatser för lek med 
mera.

Här finns småhus, parhus och radhus placerade på mindre 
tomter. Husen möter gatan med grön förgårdsmark, 
häckar och träd. På husens baksida ligger den privata 
trädgården. Gångvägar kopplar bebyggelsen till park och 
naturområden. Boendeparkering sker inom den egna 
tomten. 

Referensbild för trädgårdsstad, småhus och radhus: Området Solhemsängen i Spånga
foto: Småa



Princip för villabebyggelse
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Villabebyggelse 
Inom Vantarboda i sydväst, föreslås en komplettering av 
villor i 1–2 våningar intill befintlig bostadsbebyggelse. 
Värdefull naturmark sparas och öppna dagvattenlösningar 
föreslås. Gatorna föreslås vara enskilda och skötas av de 
boende.

Referensbild för villabebyggelse: Kulla Samfällighet i Lindholmen, Vallentuna
foto: Småa
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GATOR OCH TRAFIK
I förslaget finns en inbördes hierarki i trafikmiljöer och 
gaturum där gående och cyklister prioriteras. Tydliga 
karaktärer och en god orienterbarhet gör det enkelt att gå 
och cykla. I huvudstråkens gaturum separeras trafikslagen 
mellan körbana, gång- och cykelvägar. I småskaliga, tätare 
stadsrum där trafiken är lugnare kan trafikanterna dela på 
gatans rum.

Slottsvägen, Metallvägen och Tallbacksgatan föreslås 
som huvudgator och kopplar ihop stadsdelen till 
omgivande områden. Det föreslås även en väg söder 
om idrottsområdet, som länkar samman Metallvägen 
med Tallbacksgatan. Tallbacksgatan söder om 
Slottsvägen skulle kunna ges en utformning som gynnar 
kollektivtrafik. Övriga gator består av stadsgator och 
villagator.

Kollektivtrafik
Stadsdelen försörjs med pendeltåg och buss. 
Pendeltågstationen ligger centralt i Rosersberg. Hållplats 

för buss föreslås vid centrum, skola, huvudstråk och torg, 
platser där flöden av människor är stort.

Pendlarparkering
Rosersberg har idag två pendlarparkeringar. En med lägre 
kapacitet på östra sidan om järnvägen och en med högre 
kapacitet på västra sidan. Stationsområdet fungerar som 
en viktig entré till Rosersberg. Det centrala och attraktiva 
stationsnära läget torde på sikt motivera en annan 
och mer intensiv markanvändning så som bostäder, 
offentliga stråk och levande bottenvåningar. Förslag till 
alternativ parkeringsnod i programområdets utkant ses 
i kartbilden ovan. Pendlarparkering kan anordnas i flera 
plan och fungera som ett buller- och riskdämpande skydd 
mot verksamhetsområdet. Parkering kan med fördel 
samordnas med annan verksamhet. 

I det fortsatta detaljplanearbetet kan alternativa lägen 
studeras. Stora delar av trafiken till och från stationen 
angör från öster. Pendlarparkering skulle av dessa orsaker 

Slottsvägen

Slottsvägen

Metallvägen

Tallbacksgatan

Tallbacksgatan

Plan över gatuhierarki

Parkeringsnod 

Hållplatser, kollektivtrafik

Huvudgata

Större lokalgata 

Stationen

Ostkustbanan

Ostkustbanan
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Gångstråk   

Mobilitetsnod

Större cykelstråk 

Cykelväg 

Slottsvägen

Slottsvägen

Metallvägen

Tallbacksgatan

Tallbacksgatan

Plan över gång- och cykelstråk

Ostkustbanan

Ostkustbanan

kunna placeras på den östra sidan om järnvägen för att 
minska trafiken i tätorten.

Gång- och cykelstråk
Gång- och cykelstråk löper strategiskt genom stadsdelen 
vilket underlättar för en enkel vardag där de boende 
snabbt rör sig mellan bostad, centrum, pendeltågsstation, 
skola, park och natur. De samlade stråken är säkra, 
gena och trygga. Huvudstråken kopplas till omgivande 
cykelvägnät. 

Längs med Slottsvägens sträckning och över järnvägen, 
föreslås en gång- och cykelväg på södra sidan. Detta 
östvästliga stråk kopplar samman de nya bostäderna 
med Rosersberg slott och det regionala cykelstråket längs 
Norrsundavägen i öster. 

I nordsydlig riktning föreslås ett gång- och cykelstråk 
längs med det genomgående grönstråket i stadsdelen. 
Stråket löper från pendeltågsstationen genom stadsdelen 

och norrut där stråket i framtiden kan komma att kopplas 
vidare till ett planerat gång- och cykelstråk mot Märsta 
genom Brista verksamhetsområde. 

Se vidare, PM Trafik, WSP. 

Ridvägar
Vid Wiggeby gård öster om järnvägen bedrivs 
hästrelaterad verksamhet. Verksamheten kommer att 
påverkas av den planerade planskildheten vid Slottsvägen/
Ostkustbanan. Påverkan prövas i vägplanen.

Stationen
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Service, stråk och och offentliga rum

Centrumstråk 

Större torg

Mindre torg

Bostäder 

Lokaler i entréplan

Kontor, Handel etc.

Ostkustbanan

Ostkustbanan

SERVICE OCH OFFENTLIGA RUM 
Det offentliga rummet och tillgång till service är viktigt 
för att människor i Rosersberg ska få möjlighet och 
utrymme att mötas. 

För att öka servicen i Rosersberg behövs ett ökat 
befolkningsunderlag. De nya bostäderna och 
arbetstillfällerna som planförslaget möjliggör ger upphov 
till fler invånare som bor och besöker Rosersberg.

Även strukturen kan bidra till ökad service. Vid väl 
placerade stråk, där höga flöden av människor rör 
sig skapas potential till stadsliv. Därför möjliggör 
planförslaget ett välintegrerat centrumsstråk med ett 
större torg som knyter samman Rosersbergs nya och 
berfintliga delar. Längs stråket möjliggörs lokaler i husens 
bottenvåningar med utrymme för kommersiella lokaler 
och offentlig service. Lokaler i entréplan möjliggörs även 
i korsningen Slottsvägen/Metallvägen då högre flöden av 
människor förväntas passera området. 

Planförslaget möjliggör flera mindre torg utspridda i 
området. Dessa saknar lokaler i bottenvåningarna och 
fungerar istället som mötesplatser. De kan till exempel 
utformas med planteringar, lekanordningar, boulebana 
och sittplatser som bidrar till ett attraktivt gaturum. De 
allmäna rummen, torgen och gatornas gestaltning är 
avgörande för att människor ska kunna stanna till och 
mötas. Att de är attraktiva och trygga bidrar också till 
stadslivet. 

Den service som kan förväntas i Rosersberg är starkt 
beroende av befolkningsunderlaget men också av vilket 
utbud och service som finns runt om Rosersberg. Vid 
detaljplaneläggning behöver kunskapen om möjligt 
serviceutbud fördjupas för Rosersberg. Samspelet med 
verksamhetsområdet behöver studeras närmre.

Mot verksamhetsområdet i söder föreslås ickestörande 
verksamheter som kontor och handel.
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Nya bostäder och strategiska stråk ger högre flöden av människor
Foto: Björn Leijon
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Kategorisering av grönområden

 Natur 

 Anlagd natur 

 Områdespark

 Central park

Större lekplats på bostadsgård

Dagvattenpark

NATUR, PARKER OCH KULTUR

Grönstråk
Ambitionen är att bygga samman och länka olika gröna 
rum med varandra. Längs Rosersbergsbäcken som löper 
i nordsydlig riktning anläggs ett park- och dagvattenstråk. 
Stråket leder från stationen och kan i framtiden kopplas 
vidare med ett möjligt gång- och cykelstråk mot Märsta i 
norr. 

Vinkelrätt mot grönstråket kopplar gång- och cykelstråk 
bostadskvarteren ned till stråket. Intill bäcken skapas en 
variation av parkrum och grönområden av mer naturlik 
karaktär. Intill Storbodaanstalten föreslås anlagd natur 
med stiliserade åkerholmar (kreotoper), trädplanteringar 
och möjlighet till betes- och ängsmarker. 

Parker
En central park med aktiviteter för alla åldrar placeras 
centralt i området. En områdespark anläggs där det idag 
finns en hundrastgård. Ursprungligen fanns här en större 
trädgårdsanläggning som tillhörde den äldre (från 1866)
och numera rivna stationsbyggnaden. 

I naturområdet i norr föreslås också en områdespark 
där de befintliga naturvärdena är höga och där ett flertal 
fornlämningar har identifierats. Fler områdeslekplatser 
placeras ut i hela området. Flera bostadsgårdar förses med 
större lekplatser. 

Ostkustbanan

Ostkustbanan

Slottsvägen

Slottsvägen

Metallvägen

Tallbacksgatan
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Gångstråk kulturmiljö  

Kulturmiljö 

Fornlämningar 

RI - Kulturmiljö

Område med Byggnadsminnen 

Övergripande kulturmiljöstråk  

Plan över Arkeologi och kulturhistoria 

Kulturmiljö
Kulturmiljöerna inom och i anslutning till planområdet 
har stora kvalitéer. Ett flertal fornlämningar finns inom 
området. Rosersbergs slott är ett statligt byggnadsminne. 
I närheten av slottet finns även tretton andra statliga 
byggnadsminnen. Inom planområdet finns möjlighet att 
utveckla ett kulturmiljösstråk där kulturmiljön lyfts fram 
och utvecklas. Gångvägar placeras i närhet till stensträngar 
som på så sätt lyfts fram.
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SKOLOR OCH IDROTT

Grundskola
En grundskola med klasser från förskola till årskurs 9 
föreslås placeras på gångavstånd både från stationen och 
från större delen av de planerade bostäderna. Ett tydligt 
stråk kopplar skolan till stationen. Stråket löper via det 
genomgående grönområdet, parken och vidare till skolan 
i sydvästra delen av planområdet. En säker anslutning till 
skolan ska möjliggöras vid passering av Metallvägen.

Skolbyggnaderna placeras längs Metallvägen och 
avskärmar på så sätt skolgården från trafikbuller. 
Placeringen av byggnader för nya icke miljöstörande 
verksamheter tillsammans med idrottshallarna, 
avgränsar skol- och idrottsområdet från de befintliga 
verksamheterna i söder. 

Förskola
Förskolorna placeras om möjligt i direkt anslutning till 
naturområden. Byggnaderna varierar från fristående 
byggnader till lokaler i bottenvåningen på bostadshus. 
Förskolorna rymmer från 4–8 avdelningar.

F

S

Beroende av demografin i stadsdelen kan antalet skolbarn 
variera över tiden. Efterfrågan kan både minska eller 
öka. En möjlighet till flexibilitet eftersträvas i användning 
mellan bostäder och förskola (BS). Förskolor kan 
också lokaliseras till skolans lokaler eller inrymmas i 
bottenvåningar på bostadshus med större gårdar. 

Idrottsplats och hallar
Ett idrottsområde föreslås i direkt anslutning till skolan 
med idrottshall, en fotbollsplan och plats för till exempel 
utegym, löparslingor eller mer äventyrlig lek/sport i de 
brantare delarna av terrängen. Vad det gäller den nya 
grundskolan finns en viss kapacitet till utbyggnad inom 
idrottsområdet, även den befintliga skolan Råbergsskolan 
(förskola till årskurs 6) kan komma att byggas ut. 

Generellt gäller både för skolan och förskolan vid 
Metallvägen att ett samutnyttjande av bilparkeringar kan 
ske med idrottsområdet.

I

Ostkustbanan

Ostkustbanan

Slottsvägen

Slottsvägen

Metallvägen

Tallbacksgatan
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Idrottsområde - lek, sport och äventyr
Foto: Rosie Alm
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Totalt antal bostäder år 2050
Låg               Bas               Hög
26 200          28 300          31 050

Antal bostäder, årligt tillskott år 2015-2030 

Låg               Bas               Hög
300               400               450

Antal bostäder, årlig tillskott år 2030-2050
Låg               Bas               Hög
170               200               300

KOMMUNALA PROGRAM OCH 
STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplan, ÖP 2014
I kommunens översiktsplan, ÖP 2014, pekas Rosersberg 
ut som område för  “Bebyggelseutveckling inom och 
i anslutning till tätort” samt “Bebyggelseutveckling 
kollektivtrafiknod”. I den beskrivs att:

• Utveckling ska ske med beaktande av god bebyggd miljö. 

• Grönstruktur och gröna stråk ska bevaras och stärkas. 

• Ny bostadsbebyggelse ska bestå av varierande hustyper och 
upplåtelseformer. 

• Korsningen i plan mellan Ostkustbanan och Slottsvägen ska 
åtgärdas.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunens bostadsförsörjningsprogram, Program för 
bostadsbyggande 2020-2024, pekar ut Rosersberg som 
ett strategiskt viktigt utvecklingsområde för bostäder. 
Bostäderna ska fördelas på både hyresrätter, bostadsrätter 
och äganderätter. Målet är att ha en balans av dessa 
upplåtelseformer för att skapa välintegrerade och 
mångsidiga bostadsområden vilket motverkar segregation.

Utvecklingen ska baseras på en gemensam och 
välförankrad vision. Stadsutvecklingen ska utgå 
från hållbarhet med fokus på miljömässiga, sociala, 
ekonomiska och demokratiska perspektiv. 

Sigtuna kommuns cykelplan
De övergripande målen för kommunens cykelplan från 
2014, är att öka cyklandet under hela året, att förbättra 
trafiksäkerheten och att framkomligheten för cyklar ska 
förbättras.

MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA 
INTRESSEN

Regional utvecklingsplan, RUFS 2050
I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, klassificeras området kring Rosersbergs 
pendeltågsstation som “Primärt bebyggelseläge” 
respektive “Område för terminal och anläggning” i söder. 

I den regionala utvecklingsplanen betonas även vikten 
av att planera bostäder, arbetsplatser och service utifrån 
avståndet till knutpunkten med kollektivtrafik. Planen 
lyfter även fram behovet att planera för att skapa närhet, 
sammanhängande grönstruktur, målpunkter och stråk, 
gods och logistik och teknisk försörjning. 

Utpekat bostadsbehov i RUFS 2050
År 2015 hade Sigtuna kommun totalt 18 300 bostäder. 
För att möta det demografiska bostadsbehovet behöver 
tillskottet på bostäder vara följande: 

Ett flertal dokument, regionala och kommunala, beskriver hur Sigtuna och Rosersberg 

ska utvecklas långsiktigt. Dokumenten har en viktig roll som måldokument och vägvisare 

mot en hållbar framtid. I det här kapitlet beskrivs kortfattat ställningstaganden som berör 

programområdet.

TIDIGARE BESLUT05
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MILJÖKONSEKVENSER
Nedan beskrivs de miljömässiga förutsättningarna och 
konsekvenserna av planförslaget. 

Miljöbedömning
När kommunen upprättar en detaljplan eller ett plan- 
program ska kommunen bedöma om genomförandet kan 
medföra betydande miljöpåverkan. 

För att avgöra om planprogramet för Rosersberg 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan har 
en “Undersökning av betydande miljöpåverkan” 
genomförts. Bedömningen är övergripande och 
utförd i ett tidigt skede. Bedömningen är gjord utifrån 
platsens betydelse och känslighet utifrån kulturvärden, 
naturvärden, materiella värde, risker för människors 
hälsa eller för miljön samt sociala värden. Avsikten med 
miljöbedömningen är att kunna förutse och eventuellt 
förebygga, eller mildra, negativa effekter av planens 
genomförande. 

Om betydande miljöpåverkan bedöms utgöra en risk ska 
en strategisk miljöbedömning upprättas.  En strategisk 
miljöbedömning är en process som utreder vilken 
betydande miljöpåverkan genomförandet av en detaljplan 
kan antas medföra. En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) är det dokument som beskriver den strategiska 
miljöbedömningen.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
I den övergripande undersökningen framgår att 
planen kan antas medföra betydande påverkan på 
kulturvärden, naturvärden, materiella värden samt risk 
för människors hälsa eller för miljö. Den sammanvägda 
bedömningen är därför att en fördjupad utredning, 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram 
i enlighet med 6 kap. 9 § MB för att kunna bedöma 
planförslagets påverkan på sin omgivning.

Planprogrammet bedöms kunna innebära betydande 
påverkan på till exempel kulturvärdena då området är 

Detta kapitel belyser kortfattat planområdets förutsättningar och de konsekvenser som ett 

genomförande av den föreslagna utvecklingen av Rosersberg medför. Konsekvenserna av 

programmet bedöms utifrån miljömässig, social och ekonomisk påverkan.

06 FÖRUTSÄTTNINGAR &
KONSEKVENSER

rikt på fornlämningar, boplatser, fornåkrar som också 
har ett biologiskt kulturarv. Nordöstra planområdet 
ligger delvis inom riksintresse för kulturmiljövården, 
Skålhamravägen [AB 71]. Riksintresset avser centralbygd, 
herrgårdslandskap och vägsystem, med rötter i en 
forntida stormannabygd. Ekologiska värden kan skadas. 

Levnadsmiljöer riskerar att försvinna för vissa arter och 
även läsbarheten kopplat till ett gammalt odlingslandskap 
och boplatser. Risk finns även för större påverkan på 
regional grön infrastruktur. Se, Undersökning av betydande 
miljöpåverkan, Sigtuna kommun 2019-08-21.

Buller
Rosersberg är påverkat av buller från Ostkustbanan, E4 
och Arlanda flygplats. Väster om planområdet finns ett 
militärt skjutfält som kan komma att påverka Rosersberg 
med skottbuller. Därför är Rosersbergs ljudmiljö en viktig 
aspekt i planeringen. I förordningen för trafikbuller vid 
bostadsbyggnader regleras tillåtna bullernivåer vid fasad 
och vid uteplats. 

Ett PM avseende buller och emissioner är framtaget för 
att bedöma konsekvenserna av planförslagets påverkan på 
framtida bullernivåer i området. Se vidare, PM Buller och 
Emissioner, WSP 2019-03-15.

Konsekvenserna av planförslaget är förhöjda nivåer av 
trafikbuller då utbyggnaden alstrar mer trafik till området. 
Planförslaget har därför utformats för att klara förhöjda 
trafikbullernivåer för bostäder och skola bland annat 
genom att förslaget innehåller slutna kvarter med tyst sida 
intill järnvägen, genomgående planlösningar, ytterväggar 
och fönster med hög ljudreduktion samt att skol- och 
förskolebyggnader är placerade intill gata för att minska 
buller på gårdssidan.

Sammantaget bedöms att det finns goda förutsättningar 
att planera för en ny stadsdel i området, under 
förutsättning att bullerfrågan hanteras fortsatt i 
planprocessen. 
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Verksamheter och farligt gods
Planområdets huvudsakliga riskkällor är Ostkustbanan, 
transporter till och från industriområdet samt 
industriområdet i sig. Idag finns ingen led för farligt gods 
inom planområdet. Ett antal verksamheter i anslutning till 
planområdet hanterar idag olika typer av brandfarlig vara. 
Dess påverkan på planområdet har bedömts kvalitativt. 

En övergripande riskbedömning har tagits fram för att 
bedöma hur planförslaget bör anpassas efter riskkällorna. 
Se vidare, Övergripande Riskbedömning Rosersberg, WSP 2019-
03-15.

Planprogrammet har utformas med ett bebyggelseavstånd 
på 30 meter från järnvägen som är det generella avstånd 
som tillämpas (25 meter riskavstånd + 5 meter för viss 
utveckling av järnvägen). 

Farligt gods ska inte gå genom programområdet utan 
styrs från E4 till industriområdet via avfart 179. Vad 
gäller risker förknippade med närheten till järnvägen 
rekommenderas att fördjupade riskanalyser genomförs i 
kommande detaljplaneskede. 

Givet att kvantitativa riskanalyser genomförs i 
detaljplaneskedet blir slutsatserna från riskbedömningen 
att planprogrammet är genomförbart ur ett riskperspektiv. 

Luftkvalitet
Idag överskrids inte miljökvalitetsnormerna för partiklar 
och kvävedioxid i området vilket tyder på att trafiken 
inte ger en försämrad luftkvalitet i den utsträckning att 
åtgärder behöver vidtas. De verksamheter som skulle 
kunna orsaka lukt- eller luftproblematik har genomfört 
spridningsberäkningar vilka inte tyder på att luftkvalitén 
med avseende på lukt eller partiklar skulle innebära några 
restriktioner i utformningen av området. 

Planförslaget innebär att mer trafik alstras till 
området vilket kan leda till försämrad luftkvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna för luft och vatten kommer därför 
att utredas i det fortsatta arbetet. 

Dagvatten och skyfall 
Dagvattnet från planområdet rinner idag till 
Rosersbergsbäcken och vidare till Märstaån. Idag finns 
risk för översvämning i planområdet vid såväl skyfall som 
vid höga flöden i bäcken.

För att utreda förutsättningar och planförslagets 

konsekvenser på dagvattenflödena har en skyfallskartering 
och en bäckmodellering gjorts för 100-årsregn respektive 
100-årsflöde i Rosersbergsbäcken. Ett PM för dagvatten 
har även tagits fram, se vidare i PM Dagvatten, WSP 2019-
04-08. 

Planförslaget innebär flera konsekvenser på 
dagvattenflödena och därför behöver åtgärder vidtas. 
Flera åtgärder kan inte säkerställas i planprogrammet utan 
detaljstuderas i detaljplaneskedet. Nedan ges förslag till 
åtgärder.

Planförslaget innebär att marken måste anpassas för att 
undvika översvämning. För att minimera planförslagets 
påverkan på dagvattenflödena föreslås ett tvåstegssystem 
inom planområdet där mindre regn renas medan större 
vattenmängder leds bort via ledningsnät. Svagdiken, 
grönytor och växtbäddar utformas på ett sätt så att regn 
upp till 20 mm ska kunna samlas upp och långsamt 
filtreras. Detta innebär att 90 % av nederbörden per år 
passerar genom reningsåtgärderna.

För gatumark föreslås att dagvatten leds till diken eller 
annan teknisk utformning. För lokalgator föreslås, svag- 
eller krossdiken och för huvudgator föreslås både diken 
och svagdiken med trädplanteringar. Detta innebär att 
det längs 75 % av gatorna finns möjlighet att uppnå 
fördröjning och rening av ett 20 mm regn, med avrinning 
från vägar och gång- och cykelvägar inom planområdet.

Planförslaget innebär god hantering av dagvattenflöden 
i de lägre exploaterade delarna där andelen grönytor är 
tillräckligt stor för lokalt omhändertagande av dagvatten 
inom kvartersmark. Med rätt höjdsättning och krav på 
att takvatten ska infiltrera kan största delen av dagvattnet 
ledas till grönytor.

För planområdets tätare områden krävs att stora delar 
av bostadsgården görs till växtbäddar eller att taken till 
stor del består av gröna tak. I det fall bostadsgården är 
underbyggd med garage kan bjälklagen konstrueras som 
ett extensivt grönt tak. Det är viktigt att vattnet kan lämna 
gården så att instängda områden inte skapas. 

För att planförslaget inte ska försämra Märstaåns status 
eller försvåra att miljökvalitetsnormerna (MKN) bör 
följande policys beaktas vid utbyggnaden av Rosersberg:

• den naturliga vattenbalansen ska inte påverkas negativt av 
stadsbyggandet
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• tillförseln av föroreningar till dagvattensystemet ska 
begränsas så långt som möjligt 

• dagvattensystemet ska utformas så att skadliga 
uppdämningar vid kraftiga regn undviks

• dagvattensystemet ska utformas så att en så stor del av 
föroreningarna som möjligt kan avskiljas under vattnets 
väg till recipienten

• dagvattnet ska utnyttjas som en positiv resurs i staden

• öppen avledning av dagvatten ska nyttjas så långt som 
möjligt

Byggnaderna som planförslaget möjliggör får inte vara 
av material som innehåller miljöfarliga ämnen som 
kan fasas ut i naturen eller vara giftiga för människor 
och djur. Material på till exempel lekplatser, skol- och 
förskolegårdar får inte innehålla mikroplaster.

För omhändertagande av dagvatten på skola och förskola 
föreslås nedsänkta grönytor, infiltrationsstråk till grönytor 
och grusade gångar.

För att säkerställa en fullgod dagvattenhantering 
kompletteras systemen ovan, av mindre åtgärder och med 
några större uppsamlande åtgärder på allmän mark. 

I de mer tätbebyggda områdena finns större behov. 
Här kan skelettjordar i gatan användas som ett första 
steg av rening för exempelvis takvatten som inte kan 
ledas till gårdar. Som polersteg kan exempelvis dammar 
och översilningsytor anläggas innan dagvattnet når 
Rosersbergbäcken. 

Utifrån befintliga höjder antas att dagvatten från stora 
delar av de mest tättbebyggda kvarteren kan ledas till 
parken norr om Slottsvägen och integreras i parken. 

Som en del av arbetet med att skapa en park längs 
bäckens västra sida kan befintlig dagvattenavledning 
från Metallvägen och Storbodaanstalten öppnas upp 
och spridas över en översilningsyta eller våtmark. Det 
skulle också ge en slutrening åt de sydvästligaste delarna 
av programområdet som troligtvis ansluts till detta 
avrinningsområde

Sammantaget bedöms att det finns goda förutsättningar 
att planera för en ny stadsdel i området, under 
förutsättning att dagvattenfrågan hanteras fortsatt i 
planprocessen. 

Foto: Sigtuna kommun
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Foto: Sigtuna kommun

Kommunen kan nyttja de styrmedel som finns till 
exempel genom att ställa krav på grönytefaktor i 
markanvisningstävlingar och i detaljplaner. Se vidare, PM 
Dagvatten, 2019-04-08, WSP. 

Geoteknik 
Topografin i planområdet är idag relativt plan. Generellt 
består jorden av torrskorpelera underlagrat av lera. 
Bergnivån ligger 0–5 meter under mark. Grundvattnet 
varierar mellan 1,5–2,2 meter under mark.

Sammantaget bedöms att det finns goda förutsättningar 
att planera för området som helhet utifrån de geotekniska 
förhållandena. När konstruktionerna är angivna behöver 
en kompletterande geoteknisk undersökning utföras för 
att undersöka stabilitet och sättningar, dimensionering på 
lera och friktionsjord, bergnivåer, grundvattennivåer och 
geohydrologisk utredning.

En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts. Se 
vidare, PM Geoteknik 2018-09-25, WSP.

Markföroreningar
I de geotekniska undersökningarna har det i första 
skedet inte kunnat påvisas några markföroreningar 
inom området. Eventuellt kan föroreningar förekomma 
på enstaka punkter, till exempel i anslutning till 
master/stolpar, vägnät (PAH/tjärasfalt) och där det 
funnits verksamheter. En fortsatt utredning avseende 
markföroreningar kommer att utföras i det fortsatta 
planarbetet. 

Radon
Enligt kommunens radonkartering är halten låg i området.

Teknisk försörjning, luft- och markledningar
Genom området finns idag ett antal luft- och 
markledningar. Exakta lägen och eventuell flytt kommer 
att utredas vidare. 

Placering av nya nätstationer kommer att utredas vidare 
inom ramen för kommande detaljplanearbete. 

Teknisk försörjning, värme och el
En fjärrvärmeledning från kraftvärmeverket i Brista, 
korsar planområdet i nordsydlig riktning. Ledningen 
förutsätts i huvudsak ligga kvar. 

Planförslaget innebär goda möjligheter att koppla 
nybebyggelsen till fjärrvärmenätet. Inom planen finns 
även goda möjlighet till småskaliga och lokala lösningar. 
Det kan till exempel vara solenergi och energi från 
biobränslen såsom biogas och biobränsleledning.

Planförslaget innebär att ett ledningsnät för eldistribution 
behöver anläggas och ansluta till befintligt huvudnät i 
närområdet. Planförslaget kommer att inrymma ytor för 
transformatorstationer. 

Teknisk försörjning, vatten och avlopp, VA
Planområdet ligger delvis inom kommunens 
verksamhetsområde för VA. En befintlig pumpstation för 
spillvatten ligger intill dagens pendlarparkering. 

Planförslaget innebär att verksamhetsområdet för VA 
utökas så att det gäller för hela planområdet. Befintliga 
spilledningar ses över i sin helhet med dimensioner och 
placering. Generellt gäller att ett fullt utbyggt Rosersberg 
kräver flera nya pumpstationer och släppbrunnar för 
spillvatten, samt ev. tryckstegringsstationer för vatten. 
Förslaget innebär att befintlig pumpstation flyttas och 
kapaciteten ökas. 

Utbyggnaden av VA inom planområdet kräver fortsatta 
studier av höjdsättning med mera och utbyggnaden 
kommer ske etappindelat i samklang med övrig utbyggnad 
av infrastrukturen. I VA-plan år 2017 har beslutats 
att allmänt VA ska byggas ut i Vantarboda efter att 
detaljplanen för Vantarboda vunnit laga kraft. Se vidare, 
PM översiktlig VA-utredning 2018-08-13, WSP.

Avfallshantering
Idag finns det en återvinningsstation på östra sidan om 
järnvägen vid Rosersbergs station. Ny återvinningscentral 
kommer att finnas i Arlandastad från och med 2020. 
Fler lägen för återvinningsstationer kan behöva utredas i 
anslutning till programområdet.

Sammantaget bedöms att det finns goda möjligheter 
att planera för innovativa och hållbara lösningar för 
avfallshantering. Detta behöver dock studeras vidare i 
detaljplaneskedet. Ny lagstiftning kommer att ställa krav 
på kvartersnära insamling. 
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Klimatanpassning 
Rådande klimatförändringar gör att samtliga 
nybyggnadsområden behöver klimatanpassas. Detta 
regleras även enligt plan- och bygglagen. För att 
planförslagets konsekvenser på klimatet ska mildras 
innehåller planförslaget följande klimatanpassning:

• goda förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering

• grönstruktur för att bl.a. ta hand om nederbörd, dämpa 
temperaturen vid värmeböljor

• studerade golvhöjder för att undvika översvämning 

• närhet och integration mellan olika funktioner i 
vardagslivet

• tätare bebyggelse nära stationen och kollektiva 
transportmedel

• ett nät av gång- och cykelstråk

• kollektiva transportsystem

Arbetet med klimatanpassning kommer att forstätta i 
detaljplaneprocessen.

Fornlämningar 
En arkeologisk utredning etapp 1 och 2 har utförts. Under 
utredningens etapp 1 som utfördes under sommaren 2016 
påträffades ett större antal stensträngar och flera ytor med 
fossil åkermark. Dessutom pekades åtta objekt ut som 
möjliga boplatslägen. I utredningens etapp 2 som utfördes 
i augusti 2018 undersöktes dessa objekt för att avgöra om 
de utgjorde fornlämning eller ej. 

Inom fem av objekten påträffades boplatslämningar i 
form av härdar, stolphål och kulturlager med sot och 
kol samt skärvig och skörbränd sten. Dessutom hittades 
två stensträngar, ett område med fossil åkermark och 
en ensamliggande härd. Samtliga påträffade lämningar 
registrerades som fornlämning i Kulturmiljöregistret. Läs 
mer i Arkeologisk utredning etapp 1 2016-07-01 och Etapp 2 
2018, Arkeologikonsult. 

I illustrationsplanen på sidan 13 ses förslagets 
konsekvenser på fornlämningarna som har lagts in 
i kartbilden. Gravfältet nordväst om slottsvägen har 
inte kunnat bevaras på grund av framtida koppling 
över järnvägen som innebär breddning av Slottsvägen.  
Inskränkningarna innebär att hela graven bör grävas 
ut och därför har kommunen beslutat att bebygga hela 
gravfältet. 

I övrigt ska den framtida kopplingen över järnvägen 
placeras så att konsekvenserna på fornlämningarna 
blir lindriga. Detta utreds inom vägplanen i ledning av 
Trafikverket.

Flera stensträngar bevaras och lyfts fram. Flera områden 
med fossil åkermark exploateras. Geomförandet kan 
ha betydande påverkan på arkeologi och kulturhistoria. 
Ytterligare utredningar genomförs senare för att 
säkerställa påverkan på fornlämningarna.

Skyddsvärda kulturmiljöer
Landskapsbildskydd finns strax nordost om planområdet. 
I Sigtuna kommuns kulturminnesvårdsprogram har 
särskilt skyddsvärda kulturmiljöer pekats ut. En mindre 
del av det kulturhistoriskt värdefulla området, Västra 
Norrsunda, ligger i nordöstra planområdet. 

Påverkan på Västra Norrsunda är lindrig då stora delar av 
området är naturmark i planförslaget. Påverkan behöver 
dock utredas vidare i detaljplaneskedet. Det är oklart om 
landskapsbildskyddet påverkas av planerad exploatering. 
Kommunen bedömer dock att en vägtunnel under 
järnvägen har mindre påverkan på landskapsbilden än en 
vägbro.

Statligt byggnadsminne
Rosersbergs slott ligger väster om planområdet. 
Slottet byggdes på 1600-talet i nordtysk renässansstil. 
Slottet har sedan byggts om och moderniserats vid 
flertalet tillfällen. Idag är Rosersberg slott en stor och 
imponerande slottsanläggning i nyklassicistisk stil. 
Interiört uppvisar slottet ett av Sveriges bästa exempel på 
inredningar i empirestil. Med parker, ekonomibyggnader 
och kringliggande torp illustreras också strukturen i 
en stor slottsanläggning. Rosersberg slott är ett statligt 
byggnadsminne. I närheten av slottet finns även tretton 
andra statliga byggnadsminnen.

Planförslaget bedöms ha en positiv inverkan på 
Rosersbergs slott genom förstärkta kopplingar genom 
kulturmiljöstråket som kopplar samman Rosersbergs slott 
med Norrsunda kyrka.
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Riksintresset Stockholm-Arlanda flygplats
Stockholm-Arlanda flygplats som är av riksintresse för 
den civila luftfarten avser bland annat influensområde 
för buller. Rosersberg ligger inom influensområdet som 
både omfattar flygplatsens nuvarande verksamhet och en 
framtida utveckling. 

Genomförande av projektet förutsätter att 
influensområdet för flygtrafiken revideras. Den gällande 
utbredningen är i enlighet med Länsstyrelsens beslut 
2008-06-23. Det pågår en revidering av riksintresset där 
influensområdet föreslås förändras på ett sådant sätt att 
planläggning för bostadsändamål möjliggörs.

Riksintresse för järnväg
Ostkustbanan med station i Rosersberg utgör riksintresse 
för kommunikation. 

Planprogrammet har utformats med ett 
bebyggelseavstånd på 30 meter från järnvägen. I 
riksintressepreciseringen för Ostkustbanan har andra 
bebyggelsefria avstånd tagits fram utifrån spårstudier som 
gjorts för framtida utbyggnad av två nya spår. Sigtuna 
kommun omfattas inte av riksintressepreciseringen. 
Planförslaget bedöms därav ej påverka riksintresset för 
järnvägen.

Riksintressen för kulturmiljövården
Nordöstra planområdet ligger delvis inom riksintresse för 
kulturmiljövården, Skålhamravägen [AB 71]. Riksintresset 
avser centralbygd, herrgårdslandskap och vägsystem, med 
rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till 
kungamakten. 

Riksintresset bedöms inte påverkas av planförslaget som 
föreslår naturområde i nordöst. En riksintresseprecisering 
pågår där kommunen har yrkat på att gränsen flyttas till 
öster om ostkustbanan. Inom området ska särskild hänsyn 
tas till den kulturhistoriska miljön samt till landskapsbild 
och övrig bebyggelse så att riksintresset inte skadas. 

Riksintresse för totalförsvar 
Totalförsvaret utgör riksintresse för landets säkerhet och 
planområdet ligger i anslutning till influensområde för 
Kungsängens övnings- och skjutfält samt Rosersbergs 
övningsfält. Influensområdet avser buller och beskrevs 
under rubriken buller.

Hela planområdet ligger inom riksintresse för 
influensområde för luftrum (MSA-område). Dessa 
områden och ytor garanterar hinderfrihet för flygtrafiken. 
Riksintresset avser höjd på bebyggelse och objekt.  
Hinderfrihet innebär att byggnader eller andra föremål 
högre än 20 meter kan komma att påverka flygtrafiken. 
Därför ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) 
göras vid varje enskild etablering.

Programförslaget föreslår inga byggnader över 20 meter 
och bedöms inte påverka riksintresset.

Värdefull natur
Planområdet består av blandskogsdungar, jordbruksmark 
med åkerholmar och tidigare brukad jordbruksmark som 
avskilts vid anläggande av cykel- och promenadvägar. 
Rosersbergsbäcken går genom området. 

En första övergripande etapp av en 
naturvärdesinventering (NVI) har tagits fram, Läs mer 
i dokumentet, Naturvärdesinväntering 2019-02-22 WSP. I 
den identifieras inga områden med höga naturvärden, 
men kommunens bedömning är att höga naturvärden 
finns. Enligt NVIn hade ett område påtagligt naturvärde 
framförallt på grund av förekomst av rödlistade 
skalbaggar, reliktbock och grönhjon samt ett antal 
skalbaggar som är signalarter. Fyra områden med visst 
naturvärde avgränsades också. 

Området i norr består av ett stort antal träd med 
naturvärden med flera naturvårdsarter bland annat 
reliktbock, blomkålssvamp, ask, gröngöling och brudbröd. 
Området är en gammal ängs- och betesmark med lång 
hävd som de senaste 20–30 åren inte hävdats aktivt. 
Området har många fornlämningar, boplatser, fornåkrar 
och gamla fruktträd, ädellövträd och tallar. Området visar 
på värden kopplade till ett biologiskt kulturarv. I det södra 
området finns bland annat några naturvärdesträd i form 
av gamla, grova granar.

Inom planområdet bevaras naturområden och 
äldre träd (biotop). Vilka träd som bevaras utreds i 
detaljplaneskedet. Planförslagets innebär att höga 
naturområden försvinner, arters överlevnad riskerar 
att försämras och spridningssambanden för arter och 
biotoper kan försvåras. 

En fördjupad NVI och konsekvensanalys angående 
exploatering kontra naturvärden ska tas fram i det 
fortsatta planarbetet.
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Foto: Sigtuna kommun



35

Gröna kilar
I Sigtuna kommun finns två gröna kilar: Järvakilen och 
Rösjökilen. Rosersberg ligger mitt mellan dessa gröna 
kilar vilket gör kopplingar från planområdet viktiga. 

Det finns risk att planförslaget medför större påverkan 
på regional grön infrastruktur. För att minimera risken 
behöver samband mellan regional och lokal grönstruktur 
identifieras och stråk behöver utvecklas. 

I det fortsatta planarbete ska en konsekvensbeskrivning 
redovisas som behandlar exploateringens konsekvenser på 
både regional och lokal grön infrastruktur.

Jordbruksmark
Delar av planområdet består av jordbruksmark. I ett 
långsiktigt perspektiv är all jordbruksmark värd att 
bruka. I regionalt prioriterade bebyggelselägen såsom 
stadskärnor, strategiska stadsutvecklingslägen, primära 
bebyggelselägen samt i landsbygdsnoderna bör dock 
bebyggelse prioriteras.

I och med att planområdet är utpekat för 
bebyggelseutveckling i ÖP 2014 och att det här 
planprogrammet tas fram har Sigtuna kommun 
tagit ställning till att det allmänna intresset för fler 
bostäder väger tyngre än bevarandet av nuvarande 
markanvändning. En utredning/bedömning för påverkan 
på jordbruksmarken måste utföras. De allmänna 
intressena behöver vägas emot varandra.

SOCIALA KONSEKVENSER
Den fysiska miljön påverkar människors välbefinnande 
och hälsa vilket gör det angeläget att tidigt beakta sociala 
aspekter i stadsplaneringen. 

Arbetet för ett socialt hållbart Rosersberg påbörjades 
med ett dialogarbete som utmynnade i rapporten Dialog 
Rosersberg, daterad maj 2016. Nedan beskrivs de sociala 
förutsättningarna och konsekvenserna som bedöms 
kunna uppstå när planprogrammet genomförs.

Mångfald
Tätorten Rosersberg, med ca 1800 invånare, består 
idag av ett villaområde av småstadskaraktär och ett 
mindre antal flerbostadshus. Behovet av bostäder 
med varierad upplåtelseform, storlek och typ är stort, 
vilket planförslaget föreslår. Detta ökar möjligheten till 
mångfald och en mer varierad befolkning i Rosersberg. 

Service
I Rosersberg finns ett mindre utbud av service med en 
grundskola (F-6), förskolor, bibliotek, livsmedelsaffär, 
hotell med mera. Det finns en efterfrågan på utökad 
service. 

De nya bostäderna skapar underlag till utökad service och 
ett levande bostadsområde. 

Planförslaget innehåller även funktioner som en 
grundskola (F-9), förskolor, centrum och verksamheter. 

Samvaro och aktiviteter, barn och ungdomar
Föreningslivet är viktigt i Rosersberg med bland annat 
Rosersbergs IK som erbjuder fotboll, innebandy och 
handboll. Det finns möjlighet till att utöva skytte och 
ridning eller använda sig av motionsspår. 

I Rosersberg finns även en hembygdsförening och 
en fritidsgård. Sammanhållningen i Rosersberg är 
stor. Aktiviteter för barn- och ungdomar som inte är 
intresserade av sport saknas i såväl i Rosersberg som inom 
planområdet. 

Ambitionen med planförslaget är att skapa förutsättningar 
för ökad samvaro genom utveckling av befintliga 
aktiviteter och komplettering av aktiviteter för flera 
olika målgrupper. Planförslaget kan genom en ökad 
bebyggelsetäthet och därmed ett ökat befolkningsunderlag 
ge förutsättningar för ett bredare utbud av aktiviteter till 
exempel kulturella aktiviteter som musik, film, odling och  
mat. Det befintliga förenings- och idrottslivet har också 
möjlighet att utveckla genom föreslaget idrottsområde 
med fotbolls-plan och hallar.  

Målpunkter, kopplingar och stråk
I Rosersberg med omnejd finns målpunkter med både 
kultur- och naturvärden. Inom planområdet finns ett 
antal mindre tillgängliga naturområden. Ostkustbanan 
är en kraftig barriär mellan planområdet och tätorten 
Rosersberg. En gång- och cykeltunnel intill stationen 
binder samman väst och öst. 

I förslaget föreslås nya kopplingar och stråk till kultur- 
och naturområden. Det föreslås utökade mötesplatser/
målpunkter med torg, parker och större tillgänglighet till 
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naturområden. 

En ny passage över Ostkustbanan är under utredning och 
det föreslås en framtida gång- och cykeltunnel i norra 
delen av perrongen. Inom planområdet föreslås nya gena 
och trygga gång- och cykelstråk. Befintliga gång- och 
cykelstråk kopplas samman till ett nät. 

Trygghet och tillgänglighet
Byggnader och mark ska följa gällande lagar och regler 
avseende tillgänglighet. Arbetet med tillgänglighet 
kommer att säkerställas i det fortsatta arbetet bland annat 
genom utformning av gångytor, ramper och trappor, hiss 
vid vissa större nivåskillnader, skyltar, belysning, sittplatser 
och genom närhet till parkeringsplatser.

Ett ökat befolkningsunderlag ökar möjligheten till en 
trygg stadsdel. Fler målpunkter och utökad service gör att 
fler människor uppehåller sig i området under fler timmar 
på dygnet.

Brottsförebyggande åtgärder
Arbetet med att beakta brottsförebyggande åtgärder och 
trygghet har påbörjats och inarbetats i planförslaget. 
Exempelvis har huvudentréer i förslaget placerats mot 
gata och bostadsbebyggelse placeras längs stråk vilket 
ger god överblick och ökar närvaron både dagtid och 
kvällstid. Arbetet kommer fördjupas och säkerställas 
i det fortsatta arbetet med riktlinjer från bland annat 
BoTryggt2030, Stiftelsen Tryggare Sverige. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Nedan beskrivs ekonomiska förutsättningar och 
konsekvenser av planförslaget.

En variation av bebyggelsetyper
Planprogrammet visar förslag på en markanvändning 
där flera typer av bostäder kan byggas för att möta 
efterfrågan. 

Att området planläggs i etapper möjliggör att 
innehållet kan anpassas efter rådande efterfrågan och 
konjunkturläge. 

Försäljningsintäkterna är grunden för områdets 
exploateringsekonomi och används för att finansiera 
utbyggnadsområden och täcka kommunens kostnader. 

Sammantaget bedöms intäkterna täcka kommunens 
kostnader för utbyggnaden. 

Bra läge för nya bostäder 
Utbyggnad av programområdet innebär en utveckling 
i direkt anslutning till befintlig tätort. Det innebär 
att stora värdefulla markområden inte behöver tas i 
anspråk för ny infrastruktur då mycket redan finns på 
platsen. Programförslaget nyttjar till stora delar befintlig 
infrastruktur i form av järnväg, gator och ledningar. 

Investeringar i kommunal service som skola och förskola, 
behöver göras i takt med att befolkningsmängden och 
därmed behoven ökar. Skol- och omsorgsfastigheter kan 
byggas i både kommunal och privat regi.

Driftkostnader för allmänna platser
I planprogrammets förslag till illustrationsplan visas 
bland annat gator, torg och gång- och cykelvägar. Ansvar 
för skötsel av dessa ytor (huvudmannaskap) kommer 
att regleras i respektive detaljplan. Huvudgator, park 
och naturområden av större karaktär, föreslås vara 
allmänna. Allmän plats medför ökade driftskostnader 
för kommunen och flera aspekter påverkar storleken 
på kostnaderna. Utbredning och utformning är särskilt 
kostnadspåverkande faktorer.  Kvalitetsprogram, sektioner 
och förslagsritningar kommer att tas fram och bl.a. 
användas för att kunna bedöma och ta höjd för framtida 
ökade driftskostnader.
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FLERA AKTÖRER SAMVERKAR I  
UTVECKLINGEN AV ROSERSBERG
Planområdet innefattar stora markområden med ett 
blandat innehåll. Flera aktörer kommer att bli viktiga för 
att tillsammans bidra till områdets utveckling utifrån sina 
olika ansvarsområden. 

Kommunen ansvarar bland annat för detaljplaner, 
markanvisningar och försäljning av kvartersmark. 
Kommunen ansvarar även för utredningar, projektering 
och utbyggnad av allmänna gator, parker och torg liksom 
planering av kommunal service så som skolor, förskolor 
och äldreboenden. 

Näringslivet och föreningslivet är viktiga aktörer och 
kommer att bidra till sysselsättning, aktiviteter och levande 
miljöer. 

Huvudman för kollektivtrafik det vill säga Region 
Stockholm, ledningsägare och det kommunala VA-bolaget 
är aktörer som kommer att involveras och arbeta med 
områdets försörjning. 

På sikt kommer ett flertal privata fastighetsaktörer 
att förvärva mark och förverkliga projekt i området. 
Fastighetsaktörerna eller byggherrarna ansvarar för 
utredningar och byggnation av bostäder, lokaler och de 
funktioner som krävs för dessa inom kvartersmark.

FASTIGHETSÄGARNAS ROLL 
Kommunen kommer att bli en viktig aktör för 
förvaltning, drift och skötsel av gator, parkmark och övrig 
allmän plats. 

Slottsvägen med närliggande markområden samt 
en kil öster om Storbodaanstalten ägs av Statens 
fastighetsverk (Rosersberg 2:1). Vidare finns ett antal 
mindre fastighetsägare i programområdets sydvästra 
del i Vantarboda. Trafikverket äger mark i anslutning 
till hundrastgården (Rosersberg 3:1). Kommunen äger 
resterande markområden.

Kommunen får lösa in mark som detaljplaneläggs som 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Om 
kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att 
anlägga eller förbättra en allmän anläggning i anslutning 
till enskilda fastighetsägares mark kan detta motivera 
finansiering av den fastighetsägare som ändringarna eller 
förbättringarna tjänar.

SAMUTNYTTJANDE AV FASTIGHETER 
Byggnation i centrala lägen bör följas av en effektiv 
användning av marken. Utgångspunkten ska vara 
flerfunktionalitet och samnyttjande av ytor och 
anläggningar. Den övervägande andelen av kommersiell 
service inryms i bottenvåningar, exempelvis i bostads- 
eller parkeringshus. Tredimensionella fastigheter kan 
möjliggöras för att dela olika typer av funktioner 
och ägande vertikalt. Bostadsgårdar, parkeringar och 
kvartersgator är exempel på ytor som kan komma att 
samnyttjas och skötas genom samfälligheter.

SAMVERKAN MED LEDNINGSÄGARE 
Under utredningsfasen för planprogrammet har ett arbete 
utförts tillsammans med ledningsägare för att klarlägga 
behovet av ny infrastruktur. Arbetet ska intensifieras i den 
fortsatta planeringen. Samordning och samförläggning av 
ledningar i mark är en förutsättning för en effektiv och 
rationell utbyggnad av infrastrukturen i Rosersberg. 

Utbyggnaden kommer att ske etappvis. Separat 
skedesplanering för etablering av infrastruktur tas fram 
i takt med att detaljplanearbete initieras. Skedesplanerna 
blir levande dokument som uppdateras i efterhand.

Ledningar med tillbehör kräver utrymme både ovan 
och under mark. Underjordiska ledningar förläggs 
vanligen i allmän platsmark och utrymmen för den 
tekniska försörjningens anläggningar studeras vidare när 
gatusektioner och systemhandlingar tas fram. 

Nedan följer en beskrivning av frågor som aktualiseras vid genomförandet. Beskrivningen 

innefattar hur kommunen avser att arbeta vidare med viktiga aktörer, fastighetsägare, 

ledningsägare samt hur anvisning av kommunal mark och framtida detaljplanearbete och 

etapputbyggnad kan se ut.

07 FORTSATT ARBETE
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ANVISNINGAR OCH FÖRSÄLJNING AV  
KOMMUNAL MARK 
Många olika fastighetsaktörer kommer att kunna 
erbjudas markanvisning för byggnadsprojekt på 
kvartersmark. Rosersberg ska innehålla en blandning av 
upplåtelseformer och boendetyper. 

Genom att inte detaljreglera enskilda byggnaders 
utformning i detaljplanen kan goda och hållbara 
projektidéer från flera olika aktörer bygga stadsdelens 
identitet och mångfald. En kvalitativ stadsmiljö säkras 
med stöd av planprogrammet och kvalitetsprogram i 
samverkan med kommunen och marknadens aktörer. 

Kommunen anvisar mark med särskilda villkor där 
kvaliteter säkerställs i köpeavtal och i bygglov. Mark 
anvisas huvudsakligen efter detaljplanernas samråds- 
eller granskningsskede eller efter det att marken är 
planlagd. Markanvisningar är tidsbegränsade. Arbete med 
markanvisningstävlingar kommer att ske för att främja en 
god bebyggd miljö.
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Illustrationen visar förslag till etappindelning

1.

2. 4.

3.

5.

Storbodaanstalten

Vantarboda

Skola

Pendelvallen

DETALJPLANER, UTBYGGNAD OCH ETAPPER 
Programområdet är omfattande och har många 
utmaningar vilket motiverar flera detaljplaner. 
Utvecklingen kan innebära att planeringsprocesser 
för senare etapper kan komma att pågå parallellt med 
genomförandet av tidigare etapper. 

Kommunens huvuduppgift i planläggningen är att 
göra avvägningar om markens användning så som 
kvartersmark, park, natur och övriga offentliga rum samt 
byggrätternas höjd och utbredning. 

Kommunen avser förenkla och effektivisera plan- och 
stadsbyggnadsprocesser. Detta genom att; på den 
kommunägda marken i större utsträckning reglera 
enskilda byggnaders utformning i bygglov och köpeavtal 
med villkor för exploatering snarare än i detaljplanerna. 
Gator, vatten- och avloppsanläggningar och annan 
nödvändig infrastruktur, kommer att vara avgörande för 

etapp och utbyggnadsordningen. Utbyggnad sker efter det 
att detaljplanerna vunnit laga kraft och kan ske i ett eller 
flera områden parallellt.

Utgångsläget är att kvartersmark, som säljs för bebyggelse, 
vid tidpunkten för tillträdet ska vara förberedda med 
nödvändiga VA-anslutningar och vägar för att kunna 
genomföra byggnationen. Arbeten med till exempel 
finplanering kan komma att ske efter inflyttning.

En preliminär etapplan för detaljplaneläggningen 
presenteras ovan utifrån strukturplanen. Ordningsföljden 
och avgränsningen av detaljplanområden kan komma 
att justeras. Arbetet med den första detaljplanen, 
Pendelvallen, har startat.

Ostkustbanan

Ostkustbanan

Slottsvägen

Slottsvägen

Metallvägen

Tallbacksgatan
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PROJEKTÄGARE

Kristina Gewers, stadsbyggnadschef                       

STYRGRUPP

Andreas Thoor, planchef                               
Anna-Carin Mattsson, infrastrukturchef                   
Germund Landqvist, mark- och exploateringschef                       
Kristina Gewers, stadsbyggnadschef   

PROJEKTGRUPP            

MEDVERKANDE
Boplatslämningar och fossil åker i Västra Rosersberg. 
Arkeologisk utredning etapp 2, Rosersberg 11:74, 
Norrsunda socken, Sigtuna kommun, Stockholms län. 
Rapporter från Arkeologikonsult 2018:3174

Cykelplan 2014-08-22, Sigtuna kommun

Dialog Rosersberg, Maj 2016, Sigtuna kommun, White

Naturvärdesinventering,  2019-02-22, WSP 

Parkering i planprocessen, WSP 2019-09-06

Planprogram, trafik och parkering, WSP, 2019-09-06

PM ang. arkeologisk utredning etapp 1, inför planarbete 
omfattande fastigheten Rosersberg 11:74, 11:85, 11:86 
m.fl., Sigtuna kommun, Stockholms län. Arkeologikonsult, 
2016-07-01 Upplands Väsby

PM Buller och emissioner, Rosersberg, Sigtuna kommun, 
2019-03-15, WSP

PM Dagvattenhantering i Rosersberg, 2019-04-08, WSP

PM Geoteknik Västra Rosersberg, 2018-09-25, WSP

PM Uppdate of  bäcken hydraulic calculations, 2019-02-
12, WSP

PM översiktlig VA-utredning 2018-08-13, WSP

Program för bostadsbyggande 2020-2024, Sigtuna 
kommun

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2050

Rosersberg uppdatering hydraulisk modellering av bäck, 
2019-01-25, WSP

Rosersberg, Skyfallsmodellering och hydraulisk 
modellering av bäck, 2018-06-26, WSP

Undersökning om betydande miljöpåverkan. Planprogram 
för Rosersberg i Sigtuna kommun och Stockholm län, 
2019-08-21, Sigtuna kommun

Verksamhetsutredning inför detaljplanearbete Rosersberg 
bostäder, 2018-08-27, WSP

Vision Rosersberg, Maj 2016, Sigtuna kommun, White

Övergripande riskbedömning Rosersberg, 2019-03-15, 
WSP

Översiktsplan 2014, Sigtuna kommun 

KÄLLFÖRTECKNING

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

Planprogrammet har tagits fram i projektform där 
tjänstepersoner från samtliga kommunens förvaltningar 
har deltagit. 

GENERALKONSULT

WSP Sverige AB har varit generalkonsult i uppdraget och 
biståt med utredningar och planstöd.

Julia Frisk, planarkitekt
Johan Sandström, huvudprojektledare
Åke Fröderberg, projektledare infrastruktur
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