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Figur 2  Bilden visar vattenlandet med de 30-talet vattenrutschbanor som planeras inomhus i hallbyggnaden. 
Kontorets tre nedre våningar innehåller entré, omklädningsrum, hygienutrymmen och spa-anläggning. 

Figur 1  Förslaget till detaljplan prövar möjligheten att komplettera det hotell för AC Hotels by Marriott som 
projekteras för byggstart 2021 med ett besöksmål med vattenland. Den nya byggnaden föreslås som en 
förlängning av hotellbyggnaden mot norr. Under hela byggnadskomplexet anordnas ett källargarage 
samordnat för verksamheternas behov. 
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PLANBESKRIVNING 
 

INLEDNING 

Sammanfattning av detaljplan för Vattenland vid Rosersberg 
 
Syftet med detaljplanen är att uppföra ett besöksmål i form av ett vattenland. Föreslagen 
bebyggelse kommer att tillföra Rosersberg, Sigtuna kommun ett besöksmål av stort lokalt och 
regionalt intresse. Projektets mål är att vattenlandet ska bli känt även på nationell nivå. 
Vattenlandet kommer att innehålla ett 30-tal utmanande vattenrutschbanor, några med en 
fallhöjd på 17 meter. Banornas totala längd är mer än 2 km. I anläggningen finns spa-
avdelning, relaxutrymmen och det serviceutbud som verksamheten kräver. Planområdet gör 
det också möjligt att uppföra kontorslokaler vilket ytterligare breddar utbudet av arbetsplatser 
i Rosersberg. Norr om den föreslagna byggnaden föreslås en naturpark för vattenlandets 
besökare att utnyttja under de varmaste sommarmånaderna. Dammar för lokalt 
omhändertagande av rent dagvatten anläggs i naturparken. Naturparken med 
dagvattenanläggningar bidrar till att öka den biologiska mångfalden, rena dagvatten och inte 
försvåra skyfallshanteringen för uppströms och nerströms belägna områden. 
 

 
 
 
 

Figur 3  Besöksmålet vattenland med kontor och naturpark. Den nya byggnaden 
kommer att ligga i liv med hotellbyggnaden. Entrégator och källargarage samordnas 
för verksamheternas behov. Utmed Harald Almgrens väg anordnas korttidsparkering 
för högre fordon och personalparkering.  



6 

Planarbetet har föregåtts av ett gestaltande skede där byggnaden och dess funktioner har 
presenterats i en programhandling upprättad av Lindberg & Westelius Architects. De bilder 
och 3D-modeller som redovisas i planbeskrivningen, illustrerar ”en av många möjligheter” att 
utforma den nya byggnaden enligt de planbestämmelser som redovisas i samrådshandlingen. 
Stor omsorg har lagts vid att finna ett arkitektoniskt uttryck som förmedlar hög kvalitet, 
väcker intresse och samtidigt blir inbjudande. Avsikten är att tydligt bryta med de 
förhållandevis gestaltningsmässigt enkla logistikbyggnader som annars till stor del präglar 
arbetsområdet Rosersberg. Byggnaden har gestaltats för att skapa en volymmässig övergång 
från det 50 m höga hotellet till en nivå som kan ansluta till den naturpark med träd som 
anläggs norr om vattenlandet. En naturpark som innebär en övergång till den orörda 
kvarvarande delen av fastigheten Vallstanäs 2:344. 

Under hela byggnaden anordnas ett 250 m långt källargarage. I anslutning Harald Almgrens 
väg, väster om Norrsundavägen anordnas korttidsuppställning av ett mindre antal turistbussar 
och campingbilar som är för höga för att rymmas i källargaraget, samt 60 parkeringsplatser 
för anställd personal. Det betydelsefulla närrekreationsområdet med motionsspår påverkas 
inte av planarbetet. 

Föreslagen byggnad med vattenland och kontor kan sedan detaljplanen vunnit laga kraft 
samordnas med hotellprojektet vid Rosersberg. Hotellets byggrätt regleras av gällande 
detaljplan och förhandsbesked om bygglov har beslutats av bygg- och trafiknämnden 2018-
12-11 med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen. Medgiven markparkering för hotellet
föreslås i detaljplanen bli ersatt av ett parkeringsgarage i källarplan som samordnas med den
garagelösning som i redovisas för vattenlandet. Källargaraget tillgodoser besöksmålets
parkeringsbehov. Det gemensamma garagets totala längd blir ca 315 m.

Figur 4  Utsnitt från den gällande detaljplanen 
276 som vann laga kraft i december 2010. Bilden 
visar byggrätten för det hotell som projekteras 
för den internationella hotellkedjan AC Hotels 
by Marriott. Byggstart 2021. 

Figur 5 Förslag till detaljplan. Bilden redovisar att nu 
föreslagen byggrätt för vattenlandet ansluter till, och 
följer i avseende på läget i förhållande till 
Arlandabanan, den byggrätt som fastställts i DP 276 
för hotellet som nu projekteras. 
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Bakgrund 
Fastigheten Vallstanäs 2:344 regleras i sin södra del av den detaljplan som vann laga kraft 
2010-12-30. Bestämmelserna i denna detaljplan möjliggör att uppföra en hotellanläggning till 
en höjd av 50 meter. I ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av hotell och 
markparkering som upprättades 2018-09-18, illustrerades den föreslagna åtgärden med bl.a. 
de bilder som visas i figur 6. Sigtuna kommun beslutade 2018-12-11 om positivt 
förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen för hotell samt markparkering.  
 
År 2019 förvärvade Vi Invest AB, en koncern inom hotell och fastighetsbranschen, 
fastigheten Vallstanäs 2:344. I linje med företagets strategiska investeringsplaner förvärvades 
fastigheten för att uppföra ett hotell inom den internationella hotellkedjan AC Hotels by 
Marriott men främst för att förverkliga företagets vision om ett attraktivt besöksmål med ett 
vattenland. Med vattenland avses en inomhushall med vattenrutschbanor och andra 
vattenattraktioner men utan simbassäng1. Motsvarande anläggning saknas i 
Stockholmsregionen. Uppdraget lämnades till Lindberg & Westelius Architects vilka tidigare 
hade ansvarat för gestaltning och beskrivning av hotellprojektet inför ansökan om 
förhandsbesked. 
 
I juni månad 2019 inlämnades en formell begäran om planbesked för att möjliggöra etablering 
av ett betydande besöksmål i Sigtuna kommun, ett vattenland, med ambition att bli ett av 
Sveriges största vattenland. Besöksmålet ska uppföras i anslutning till det hotell som nu 
projekteras på fastigheten sedan ett positivt förhandsbesked har lämnats av Sigtuna kommun. 
I ansökan om planbesked redovisades att besöksmålet vattenland också skulle omfatta kontor, 
naturpark och en bullervall. 
Ansökan åtföljdes av en beskrivning med utredningsskisser upprättade av Vi Invest AB med 
biträde av Lindberg & Westelius Architects. Den 9 september 2019 beslutade Sigtuna 
kommun, kommunstyrelsen att ge positivt planbesked och planuppdrag för Vattenland 
Rosersberg. Planavtal har därefter tecknats mellan Vi Invest AB och bygg- och trafiknämnden 
i Sigtuna kommun. I avtalet regleras Vi Invest ABs kostnadsansvar för planarbetet. 
 
Det förslag till detaljplan för Vattenland vid Rosersberg, Samrådshandling som nu föreligger 
har upprättats i enlighet med planavtalet och med stöd av de projekthandlingar som under 
hösten 2019 fortsatt har utvecklats från de första skisserna.  
 

  
Figur 6  Hotell och markparkering vid Rosersberg. Situationsplan och illustration som redovisades vid ansökan om förhandsbesked. 
 

 
1 I figurerna 1, 2 och 7 illustreras projektet vattenland, hur det kan utformas och vad det innehåller för aktiviteter.  

Område med 
gällande detaljplan 
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Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett besöksmål i form av ett vattenland2som komplement 
till det hotell som ska byggas på fastigheten med stöd av den gällande detaljplanen.  
I planförslaget redovisas även kontorslokaler för den egna verksamheten men även lokaler för 
nya tillkommande verksamheter. Norr om byggnaden anordnas en naturpark med 
dagvattendammar och en bullervall utmed järnvägen. Den gröna ytan är ett naturområde, ett 
tillskott för vattenlandets besökare men naturområdet innehåller inga åkattraktioner. 

Den föreslagna etableringen innebär ett önskvärt tillskott till besöksnäringen som utgör en 
väsentlig och viktig del i kommunens näringsliv. Rosersberg präglas idag av 
logistikbyggnader varför ett väl gestaltat besöksmål med vattenland, kontor och ett 
högkvalitativt hotell har utmärkta förutsättningar för att förstärka kommunens varumärke. 

Vattenlandets och kontorets parkeringsbehov tillgodoses till största delen på den egna 
fastigheten genom ett parkeringsgarage i källarplan. Men större fordon som turistbussar och 
husbilar kan inte rymmas i parkeringsgaraget varför ytterligare parkering, markparkering 
föreslås väster om Norrsundavägen. Denna korttidsparkering föreslås också rymma 60 
parkeringsplatser för anställda. Vi Invest AB önskar rekrytera personal från närområdet varför 
det också kommer att finnas cykelparkering i källargaget.  
Det närrekreationsområde med elljusspår som finns mellan föreslagen markparkering och 
villorna i Rosersberg berörs inte av detaljplanens förslag. 

Inom planområdet finns del av ett fornminne, gravfält RAÄ Norrsunda 57:1 som till hälften 
också ligger inom den gällande detaljplanen DP 276. Här finns även ett fornminne, runsten 
RAÄ: Norrsunda 58:1. Fornminnen är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:959).  
Redan de markarbeten med bergs- och jordschakter som måste till för att genomföra den 
gällande detaljplanen DP 276 innebär att det uppkommer sakliga skäl för att pröva om 
fornminnet RAÄ 57:1 kan tas bort. Även förslaget till ny detaljplan innebär sakliga skäl för 
att pröva om gravfältet kan tas bort och runstenen flyttas. 

De tekniska anläggningar som har kunnat säkerställas redovisas i detaljplanen t.ex. 
telemasten föreslås bli flyttad till planområdets norra gräns där den blir tillgänglig genom 
befintlig väg; huvudvattenledningen föreslås bli skyddad genom planbestämmelser anpassade 
till det gällande servitutet; Trafikverkets teknikbod vid Arlandabanan görs tillgänglig genom 
planbestämmelser som ska ligga till grund för ett nytt servitut i ändrat läge.  

2 Begreppet vattenland används ofta för att beskriva en verksamhet med vattenattraktioner som t.ex. vattenrutschbanor men utan 
det innehåll som förekommer i ”vanliga” simhallar. 

Figur 7 Vattenlandets fasad 
mot norr och väster utmed 
Norrsundavägen. Den del av 
byggnaden som innehåller 
kontor syns i bildens bakre del. 
I ett perspektiv visas exempel 
på de vattenrutsch-banor som 
vattenlandet avses innehålla. 
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Förenlighet med miljöbalken 

Miljöbedömning 

Påverkan 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnad med kontor och besöksmål vattenland 
med en byggnadsarea på ca 0,95 ha3, som komplement till det hotell som ska uppföras i 
enlighet med bestämmelserna i den angränsande detaljplanen DP 276.  

Planen omfattar ett cirka 3,2 ha stort område fördelat på två delområden. Det östra området, 
där vattenland med kontor ska uppföras, har en areal på ca 2,5 ha. Här föreslås att halva 
arealen, ca 1,3 ha avsätts för vattenlandets naturpark, med en damm för infiltration av 
dagvatten och trädplantering som kan tillgodogöra sig det tillförda dagvattnet. Åtgärderna 
görs för att lokalt omhänderta dagvatten. 
I det västra planområdet föreslås en korttidsparkering vars areal uppgår till ca 0,67 ha. 
Korttidsparkeringen ligger utmed Harald Almgrens väg. Här föreslås 60 p-platser för anställd 
personal samt korttidsparkering för 18 husbilar och 10 bussar. Husbilar och bussar är för höga 
för att kunna parkera i källargaraget. 
Det närrekreationsområde med motionsspår som finns mellan föreslagen parkering och 
villorna i Rosersberg berörs inte av förslaget till detaljplan. 

Översiktsplan.  Etablering av ett besöksmål, vattenland planområdet är lokaliserat i anslutning 
till område som benämns ”bebyggelseutveckling kring kollektivtrafiknod” och intill ett 
regionalt cykelstråk. Förslaget har stöd i Sigtuna kommuns översiktsplan och den regionala 
planen där utbyggnad vid kommunikationspunkter förordas. 

Natur.  Den östra delen av planområdet består av berg i dagen samt ett trivialt sammansatt 
ängsområde vilket tidigare har haft blandad trädvegetation på morän och hällmark. Området 
har inte upptagits i kommunens inventering av värdefull naturmark. Det västra området består 
av ett lågt område som utgör fuktig ängsmark. Inte heller detta område har upptagits i 
kommunens inventering av värdefull naturmark. 

Dagvatten4.  Inom det östra området föreslås att angöringstrafik till vattenlandet använder de 
entrégator som byggs för hotellet enligt bestämmelser i det angränsande planområdet. 
Parkering anordnas i källargarage. Planförslaget möjliggör en naturpark på ca 1,3 ha där nya 
träd ska planteras, en dagvattenanläggning anläggas och en bullervall uppföras. Det dagvatten 
som ska omhändertas är opåverkat regnvatten. I naturparken anläggs en dagvattenanläggning 
med permanent vattenyta, våtmarkszon samt regleryta. För att fördröja och utjämna 100-års 
flöden föreslås en torrdam/översvämningsyta. Fördröjningsvolymen vid 100-års regn föreslås 
rymmas i dagvattendammens reglerzon.  Om det som i beskrivningen förslås, anläggs gröna 
tak med sedum-växlighet kan dagvattendammens reglervolym reduceras med ca 60%. 
Inom det västra området sker en utfyllnad med bergskross och makadam. Det innebär att det 
under parkeringsytan skapas förutsättningar för att magasinera dagvatten innan infiltration. 
Den föreslagna parkeringen byggs med genomsläpplig markbeläggning där enbart körvägarna 
blir hårdgjorda. Inom parkeringsytan finns både översilningsdiken och vegetationsytor som 
anläggs med ytlig fördröjningszon för rening och fördröjning. Inom de föreslagna nedsänkta 
planteringsytorna kan också fördröjning och utjämning av skyfallsflöden ske. 

3 Av angiven byggnadsarea är 7 500 kvm ovan mark, resterande del utgörs av källargaragets takbjälklag. 
4 Dagvattenutredning Vattenland Rosersberg, Structor 2020-04-09  
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Närrekreation.  Ingen del av det östra planområdet används eller har betydelse för 
närrekreation. Naturparken som anläggs på fastigheten kommer att tillgodose vattenlandets 
behov och det kommer enbart att vara tillgängligt för de som besöker vattenlandet.  
 
Bebyggelse. Planområdet gränsar i söder till ett större verksamhetsområde som är under 
utbyggnad. Den östra delen av planområdet ligger i direkt anslutning till det hotell som ska 
uppföras och det utbyggda handelsområdet där det finns restauranger och bilservice.  
Den byggnad som förslaget till detaljplan möjliggör ska tillsammans med hotellet bli mer 
omsorgsfullt gestaltad än de byggnader av industrikaraktär som uppförs i angränsande 
områden. Den nya byggnaden ska bli ett kvalitetsmässigt tillskott i Rosersberg. Byggnadens 
form, färg och gestaltning ska samordnas med det föreslagna hotellets arkitektur för att uppnå 
en god helhetsverkan5. Den nya byggnadens placering påverkar inte utblicken mot öster från 
närliggande bostäder i Rosersbergs villastad, då naturparken ligger rakt öster om dessa. Den 
bullervall som planförslaget redovisar syftar till att förbättra miljön i avseende på 
bullerstörningar från trafiken på E4 och Arlandabanan. En kvalitetsförbättring för befintliga 
bostäder och en tillgång för de som besöker vattenlandet under de varma sommarmånaderna. 
  
Fornlämningar. Inom det angränsande planområdet där ett hotell ska uppföras finns den östra 
delen kvar efter en större fornlämning RAÄ Norrsunda 57:1. Större delen av detta gravfält 
slutundersöktes och togs bort 2010 i anslutning till att Norrsundavägen och ny gc-väg 
byggdes. Den resterande delen av gravfältet är ca 30x25 m (N-S) och kvarligger öster om 
Norrsundavägen. Halva fornminnet ligger inom det nu aktuella planförslaget och den andra 
hälften ligger inom den lagakraftvunna detaljplanen där ett hotell ska uppföras för 
hotellkedjan AC Hotels by Marriott. Inom planområdet finns också en runristning RAÄ 
Norrsunda 58:1. Runstenen är tidigare flyttad till nuvarande plats.  
 
Nämnda fornminnen är skyddade enligt kulturmiljölagen och det är tillståndspliktigt att göra 
ingrepp i dessa. Den föreslagna nya byggnaden men inte heller hotellet i den angränsande 
detaljplanen DP 276, bedöms kunna uppföras med mindre än att fornminnet RAÄ Norrsunda 
57:1 (gravfält) helt får tas bort och runstenen RAÄ Norrsunda 58:1 flyttas till annat läge.  
Ansökan om att få göra dessa ingrepp ska inlämnas till länsstyrelsen när planärendet har varit 
föremål för samråd och när det i övrigt anses lämpligt. Länsstyrelsen, enheten för kulturmiljö 
har under hösten 2019 informerats om ärendet.  
 

     
 

5 I planbeskrivningen redovisas förslag till gestaltning av byggnaden för vattenland och kontor. För programskisserna svarar 
Lindberg & Westelius Architects. Skisserna redovisar ett, av flera möjliga sätt att uppföra en ny byggnad enligt de bestämmelser 
som redovisas i förslaget till detaljplan. 

Figur 8 Runristning enligt 
foto 2019, teckning från 
äldre beskrivning av 
runstenen samt bild från 
Fornsök RAÄ redovisning 
av fornminnen. 
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Ställningstagande 
Planområdet kommer att tas i anspråk för en ny byggnad med vattenland och kontor.  
Väster om Norrsundavägen utmed Harald Almgrens väg anordnas ett område för 
korttidsparkering för anställda i verksamheten, husbilar och bussar. Den föreslagna 
verksamheten, besöksmål vattenland med kontor kommer att bli ett komplement till 
hotellverksamheten. Sammantaget innebär exploateringen att det skapas ett besöksmål av 
stort lokalt och regionalt värde. 
 
Planen bedöms med stöd av den lämnade beskrivningen att inte medföra betydande 
miljöpåverkan.         
 

Plandata 
Planområdets läge och areal 
Förslaget till detaljplan omfattar två delområden, belägna på båda sidor om Norrsundavägen. 
Öster om Norrsundavägen skapas en byggrätt för besöksmålet vattenland med kontor. Detta 
område har en areal på ca 2,5 ha, varav ca 1,3 ha är reserverat för vattenlandets naturpark, 
översilningsområden med dammar och en föreslagen bullervall. Inom detta område tillskapas 
även ett område för den kommunikationsmast som finns på fastigheten men som måste flyttas 
när planen genomförs. 
Väster om Norrsundavägen redovisas ett område med korttidsparkering för ett mindre antal 
turistbussar och husbilar men också 60 parkeringsplatser för anställd personal. Området för 
parkering upptar en yta på ca 0,67 ha. 
Detaljplanen omfattar i sin helhet ca 3,2 ha, varav ca 1 ha utgör mark där byggnad får 
uppföras. 
 

Markägoförhållanden 
Detaljplanen, delen öster om Norrsundavägen 
omfattar i huvudsak del av fastigheten Vallstanäs 
2:344 vilken ägs av exploatören. Två mindre 
områden, ca 1 600 kvm från fastigheten Vallstanäs 
2:17 samt ca 100 kvm från Rosersberg 10:203, 
föreslås att efter förvärv genom fastighetsreglering 
tillföras exploateringsfastigheten. Syftet med denna 
åtgärd är att ta bort stora, ytkrävande vägslänter och 
få en ändamålsenlig fastighetsgräns ca 5 meter från 
körbanans kant så som är fallet i fastighetens norra 
del. (Se figur 9.) 
 
Fastigheten Vallstanäs totala areal är ca 6,2 ha. I DP 
276 ingår 0,6 ha. Av resterande del av fastigheten 
5,6 ha, planläggs nu 2,5 ha motsvarande ca 50%. 
 
I detaljplanen, delen väster om Norrsundavägen 
utmed Harald Almgrens väg föreslås att en 
parkering anordnas. Användningsområdet parkering 
omfattar 6 650 kvm. Exploatören föreslås få 
nyttjanderätt genom avtal eller förvärv. Figur 9 Förrättningskarta fastigheten  

Vallstanäs 2:344 bildad 2018. 
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Den berörda fastigheten Rosersberg 10:203 ägs av Sigtuna kommun.  

Planförfarande 
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och genomförs med standardförfarande enligt 
plan- och bygglagen PBL (2010:900). Samrådet syftar till att samla in information, önskemål 
och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Samrådet sker 
med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som 
berörs. När kommunen har genomfört samrådet kan planförslaget justeras utifrån de 
synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen6. 
 
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska 
det färdiga förslaget, innan det kan antas, vara tillgängligt för granskning under två veckor. 

 
Kommunala beslut rörande detaljplanen 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2019 § 110 att lämna planbesked med 
planuppdrag för vattenland Rosersberg omfattande fastigheten Vallstanäs 2:344 
(KS/2019:299). 

 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
Enligt översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun, antagen av kommunfullmäktige år 2014, är 
planområdet lokaliserat i anslutning till område som benämns ”bebyggelseutveckling kring 
kollektivtrafiknod” och intill ett regionalt cykelstråk. Planområdet utgör en mindre utökning 
mot norr av det planlagda område som är en del av översiktsplanens verksamhetsområde 7 
och 8; område utanför tätorterna för nya verksamheter. 
 
Slutsats: Förslaget till detaljplan är förenligt med Sigtuna kommuns Översiktsplan. 
 

 
Figur 10  Del av översiktsplanens markanvändningskarta. 

 

 
6 Boverkets kunskapsbank om standardförfarandet – processen. 
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Figur 11  Detalj från kommunens redovisning av ESKO-områden.  

 
ESKO 
Sigtuna kommun har redovisat Ekologiskt särskilt känsliga områden i Sigtuna kommun som 
ett komplement till översiktsplanen. ESKO är områden som har ekologiska funktioner som är 
särskilt känsliga för störningar och ingrepp. Planområdet ingår i randzonen av detta 
ekologiskt särskilt känsliga landområdet som omfattar naturområden kring Fysingen och 
Oxsundasjön. Sjön Fysingen utgör den största och mest skyddsvärda miljön i området. 
Fysingen är en näringsrik slättsjö med flacka strandängar och breda vassbälten, omgivet av 
åspartier, herrgårdsmiljöer med parker och jordbrukslandskap. Sjön är en viktig rast- och 
häckningsplats och har ett mycket rikt fågelliv med runt 150 arter. Naturbetesmarken vid 
Rosersberg värderas som ett område med mycket högt naturvärde då det finns en rik fauna 
och flora i dessa områden. 

I utredningen anges att området är känsligt för ingrepp och påverkan som stör eller skadar de 
ekologiska funktionerna som beskrivits ovan. Anläggning av större vägar, breddning av vägar 
eller kraftledningsgator kan medföra barriärer som hindrar spridning av växt- och djurarter 
och som därmed försvagar de ekologiska sambanden.  

Bedömning av påverkan.  Förslaget till detaljplan är skilt från Fysingen av Arlandabanan och 
E4. Både järnväg och väg är föremål för utredningar om breddning av stråken för att öka 
framkomlighet och kapacitet. Sv. Kraftnät projekterar en 400 kV ledning öster om E4 men i 
anslutning till vägen. Kraftledningsstolparna kan vara 45 m höga. Söder om planområdet 
finns byggrätt för hotell till en höjd av 50 m. Ytterligare söder därom ligger ett handelsområde 
med bl.a. restauranger och bilservice. Stora reklamskyltar dominerar i detta område. 
 
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra en till hotellet kompletterande byggnad med 
kontor och ett besöksmål, vattenland av både stor lokal och regional betydelse. Planförslaget 
berör del av fastigheten Vallstanäs 2:344 vars totala areal är 5,6 ha. Endast halva fastigheten 
berörs av planförslaget där ca 10 000 kvm får bebyggas och ca 15 000 kvm föreslås till 
naturpark med dagvattenanläggning. Genom att anlägga dammen bedöms det i Structors 
dagvattenutredning (sid 23) att exploateringen inte försvårar förutsättningen att uppnå MKN 
övergödning i sjön Fysingen. Byggnadens fasad mot öster, mot Fysingen, är i huvudsak 
fönsterlös. Detta motiveras av naturhänsyn och av den risk-bedömning som har utförts. Det 
opåverkade naturområdet och den naturpark som anläggs norr om ny byggnad innebär att en 
värdefull ekologisk zon bibehålls väster om den barriär som väg och järnväg innebär. Den nya 
byggnaden kan bli en väl gestaltad avslutning och övergång till det beskrivna naturområdet 
från den mer dominerande stadsmiljön som hotellet och verksamhetsområdena utgör.  
 
Planen bedöms inte skada ESKO-området. 
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Gällande detaljplaner 
Planområdet är tidigare inte planlagt. Planområdets östra del undantogs från antagande när 
DP 276 antogs. Förslaget till detaljplan, delen öster om Norrsundavägen, ansluter i söder till 
detaljplan 276, i väster till detaljplan 1 och i öster till detaljplan 188 Arlandabanan. Två 
detaljplaner påverkas i delar som idag bedöms sakna aktualitet. I DP 1 berörs gatumark och 
park och i DP 188, område för bullervall inom T-område. Bestämmelser som ersätts av 
förslaget till ny detaljplan.  
Detaljplanen 276, KG-område, hotell, kontor, bilservice har återstående genomförandetid. 

Planförslaget delen väster om Norrsundavägen ansluter i söder till detaljplan 276, i väster till 
detaljplan 264, samt i norr till detaljplanerna 77, 90, 38, 1.  Ett mindre område av detaljplan 
264, Y-område, idrott som ej får bebyggas ersätts av denna detaljplan. Förslaget till detaljplan 
ligger nedanför en hög slänt som hör till idrottsplanen. Detaljplanen vann laga kraft 2009 thar 
återstående genomförandetid. 

Figur 12 Redogörelse för gällande detaljplaner i anslutning till detta förslag till detaljplan. Bilderna visar förslagets två 
delområden, väster och öster om Norrsundavägen. 

Riksintressen 
Planområdets huvuddel ca 2,5 ha där en ny byggnad föreslås, ligger mellan Rosersbergs 
villastad med Norrsundavägen i väster och Arlandabanan med E4, utbyggd motorväg med två 
körfält i vardera körriktningen i öster. 

I anslutning till planområdet finns 
riksintressen enligt länsstyrelsens 
geo-portal. Gränserna för 
riksintresseområden är inte absoluta, 
utan indikerar att värden eller 
egenskaper av allmänt intresse 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken finns 
att ta hänsyn till. I text redovisade 
riksintressen är hämtade från 
länsstyrelsens geo-portal i mars 
2020. 

Figur 13 Riksintressen, kartredovisning från Sigtuna kommun Översiktsplan 2014 
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Kulturmiljövård.   Planområdet berörs av Skålhamravägen [AB 71] (delen i Skånela och 
Norrsunda sn:r).   Riksintresset motiveras enligt följande: centralbygd, herrgårdslandskap och 
vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till kungamakten. 
Landskapet speglar en rik och komplex järnåldersbygd och dess fortsatta utveckling genom 
den tidiga medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med kontinuitet fram i dagens 
agrarlandskap. (Fornlämningsmiljö). 
 
Bedömning av påverkan:  Planområdets läge, mellan stadsutbyggnad och storskaliga 
infrastrukturprojekt, förstärks ytterligare av den utbyggnad som sker enligt gällande 
detaljplaner söder och sydväst om planområdet. I direkt anslutning till planområdet finns ett 
handelsområde och här projekteras ett hotell till en höjd av 50 meter. Vid en samlad 
bedömning kan det vara rimligt att anse att det berörda och till ytan begränsade området, inte 
längre borde ses som en känslig del i riksintresset. En tillkommande byggnad så som 
planförslaget redovisar kan inte anses skada riksintresset.  
Två fornminnen finns inom planområdet och dessa har beskrivits på sidan 9. Ett samlat 
område med fornminnen finns norr om planområdet. Detta ligger opåverkat av förslaget till 
detaljplan.  
 
Energidistribution.   Svenska kraftnät har i samråd redovisat förslag till utbyggnad av 

kraftledning 400 kV, luftledning mellan stationerna 
Odensala och Överby. Läget för denna ledning ligger 
mellan E4 och Fysingen. Kraftledningens ledningsstolpar 
kan bli ca 45 meter höga. 
Bedömning av påverkan:  Planområdets läge väster om E4 
innebär att förslaget till detaljplan inte påverkar 
utbyggnaden och inte heller kan anses skada riksintresset.  

 

 
 
Flyg.   Planområdet berörs av riksintresse flyg dels på grund av buller och dels på grund av 
hindersfritt område.  
Bedömning av påverkan:  Planområdets användning för besöksmål och kontor innebär att 
verksamheterna är förenliga med det buller som flyget genererar och de ställer inte krav på 
begränsningar av buller från flygtrafiken. En utbyggnad enligt planförslaget kan inte anses 
skada riksintresset flyg i avseende på buller.   
I förslaget till detaljplan regleras byggnadshöjden och taklutning. Högsta möjliga höjd är 45 
meter. Höjden är dessutom lägre än den byggnadshöjd som gäller inom angränsande 
detaljplan vars planbestämmelser redan prövats och godkänts. En utbyggnad enligt 
planförslaget kan inte anses skada riksintresset flyg i avseende på hindersfrihet.  
 
Väg E4.   Väg E4 är ett riksintresse. Riksintresset innebär att inga hinder eller begränsningar 
för vägens drift eller framtida utveckling får uppkomma när ny markanvändning tillkommer i 
vägens närhet. 
 
Bedömning av påverkan:  Avståndet mellan E4 och möjlig ny byggnad inom planområdet är 
ca 90 meter. Byggnadens placering är avståndsmässigt detsamma som framgår av 
planbestämmelserna för uppförande av nytt hotell, i den detaljplan som reglerar 

Figur 14  Ett alternativ till ledningsstolpe 
för 400 kV ledning som Svenska kraftnät 
redovisar. Dess höjd är ca 45 meter 
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markanvändningen omedelbart söder om det nu aktuella planförslaget. Väg E4 är dessutom 
skild från planområdet genom Arlandabanan som är byggd i skärning och ligger lägre än väg 
E4. Vattenlandets byggnad där mest antal besökare kan vistas föreslås få begränsat antal 
fönster mot E4 och uppföras i brandklass REI 90. En utbyggnad enligt planförslaget kan inte 
anses skada riksintresset väg varken i avseende på pågående verksamhet eller framtida 
förändringar.  

Järnväg Arlandabanan.   Arlandabanan är ett riksintresse för järnvägstrafiken. Banan 
trafikeras enbart av persontrafik. Trafikverket har med början år 2010 utfört ett antal 
kapacitetsstudier som påvisat behovet av en utbyggnad av Ostkustbanan med ytterligare spår. 
Senare delen av år 2015 hölls ett första samråd. Ett andra steg i processen Järnvägsplan, 
samrådshandling för val av lokalisering7 presenterades under 2016. Efter genomfört samråd 
har Trafikverket 2017-11-28 i PM redovisat sitt ställningstagande angående val av 
lokaliseringsalternativ för anläggande av två nya spår mellan Skavstaby och Arlanda i Sigtuna 
och Upplands Väsby kommun. Alternativ UA2 ska ligga till grund vid en fortsatt planering. 
UA2 motsvarar en korridor längs befintlig järnväg, Arlandabanan. I förslaget till Nationell 
Plan 2018 - 2029 finns inte medel upptaget för fortsatt planering eller för produktion av denna 
delsträcka. Trafikverket och Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) är dock överens om att 
den föreslagna korridoren för UA2 ska bevakas och hävdas i den kommunala planeringen för 
att möjliggöra en utbyggnad av två nya spår inom korridoren när det blir aktuellt att fullfölja 
planeringen. 

Bedömning av påverkan, förutsättningar.  UA2 innebär som ovan beskrivits en korridor för 
byggande av dubbelspår utmed Arlandabanan. Spårkorridoren redovisas med en bredd som 
möjliggör utbyggnad på båda sidor om befintlig järnväg. (Figur 16.)   
I samrådshandlingen finns även en orienteringskarta som redovisar de två korridorerna UA1 
och UA2. (UA1 är bortvald i det ställningstagande som gjordes 2017.) I denna karta redo visas 
UA2 mer ingående, där konsekvenser illustreras för E4 med tillfällig omläggning, nya broar 
och tunnlar samt omläggning av Norrsundavägen i nytt läge m.m. , konsekvenser som 
redovisas i text i samrådshandlingen. (Figur 15.) 

7 Vanligtvis kallad Lokaliseringsutredning. 

Figur 16 Samrådshandling för val av lokalisering, 
orienteringskarta korridorer 2016-05-16. 

Figur 15 Samrådshandling för val av lokalisering, karta UA2 
2016-05-16   
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En lokaliseringsutredning som görs inom ramen för att upprätta en järnvägsplan syftar till att 
kunna göra ett val mellan olika korridorer. I lokaliseringsutredningen görs inga överväganden 
eller avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Som ett resultat av en 
lokaliseringsutredning kan ej heller en specifik järnvägsdragning fastställas. Utredningen har 
således inte status som järnvägsplan. I Trafikverkets lokaliseringsutredning har man som 
följd av utredningens översiktliga karaktär ej heller närmare studerat genomförbarheten i 
relation till gällande detaljplaner och pågående utbyggnad av verksamhetsområden, specifikt 
på sträckan norr om Rosersbergs kombiterminal fram till Arlandabanans tunnel under E4. På 
denna sträcka har nya detaljplaner tillkommit sedan 2010 och under den tid Trafikverkets 
utredningar har pågått. Här lämnas kortfattat en redogörelse för vilka detaljplaner som har 
tillkommit och som enligt järnvägslagen förhindrar att den valda korridoren i fortsatta 
utredningar tolkas så att två nya järnvägsspår är möjliga att förlägga väster om Arlandabanan 
på sträckan, norr om Rosersbergs kombiterminal fram till Arlandabanans tunnel under E4. 

Bedömning av påverkan, gällande detaljplaner.   Här lämnar vi en kort redogörelse för 
gällande detaljplaner (figur 17), ut byggda verksamhetsområden och hur dessa skulle påverkas 
om den valda korridoren UA2 i framtida studier skulle tolkas så att två nya spår skulle 
placeras väster om Arlandabanan. På den berörda sträckan finns tre detaljplaner som i 
varierad grad är genomförda och som strider mot utredningsförslag om att lägga två nya spår 
väster om Arlandabanan. 

DP 188 är den detaljplan från år 1995 som reglerar markanvändningen för järnvägstrafik. 
Inom det södra området reglerar detaljplanen också Norrsundavägens sträckning med bro 
över Arlandabanan.  

År 2018 vann detaljplanen DP 313 laga kraft (figur 18). I denna regleras utbyggnaden av ett 
verksamhetsområde för service, kontor och handel. Planen genomförs nu genom försäljning 
av fastigheter för de verksamheter planen möjliggör. Av planen framgår att det saknas mark 
för att rymma både Norrsundavägen och två nya spår väster om Arlandabanan. En framtida 
utbyggnad av två nya spår väster om Arlandabanan skulle ofrånkomligen leda till betydande 
kostnader då nybyggda verksamhetslokaler och fastigheter inom DP 313 måste inlösas. 
Bilden visar att det finns ett område öster om Arlandabanan som inte omfattas av detaljplan. 

Figur 17 Översikt gällande detaljplaner 

Figur 18  Gällande detaljplan 
DP 313 med byggrätt för 
Service, Kontor och Handel 

Figur 19 Gällande detaljplan DP 
276 med byggrätt för Hotell, 
Kontor och Bilservice 
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År 2010 vann detaljplan DP 276 laga kraft (figur 19). I denna regleras utbyggnaden av ett 
verksamhetsområde som närmast Arlandabanan möjliggör hotell, kontor och bilservice. Av 
figur 12 framgår att det saknas mark för ny järnvägsbro och utbyggnad av två järnvägsspår 
väster om Arlandabanan. En framtida utbyggnad av ny järnvägsbro och två järnvägsspår 
väster om Arlandabanan skulle ofrånkomligen innebära näst intill oacceptabla kostnader då 
ett utbyggt handelsområde och ett nybyggt hotell med 250 rum måste inlösas. Samtidigt visar 
bilden att det öster om Arlandabanan finns ett område som inte omfattas av detaljplan.  

Den ovan lämnade redogörelsen av konsekvenser för enskilda fastighetsägare vid en 
utbyggnad av två spår väster om Arlandabanan saknas i lokaliseringsstudien när UA2 valdes. 
UA2 innebär emellertid en korridor som möjliggör utbyggnad också öster om Arlandabanan 
så som föreslås på delsträckan vid Rosersbergs kombiterminal och söder om denna.  

Bedömning av påverkan, lokaliseringsstudien.   Den valda korridoren UA2 innebär att två nya 
spår ska läggas utmed Arlandabanan för att öka kapaciteten på ”Ostkustbanan”. Korridoren 
innebär att två nya spår kan placeras både väster och öster om Arlandabanan.  Utredningen 
visar att på delsträckan söder om och förbi Rosersbergs kombiterminal kan nya spår läggas 
öster om de befintliga spåren. Norr om kombiterminalen visas att två spår kan byta sida för att 
nu placeras väster om de befintliga spåren. Mellan Arlandabanan och E4 finns emellertid ett 
markområde, som inte är planlagt. Detta område har en bredd som medger att två nya spår 
kan byggas. Att framtida återupptagna arbeten8 för att upprätta en Järnvägsplan, mot bakgrund 
av den pågående utbyggnaden av verksamhetsområden vid Rosersberg, skulle finna att nya 
spår kan lokaliseras väster om Arlandabanan torde vara en orimlighet9. Det kan inte anses 
vara möjligt att lösa in10 nybyggda handelsområden och hotell samt bygga nya spår närmare 
Rosersbergs villastad och slutligen anlägga E4, en fyrfilig motorled intill Norrsundavägen och 
bostadsbebyggelsen.  

Lokaliseringsutredningens sammanvägda bedömning av UA2 (där man anser att två nya spår 
kan läggas väster om de befintliga) kan mot bakgrund av vår redogörelse inte heller vara 
rimlig. I lokaliseringsutredningen sammanfattar utredaren konsekvenserna:  
”Obetydliga konsekvenser för verksamhetsområden och kommunala planer och vägar”.   

För att vara tydlig. Förslaget till detaljplan innebär, att det hotell som nu projekteras med 
byggstart 2021 med stöd i den gällande detaljplanen (DP 276 laga kraft 2010-12-30) 
kompletteras med en byggnad för besöksmålet vattenland. Besöksmålet uppförs enligt 
förslaget till detaljplan på fastigheten Vallstanäs 2:344. Fastigheten Vallstanäs 2:344 är en i 
lantmäteriförrättning år 2018, rättsligt nybildad fastighet enligt fastighetsbildningslagen. 
Fastighetens gräns mot Arlandabanan, fastigheten Åshusby 1:18, fastställdes på nytt. Denna 
fastighetsgräns har således vid upprepade tillfällen (även när järnvägsfastigheten Åshusby 
1:18 bildades), tolkats att vara planenlig. Planförslagets plangräns sammanfaller med 
fastighetsgränsen mot Arlandabanan. 

8 I den nationella planen 2018-2029 finns inte medel upptaget för fortsatt planering eller för produktion av denna delsträcka. 
9 1 kap. 5 § Inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser får en järnväg inte byggas i strid mot planen 
eller bestämmelserna. Lag (1995:1649) om byggande av järnväg. 
10 4 kap. 2 a § En fastighet eller del av fastighet ska på fastighetsägarens begäran lösas in även om det ännu inte finns någon 
gällande järnvägsplan om 1. det är sannolikt att fastigheten kommer att behövas för järnvägsändamål, och 2. det finns 
synnerliga skäl för att få fastigheten eller del av denna inlöst. Lag (2012:440). 



19 

Detaljplaneförslaget innebär att byggnadskvarteret 
med bestämmelsen mark som får bebyggas KR, 
ligger på samma avstånd från Arlandabanan som 
det befintliga handelsområdet och det hotell som 
projekteras för hotellkedjan AC Hotels by 
Marriott11. I förslaget tillgodoses även det 
bullerskydd och den tillgänglighet till 
järnvägsanläggningen som förutsatts i tidigare 
planer och bildade servitut. 

Den föreslagna byggnaden besöksmål vattenland 
med kontor upptar ca 50% av detaljplanens areal. 
Den norra delen med naturpark och 
dagvattendammar är obebyggd. Detta ska noteras 
då den byggnad, besöksmålet vattenland med 
kontor som detaljplanen möjliggör, rent formellt 
och med hänsyn enbart till var byggrättigheten 
gäller, så förhindrar inte planförslaget den i 
lokaliseringsstudien redovisade omläggningen av 
E4. 

Samlad bedömning av påverkan, Riksintresset.   Mellan Arlandabanan och utbyggda 
verksamhetsområden vid Rosersberg saknas med hänsyn till de förhållanden som råder idag, 
förutsättningar för att väster om Arlandabanan anlägga två nya dubbelspår. Två spår som 
enligt lokaliseringsstudien också tar större plats då de ska förläggas på ett utökat avstånd12 
från befintliga spår för att möjliggöra en effektiv utbyggnad. 

I anslutning till detta planarbete är redovisat att en utbyggnad av två nya spår kan ske inom 
den spårkorridor som beslutats, när dessa placeras öster om Arlandabanan. (Se figur 15.) 

Vid en samlad bedömning av lokaliseringsutredningens korridor UA2 och den 
samhällsutbyggnad som har ägt rum under perioden 2010 - 2020 och som fortsatt pågår med 
stöd av gällande detaljplaner och nu närmast genom uppförandet av ett nytt hotell, kan en 
utbyggnad enligt förslaget till detaljplan inte anses skada riksintresset järnväg.  

Det ska också framhållas att i den nationella planen 2018 - 2029 finns inte medel upptaget för 
fortsatt planering eller för produktion av denna delsträcka.  
Det framhålls i andra sammanhang att en utbyggnad av E4 till tre körfält i vardera 
körriktningen behövs. När arbetet med att upprätta en järnvägsplan i framtiden återupptas, 
torde det rimliga vara att utredningsarbetet startar om och som ny förutsättning samtidigt 
beaktar hur en utbyggnad av E4 ska kunna ske. Denna fråga har inte prövats i 
lokaliseringsutredningen. 

11 Byggrättigheterna för handelsområdet och hotellet är fastställda enligt plan- och bygglagen. 
12 Ett utökat avstånd mellan befintliga spår och nya spår behövs för att trygga byggbarheten. 
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Figur 20 Område som innefattas av den valda 
spårkorridoren i Trafikverkets 
lokaliseringsutredning. Nya järnvägsspår kan 
byggas utan konflikt med pågående och 
planerad markanvändning i anslutning till 
Rosersbergs villastad.

Bedömning av påverkan, Riksintresset. 
Tillfällig omläggning av E4.  
Den föreslagna byggnaden, besöksmål 
vattenland med kontor upptar ca 50% av 
detaljplanens areal. Resterande del 
föreslås som naturpark med 
dagvattendammar, i planen mark där 
byggnad ej får uppföras.  
Även den resterande delen av fastigheten 
Vallstanäs 2:344, norr om planområdet, är 
fortsatt obebyggd.  

Dessa förhållanden ska särskilt 
uppmärksammas, då det innebär att den 
föreslagna byggnaden, vattenland med 
kontor inte utgör något hinder för att en 
”tillfällig” omläggning av E4 ska kunna. 
En omläggning av E4 har redovisats i 
lokaliseringsstudien (figur 15).  
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Förutsättningar och förändringar 

Bebyggelse och gestaltning 
I planområdet, öster om Norrsundavägen, finns en kommunikationsmast med teknikbodar. I 
övrigt saknas bebyggelse. Terrängen består av berg i dagen och norr därom ängsmark, trivialt 
sammansatt utan särskilda naturvärden. Planområdet saknar trädvegetation. 
Föreslagen förändring, öster om Norrsundavägen. 
Området ska tas i anspråk för ny byggnad besöksmål, vattenland och kontor. Den befintliga 
kommunikationsmasten föreslås bli flyttad 270 meter norr om dess nuvarande läge.  
Det västra området utgörs av låglänt, fuktig och trivialt sammansatt ängsmark utan särskilda 
naturvärden. I norr gränsar detta område till ett sammanhängande skogsbevuxet, naturområde 
med motionsspår som används för närrekreation.  

Föreslagen förändring, väster om Norrsundavägen. 
Området ska tas i anspråk för korttidsparkering efter utfyllnad med stenkross och makadam. 
Därvid skapas ett betydande vattenmagasin som samverkar med markbeläggning av 
gräsarmerad betongsten, trädplanterade, avgränsande svackdiken vilket i samverkan 
möjliggör lokal infiltration. Utformningen ska tillgodose kravet på en god gestaltad miljö.  

Bebyggelseområden 
Bostäder 
I området väster om Norrsundavägen ligger Rosersbergs villastad. Bebyggelsen närmast 
planområdet består av villor i en och två våningar. Utmed Norrsundavägen finns 
naturområden med tät, äldre skog och en mindre höjdrygg som begränsar utblickarna mot 
öster och sydost från villorna.  
Föreslagen förändring. 
Inom planområdets östra del föreslås en ny byggnad, vattenland med kontor. Höjdskillnader i 
randzonen och befintliga träd innebär att föreslagen ny byggnad inte kommer att medföra 
någon visuell störning. Den nya byggnaden med vattenland och kontor, kommer tillsammans 
med den föreslagna bullervallen, att reducera bullerstörningar från järnväg och väg E4.  

Figur 21 Vallstanäsvägen 10 Bilden visar vad som kan 
ses om ”all” vegetation tas bort. I dag finns ett 
grönområde som skymmer vyn.  
Den höga hotellbyggnaden omfattas redan av gällande 
detaljplan. 
Notera att endast ett fåtal träd har monterats i modellen 
för jämförelse.  

.

Figur 22  Vändplats vid Kungsvägen 10 Bilden visar vad 
som kan ses om all vegetation tas bort. I dag finns ett 
grönområde som skymmer vyn. 
Den höga hotellbyggnaden omfattas redan av gällande 
detaljplan. 
Notera att endast ett fåtal träd har monterats i modellen 
för jämförelse. 

.
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Arbetsplatser 
I direkt anslutning och söder om planområdet finns den gällande detaljplanen 276. Denna 
detaljplan medger uppförande av en hotellbyggnad till en höjd av 50 meter. Ytterligare söder 
om detta område ligger ett område med bilservice, handel och restauranger (foodcorner).  

Föreslagen förändring. 
Inom planområdet föreslås byggrätt för besöksmålet vattenland med kontor.  
Besöksmålet, vattenland beräknas skapa ca 75 arbetstillfällen. Antalet samtidigt närvarande 
anställda varierar mellan olika dagar och tider på dygnet.  
Antalet arbetstillfällen i kontorsbyggnaden beräknas till ca 200 st. Fem av byggnadens åtta 
våningar utgör kontor med teknikutrymmen. Övriga tre våningar hör till vattenlandets 
verksamhet, entré, omklädningsrum, hygienlokaler och spa.  
Exploatören eftersträvar att rekrytera de anställda från närområdet. 

Offentlig och kommersiell service 
Den föreslagna etableringen av besöksmål, vattenland och kontor är förenlig med kommunens 
ställningstagande i översiktsplanen, att utveckla bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik-
noder. Rosersberg med pendeltågsstation och busshållplatser är en av dessa utpekade noder.  

Föreslagen förändring. 
Genom att komplettera befintlig bebyggelse med ett attraktivt besöksmål förbättras underlaget 
för att utveckla kollektivtrafiken även utanför de tider då arbetspendlingen är som störst.  

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 

Föreslagen förändring. 
I samband med etablering av kontor och besöksmål, vattenland aktualiseras en utbyggnad av 
de nya busshållplatser som Trafikverket föeslagit vid cirkulationsplatsen Norrsundavägen / 
Harald Almgrens väg. Dessa busshållplatser blir lämpligt placerade i anslutning till 
vattenlandets och det nya hotellets entréer. En tillgång om busstrafiken utvecklas. 
En utbyggd parkering söder om Rosersbergs villor innebär att en ny gc-väg kan anläggas från 
villaområdet utmed den belysta parkeringen, till Harald Almgrens väg. Förändringen medför 
en väsentligt ökad trygghet och säkerhet genom ökad belysning och att fler människor rör sig 
i området, utnyttjar kollektivtrafiken, besöker vattenlandet, hotellet och övrig service.  

Integration 
Föreslagen förändring. 
Etablering av nya arbetsplatser med vitt skilda arbetsinnehåll innebär ett ökat utbyte mellan 
människor med olika bakgrund. Vattenlandet med kontorslokaler innebär att det tillkommer 
arbetstillfällen och mötesplatser i Rosersberg som stärker möjligheterna för integration. 

Rekreation 
Parker, lek och friyta 
I anslutning till vattenlandet och norr om det föreslås ett naturområde som ska rymma 
dagvattendamm, trädplanteringar och gångvägar men inga åkattraktioner. Parallellt med 
Arlandabanan och E4 föreslås en vall som ska förbättra skyddet mot buller från väg och 
järnväg men också för att få en bättre utemiljö. Att anlägga en naturpark med ”bullervall” 
bedöms från exploatören vara en positiv åtgärd ur bullersynpunkt även för de närliggande 
bostäderna väster om Norrsundavägen. Naturparken kommer inte vara allmänt tillgängligt. 
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Naturmiljö 

Föreslagen förändring. 
Det sammanhängande naturområdet som är beläget mellan den föreslagna parkeringen utmed 
Harald Almgrens väg och bebyggelsen i villastaden är ett närrekreationsområde med ett 
motionsspår. Detta område omfattas inte av planarbetet och därför sker heller inga 
förändringar i närrekreationsområdet. 

Torg och platsbildningar 
Planområdet saknar idag torg och platsbildningar. 

Föreslagen förändring. 
Inga nya torg eller platsbildningar på allmän mark föreslås. I anslutning till vattenlandet, på 
kvartersmark, anordnas ett besökstorg där passagerare i bil, taxi och buss kan stiga av. Torget 
blir lättillgängligt från två entrégator som anläggs på var sida om det planerade hotellet.  

Natur och kultur 

Fysingen 
Öster om Arlandabanan och E4 finns sjön Fysingen. Området beskrivs på sidan 13. 

Fornlämningar och byggnadsminnen 
Inom området finns fasta fornlämningar som utgörs av ett gravfält och en runsten. Ansökan 
om att ta bort fornlämning enligt 2 kap. 12 § Kulturmiljölagen kommer att inlämnas. 
(Förberedande informativt möte har ägt rum med länsstyrelsen enheten för kulturmiljö.) 

Fornminnet, ett gravfält, som till hälften ligger inom planområdet beskrivs som en ”rest” av 
ett större fornlämningsområde som i väsentliga delar blivit borttaget i samband med 
utbyggnad av väg och gc-väg år 2010. Vid samrådet med enheten för kulturmiljö noterades att 
exploateringsföretagets komplexitet medförde att det rimligen inte kunde anpassas till 
befintliga fornminnen. Det ansågs inte troligt att enbart den återstående delen av registrerat 
fornminne skulle komma att utgöra ett väsentligt hinder mot den föreslagna etableringen. 
Förhållandet att det också fanns en lagakraftvunnen detaljplan (DP 276) där ett fornminne 
fortfarande låg kvar inom kvartersmark var en brist i handläggningen som i normalfallet inte 
ska förekomma. Runstenen torde, om tillstånd meddelas, det bästa vara att efter flytt ge den 
en passande placering i ett naturområde som arkeologiskt kan motiveras. 

Samrådet var informativt och föregriper inte länsstyrelsens formella handläggning om det 
inkommer en ansökan om att ta bort fornminne.  

Planområdet berörs också av riksintresse för kulturmiljövård, Skålhamravägen [AB 71] 
Riksintresset motiveras enligt följande: centralbygd, herrgårdslandskap och vägsystem, med 
rötter i en forntida stormannabygd med anknytning till kungamakten. På sidan x redovisas 
kulturmiljövårdsområdet och bakgrunden till den bedömning som görs i förslaget till 
detaljplan nämligen att en tillkommande byggnad så som planförslaget redovisar kan inte 
anses skada riksintresset. 
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Markens beskaffenhet 

Figur 23. 
1. Redogörelse för jordarter inom planområdet: finsand, sandig morän, glacial lera och urberg.
2. Bergarten är granit.
3. Det uppskattade jorddjupet 0 – 1 m och som mest 3 m.  De tre kartorna är hämtade från SGU Geokartan.

Geotekniska förhållande 
Planområdet består av två delar. Inom det västra området föreslås en parkering och ett 
naturområde13. Inom det östra området föreslås en byggnad för besöksmålet vattenland med 
kontor. I den norra hälften av det senare området ska en naturpark med en infiltrationsdamm 
anläggas. 
Med ledning av SGU Geokartan kan vi beskriva de geotekniska förhållandena. 

Inom det västra området, där en korttidsparkering för bl.a. anställda föreslås, utgörs marken i 
huvudsak av postglacial finsand men med inslag av glacial lera i den östra delen av området.  

Inom det östra området, där den nya byggnaden ska uppföras, består marken till ca 30% av 
urberg, till ca 30% av sandig morän och till ca 40% av finsand. Finsand finns även inom det 
område där infiltrationsdammen föreslås bli placerad. Uppskattat jorddjup där byggnaden ska 
placeras är 0-1 meter och i planområdets norra del är jorddjupet mellan 1-3 meter. 

Byggnaden ska grundläggas på berg och den utsprängda bergsvolymen beräknas till 15.000 
m3, fast volym. 

Under det fortsatta planarbetet och främst i skedet systemhandlingar kommer en geoteknisk 
utredning att beställas för att mer korrekt fastställa schaktmängder och byggnadens 
grundläggning.  

13 I bilderna redovisas enbart gränsen för den föreslagna parkeringen. 
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Sammanställning av effekter vid samordnad utbyggnad av hotell och besöksmål 
Byggnaden för vattenland med kontor ska utgöra ett komplement till hotellet som byggs inom 
det anslutande planområdet. Där hotellet ska uppföras finns till största delen urberg, berg i 
dagen. I hotellets källarplan ska det anläggas parkeringsgarage. Nedfarterna till hotellets 
källargarage samutnyttjas med besöksmålets källargarage. Den utsprängda bergsvolymen 
enbart för att bygga hotellet uppskattas till ca 30 000 m3 fast volym. Ytterligare ca 15 000 m3 
fast volym beräknas bli utsprängt för besöksmålets byggnad. (Ett förberedande, orienterande 
samtal har förts med Årsta Berg & Bygg AB.) 
En betydande volym bergskross/makadam kan således framställas i samband med en 
samordnad utbyggnad av hotell och vattenland med kontor. Dessa massor blir en tillgång och 
kan användas för utfyllnad och etablering av vattenmagasin när parkeringen anläggs i det 
västra planområdet och för markmodellering i anslutning till ny byggnad, naturparken och 
den föreslagna bullervallen parallellt med den östra fastighetsgränsen.  

Förorenad mark 
Den mark som ligger inom planområdet utgör idag naturmark vilken tidigare inte har varit 
bebyggd eller tagen i anspråk för industriell verksamhet. Marken kan således antas vara fri 
från föroreningar. 

Radon 
Den del av förslaget till detaljplan där byggrätt för besöksmålet föreslås ligger inom område 
med ”hög radonrisk” enlig den översiktliga radonkartering som kommunen redovisar i sin 
översiktsplan. I samband med de omfattande markarbeten som ska göras får övervägas hur 
fortsatt radonmätning ska ske. Redan nu ska dock noteras att det under hela byggnaden 
(inklusive hotellbyggnaden söder om det aktuella planområdet) ska anläggas ett källargarage. 
Det betyder att lokaler där människor ”stadigvarande” vistas är avskilda från mark varifrån 
radongas möjligen avgå genom det föreslagna källarplanet. Parkeringsgaraget är dessutom väl 
ventilerat på grund av behovet att ventilera bort avgaser från bilar. 

Potentiellt, naturligt förorenat område 
Planområdet ligger ca 350 meter norr om Rosersbergs trafikplats. Vid utbyggnad av 
trafikplatsen 2011 – 2013 fann man på arsenik i jord, berg och i grundvatten. 
Sprängstensmassor analyserades och de som inte överskred naturvårdsverkets riktlinjer kunde 
återanvändas i bär- och förstärkningslager och jordmassor klassificerades efter provtagning 
för känslig eller mindre känslig markanvändning. De kunde därefter deponeras eller 
återanvändas. Dag- och grundvatten kunde samlas i dammar för att luftas genom självfall. 
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Detaljplanen medger att det på ca 50 % av arealen uppförs en byggnad för vattenland, en 
hallbyggnad i en våning och med en kontorsdel med åtta våningar och resterande del utgör 
mark som ej får bebyggas och som ska utgöra naturpark med dagvattendamm och bullervall.  
Hela byggnaden är underbyggd med källargarage där ingen människa stadigvarande vistas. 
Planområdet bedöms i sin helhet att omfatta ytor där mindre känslig markanvändning kan ske. 
Mot denna bakgrund ska berg och jordprover undersökas i ett tidigt skede för att fastställa om 
det också inom det aktuella planområdet förekommer arsenik som överskrider 
naturvårdsverkets riktlinjer14. Om så är fallet ska en åtgärdsplan upprättas för sanering och om 
så bedöms möjligt för lokalt omhändertagande inom de detaljplanens två delområden.   

Risk för skred och höga vattenstånd 
Som ovan har beskrivits ska byggnaden grundläggas på berg och betydande utschaktning 
kommer att ske. Marken runt urberget består av morän vilken inte är skredbenägen15. Särskilt 
uppmärksammas denna fråga utmed järnvägen, Arlandabanan.  
Genom utschaktning och grundläggning på berg, som tidigare har beskrivits, bedöms att ingen 
risk för skred föreligger. När den detaljerade grundundersökningen föreligger ska risken på 
nytt bedömas. 

I den efterföljande processen med projektering inför mark- och bygglov ska uppmärksammas 
att anläggningsarbeten, bergschakt mm. utförs på ett sådant sätt och med sådana metoder16 att 
järnvägen inte påverkas.  

Gator och trafik 
Gång- och cykeltrafik 

I Rosersbergs villastad finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät till skola, idrottsområdet och 
med anslutning till det regionala gång- och cykelstråket utmed Norrsundavägen. Det erbjuder 
en förbindelse mellan Rosersbergs station och cirkulationsplatsen vid Harald Almgrens väg. 
Denna gc-väg skyltas för cykeltrafik 1 km in till Rosersbergs centrum.  
En komplettering på kommunens webbkarta kunde visa gc-vägen genom idrotts-området så 
gc-vägen blir tydlig när nu fler människor kommer att röra sig genom området när besökarna 
till vattenlandet går från pendeltågsstationen till besöksmålet. En sträcka på 1400 meter. 

14 Dagvattenutredning Structor AB: ” Klargöra hur massor från planområdet ska hanteras för att minimera risken för spridning av 
arsenik till nedströms belägna vattenförekomster.” 
15 Noterbart är att vattenfylld sandig morän är skredbenägen när den är vattenfylld. 
16 Bergschakt kan utföras på många sätt vid sidan om bergsprängning t.ex. vajersågning, spräckning och sönderdelning. Tre 
metoder som inte förorsakar vibrationer och buller 

Figur 24 Den vänstra bilden, från Sigtuna kommuns webbkarta visar gång och cykelvägar från Rosersbergs 
pendeltågsstation. Den högra bilden illustrerar den goda turtätheten i pendeltågstrafiken på Rosersbergs 
pendeltågsstation.
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När trafikplatsen Rosersberg byggdes 2013 fick Norrsundavägen delvis en ny sträckning med 
en cirkulationsplats vid Harald Almgrens väg. För gångtrafikanter på det regionala gc-stråket 
anordnades ett övergångsställe vid cirkulationsplatsen till bl.a. de restauranger och 
verksamheter som etablerades i handelsområdet öster om Norrsundavägen. Högsta tillåtna 
hastighet på Norrsundavägen är idag begränsad till 60 km/tim. Åtgärderna har inneburit att 
gående och cyklister som ska korsa Norrsundavägen från Harald Almgrens på väg till food-
courten, det framtida hotellet och besöksmålet vattenland har en modernt planerad, trafiksäker 
förbindelse17.  
I Trafikverkets arbetsplan redovisades även ett förslag till nya busshållplatser placerade i 
anslutning till cirkulationsplatsen. Om dessa busshållplatser byggs, blir även dessa hållplatser 
tillgängliga på ett trafiksäkert sätt. För närvarande finns det två busshållplatser, på 
Norrsundavägen ca 400 meter längre norr ut, som inte kan anses trafiksäkra. Men dessa 
hållplatser kan möjligen anses vara mer bekvämt placerade i förhållande till Rosersbergs 
villastad. På denna sträcka trafikeras hållplatserna endast av enstaka nattbussar. 

Kollektivtrafik 
Vattenlandet med kontor ligger på ca 1400 meters avstånd från Rosersbergs station. 
Pendeltågstrafiken har hög trafiktäthet vilket gör det lätt att nå besöksmålet vattenland med 
kollektivtrafik. Om nya busshållplatser etableras enligt tidigare förslag så kommer de att ligga 
i anslutning till besöksmålet vilket innebär att framtida linjetrafik och beställningstrafik får 
goda förutsättningar för att möta ett framtida transportbehov till vattenland med kontor och de 
arbetsplatser och den service som i övrigt är lokaliserad i anslutning till Norrsundavägen. Med 
dessa förutsättningar ligger planområdet inom ett godtagbart avstånd från kollektivtrafikens 
knutpunkt. Turtätheten för bussar i linjetrafik på Norrsundavägen är f.n. mycket låg och utgör 
inget reellt alternativ för att nå området för andra transporter än möjligen arbetspendling. 

Gatunät och trafikflöden 

Personbilar, husbilar och bussar.   
Ett besöksmål som det Vattenlandet utgör har öppettider och besöks på tider som ligger 
utanför de mest trafikbelastade timmarna när arbetspendling sker. Trafikmängden på 
Norrsundavägen uppgår till ca 6000 fordon/åmd. Hastigheten är begränsad till 60 km/h och 
den reella hastigheten i anslutning till rondellen vid Harald Almgrens väg är betydligt lägre. 
När årsdygnstrafiken omvandlas till trafik per timma finner vi att trafikintensiteten under 
högtrafik då arbetspendling sker att denna, enligt schablon, är dubbelt så stor som under den 
tid som besökare söker sig till vattenlandet. I reella tal innebär detta att tim-trafiken klockan 
10 när vattenlandet öppnar motsvarar ca 4,5 % av årsmedeldygnstrafiken jämfört med tiden 
för arbetspendling klockan 06:00 till 08:00, då tim-trafiken motsvarar ca 7 - 9 % av 
årsmedeldygnstrafiken. Därutöver ska nämnas att besökarna till vattenlandet, enligt 
internationella jämförelser kommer mer fördelat över tiden på helt annat sätt än 
evenemangsverksamhet som har en tydlig start- och sluttid samt pågår under en begränsad tid. 
De som besöker vattenlandet antas inte stanna längre i anläggningen än 4 - 5 timmar varför 
besökarna dessutom kommer att ha ett jämnare flöde över dagen och på tider som inte 
sammanfaller med pendlingstrafik, som t.ex. evenemangstyrd verksamhet som 
fotbollsmatcher och konserter. Det ovan redovisade gäller besökare oavsett om de reser till 
besöksmålet med kollektivtrafik, personbil eller buss i beställningstrafik. Den parkering som 
föreslås väster om Norrsundavägen, vid Harald Almgrens väg tillgodoser enbart 
korttidsuppställning för 10 bussar, 18 campingbilar, (dessa fordon är för höga för att kunna 
använda parkeringsgaraget) och 69 p-platser för anställdas personbilar. Bussar i 
beställningstrafik ska parkeras här sedan passagerarna har lämnats av vid besöksmålets entré. 

17 PM Trafik, säkerhet och framkomlighet. Vattenland i Rosersberg, Sigtuna kommun 2020-03-20. 
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Sammanfattningsvis, besökare till Vattenlandet kommer jämt fördelat över tid och utnyttjar 
vägnätets kapacitet under lågtrafik. Besökstrafiken kan inte antas försämra framkomligheten 
på Norrsundavägen.  

Figur 25 Vattenlandets besöksentré ligger vid ett 
entrétorg där besökare till vattenlandet kan stiga av.             

 Figur 26  Vid en samordnad utbyggnad av hotellet och Vattenlandet görs 
en tydlig åtskillnad av entréerna. 

Figur 27 Vattenlandets besöksparkering sker i källarplanet och 
samordnas. med hotellets parkering.  

Figur 28 Angöring sker effektivt via fyra ”entrégator” på    
kvartersmark, samordnade med hotellets trafiklösning. 

Parkeringsbehovet för besökare till vattenlandet tillgodoses i ett 250 m långt källargarage som 
samordnas med hotellets behov. (Total längd ca 350 m när hotellets parkering medräknas.)  
Garaget nås från den gemensamma lokalgatan söder om planområdet, via två ramper med 
dubbelriktad trafik. Lokalgatans anslutning till Norrsundavägen sker i en cirkulationsplats 
vilket garanterar ett effektivt trafikflöde till och från anslutande gator. De dubblerade 
ramperna, tillsammans med källargaragets längd med de två parkeringsgatorna, innebär att ett 
effektivt trafikflöde och ett stort magasin för ankommande bilar kan skapas på kvartersmark. 
Magasinets totala längd är ca 700 m, vilket innebär att det teoretiskt kan rymma ca 14018 
fordon. Dessutom finns två entrégator i markplan, till vattenlandet med kontor (ca 120 m) och 
till hotellet (ca 60 m) som möjliggör ett fordonsmagasin på ca 180 m som kan rymma ca 35 
bilar. Angöring till hotellet sker på entrégata 1, för att i högervarv köra runt anläggningen. 
Fordon till vattenlandet och kontoret hänvisas till entrégata 4, för att i vänstervarv angöra 
vattenlandets entrétorg så att avstigning kan ske till höger från bil och buss.  

Den trafiklösning som detaljplanen redovisar (samordnad med hotellet) har skapats för att 
angöring till hotell, kontor, vattenlandet och anläggningens källargarage ska kunna ske snabbt 
och effektivt så att det inte blir köbildning på lokalgatan. Därmed undanröjs risken för stopp i 
cirkulationsplatsen på Norrsundavägen på grund av trafik till besöksmålet. 

18 För att garantera funktionen som fordonsmagasin noteras att besökare till vattenlandet inte får parkera på hotellets p-platser 
och att källargaraget kompletteras med ett intelligent anvisningssystem och/eller manuell anvisning av p-plats. 
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Parkering 
Parkeringsbehovet för besökare till vattenlandet har beräknats till ca 300 p-platser i 
källargarage, 10 uppställningsplatser för bussar i beställningstrafik samt 18 p-platser för 
husbilar. Dessa parkeringar tillgodoser behovet för ca 1 400 samtidigt besökare till 
vattenlandet. Ytterligare 500 gäster beräknas komma till vattenlandet i pendeltåg till 
Rosersbergs station och 100 gäster är samtidigt gäster på det planerade hotellet.  
För anställda redovisas därutöver 60 p-platser i markplan vid Harald Almgrens väg. 

Parkeringsfrågan är utredd också för hotellets behov. För hotellverksamheten reserveras ca 
130 p-platser i källargaraget. Källargaraget beräknas totalt rymma ca 480 p-platser.  

Figur 29  Källargaragets totala längd beräknas bli ca 350 m. 

Störningar 

Trafikbuller 
Den verksamhet som förslaget till detaljplan möjliggör, vattenland och kontor är inte känsliga 
för omgivningsbuller. Verksamheten skapar heller inget buller som kan störa omgivningen.  

Trafik till besöksmålet kommer i huvudsak att angöra besöksmålet från E 4 och trafikplatsen 
Rosersberg. Denna trafik skapar ingen ökad trafik på Norrsundavägen varför det ej heller 
uppstår bullerstörningar i angränsande villabebyggelse från trafik med målpunkt vattenlandet. 

I detta sammanhang ska åter nämnas att besöksmålets öppettider är klockan 10 – 21. Varför 
besökare till besöksmålet oavsett om de kommer i motorfordon eller i pendeltåg rör sig på 
tider utanför den högtrafik som arbetspendlingen genererar. Vidare beräknas gästernas besök i 
vattenlandet att vara i genomsnitt högst 4 - 5 timmar. Detta innebär att besökarna till vatten-
landet kommer vid olika tidpunkter, utspritt över de elva timmar som besöksmålet är öppet. 

Flygbuller 
Flygbuller påverkar inte den verksamhet som detaljplanen möjliggör. 

Övrigt om buller 
Buller från E4 och Arlandabanan. 
Den föreslagna byggnaden kommer att utgöra ett effektivt bullerskydd för buller från E4 och 
Arlandabanan. Därmed minskas bullerstörningarna i den närliggande villabebyggelsen. Det 
föreslagna parkområdet med gräsbevuxna ytor och ny trädplantering kommer tillsammans 
med den i detaljplanen föreslagna bullervallen ytterligare att minska det upplevda bullret från 
Arlandabanan och E4.  

Vibrationer 
Byggnaden avses bli grundlagd på urberget varför några vibrationer från järnvägen inte kan 
uppkomma. 
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Skydd och säkerhet 

Säkerhet vid järnväg.  
Arlandabanan ligger i sektionen hotell - vattenland 8 - 12 meter under befintlig mark. I 
samrådshandlingen förutsätts att ny marknivå runt det nya hotellet ska ligga på ca +21,5 
RH00. Då vattenlandets källargarage ska samordnas med hotellets kan detta innebära att 
vattenlandets golvnivå kommer att ligga på ca +21,8 RH00, åtta meter över Arlandabanans 
nivå. Byggnadens grundkonstruktion med källarmurar kan förutsättas bli 4,5 meter höga och 
bli platsgjutna i armerad betong. Den räddningsväg som föreslås utmed vattenlandets fasad 
mot Arlandabanan kommer även den att ligga över befintlig marknivå och ha en stödmur av 
betong vars överkant ligger på ca +21,8 RH00.  
Avståndet från planerad byggnad till närmaste spårmitt är ca 24 m. 
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Arlandabanan ägs av Svenska staten genom Arlandabanan Infrastructure AB ( AIAB). 
AIAB:s uppgift är att inneha och förvalta järnvägen från Rosersberg via Arlanda flygplats till 
Odensala (Arlandabanan) samt upplåta den och vissa andra rättigheter som krävs för driften 
av järnvägstrafik mellan Arlanda flygplats och Stockholm C till A-Train. Banan trafikeras av 
Arlanda Express (X3 motorvagnar) som går 6 gånger/timma under högtrafik och var 15 minut 
övrig tid till 22:35. Därefter var 30 minut. SL kör även pendeltåg Stockholm – Uppsala via 
Arlanda samt SJAB kör ett antal regional och fjärrtåg via Arlanda. Godståg förekommer inte 
på denna bana utan dessa går på Ostkustbanan via Märsta. 

Structor, Riskbyrån har i PM RISK – Dp Vattenlandet Rosersberg 2020-04-03 utrett de 
projektrisker som primärt är kopplade till detaljplanens närhet till Arlandabanan, som utgör 
riksintresse för kommunikation. PM RISK är en bilaga till planhandlingen. Här redovisas en 
sammanfattning av den slutsats som dragits och som presenteras på sidan 17 i Structors PM. 
 De risker som har identifierats är:  
.  Risker kopplade till eventuellt intrång i riksintressets markanspråk eller påverkansområde, 
vilket omfattar avsteg från riktlinje avseende skyddsavstånd. 
.  Risker för påverkan på Arlandabanan i samband med byggskedet. 

Sammantaget bedöms samtliga undersökta projektrisker kunna lösas inom den fortsatta 
detaljplaneprocessen, bland annat i samband med kommande samråd, samt i projekterings- 
och byggskedena. Med möjliga riskreducerande åtgärder bedöms inga projektrisker vara av 
sådan karaktär att de behöver påverka planens genomförbarhet. 

Banområdet görs tillgängligt genom planbestämmelsen att en räddningsväg, med servitutsrätt 
för AIAB, ska anläggas utmed byggnadens fasad. 

Utrymning ska av säkerhetsskäl kunna ske från byggnadens alla fyra sidor. Två 6 meter breda 
räddningsvägar anläggs längs byggnadens långsidor, en parallellt med Norrsundavägen och 
en parallellt med Arlandabanan. 

Ventilationsanläggningen ska anordnas så att friskluft tas in från väster och frånluft ska riktas 
mot öster, det håll där Arlandabanan och E4 ligger.   

Säkerhet vid väg.   
Norrsundavägen avskiljs från fastigheten genom stödmur och befintligt berg i dagen. Utmed 
byggnaden anläggs en räddningsväg i nivå med entréplanets golvnivå. Norrsundavägen 
kommer därmed i sin helhet att utmed den byggnadsdel som inrymmer vattenlandet att ligga 1 
till 2 meter under entréplanet och vara skild från fastigheten med stödmur av betong.  Genom 

denna åtgärd minskas risken för 
påkörning av byggnaden. Avståndet 
från planerad byggnad till vägkant är 
ca 13 m. 

Utsläpp av gaser mm. Intag av 
friskluft sker från väster men den 
lägsta nivån för intagen ligger mer än 
20 meter över vägen. Luftintag och 
fläktar ska kunna stängas vid fara.  
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Farligt gods 
Varken Norrsundavägen eller Arlandabanan medför risker för transport av farligt gods. 
Norrsundavägen är inte upptagen i någon klassning av vikt för transport av farligt gods. 
Arlandabanan trafikeras inte av godståg.  

E4 utgör en nationellt viktig väg för godstransporter. Avståndet mellan E4 och den 
bebyggelse, vattenland med kontor är lika det som prövats i den angränsande detaljplanen där 
byggrätt för hotell med en höjd av 50 meter har fastställts. Avståndet till E 4 uppgår till ca 
120 meter vilket är tillräckligt säkerhetsavstånd. Vid ev. utsläpp av farliga gaser ska 
ventilationssystemet kunna stängas. 

Flyg 
Föreslagen högsta höjd på byggnaden inom planområdet är väsentligt lägre än den som 
fastställts i den angränsande detaljplanen för hotell. Högsta byggnadshöjd för den mindre del 
av byggnaden som utgör kontor är 35 meter och för den långa hallbyggnaden som inrymmer 
vattenland är den högsta våningshöjden begränsad till 25 meter. 

Den befintliga kommunikationsmasten föreslås i planförslaget att flyttas 250 meter mot norr. 
När ny mast ska uppföras ska samtidigt teknik och räckvidd anpassas till nya krav. I detta fall 
ska den nya höjden ca 48 meter prövas vid bygglov och anmälan till Swedavia Radioråd, 
Arlanda Airport. Mastens höjd är lägre än den våningshöjd för hotell som prövats i detaljplan 
i december 2010. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Vatten och avlopp finns utbyggt inom angränsande fastigheter. För att fastställa behov, 
anslutningsavgifter mm måste mer omfattande konsultinsatser göras inom skedet 
systemhandlingar för att kunna presentera byggnadernas samlade behov av vatten och avlopp. 
Innan detaljplanens näste skede, upprättande av granskningshandling måste samråd ske med 
Sigtuna kommun, grundade på kunskap om anslutningskapacitet och förbrukning. I VA-
utredning år 2008 utförd av Bjärking och som också innefattade det aktuella planområdet 
noterades att hotellbyggnad högre än 20 meter erfordrar intern tryckstegringsstation. 
Vattenlandets vattenrutschbanor har egen vattencirkulation med reningsanläggning och små 
landningsbassänger. Vid program-projektering av vattenlandets vattenanläggning kommer 
besöksmålets behov av vatten- och avloppslösningar att närmare utredas.  

Vattenskyddsområde 
Planområdet omfattas inte av fastställt vattenskyddsområde men gränsar i öster till den yttre 
skyddszonen enligt vattenskyddsföreskrifter Ströms gård. 

Oavsett detta kommer inga utsläpp av förorenat vatten att ske från byggnad eller anläggning 
inom förslaget till detaljplan. Entrégator i marknivå anläggs gemensamt med hotellets 
transportvägar. Dagvatten från dessa entrégator omhändertas således enligt den angränsande 
detaljplanens bestämmelser. Det finns inga andra körvägar för trafik inom det planområde 
som är föremål för samråd. Byggnadens parkeringsbehov tillgodoses samordnat med hotellets 
i en större källarparkering. Eventuellt förorenat vatten som kan uppkomma vid oljespill från 
bilar etc. i källarplanet leds till golvbrunnar med oljeavskiljare. 
Regnvatten från ny byggnad enligt förslaget till detaljplan är rent och inga byggnadsmaterial 
ska användas på tak och i stuprör som kan förorena detta vatten. Takytor föreslås för övrigt att 



33 

bli täckta med sedumväxter. Motivet till detta är enbart att på så sätt fördröja regnvattenflödet 
som ska ledas till infiltrationsdamm inom planområdet.  

Dagvatten 
Dagvattenutredning har utförts av Structor AB 2020-04-09. I utredningen redovisas 
dagvattenberäkningar, förslag till dagvattenhantering, hur föroreningar ska omhändertas och 
översvämningsrisker minimeras så att nedströms liggande områden inte påverkas.  

Enligt Sigtuna kommuns krav får flödet ut från området inte öka vid dimensionerande regn, 
vilket i detta fall är ett 20-årsregn med klimatfaktor. Utöver kravet för dimensionerande regn, 
behöver även översvämningsytor anläggas inom området för att jämna ut flöden i samband 
med skyfall. Anledningen till detta är att detaljplanens genomförande inte får försvåra för 
skyfallshanteringen inom nedströms belägna områden som i detta fall är den samhällsviktiga 
Arlandabanan och Trafikplats Rosersberg. Vidare måste dagvatten som avleds till recipient 
vara så rent att det inte ger negativ påverkan på levande organismer och får inte medföra att 
gällande miljökvalitetsnormer för vattenkvaliteten i stadens sjöar, havsvikar och vattendrag 
inte kan följas. Följande systemlösning föreslås för dagvattnet: 

Området öster om Norrsundavägen: Dagvatten från den nya byggnaden som inrymmer 
vattenlandet föreslås ledas mot en våt damm inom detaljplaneområdet, med möjlighet att 
brädda över i en torrdamm. Torrdammen fungerar även som översvämningsyta vid skyfall. 
Om gröna tak anordnas med tex sedumväxlighet kan dammen volym minskas med ca 60%. 
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Området vid Harald Almgrens väg:  Dagvatten från det nya parkeringsområdet föreslås renas 
och fördröjas i nedsänkta planteringsytor som anläggs med en ytlig fördröjnings-
/översvämningszon. 

För att fördröja ett 20-årsflöde ner till motsvarande befintlig situation behövs en total 
fördröjningsvolym på 445 m3 för hela området, varav 108 m3 är för den nya parkeringen vid 
Harald Almgrens väg. Om dagvattenanläggningar anläggs i enlighet med denna utredning 
kommer inte detaljplanen att påverka nedströms belägna områden. Detta gäller både utflöden 
vid dimensionerande regn och vid skyfall då fördröjning kan ske inom planområdet för regn 
upp till ett 100-årsregn (jämfört med befintlig situation). 

De föreslagna dagvattenanläggningarna har förutom kapacitet att fördröja även goda 
förutsättningar att rena dagvattnet för att inte försvåra förutsättningen att nå MKN i aktuella 
recipienter Fysingen och Verkaån. Vissa modellerade ämnen beräknas öka till följd av 
detaljplanens genomförande även efter rening, vilket inte är förvånande när naturmark 
exploateras. Genom att anpassa dagvattenanläggningarna; både i val av lösning, dess 
utformning samt drift och skötseln av anläggningarna kan troligen den årliga 
föroreningsbelastningen minska mer än vad beräkningsresultaten visar.  
Att välja växter med ett lågt gödslingsbehov, utöka våtmarkszoner, öka längd:bredd-
förhållandet i dammen och undvika gödsling är allt exempel på åtgärder som kan bidra till att 
öka reningseffekten i dagvattenanläggningar och därmed minska föroreningsbelastningen i 
recipienten. 
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Enligt Idéprogram för ny byggnad föreslås att taken på samtliga byggnadskroppar ska bli 
täckta med sedumväxter i avsikt att minska utflödet av regnvatten och öka det gröna bidraget 
till miljön. Slutlig ställning till utformning av markytor, dagvattenanläggning och tak kommer 
att ske i anslutning till efterföljande projektering. Den dagvattenutredning som redovisas i 
detaljplanen är en utredning som redovisar ”bruttokrav”. 

Sigtuna kommuns dagvattenpolicy har varit tongivande vid framtagandet av systemlösningen 
för dagvattenhanteringen inom detaljplan Vattenland Rosersberg. Nedan följer en kort 
redogörelse för hur denna dagvattenutredning behandlat och anpassat åtgärdsförslagen för att 
dagvattenpolicyn kan efterlevas.  

Minska konsekvenserna vid översvämning  
Vid dimensionering av dagvattenanläggningarna inom planområdet är utgångspunkten att inte 
försvåra skyfallshanteringen för uppströms och nedströms belägna områden. För att lyckas 
med detta har dagvattenanläggningarna dimensionerats för att kunna fördröja dagvatten från 
planområdet till motsvarande befintlig situations skyfallsflöde. Vidare ska befintliga 
sekundära avrinningsvägar som avvattnar områden uppströms bevaras så långt det är möjligt 
alternativt ledas om med bibehållen funktion och kapacitet.  

Bevara en naturlig vattenbalans  
Inom planområdet finns goda möjligheter till infiltration av dagvatten. För att kunna bidra till 
en bevarad vattenbalans föreslås dagvattenanläggningarna anläggs genomsläppliga i så stor 
utsträckning som möjligt för att möjliggöra infiltration och grundvattenbildning.  
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Minska mängden föroreningar  
Den förändrade markanvändningen som planens genomförande innebär resulterar i att 
föroreningsbelastningen från vissa ämnen kommer att öka. För att minska denna belastning 
och inte försvåra förutsättningen att nå MKN har val av dagvattenanläggningar gjorts utifrån 
reningsbehov och teoretisk reningseffekt. I dagvattenutredningen ges förslag på åtgärder 
som skulle kunna bidra till en ökad reningseffekt jämfört med den teoretiska, både avseende 
anläggningarnas utformning och skötsel.  

Utjämna dagvattenflöden  
Utöver Sigtuna kommuns dagvattenpolicy framgår det i kravspecifikationen för 
dagvattenutredningar att flödena från planområdet inte får öka efter exploatering jämfört med 
befintlig situation. För att detaljplanens ska ges rätt förutsättningar att uppfylla kommunens 
krav har dagvattenanläggningarna dimensionerats för lokal fördröjning av dagvattenflöden för 
regn med återkomsttid 20 år.  

Berika bebyggelsemiljön  
Samtliga åtgärdsförslag i dagvattenutredningen är öppna gröna lösningar som kan bidra till att 
skapa en vacker miljö samtidigt som de kan gynna biologisk mångfald. 

I dagvattenutredningen19redovisas även hur eventuell förekomst av naturligt arsenik i berg 
mm ska behandlas. (Frågan har beskrivits även på sid 25. Potentiellt förorenade områden.) 
Structors rekommendation är att mark, grundvatten och berg undersöks med avseende på 
arsenikförekomst inom nu aktuellt planområde.  
Syftet med undersökningen är att klarlägga: 
• åtgärdsbehov avseende överskottsmassor (fyllning).
• åtgärdsbehov avseende kvarlämnade massor (fyllning).
• skyddsbehov mot spridning av eventuellt förorenat grundvatten till omgivningen via
eventuellt ökad infiltration av regnvatten/dagvatten.
• möjlighet till återanvändning av bergmassor, det vill säga är massorna ett avfall eller en
resurs med avseende på arsenikinnehåll.

Provtagning innebär analys av totalhalt avseende arsenik och laktest (L/S2, L/S10) för att 
bedöma urlakningsegenskaper avseende arsenik inför jämförelse med riktvärden för mindre 
än ringa risk (kriterium för fri återanvändning). Grundvatten provtas inom och nedströms 
aktuellt planområde för att bedöma risk för spridning och påverkan på nedströms 
vattenförekomster, och därmed belysa/undvika miljöskada och eventuellt ansvar för detta. 

Erfarenheten från utbyggnaden av Rosersbergs trafikplats20 talar för att provtagning av massor 
får göras ”kontinuerligt” och att en väsentlig del av massorna torde vara möjliga att klassas 
för att godkännas för mindre känslig markanvändning. Just denna användning av 
schaktmassor är aktuellt inom det aktuella planförslaget som inte möjliggör bostäder etc. 

Fjärrvärme 
Planområdet kan anslutas till fjärrvärme då tillräcklig kapacitet och utbyggda ledningar finns i 
närområdet. En preliminär kostnad för fjärrvärmeanslutning av vattenlandet och kontoret har 

19 Dagvattenutredning Vattenland Rosersberg, Structor 2020-04-09 
20 Sid 23 Potentiellt förorenat område. 
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inhämtats från Xenergi. Anslutning till fjärrvärmenätet ska samordnas med den hotellbyggnad 
som ska uppföras inom det angränsande planområdet. 

El 
Planområdet ligger i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och arbetsområde som även är 
under fortsatt utbyggnad. När ytterligare projektering har utförts inom systemhandlingsskedet 
och innan granskningshandling upprättas ska samråd att ske med el-leverantören för att 
fastställa anslutningsbehov och kostnad. 

Avfall 
Avfall inom planområdet ska sorteras och omhändertas av Sigtuna Vatten & Renhållning AB. 

Anslutande projekt 
Planområdet ligger i direkt anslutning till område med gällande detaljplan 276, med rättighet 
att uppföra hotellbyggnad. Hotellet har beviljats positivt förhandsbesked i beslut av Bygg- 
och trafiknämnden 2018-12-11 § 147. Det är nu också klarlagt att hotellet kommer att ingå i 
hotellkedjan AC Hotels by Marriott vilket innebär att ett högkvalitativt hotell etableras i 
Rosersberg.  

Den tillkommande anläggningen som prövas i detta planförslag, är ett besöksmål av stort 
regionalt intresse. Byggnaden innehåller ett vattenland, vilket är en stor hallbyggnad med ett 
trettiotal vattenrutschbanor. Byggnaden innehåller också kontorsarbetsplatser. I de inledande 
idé- och programarbetena som slutfördes under år 2019, samordnades projektet med den 
hotellbyggnad som ska uppföras med stöd av den angränsande detaljplanen från år 2010.  
I planbeskrivningen gällande det nu aktuella planförslaget är det viktigt att beskriva det 
projekt planförslaget avser att möjliggöra och dess konsekvenser. Det är utifrån denna 
redovisning som planförslaget ska prövas.  
Men vi beskriver också i handlingarna, tydligt särredovisat, hur planförslagets byggnad med 
vattenland och kontor samordnas med hotellbyggnaden. Flera exempel lämnas på 
konsekvenser och lösningar där de två projekten, hotellet och besöksmålet, samordnat har 
utretts och beskrivits. Det slutliga målet med investeringen är att i Rosersberg skapa en 
anläggning med ett kvalitetshotell sammanlänkat med vattenlandet och kontor. 
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Konsekvenser 

Barnkonsekvenser 
Etablering av ett besöksmål, vattenland innebär en positiv förbättring för barn inte bara lokalt 
i Sigtuna kommun och närliggande Rosersbergs villastad. Det ökar även utbudet av aktiviteter 
för barn i hela regionen, där rörelse och fysisk aktivitet står i centrum. Det saknas 
motsvarande aktivitetscentrum i hela Stockholmsregionen.  

Placeringen i Rosersberg, på gångavstånd från pendeltågsstationen i Rosersberg är ur 
klimatsynpunkt positiv. Kollektivtrafiken som stannar vid stationen har en mycket hög 
turtäthet, vilket innebär att barnens möjligheter att komma till vattenlandet från hela 
Stockholmsregionen med kollektivtrafiken är goda.  

Från pendeltågsstationen i Rosersberg finns två alternativa gång- och cykelvägar till 
vattenlandet. En väg är att från stationen gå via Rosersbergsvägen fram till det regionala 
gång- och cykelstråket utmed Norrsundavägen. Denna sträcka är ett något längre vägval än att 
från stationen gå via Rosersbergsvägen, sedan Nyborgsvägen. Denna väg är för övrigt 
identisk med en av de vägar som barn och föräldrar använder för att ta sig till förskola, skola 
och sporthallar vid Rosersbergs idrottsområde. Från Nyborgsvägen går man genom 
idrottsområdet för att komma ut på gc-vägen utmed Harald Almgrens väg, fram till 
cirkulationsplatsen. Här finns ett övergångsställe skyltat, påbjuden gång- och cykelbana.  
Hastigheten på Norrsundavägen är begränsad till 60 km/h. Vid övergångsstället och 
cirkulationsplatsen sänks fordonens hastighet ytterligare då fordonsförare har väjningsplikt 
mot gående och fordon inne i cirkulationen. Det betyder att fordon på Norrsundavägen måste 
stanna när en gående eller en person som leder en cykel ska passera vägen.   

Det som ytterligare ökar tryggheten vid övergångsstället är att vattenlandets öppettider inte 
sammanfaller med högtrafiken. Enligt utförd trafikstudie21 kan vi anta att timtrafiken på 
Norrsundavägen minskar från ca 2500 f/h vid högtrafik 7 – 9 till färre än  
350 f/h mellan kl 10 – 21, den tid vattenlandet är öppet.  

21 PM Trafik, Rosersberg vattenland 2020-03-20 Trafikdata år 2018. I prognos 2045 är motsvarande trafikmängd färre än 520 f/h. 



39 

De barn som kommer till vattenlandet kan antas komma 
i sällskap med vuxna om de är i förskoleålder eller går i 
årskurs 1-3. Det betyder att barn först i åldern 11-12 år 
kan antas resa ensamma med pendeltåg. Tillgänglig 
forskning (Sandel 1960-talet) visar att barn i 11-12 
årsåldern på egen hand kan klara sig i komplicerade 
trafikmiljöer. Övergångsstället vid cirkulationsplatsen 
kan anses vara mindre komplicerad då övergångsstället 
är uppdelat med mittrefug och då fordonens hastighet är 
väsentligt lägre än skyltad hastighet när de närmar sig 
övergångsstället och cirkulationsplatsen. Fordonsförare 
har således dubbel väjningsplikt i detta område. 

Figur 30 Gångvägen från 
pendeltågsstationen till besöksmålet är ca 
1400 meter. 

Samtal kommer under det fortsatta planarbetet att föras med trafikhuvudmannen. Samtalen 
kan gälla turtäthet, trafiklinjer och hållplatslägen samt att närmare informera 
trafikhuvudmannen om besöksmålet och det transportbehov detta kan generera. 
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Genomförandebeskrivning 

Tidsplan 
Samråd  Q2 2020 
Granskning  Q3 2020 
Antagande  Q4 2020 

Ansvarsfördelning / Huvudmannaskap 
Enskilt huvudmannaskap gäller inom planområdet för utbyggnad av parkering och besöksmål 
vattenland med kontor.  

Avtal 

Ledningsägare inom planområdet 
En separat ledningskarta har upprättats med uppgifter från Ledningskollen. Av denna framgår 
att det finns ledningar inom planområdet där rättigheter för ledningsägarna att behålla 
ledningar i redovisade sträckningar inte har framgått av den förrättningskarta som upprättades 
när fastigheten Vallstanäs 2:344 bildades i maj månad 2018.  
Samtliga ledningsägare ska kontaktas i det fortsatta planarbetet för att träffa avtal och besluta 
om hur ledningar ska flyttas för att de inte ska hindra detaljplanens genomförande.  
Ledningar med kända servitut har beaktats i planen. 

Vattenfall.  Vattenfall har ledningar inom planområdet på karta benämnda VF 1-4.  
Ledning VF 1 kan vara i konflikt med föreslaget nytt läge för kommunikationsmast, 
E-område. Ledningen bör på en kortare sträcka flyttas något tiotal meter åt öster för att
möjliggöra E-området.
Ledning VF 2 är en trolig matarledning för Telenors kommunikationsmast. När
kommunikationsmasten flyttas till det föreslagna E-området, förutsätts att denna ledning kan
tas bort.
Övriga ledningar bedöms för närvarande inte innebära hinder för att genomföra detaljplanen.
Fördjupade samtal med ledningsägarna ska ske under det fortsatta planarbetet då det saknas
kända rättigheter att hålla dessa ledningar.
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Norvatten kommunalförbund.   Norvatten har en huvudvattenledning dim. 600 mm inom 
planområdet. Denna ledning har stöd i ledningsrätt och har i planförslaget redovisats inom ett 
U-område.

Sigtuna Vatten och Renhållning AB.   Sigtuna Vatten och Renhållning har ledningar inom 
planområdet på karta benämnda SVA 1-3.  
Ledningarna SVA 1 är renvattenledning. Ledningen har tidigare inte redovisats på 
förrättningskartan från 2018. Möjligen saknas ledningsrätt eller servitut. Ledningen utgör 
inget hinder för den byggrätt som planen medger.  
Ledningen SVA 2 är dagvattenledning. Ledningen har tidigare inte redovisats på 
förrättningskartan från 2018. Möjligen saknas ledningsrätt eller servitut. Ledningen utgör 
inget hinder för den byggrätt som planen medger. 
Ledning SVA 3 berör inte planområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 
Fastighetsreglering.  Förvärv från Vallstanäs 2:17 av ca 1 600 kvm utmed Norrsundavägen 
föreslås att läggas till Vallstanäs 2:344. Fastighetsägaren är vidtalad och har i samtal prel. 
uttalat att denne inte ser något direkt hinder mot förslaget. 

Fastighetsreglering.  Förvärv alternativt arrende av 6 650 kvm från fastigheten Rosersberg 
10:203 för att anlägga markparkering. Fastighetsägaren är vidtalad. 
Förvärv av ca 100 kvm från fastigheten Rosersberg 10:203 för att justera fastighetsgränsen 
utmed Norrsundavägen. Fastighetsägaren är vidtalad. 

Servitut.  Trafikverket / A-trains teknikbod vid Arlandabanan ska tryggas genom servitut på 
föreslagen räddningsväg utmed Vattenlandets östra fasad. 

Servitut.  Telemast med teknikbodar ägda av TeleNor 
föreslås få ny placering inom E1 område. Nytt servitut 
ska tillkomma. Förhandlingar har påbörjats och TeleNor 
motsätter sig principiellt inte en flytt. Företaget har 
lämnat en redogörelse för tidsplan och ersättning.  
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Gemensamhetsanläggning.  Lokalgatan som förbinder fastigheten Vallstanäs 2:344 med 
cirkulationsplatsen på Norrsundavägen är en gemensamhetsanläggning Vallstanäs ga:1, med 
Vallstanäs 2:343 och 3:344 som deltagande fastigheter. Kostnaden för utförande drift ska 
fördelas mellan deltagande fastigheter.  

Tredimensionell fastighetsbildning.  Inom planområdet tillkommer en byggnad med 
Vattenland och Kontor. Exploateringen kommer att samordnas med utbyggnad av det Hotell 
som ska uppföras inom det angränsande planområdet. Källargaraget är ett tydligt exempel på 
en anläggning som kan utnyttjas effektivt om tredimensionell fastighetsbildning genomförs. 
Vissa funktioner som hör till verksamheten vattenland t.ex. omklädningsrum, spa-avdelning 
m.m. ligger i kontorsbyggnaden. Det kan också aktualiseras att vissa funktioner i
hotellprojektet funktions- och förvaltningsmässigt ska kopplas till den föreslagna byggnaden
med kontor och vattenland. Även dessa förhållanden aktualiserar behovet av tredimensionell
fastighetsbildning för att finansierings- och förvaltningsmässigt skilja verksamheten hotell
från verksamheterna besöksmålet vattenland och kontor. Samråd med lantmäteriet kring dessa
frågor ska inledas under det fortsatta planarbetet.
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Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Planen upprättas med grund i planavtal som reglerar exploatörens ekonomiska ansvar för 
planarbetet och de utredningar detta medför. 
Exploatören bekostar för alla anslutningsavgifter enligt gällande taxor. 
Exploatören bekostar förrättningskostnader och ändringar av de på fastigheten gällande 
servitut. 
Planens genomförande antas utöver vad som nämnts inte belasta Sigtuna kommuns ekonomi. 

Inlösen, ersättningar 
Frågan om inlösen och ersättningar ska klarläggas under det fortsatta planarbetet i samverkan 
med berörda parter. 

Tekniska frågor 
Tekniska utredningar 
Frågan om vilka tekniska utredningar som erfordras i skedet när detaljplan upprättas ska 
utredas under samrådsskedet. Det kan noteras att många underlag vad gäller byggnaden inte 
kan tillhandahållas innan projekteringen påbörjas och systemhandlingar upprättas.  
Vid ansökan om bygglov och anslutningsavtal mm föreligger relevant underlag.  

Dokumentation och kontroll 
Behovet dokumentation och kontroll får utredas under samrådsskedet. 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Genomförandetiden slutar 15 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

Medverkande i projektet 
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Sigtuna kommun
Lindberg & Westelius Architects  

Hans Lindberg 

Johan Sandström 
Felix Staffanson 
Emma Lindgren   
Mattias Westelius
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