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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är att möjliggöra en stadsförnyelse av Sätuna torg. Detaljplanen möjliggör 

två nya bostadskvarter med centrumfunktioner i gatuplan. 

Platsen ska utvecklas genom en identitetsskapande gestaltning som förenar funktionella 

krav med arkitektoniska kvalitéer. Gestaltningen skapar möjligheter för en trygg och 

levande stadsmiljö med ett torg som mötesplats. 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLEN I MILJÖBALKEN 

Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses i 

planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas. 

HISTORIA 

Namnet Sätuna kommer av den gård som en gång odlade markerna vid torget och runt 

omkring. Gården hade sina rötter ner i järnåldern. Sätuna består av två namnled, dels 

Sä- som betyder sjö och dels -tuna som brukar betyda inhägnad eller till och med befäst 

gård. Efter beslutet om den internationella flygplatsen Arlanda på 1950-talet började ett 

samhälle att växa fram. Det skulle bli en flygplatsstad som skulle växa fram med 

järnvägsstationen som stadskärnan. Sätuna torg var tidigt planerat som ett centrum för 

butiker och service.  

År 1954 bildades det kommunala bostadsbolaget AB Märstabostäder som senare blev 

dagens AB Sigtunahem. Företaget byggde bostäder bland annat vid Södergatan 4–8 och 

Diagonalen 1–5. Sedan de första verksamheterna etablerade sig i området har Sätuna 

torg varit en levande mötesplats med såväl butiker som restauranger och service. 

 

Generalstabskarta från 1867.   
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PLANDATA 

 

Planområdet markerat med rödstreckad linje.  

Planområdets läge och areal 

Planområdet är centralt beläget vid Märsta station. Området avgränsas av Västra 

Bangatan, Stationsgatan och Södergatan. Planområdet är cirka 1 hektar.  

Markägoförhållanden 

Marken inom och i anslutning till planområdets ägs av AB Sigtunahem och Sigtuna 

kommun.  

 

Planförfarande  
Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL 

(2010:900).  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplanering 

Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige 2014 är 

planområdet lokaliserat inom kategorin Bebyggelseutveckling inom och i anslutning till 

tätort. I dessa områden ser kommunen möjlighet för tätorterna att utvecklas framöver 

både inom och i anslutning till tätorterna.  

Avsikten är att ny bebyggelse och fysiska miljöer i övrigt ska ta hänsyn till och anpassas 

till befintlig bebyggelse, omgivande miljöer och platsens geografiska och topografiska 

förutsättningar. Det som förändras eller som byggs nytt ska ta hänsyn till 
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stadens/platsens kulturhistoria, dess skala, form och färg. Den huvudsakliga 

inriktningen för bebyggelseutveckling är komplettering och förtätning. Detta möjliggör 

bättre förutsättningar för bostäder, arbetsplatser, handel och service i en levande 

stadsmiljö. Flerbostadshus ska i lämpliga lägen ha verksamheter i bottenvåningen. Inom 

tätorterna ska det finnas bra möjligheter att i första hand gå och cykla och vid längre 

resor resa kollektivt. 

I övrigt ska bostadsbyggande och icke störande verksamheter prioriteras vid 

bebyggelseutveckling kring kollektivtrafiknoder såsom Märsta station.  

RUFS  

Planområdet ligger i utkanten av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Arlanda-

Märsta pekas ut som en av regionens åtta yttre regionala stadskärnor och utvecklingen 

ska fokusera på att sammanlänka Arlanda och Märsta. Regionala stadskärnor utgör 

attraktiva platser som kan avlasta Stockholms centrum, motverka att bostäder och 

verksamheter sprids ut och ge bra tillgänglighet genom god kollektivtrafik och 

infrastruktur. 

Riksintressen 

Detaljplanen ligger inom riksintresset för totalförsvaret – influensområde luftrum samt 

influensområde för väderradar i enlighet med 3 kapitlet 9 § MB. Inom influensområden 

behöver försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller andra åtgärder inte 

innebär risk för påtaglig skada på riksintressen eller område av betydelse för 

totalförsvarets militära del. Plan-, lov- och tillståndsärenden inom dessa områden 

behöver därför samrådas med försvarsmakten.  

Planen ligger även inom riksintresset för kommunikationer – hinderfritt område Arlanda 

i enlighet med 3 kapitlet 8 § MB. I anslutning till respektive start- och landningsbana 

finns sektorer, så kallade hinderstegar, inom vilka hinder över en viss höjd ej får 

förekomma. Inom planområdet beräknas den hindersfria höjden vara +86.88 enligt 

Länsstyrelsens geografiska informationssystem.  

Riksintresset för kommunikationer – Järnväg (3 kap. 8 §) påverkar planområdet från 

öster.  

Planen ligger i anslutning till Riksintresset för Totalförsvaret – FM Stoppområde höga 

objekt väderradar i enlighet med 3 kapitlet 9 §. Område inom vilket restriktioner för 

höga objekt (vindkraftverk, master, torn, skorstenar, höga byggnader etc.) föreligger. 

Som höga objekt räknas objekt högre än 45 m inom samlad bebyggelse. Områden med 

restriktioner för höga byggnader/objekt ska samrådas med Försvarsmakten.  

Planen omfattar bebyggelse som är högre än 20 meter vilket medför att samråd alltid 

ska ske med både Luftfartsverket (LFV) och Swedavia. LFV är sakägare med anledning 

av att de äger egen CNS-utrustning för flygtrafiktjänster inom civil och militär luftfart 

och Swedavia är ansvariga för den fysiska luftfarten kring flygplatsen i övrigt samt har 

också CNS-utrustning. Om LFV eller Swedavia tror att CNS-utrustningen kan påverka 

CNS-utrustning eller luftfarten kan en flyghinderanalys krävas. En flyghinderanmälan 

ska nämligen göras till Försvarsmakten senast 4 veckor före byggstart när det finns 

bygglov eller miljötillstånd. 
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Gällande detaljplaner  

 

Gällande detaljplaner 

 

För området gäller i dagsläget följande planer: detaljplan nr 95 för Västra Bangatans 

förlängning norrut, detaljplan nr 19 för Märsta stationssamhälle, detaljplan nr 121 

Sätuna matmarknad samt detaljplan nr 171 för Stationsgatan.  

Befintliga planer omfattar bostadsbebyggelse, handel, torg och trafiken i och omkring 

planområdet för Sätuna torg.  

Kommunala beslut  

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-23 att ge Bygg- och trafiknämnden i uppdrag att 

utarbeta förslag till detaljplan för bostadshus och utveckling av området runt Sätuna 

torg för fastigheten Sätuna 3:179 m.fl.    

MILJÖBEDÖMNING  

Utifrån genomförd behovsbedömning anser Stadsbyggnadskontoret att den föreslagna 

exploateringen, enligt kriterier i MKB-förordningen och enligt PBL, inte kan anses 

utgöra en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte någon fortsatt 

miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § 

(1998:808) MB, att upprättas. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR, BEBYGGELSEOMRÅDE 
OCH BEBYGGELSESTRUKTUR  

Området idag 

Översiktsvy av området idag.  

 

Området ligger i direktanslutning till Märsta station, förändringar i detta läge har stor 

strategiskt betydelse. 

Dagens bebyggelse är från 60-talet. Det finns en byggnad för daglighandel. Övriga 

byggnader är flerfamiljshus i 3-4 våningar med centrumfunktioner i bottenplan. I 

området finns även ett torg. Inom området finns ett diagonalt gångstråk och stora 

parkeringsytor. Befintlig bebyggelse skapar otydliga stads- och gaturum som upplevs 

otrygga. 

 

Planerad bebyggelse

  
Översiktsillustration 
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Det planerade förslaget har fokuserat på till livet mellan husen. Genom en tydlig 

kvartersstruktur och åtskillnader mellan det offentliga och privata skapas tydliga och 

trygga stads- och gaturum. Förslaget tar vara på platsens befintliga värden och bidrar till 

att stärka och knyta samman det lokala vardagslivet, historien och stadslandskapet. 

Genom en förtätning av byggnationen skapas en mer effektiv markanvändning. Den nya 

gestaltningen tillåts att synas och blir vår tids bidrag till kvalitativ och varierad 

stadsmiljö. 

 

Illustrationsbilder planerad bebyggelse 

  
Vy från stationen 

 

  

 

Vy från Stationsgatan 
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Sektioner utmed gatorna kring området. 
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Bostäder 

Illustrationsplan, två kvarter med uppbyggda gårdar 

 

I det aktuella planområdet finns bostäder uppförda kring år 1959 som idag är i dåligt 

skick. Byggnaderna är i huvudsak tre till fyra våningar och fasaderna består av tegel och 

puts. Upplåtelseformen är hyresrätter. Nuvarande hyresgäster har erbjudits att flytta till 

andra närliggande lägenheter i Sigtunahems bostadsbestånd. Samtidigt erbjuds 

nuvarande hyresgäster förtur till återflytt när området är utvecklat.  

Föreslagen ny bebyggelse består av två nya bostadskvarter med centrumfunktioner i 

gatuplan. Mellan kvarteren bildas ett torg. Bostäderna får privata gårdar uppbyggda från 

gatunivån. Förslaget möjliggör cirka 200 lägenheter med varierande lägenhetsstorlek 

och upplåtelseformer.  

Noder och stråk  

I och i anslutning till planområdet går det att utskilja tre viktiga platser, det aktuella 

Sätuna torg, busstationen och Märsta station. Platserna har i sig olika primära funktioner 

där samordningen mellan dessa platser blir viktig. Stråk och siktlinjer har beaktats för 

att sammankoppla de offentliga platserna till en strategisk och tydlig nod.  God 

samordning kommer leda till synergieffekter för området i sin helhet. 

Service och handel  

Vid Sätuna torg finns idag ett grundläggande utbud av handel och service.  Det finns 

bland annat en mindre matbutik, blomsterbutik, restauranger, mäklare och tandläkare.  

Handel och serviceutbudet skapar tillsammans med stationen en plats med folkliv både 

dag- och kvällstid. Vid genomförandet av planen skapas förutsättningar för ytterligare 

kommersiell service i området. 
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Torg  

Illustrationsplan torg yta 

Idag ligger torget i norrläge och de befintliga uteserveringarna är skuggade. I anslutning 

till torget finns bland annat restauranger samt en Ica butik.  

Den planerade omvandlingen är ett startskott för utvecklingen kring Märsta station. 

Mellan de två planerade kvarten är det centrala torget. Gestaltningen inkludera området 

på andra sidan av Stationsgatan och det framtida resecentrum. Med ett enhetligt golv 

skapas en harmonisk helhet och håller ihop området. 

 

 
Vistelsetorg, illustration Urbio 
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Trådhängd belysning           Väggmålning                         Gröna fasader 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten till området är god med hänsyn till det centrala läget och närheten till 

kollektivtrafiken vid Märsta station.  

 

Inom området råder idag stora marksättningar vilket medför att tillgängligheten är 

försämrad. Ny bebyggelse ska tillgänglighets anpassas mot terrängen exempelvis ska 

entréer ligga i gatunivå och riktas mot det offentliga rummet.  Den ojämna 

markbeläggningen och ränndalar, som utgör hinder för personer i rullstol och med 

rollator, ska bytas ut. Nivåskillnader vid övergångställen ska avfasas. Strategiska 

punkter och stråk såsom busshållplatser, perronger, övergångsställen och upphöjda 

gångpassager över gator, entréer m.m. bör kontrastmarkeras. Markbeläggningen och 

markeringarna ska planeras för att skapa goda förutsättningar för att synsvaga, blinda 

och personer med utvecklingsstörning lättare skall kunna ta sig fram.  

Trygghet 

Området kring Sätuna torg präglas av ett folkliv dygnet runt. Platsen upplevs trots detta 

som osäker i dagsläget. Visionen är att Sätuna torg ska bli en attraktiv och trygg 

mötesplats, detta skapas genom: 

 

 Befolkas med olika människor över större delen av dygnet 

 God överblick 

 Alternativa gångvägar 

 Riklig och strategisk belysning 

 Mångfald av aktiviteter 

 Gatuparkering 

 Sociala bottenvåningar  

 Kommersiell service 

 Balkonger eller fönster mot alla håll 

 Uteserveringar 

 

Värdeskapande element  som stärker gestaltning, kvalité, funktion och identitet: 

 

 Grönska  

 Lekutrustning 

 Konstverk  

 Offentliga möbler och sittmöjligheter.  

 

Kommunen är samverkanspart i BoTryggt 2030 och har arbetat utifrån den i 

planarbetet. 
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Trafikstruktur  

Gatunät 

Gatustrukturen i Märsta har tydliga spår av 60-talets trafikplanering med breda gator 

och stora parkeringsytor. Trafikslagen separerades och biltrafiken koncentrerades till 

större huvudgator för att undvika genomfartstrafik.  Konsekvenserna är en hög 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter inne i områdena, men låg trafiksäkerhet för 

gående och cyklister att färdas längs huvudvägnätet.  

Området angränsar till Västra Bangatan, Stationsgatan och Södergatan som är vägar 

med hög trafikintensitet vilket har beaktas i planeringen. Utmed Västra Bangatan och 

Stationsgatan finns idag en parallell gata till området med parkeringsytor och 

avlastnings ytor för handel.  

 

Viktiga frågor i processen som rör detta stadsförnyelseprojekt är hur strukturerna för 

trafiksystemet ska ordnas. Gatustrukturen utanför planområdet beskrivs vidare längre 

fram i kapitlet anslutande projekt. 

Trafikområde inom planområde 

 

Illustrationsplan Diagonalen 

 

Idag är trafiken ett dominerande inslag i stadsbilden inom området.  För att minska 

trafiken i området samordnas all trafik i området till den interna vägen Diagonalen. Vägen 

förses med gatuparkering och lastplatser för varutransporter, infart till parkeringsgaragen 

sker också via denna väg. Västra Bangata kommer regleras med att endast varutransporter 

tillåtas köra in, all utfart blir förbjuden. 
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Gång- och cykeltrafik 

All biltrafiken koncentrerats till Diagonalen. Då blir området tydligare och tryggare för 

gående och cyklister. Utmed Stationsgatan får det regionala cykelstråket en tydlig 

gestaltning. 

Kollektivtrafik 

Märsta station ligger i direkt anslutning till planområdet och är den stora knutpunkten för 

ortens kollektivtrafik. Härifrån går pendeltåg till Stockholm central och vidare mot 

Södertälje. Pendeltågen har 15-minuterstrafik under dagtid. SJ:s Uppsalapendel mellan 

Uppsala och Stockholm stannar, med 30 minuters trafik, vid Märsta station. Från Märsta 

station utgår regional och lokal busstrafik. Flertalet bussar har Märsta station som start- 

och målpunkt. Vid stationen finns cykelställ under tak och ett nybyggt cykelgarage norr 

om busstationen. 

Parkering  

Befintlig parkeringssituation på Sätuna torg tar stora ytor i anspråk i ett attraktivt och 

strategiskt läge. Det finns även svårtillgängliga parkeringsplatser, handikapparkeringar 

som inte respekteras och informella parkeringsplatser som begränsar tillgängligheten och 

sikten i området. På förmiddagen är det en hög beläggningsgrad på parkeringsplatserna. 

På eftermiddagen är det något lägre. Över 80 % av bilisterna nyttjar endast parkeringen 

under en kortare tid.  

För att ta fram det parkeringstal som används som utgångspunkt i detta projekt har hänsyn 

tagits till lokalområdets karaktär och tillgång till service, kollektivtrafik, cykel- och 

gånginfrastruktur.  Planområdets läge i anslutning till kollektivtrafiknoden Märsta station 

påverkar behovet av bilparkeringar i området.  

Inom ramen för detaljplanearbetet har kommunen valt att använda sig av flexibla 

parkeringstal för att ge byggherren möjlighet att påverka antalet parkeringsplatser som 

ska byggas i samband med exploateringen. Ett parkeringstal anger hur många 

parkeringsplatser för cykel och bil som ska tillhandahållas i samband med 

nybyggnation. Ett flexibelt parkeringstal innebär att antalet parkeringsplatser som ska 

anläggas varierar med den specifika platsens förutsättningar och de mobilitetstjänster 

som genomförs. Antalet parkeringsplatser kan variera då kommunen ger ”rabatt” på 

parkeringstalet om byggherren väljer att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster. 

Uppfyllande av parkeringstalet är vägledande vid detaljplaneläggning och kravställande 

vid bygglovsgivning.  

Under framtagandet av och föreslaget parkeringstal har kommunen utgått från en 

exploatering med bostäder och centrumfunktioner i bottenvåningen. En detaljplan ska 

inte vara mer detaljerad än planens syfte. Denna detaljplan ger utrymme för en 

flexibilitet i användningen och tillåter bostäder och centrumfunktion i hela kvarteret. 

Kommunen kan därför komma att kräva särskilda parkeringsutredningar och revidera 

parkeringstalet i bygglovskedet. Parkering för de boende ska i huvudsak lösas 

parkeringsgarage under bostadsbebyggelsen. Parkering för besökande till 

verksamheterna ska i huvudsak ske på avsatta markparkeringar i området och vid ny 

planerad gatuparkering utmed Stations- och Södergatan.  
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Natur och kultur  

Grönstruktur  

 

Illustration gröna gårdar och sedum tak  

 

I det aktuella området finns det en mindre grönyta idag. Grönytan är begränsad och 

används sällan som en vistelseyta. Däremot sker mycket kommunikationer över grönytan 

på dagtid. På kvällstid upplevs grönområdet som mörkt och osäkert. 

 

I planförslaget skapas inbyggda innergårdar på ett planterbart bjälklag. Detta möjliggör 

gröna innergårdar för de boende i området. I det offentliga rummet skapas plats för 

gröna element i form av träd, planteringar och dagvattenanläggningar. Vissa tak och 

fasader planeras att utföras med växtlighet. 

Kulturvärden  

Diagonalen  

Genom det aktuella planområdet finns en stig omgiven av träd i allé. Stigen är en del i 

ett större stråk benämnt diagonalen. Diagonalen med dess sträckning har funnit sedan 

Märsta var ett litet stations- och industrisamhälle.  Diagonalens karaktärsdrag och 

historia i Märsta har höga kulturvärden. Diagonalens sträckning har ändrats efter tidens 

gång. Redan när det befintliga området runt Sätuna torg byggdes ändrades diagonalens 

dragning. Den nya strukturen beaktar diagonalen även om denna ges en ny dragning.    
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Allén 

Genom området finns en allé. Den aktuella allén består av en dubbel rad med lövträd 

som är planterade utmed en gångväg. Allén är belägen i omedelbar anslutning till 

bebyggelse, och omfattas därför inte av det generella biotopskyddet. 

Immateriella värden  

På torget finns ett minnesmärke som en markering ”mot det meningslösa våldet”. 

Konstnären Bo Asp skapade minnesmärket tillsammans med ett antal lärare och elever 

på Valstaskolan till minne av en populär idrottslärare som 1994 gick bort efter ett 

överfall. Minnesmärket är starkt knutet till Sätuna torg och har därför ett immateriellt 

värde. Minnesmärket planeras därför att bevaras men kan komma att behöva flyttas till 

en annan del av området under planens genomförande.  

Markens beskaffenhet 

Geotekniska förhållanden 

Jorden i området för bebyggelse består generellt av ca 1,0-1,5 meter befintliga 

fyllningsmassor ovanför 1 meter torrskorpefast lera på cirka 4 till 14 meter lera ovan 

friktionsjord och berg.  

Borrstopp har erhållits i fast lagrad jord, på block eller berg cirka 6 -19 meter under 

befintlig markyta där det grundaste borrstoppet erhållits i områdets västra del.  

Hydrogeologiska förhållanden  

Enligt undersökningar som har visat att grundvattnets trycknivå ligger på ca 3 meter 

under markytan vilket ungefärligt överensstämmer med torrskorpans underkant vilket 

torde vara rimligt.  

Sättningsförhållanden  

En sättningsanalys har utförts i den geotekniska undersökningen vid en utvald punkt i 

området. Utifrån effektivspänningsanalys har det konstaterats en pågående sättning i 

leran. Kvarvarande sättningar är utan portrycksspetsar svåra att beräkna men kan dock 

utifrån utförda CRS-försök uppskattas till ca 5 cm.  

Översiktligt kan 10 kPa överlast (1 ton/m2) förväntas ge nya sättningar i 

storleksordningen 6 á 18 cm. Variationen i sättningarnas storlek beror på lerans 

mäktighet, de större sättningarna ska förväntas där leran är som mäktigast. 

Fastigheterna Sätuna 3:178 och 3:179 anses med avseende på områdets små 

nivåvariationer inom och intill aktuellt område som tillfredställande med dagensnivåer. 

Lokala temporära schakter hanteras i projekteringsskede för planerade byggnader. 

Länsstyrelsen och SGI:s kartor stämmer inte överens med vad som faktiskt beskrivs i 

KM:s rapport från 1997 där samtliga områden beräknats ha goda stabilitetsförhållanden 

trots att stabilitetsklass I förekommer. Området bedöms lämpligt för en fortsatt 

markanvändning. 

Grundläggning  

På grund av förekomsten av sättningskänslig lera rekommenderas att grundläggning 

utförs med fribärande golv ovan stödpålar. Pålarna ska dimensioneras för påhängslaster 

till följd av pågående sättningar. Ingen bestämning av pålarnas längder är utförd, pålar 

kan dock förväntas nedtränga minst till djupet av utförda sonderingar d.v.s. 7 -19 meter 

under befintlig markyta.  
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Grundläggning ska utföras frostskadat och med normal dränering. Då mäktiga lager lera 

förekommer i området så är det inte troligt att större mängder markradon förekommer, 

förutsatt således normalradonmark och radonskyddande åtgärder.  

Förorenad mark  

I direkt anslutning till det aktuella planområdet finns ett potentiellt förorenat område 

identifierat. Föroreningskällan är en tidigare kemtvätt som funnits på platsen. Den 

preliminära riskklassen enligt Branschkartläggningen (BKL) är 2 enligt MIFO fas 1.  

Den eventuella tidigare verksamheten kan med stor sannolikhet antas varit småskalig. 

Tvättvätska innehållande klorerade lösningsmedel förbjöds 1995 i Sverige, vilket 

medför att någon tillförsel/spill inte kan ha skett sedan mitten av 1990-talet, det vill säga 

närmare 30 år sedan. Detta innebär att om det skett spill bör förekomst av 

nedbrytningsprodukter ha påvisats vid nu utförd undersökning. Det har inte påvisats 

någon av de analyserade fraktionerna i markens porluft eller i inomhusluft källarplan. 

Vilket stärker den bedömning som har gjorts för den angränsande fastighet Sätuna 

3:179, där det utförts provtagning av grundvatten vid två tillfällen, 2018 och 2019. Vid 

kontrollen 2019 var halten av analyserade klorerade alifater lägre än 

rapporteringsgränsen för analysmetoden. Det bedöms inte miljö eller hälsomässigt 

motiverat att utföra ytterligare utredning. 

Arsenik påvisades i halter högre än MKM vid undersökningen 2018 i två punkter inom 

planområdets nordvästra del. Vid den avgränsande provtagningen 2019 påvisades 

arsenik endast i två punkter, halterna väl lägre än MKM. Dock har PAH påvisats inom 

den nordvästra delen, vilket medför restriktioner i samband med hantering av massor. 

Omhändertagande av jord innehållande av PAH styrs av gränsvärden, enligt NFS 

2004:10 samt klassificeringsgränsen för farligt avfall (Avfall Sverige, 2019). 

För att säkerställa hantering av massor kring 18T02 och 18T03 har ett tvåstegs laktest, 

enligt NFS 2004:10, utförts. Resultatet visar på att uppgrävda massor kan hanteras som 

inert avfall. Detta bör stämmas av med tilltänkt mottagare, då vissa även har krav på 

totalhalter. 

I god tid innan masshantering blir aktuell i samband med planerad byggnation 

rekommenderas att riktlinjer för masshantering tas fram. I riktlinjerna ska bland annat 

framgå vilka kontroller som bör utföras, hur uppgrävda massor ska hanteras och hur 

oförutsedda händelser ska hanteras. 

Asfalt med stenkolstjära som bindemedel slutade att användas i början av 1970-talet, 

varför sannolikheten är liten att befintlig asfalt utgörs av äldre asfalt. Fältanalyserna 

tyder inte heller på detta. Dock har det vid undersökningen 2019 påvisats förhöjda 

halter PAH i jordlagret direkt under asfalten. För att säkerställa asfalten vid rivning av 

asfalt, särskilt inom den nordvästra delen av området, rekommenderas att prover uttas 

för en första analys med indikationsspray. 

Hantering av markföroreningar 

I samband med utbyggnad av allmän plats med rivning, nybyggnation och iordningställande 

av nya ytor kommer del av befintlig fyllningsjord schaktas bort vilket ska hanteras på ett 

miljöriktigt sätt. Inom planområdet finns indikationer på markföroreningar inom ett 

begränsat område inom allmän plats. Se under rubrik Förorenad mark (s. 18). Process och 

provtagning ska ske med utgångspunkt på vad som föreslagits i miljöteknisk mark- och 

grundvattenundersökning. 

I god tid innan utbyggnad och masshantering ska ske, ska en plan för masshantering tas 

fram: Vilka kontroller som ska utföras, anmälan till tillsynsmyndighet, hur uppgrävda 
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massor ska hanteras och hur oförutsedda händelser ska hanteras, för att säkerställa en 

miljösäker process. 

Radon  

Inom området finns, enligt kommunens radonkartering, låga markradonvärden.   

Störningar 

Trafikbuller 

Planområdet utsätts för buller från väg- och spårtrafik samt bussterminalens 

verksamheter. En bullerutredning har tagits fram som redovisar beräknade bullernivåer 

vid bostadshusens fasader. Vid den högst exponerade fasaden mot Västra Bangatan 

beräknas ekvivalenta ljudnivåer nå 67 dB(A) och den mest exponerade fasad mot 

Stationsgatan når den ekvivalenta ljudnivån upp till 64 dB(A). Fasader mot Västra 

Bangatan får maximala ljudnivåer på 89 dB(A). Fasader mot Stationsgatan exponeras 

av 83 dB(A) maximal ljudnivå. Bostäder i föreslagen detaljplan kommer bli exponerade 

för väldigt höga nivåer trafikbuller från Stambanan, Västra Bangatan och Stationsgatan. 

Bostadshus kommer att exponeras för så höga nivåer att bebyggelsen måste anpassas för 

att undvika att hälsorisker uppstår för de boende.  

När bostadshus exponeras av ekvivalenta bullernivåer över 60 dB(A) ska bostäder ha 

genomgående planlösning så att hälften av bostadsrummen har tillgång till en 

ljuddämpad sida som underskrider 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal 

nivå. De avskärmande åtgärder som föreslås i bullerutredningen är två skärmar upp till 

takhöjd som placeras mellan husen ut mot Stationsgatan och Västrabangatan. 

Skärmarna gör stor nytta för att minska bullersituationen på insidan av det kvarteret. 

Plankartan har bestämmelse som medför att lägenheter ska genomföras som 

genomgående. Planbestämmelse finns som ställer krav på avskärmande åtgärd mellan 

huskroppar mot Västra Bangatan och Stationsgatan och att inflyttning av boende inte får 

ske innan skärmar finns. Föreslagen detaljplan bedöms därmed klara kraven i 

förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

I de fall uteplatser ska anordnas i anslutning till bostad kan dessa utgöras av endera 

gemensam innergård, balkonger eller en kombination där av. För bostäder där balkonger 

utgör bostadens enda möjlighet till utevistelse behöver balkonger vetta mot en 

bullerskärmad fasadsida. Om en gemensam bullerskärmad innergård utgör en bostads 

uteplats kan en balkong med sämre ljudmiljö ses som ett komplement. Nivån på 

innergårdar har stora områden med ljudnivåer under 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

respektive 70 dBA maximal nivå. Nivån på gemensamma uteplatser placerade på 

innergårdar kan därmed innehålla riktvärden enligt förordningen om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Även balkonger placerade mot innergårdarna innehåller för flertalet 

fasader riktvärden för uteplats. 

Vibrationer 

I Trafikbullerutredningen har en övergripande bedömning av vibrationerna i området 

genomförts. De översiktliga beräkningarna av vibrationsnivåerna indikerar risk för 

störning. Kompletterande vibrationsmätningar ska utföras. Uppföljning av stomljud och 

vibrationer görs lämpligen på befintliga byggnader eller i byggskedet, då det är från 

byggnadens grundkonstruktion vibrationer sprider sig vidare genom byggnaden. 

I utredningen står det att det rekommenderas uppföljningsmätningar av vibrationsnivåer 

från tågtrafik i bägge kvarter. En sådan vibrationsmätning görs lämpligen med 
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mätutrustning monterad på grundläggningen på befintlig bebyggelse med liknande 

grundläggning som planerad bebyggelse alternativt efter att ny grundläggning har 

byggts direkt på fundament och/eller pålar. Vibrationsriktlinjer på 0,4 mm/s vägd RMS 

ska tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse. Även stomljud bör beaktas. 

Riskfrågor 

I anslutning till planområdet är en järnväg(Ostkustbanan) belägen som transporterar 

farligt gods. På andra sidan järnvägen ligger Becker Industrial Coating AB som både 

klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2:4 och Sevesoverksamhet enligt den lägre 

kravnivån. Arlanda flygplats (även klassad som farlig verksamhet enligt LSO 2:4) är 

belägen drygt 3 km nordost om Sätuna Torg. En bensinstation ligger längs med 

Stationsgatan några hundra meter från den nya bebyggelsen. 

Riksintresset Ostkustbanan 

Ostkustbanan är utpekad av Trafikverket som område av riksintresse för en anläggning 

för kommunikationer. Enligt 3 kap 8 § andra stycket miljöbalken skall områden som är 

av riksintresse för kommunikationer skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 

tillkomsten eller utnyttjande av anläggningarna. I riksintresset ryms behovet av en 

framtida utveckling av Ostkustbanan med ett förändrat influensområde.  

En riskbedömning har gjort där bedömningen görs att riskerna för planområdet är små 

och att planerad bebyggelse kan accepteras ur ett riskperspektiv oavsett vilken 

utredningsalternativ (UA1-UA3) Trafikverket väljer att bygga om järnvägen utifrån. 

Varken Becker Industrial Coatings AB, bensinstationen eller Arlanda flygplats utgör 

riskkällor som sannolikt kan påverka den nya bebyggelsen och dess närområde. 

Tidigare riskanalyser för Becker har visat att riskavståndet från en pölbrand med 

lösningsmedel är ca 30 meter vilket är en god marginal till den nya bebyggelsen.  

Transporter på Vägnätet 

På Västra Bangatan och Stationsgatan transporteras brännbar vätska till och från Becker 

Industrial AB samt till bensinstationen på Stationsgatan, vilket medför att brännbar 

vätska även transporteras på Stationsgatan i mindre utsträckning.   

Den genomförda riskutredningen har utgått från platsspecifik individrisk och 

samhällsrisk. Både individrisken och samhällsrisken hamnar nära det undre 

acceptanskriteriet inom ALARP-området, vilket innebär att risknivån kan anses vara 

acceptabel om riskreducerande åtgärder vidtas.   

Med hänsyn till den framräknade individ- och samhällsrisken i denna handling bedöms 

fem åtgärder vara rimliga att genomföra enligt punktlistan nedan:  

 Fasader, dörrar och fönster mot Västra Bangatan och fasad 40 meter in från 

Västra Bangatan längs med Stationsgatan ska utföras i obrännbart material och 

brandteknisk klass EI 30 

 Kvarter A utformas med ventilation med friskluftsintagen riktade bort från 

järnvägen/Västra Bangatan.  

  Kvarter A ska utformas så att det finns möjlighet att utrymma i riktning från 

järnvägen och Västra Bangatan. Detta gäller även för enskilda lokaler inom en 

byggnad, d.v.s. inga ensidiga lokaler mot järnvägen eller Västra Bangatan 

förutsatt att det inte går att utrymma åt andra hållet via passage via trapphus eller 
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liknande. 

 

 Yta mellan kvarter A och Västra Bangatan ska utformas så att stadigvarande 

vistelse ej uppmuntras (ej uteserveringar eller motsvarande).  

 Västra Bangatan och del av Stationsgatan längs med ny bebyggelse förses med 

kantsten så att ett utsläpp med brännbar vätska ej kan rinna mot den nya 

bebyggelsen. In- och utfarter bedöms dock vara acceptabelt.  

 

Med hänsyn till de beräknade risknivåerna i denna handling bedöms riskbilden för den 

nya bebyggelsen vid Sätuna torg vara acceptabel förutsatt att åtgärderna ovan vidtas.  

 

 

 

Rekommenderade riskreducerande åtgärder  

Om en olycka sker på spåren kommer räddningstjänsten inte kunna vara behjälplig vid 

utrymning av kvarteret A och därför måste utrymning kunna ske på ett säkert sätt utan 

deras hjälp. Förslag är att utrymning sker över gård och ner i ett av de andra 

bostadshusen i kvarter A. Alternativt får det ske via en brandtrappa ner mot torget. TR2- 

trapphus är krav. 

Flyghinder  

Luftfartsverket (LFV) har som huvuduppgift att tillhandahålla en säker, effektiv och 

miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart. LFV ska också inom och 

utom landet tillhandahålla flygtrafiktjänster samt service- och konsulttjänster som är 

knutna till verksamheten.  

LFV har genomfört en flyghinderanalys för det aktuella området. I flyghinderanalysen 

har LFV kontrollerat om hinder berör LFV:s egna utrustning samt om hinder berör 

någon civil flygplats.  
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LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att invända mot planerad etablering. 

LFV skriver i sin skrivelse att byggnadsverk får placeras inom en radie av 100 m från 

de i ansökan angivna koordinaterna utan att analysresultatet förändras.  

I anslutning till bygglovet, före uppförandet av ett högt objekt, ska exploatören enligt 

Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) skicka in en flyghinderanmälan. Anmälan 

skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m 

(45m inom sammanhållen bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Det aktuella planområdet ligger inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Det 

nya området ansluts till det allmänna Va-nätet. 

Inom det planerade området finns befintliga ledningar. Dessa måste flyttas i och med 

exploateringen, (se vidare i genomförande beskrivningen). 

Dagvatten 

ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Sigtunahem tagit fram en dagvattenutredning 

för planområdet Sätuna torg i Märsta inom Sigtuna kommun. 

Recipienten Märstaån har enligt miljökvalitetsnormerna för ytvatten klassificerats till en 

måttlig ekologisk status samt till att ej uppnå god kemisk status.  

 

För flödes- och föroreningsberäkningar har beräkningar gjorts och jämförts med som 

om marken hade varit naturmark. För att inte öka flödena efter exploatering har 

magasinsvolymerna beräknats till 340 m3 för hela planområdet. En förprojektering har 

genomförts av de allmänna ytorna som föreslår lösningar med underjordiskt magasin, 

växtbäddar och skelettjord. Gröna gårdarna och sedumtak beräknas även ge en viss 

fördröjning av flödet.  

 

Förorenings beräkningar visar på att samtliga föroreningshalter med ett lokalspecifikt 

riktvärde kan förväntas sjunka till nivåer under dessa riktvärden. Planerade åtgärder 

kommer enligt beräkningar inte bidra till att försvåra möjligheterna att uppnå MKN för 

recipienten. 

Energi  

Planområdet ansluts mot befintligt fjärrvärmenät alternativt till geoenergi samt 

solenergi. 

El 

Planområdet ska anslutas mot befintligt huvudnät i närområdet. För att klara den ökade 

elförbrukningen kommer Vattenfall bygga om befintlig station utanför vårdcentralen på 

Södergatan. 

Avfall 

En god boendemiljö förutsätter en väl fungerande avfallshantering. Det ska vara enkelt 

för de boende att sortera och lämna avfall. Bostäder och lokaler bör/ska utformas för att 

främja avfallssortering. För en fungerande avfallshantering måste alltid hänsyn tas till 

system, sopbilens framkomlighet ur både trafiksäkerhet och arbetsmiljö för personal. 

System/lokaler för insamling av källsorterat material måste numera planeras in enligt de 

nya förordningarna förpackningsförordningen, SFS 2018:1462, och 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181462-om-producentansvar-for_sfs-2018-1462
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returpappersförordningen, SFS 2018:1463. Insamling farligt avfall samt så kallade 

bytesrum, bör planeras in då Sigtuna kommun har krav på 0-tolerans på farligt avfall i 

övrigt avfall, samt så står större material återvinning och minskade avfallsmängder i 

fokus, för både Sverige och Sigtuna kommuns hållbarhets- och miljöarbete. 

Anslutande projekt 

Märsta station står inför en omvandling till att bli ett modernt resecentrum. Då 

utvecklingen av Sätuna torg kommer att påbörjas tidigare har det varit viktigt att ta till 

vara på de förutsättningar som framkommit kring omvandlingen av stationen. Stråk, 

siktlinjer och ytor är viktiga förutsättningar som har beaktats som 

planeringsförutsättningar. 

 
Illustrationsplan enligt trafikutredning 

 

I samband med framtagande av denna detaljplan har en trafikutredning gjorts. 

Utredningen visar ett trafiksystem som ger en mer levande stadsmiljö.  Gång- och 

cykelrörelser ges en stärkt roll och på motsvarande sätt har biltrafiken fått en något 

underordnad roll. 

BARNKONSEKVENSER 

Planen möjliggör för privata och gröna innegårdar vilket skapar en trygg utemiljö med 

hög tillhörighet för de boende. Barnen kan således leka fritt på gårdarna som är avskilda 

från de offentliga miljöerna.   

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20181463-om-producentansvar-for_sfs-2018-1463
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska 

och ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat 

plangenomförande. Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan 

utan skall fungera som vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgöranden i 

frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar, gator m.m. regleras 

således genom respektive speciallag. 

Organisatoriska frågor  

 

Tidplan  

 

 

 

 

Detaljplanarbetet bedrivs med standardförfarande enligt PBL 2010:900. 

Detaljplanprocessens beräknade tider: 

- Samråd i Bygg- och trafiknämnden, april 2018 

- Beslut om granskning i Bygg- och trafiknämnden, juni- augusti 2019 

- Beslut om antagande i Kommunfullmäktige, juni 2020 

- Beslut om exploateringsavtal i Kommunfullmäktige , juni 2020 

Planen vinner laga kraft cirka fyra veckor efter antagande om inget överklagande sker. 

- Laga kraft kan ske tidigast i juli 2020  

 
Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser.  

Kommunen är också, genom Sigtuna Vatten och Renhållning AB, huvudman för 

allmänna vatten- och avloppsledningar i området. 
 

Ansvarsfördelning 

Allmän plats 

Kommunen såsom huvudman ansvarar för allmänna platser, gata och torg. 

 

Kvartersmark 

Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark.  

Fastighetsägaren ansvarar för undersökningar, projektering samt anläggande och 

upprustning av samtliga anläggningar och bebyggelse, t ex bostadshus, utfarter och 

servisledningar från förbindelsepunkt till respektive byggnad 

 

       
        start                   samråd             granskning     antagande       laga kraft 

Här befinner 

vi oss nu 
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Ledningar 

Ledningar för vatten och avlopp, el, fjärrvärme och samt opto och kommer i huvudsak 

att förläggas inom allmän plats. 

Detaljplaneområdet är beläget inom verksamhetsområdet för allmän vatten- och 

avloppsanläggning, vilket innebär att SIVAB är huvudman och ansvarar för det 

allmänna vatten- och avloppsnätet. Övriga ledningsslag el, fjärrvärme och bredband etc 

ansvarar respektive operatör för.  

Dagvattenanläggningar 

Inom kvartersmark  

Inom kvartersmark är respektive fastighetsägare ansvarig för utförandet av de 

anläggningar som utgör fastighetens VA-installation, detta innefattar även 

dagvattenanläggningar såsom infiltrationsanläggningar, magasin för flödesutjämning 

och fördröjning. Fastighetsägare ansvarar även för utförande av de 

dagvattenanläggningar som ska anläggas under allmän plats. Det gäller de områden som 

är reglerade med planbestämmelsen g1 i plankartan och som angränsar respektive 

fastighets kvartersmark. 

 

 

Allmänna anläggningar  

Sigtuna Vatten och Renhållning AB har ansvaret för utbyggnad av den allmänna 

anläggningen, i den utsträckning bebyggelsen har behov av en allmän anläggning. 

Kommunen är dock ansvarig för dagvattenanläggningar som samlar upp dagvatten från 

allmän gata eller annan allmän plats. 

Fastighetsrättsligt genomförande och konsekvenser 

Fastigheter  
Marken i planområdet ägs av AB SigtunaHem och Sigtuna kommun. AB Sigtunahem är 

även ägare till Sätuna Fastighetsförvaltning AB, se förteckning nedan. 

Fastighet Ägare 

Sätuna 3:177 AB Sigtunahem 

Sätuna 3:178 AB Sigtunahem 

Sätuna 3:179 Sätuna Fastighetsförvaltning AB 

Sätuna 3:257 Sigtuna kommun 

 

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för 

detaljplanens genomförande. Detaljplanens genomförande förutsätter att mark och 

utrymmen överförs mellan fastigheter. Kommunen och Sigtunahem avser att överlåta 

mark sinsemellan inom detaljplaneområdet. Genomförandet av detaljplanen innebär att 

mark som är planerad som allmän plats ska överföras till kommunens gatufastighet 

Sätuna 3:257, se gråmarkerade områden i bild nedan. 

Kommunal mark som är planerad som kvartersmark ska överföras till Sigtunahem:s 

fastigheter Sätuna 3:178 respektive Sätuna 3:179, se gulmarkerade områden i bild 

nedan. Mark ska även föras mellan Sigtunahem:s fastigheter Sätuna 3:177–179, se 

lilamarkerade områden i bild nedan. Fastighetsregleringarna genomförs etappvis från 

det att detaljplanen vunnit laga kraft.     
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Marköverlåtelse 

När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske. Lantmäteriet prövar frågor 

om fastighetsbildning.  

Med anledning av att det idag finns byggnader som tillhör AB SigtunaHem på blivande 

allmän plats kommer fastighetsreglering ske i etapper i takt med att rivning sker. 

Sigtunahem ansvarar för att rivning genomförs. De aktuella byggnadsdelarna är 

rödmarkerade i bild nedan. 
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Rivning av byggnader belägna på ny allmän plats 

Alla fastighetsbildningsåtgärder som krävs för planens genomförande, 

fastighetsreglering, upphävande av gemensamhetsanläggning mm bekostas av AB 

SigtunaHem. Åtgärderna regleras i exploateringsavtalet. Ansökan ställs till 

Lantmäteriet. 

3D-fastighetsbildning 

Detaljplanen möjliggör för parkeringsgarage under kvarteren med förbindelselänk under 

torget. Därtill möjliggör detaljplanen för att delar av byggnaderna får kraga ut ovanför 

allmän plats. För att möjliggöra detta föreslås att 3D-utrymmen bildas till fastigheterna 

Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 enligt med orange markering i illustrationen nedan.  

 

3D-utrymmen till fastigheten Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 

Sigtunahems hyresfastighet Sätuna 3:177 har idag parkering och sophus inom det 

område som genom detaljplanen ianspråktas för annan användning. Sigtunahem 

ansvarar för att iordningställa dessa funktioner på en annan del av fastigheten samt 

ombyggnad av mark i mötet mot ny allmän plats i fastigheten nya norra gräns. 

 

Gemensamhetsanläggning, servitut och rättigheter 

I planområdet finns gemensamhetsanläggningen Sätuna ga:8 för gemensamt sophus för 

fastigheterna Sätuna 3:177 och Sätuna 3:179. Anläggningen ska avvecklas för att 

genomföra detaljplanen. Funktionen kommer vid planens genomförande att inordnas i 

respektive fastighet så att gemensamhetsanläggningens funktion upphör.  

Fastigheterna Sätuna 3:178 och Sätuna 3:179 kan inte hantera all dagvattenfördröjning 

inom respektive fastighet. Fastigheterna har beretts utrymme för underjordiska 

rörmagasin med ändamål dagvattenvattenfördröjning under allmän plats omedelbart 

norr om respektive fastighet, se bild Marköverlåtelse ovan. Upplåtelse kan ske med 

servitut eller gemensamhetsanläggning beroende på framtida önskad 

fastighetsindelning. 
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Ett servitut för skärmtak till förmån för Sätuna 3:178 ska avvecklas då servitutet tjänat 

ut sitt syfte. 

Etappindelning utbyggnad 

Utbyggnaden av Exploatören planerar att påbörja byggnationen av kvarter mot Västra 

Bangatan (kvarter A) för att sedan fortsätta inåt mot Södergatan (kvarter B), se 

illustration nedan. Allmän plats färdigställs varefter kvarteren blir klara. 

  

Illustration, kvarter A och kvarter B 

Efter att kvarter A färdigställts kommer delar av allmän plats runt kvarter A 

färdigställas och delar av blivande allmän plats grovplaneras inklusive del av ny gata. 

När kvarter B, som genomförs i två deletapper, har färdigställts kommer resterande 

delar av gata och torg att färdigställas. Utbyggnaden förutsätts pågå mellan år 2020 tom 

år 2024. 

 

Exploateringsavtal 

Genomförande och kostnadsansvar regleras i ett exploateringsavtal. Innan detaljplanen 

antas ska exploateringsavtalet vara tecknat mellan Sigtuna kommun, AB Sigtunahem, 

Sätuna förvaltning AB och Sigtuna Vatten & Renhållning AB. Avtalet ska godkännas 

av Kommunfullmäktige i samband med antagandet av detaljplanen. 

Exploateringsavtalet reglerar de marköverlåtelser som är nödvändiga att genomföra för 

bebyggelse av detaljplanens kvartersmark och utförande av allmän plats.  

Exploateringsavtalet reglerar även frågor gällande kostnads- och genomförandeansvar 

kopplat till detaljplanen. Avtalet avser åtaganden att bekosta anläggandet av gator och 

övriga allmänna platser samt ledningsomläggning som är nödvändiga för att 

detaljplanen ska kunna genomföras, se även vidare under ekonomiska frågor. 

I övrigt har exploateringsavtalet sedvanliga regleringar och villkor, bland annat:  

 Etappvis överlåtelse av mark och 3D-utrymmen 

 Avveckling och nybildning av rättigheter samt rivning 

 Åtgärdande av och kostnadsansvar för markföroreningar 

 Exploatörens åtaganden inom kvartersmark inklusive miljöansvar och 

dagvattenhantering 
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 Åtaganden inom allmän plats, projektering och utförande av gator, torg, park 

och övriga  allmänna anläggningar  

 Ledningsomläggningar och ledningssamordning 

 Utbyggnadstidplan och samordning för genomförande av exploateringen  

 

AB Sigtunahem åtar sig att bygga ut och bekosta utbyggnad för allmän plats inom 

detaljplanen utifrån en genomförd systemhandling för allmän plats. Kommunen åtar sig 

att bygga ut en mindre del längs Stationsgatan.  

AB Sigtunahem bekostar även hälften av ledningsomläggning av VA-ledningar i Västra 

Bangatan samt Skanova ABs ledningar som skär igenom området. 

Sigtuna Vatten & Renhållning genomför projektering av VA-ledningar och AB 

Sigtunahem åtar sig att bygga ut ledningar inom detaljplanen. 

Övriga avtal 

Ett avtal mellan Sigtunahem och Skanova AB ska tecknas för att möjliggöra 

omläggningar av befintliga ledningar för elektronisk kommunikation. Avtal kommer 

även behöva tecknas för nya anslutningar av media som el, fjärrvärme och bredband. 

Tekniska frågor 

 

Befintliga förhållanden 

Området domineras idag av asfaltsytor och byggnader. Markens nivåer varierar kraftigt 

och ytan skevar från söder mot norr. Ytan har stora och ojämna sättningar. 

Markens beskaffenhet enligt de geotekniska undersökningar som gjorts, visar att 

marken består av lera, vilket kan vara en förklaring till de sättningar man ser i området. 

 

Vid framtida rivning av byggnader samt schaktning i marken behöver särskild hänsyn 

tas till lerans mäktighet. Inte bara för att undvika skador eller sättningar på befintliga 

kringliggande byggnader, utan även för att undvika nya sättningar i framtiden. Mer om 

detta finns redovisat under Tekniska utredningar nedan. 

I framtagandet av tänkta tekniska lösningar har även hänsyn tagits till befintliga 

ledningar i området.  

Befintlig ledningssituation i övrigt behöver byggas om och anpassas till den nya 

bebyggelsen. Det ankommer på exploatören att överenskomma med ledningsägare för 

nya anslutningar och ledningssamordning. 

 

Tekniska utredningar 

• Miljöteknisk mark och grundvattenundersökning Geoteknisk undersökning 

framtaget av Tyréns 2018-05-25 

• Dagvattenutredning framtaget av ÅF Infrastructure AB 2018-11-02 

• Tekniska PM (Förprojektering dagvatten och ledningssamordning respektive 

Förprojektering gata och torg) framtagna av Structor i samarbete med 

kommunen reviderat 2019-03-04 respektive 2019-03-05 

• Systemhandling allmän plats, gata och torg, framtagna av Structor och White 

arkitekter, 2020-04-17. 
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Utredningarna ska ligga till grund för genomförande av detaljplanen. 

Det som behöver studeras vidare är vibrationsmätningar samt för- och efterbesiktning 

på befintliga hus. Därtill riskanalyser vid till exempel schaktningsarbeten samt 

hanteringen av markförororeningen, se Markföroreningar nedan. 

Utbyggnad av gata och torg 

Planförslaget innebär både ombyggnad av befintliga gator och torget samt anläggande 

av nya gata. Den nya bebyggelsen kommer delvis att byggas på det som är befintlig 

gatumark främst mot Stationsgatan och Västra Bangatan. En ny gata mellan Västra 

Bangatan och Södergatan anläggs och torget får en utbredning mellan de bägge nya 

kvarteren. Diagonalens nuvarande övergångställe på Södergatan flyttas till söder om 

nya gatan utanför detaljplaneområdet. 

 

Ledningar 

Inom Utbyggnadsområdet samt inom Exploateringsområdet finns befintliga ledningar 

för vatten och avlopp (VA-ledningar) samt ledningar för elektronisk kommunikation, 

som behöver läggas om för att kunna genomföra Detaljplanen då de skär genom 

planerad bebyggelse. Ledningar som idag leds över planerad bebyggelse måste tas ur 

bruk innan bebyggelse kan uppföras. Ledningarna ska få en ny placering i allmän plats 

och en provisorisk lösning för spillvattenpumpning kommer etableras för att 

tidigarelägga frigörandet av byggbar mark. Sigtuna Vatten och Renhållning AB 

genomför ledningsomläggning VA-ledningar, Skanova AB ledningsomläggning för 

elektronisk kommunikation. 

Nya ledningar med nya ledningsanslutningar såsom el, fjärrvärme och bredband, 

kommer behövas för att försörja den nya kvarterstrukturen samt omgivande allmänna 

platser. 

 

Dagvatten 

Dagvattnet skall omhändertas lokalt där det är tekniskt möjligt. I den omfattning det inte 

är möjligt skall det fördröjas och renas inom fastigheten innan det ansluts till 

kommunens nät. Förorenat dagvatten får inte infiltreras. Inom kvartersmark ska 

dagvattenmagasin anläggas i enlighet med dagvattenutredningen. Två rörmagasin för 

dagvattenfördröjning kan anläggas under allmän plats för kvartersmarkens behov, enligt 

en bestämmelse i detaljplanen. Dagvattenutredningen redovisar minsta tillåtna 

magasinvolym. Inom allmän plats kommer skelettjordar och trädplanteringar anläggas 

för fördröjning och rening av dagvatten. 

 

Markföroreningar  

I samband med utbyggnad av allmän plats med rivning, nybyggnation och 

iordningställande av nya ytor kommer del av befintlig fyllningsjord schaktas bort vilket 

ska hanteras på ett miljöriktigt sätt. Inom planområdet finns indikationer på 

markföroreningar inom ett begränsat område inom allmän plats. Se kapitel 

Markföroreningar (s 18). Process och provtagning ska ske med utgångspunkt på vad 

som föreslagits i miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. 

I god tid innan utbyggnad och masshantering ska ske, ska en plan för masshantering tas 

fram, miljökontrollplan: Vilka kontroller som ska utföras, anmälan till 

tillsynsmyndighet, skyddsåtgärder, hur uppgrävda massor ska hanteras och hur 

oförutsedda händelser ska hanteras, för att säkerställa en miljösäker process. 
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Geoteknik 

Marken inom planområdet har ovan berg och friktionsjord ett jordlager som består av 

lera med olika mäktighet som har överlagras av fyllningsmassor. Vid utbyggnad ska 

förutsättningarna under Markens beskaffenhet (s 17) beaktas. Ny bebyggelse kommer 

behöva grundläggas med stödpålar. I samband med detaljprojektering och utbyggnad av 

allmän plats kommer åtgärder behöva övervägas lokalt för att motverka effekter av 

sättningsrisken. Detta för att säkerställa ytvattenavrinning över tid och möjligen lokalt 

även lättfyllning mot t.ex. entréer i nya kvartersbebyggelsen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Gatukostnader och övriga exploateringskostnader 

För detaljplanens genomförande krävs ombyggnad av gator och inom planområdet samt 

anläggande av en ny allmän gata och anpassning för anslutningar mot omgivande gator.  

I enlighet med exploateringsavtalet mellan kommunen, Sigtunahem och Sigtuna Vatten 

& Renhållning ska Sigtunahem genomföra och bekosta utbyggnaden inom detaljplanen 

och anslutande åtgärder. 

Sigtunahem skall svara för och bekosta projektering samt genomförande av de 

återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid parts 

blivande kvartersmark, till följd av parts bygg- och anläggningsarbeten på avsett 

område.  

Sigtunahem och Sigtuna Vatten & Renhållning delar på kostnaden för omläggningen av 

vatten- och avloppsledningar inom detaljplaneområdet. En provisorisk anläggning för 

pumpning av spillvatten i syfte att frigöra mark för planerad bebyggelse bekostas av 

Sigtunahem. Omläggning av Skanova AB:s ledningar för elektronisk kommunikation 

delas mellan Skanova och Sigtunahem. 

Fastighetsbildning 

Respektive fastighetsägare bekostar erforderlig fastighetsbildning, förrättningar enligt 

fastighetsbildningslagen och anläggningslagen inom blivande kvartersmark.  

Kommunen ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för genomförande 

marköverlåtelser avseende allmän plats och kvartersmark, förrättningskostnader  

bekostas av Sigtunahem. Samma gäller för förrättningskostnaderna som fordras för 

avvecklingen av gemensamhetsanläggningen Sätuna ga:8 och avvecklingen av 

föråldrade servitut till Sigtunahems fastigheter.  

Ersättning för markförvärv 

Ersättning för mark som överlåts mellan kommunen och Sigtunahem regleras i 

exploateringsavtalet. 

Anläggningsavgifter 

För anslutning till den allmänna VA-anläggningen debiterar Sigtuna Vatten & 

Renhållning anläggningsavgifter enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. 

Markföroreningar 

Ansvar och kostnader för avhjälpande av förorenad mark regleras i exploateringsavtalet. 



 Dnr Btn PLAN.2015.327 32(33) 

Administrativa frågor 

 

Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. 

Som huvudregel får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 

fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Om planen ersätts med en ny, ändras 

eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägarna rätt till ersättning. Om 

Sigtuna kommun inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla.  

Genomförandetiden för denna detaljplan är 10 år räknat från den dag detaljplanen 

vinner laga kraft. 
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