
MER ROSERSBERG!
Kortversion av planprogram

Planprogrammet är 

ett förslag på hur Rosersberg 

kan utvecklas enligt visionen om ett 

grönt samhälle som skapar närhet 

och plats för fler. 

 

Hela programmet hittar du på Sigtuna 

kommuns webbplats: 

 www.sigtuna.se/Rosersberg

Btn 2012/1517 
foto: Kari Kohvakka
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Ortofoto över Rosersberg. Planområdets avgränsning visas med gul linje

Vad är ett planprogram?

Markens användning och bebyggelsens utformning 
regleras genom så kallade detaljplaner. Innan detaljplaner 
för ett område tas fram kan helheten behöva utredas i ett 
större geografiskt område. Då tar kommunen fram ett 
planprogram. 

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men visar 
på kommunens mål och visioner med ett område samt 
redovisar övergripande förutsättningar för utveckling. Alla 
kan tycka till om planprogrammets innehåll under den 
period som kallas programsamråd (se sista sidan).

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådet sammanställer vi inkomna synpunkter 
i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. Efter 
programskedet ska kommunen upprätta detaljplaner för 
olika delar av programområdet.

Planuppdrag 
kommunstyrelsen 
januari 2018

Start 
detaljplanearbete
(2020 och framåt)

Programsamråd
Samråds-
redogörelse

Planprocess
Här är vi nu!

Samrådsbeslut
i Bygg- och trafk-
nämnden
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foto: Sigtuna kommun

I detaljplanerna konkretiseras och prövas planerna formellt 
och mer detaljerat. En detaljplan går att påverka 
då den befinner sig i samråds- och granskningsskedet.

Utbyggnad i flera etapper

Programområdet är omfattande och har många 
utmaningar. Detta motiverar flera detaljplaner. Den första 
etappen, detaljplan för Pendelvallen, har redan inletts. Där 
har kommunen anvisat mark till SigtunaHem. 

Resterande etappordning kommer bland annat att 
påverkas av utbyggnaden av den planerade tunneln under 
järnvägen. Det är även viktigt att de olika etapperna och 
dess genomförande stödjs av en rationell utbyggnad av 
gator och teknisk försörjning. Mer detaljerade etapp- 
och skedesplaner kommer att tas fram i takt med att 
planeringen framskrider.



TorgBostäder 

Lokaler i entréplan

Icke störande 
verksamheter

Skola

Idrottshall

Forn Stensträngar m.m. 

Forngravar 

Planförslag Förutsättningar

Bef. träd TALLAR

Bef. träd

Fornåker

Park

Innergård

Natur

Odling

Plangräns

Nya träd 

PARK

En större park med 
aktiviteter för alla åldrar 

placeras centralt i området. 
Planförslaget möjliggör även 

flera områdesparker.

DAGVATTENSTRÅK

Längs Rosersbergsbäcken 
anläggs ett dagvattenstråk 

med en variation av 
parkrum. 

NY GRUNDSKOLA

En grundskola, förskola till 
årskurs 9, föreslås placeras på 
gångavstånd från stationen. I 
anslutning till skolan föreslås 

ett nytt idrottsområde.

Illustrationsplanen

Illustrationsplanen till höger visar en 
möjlig utveckling för Rosersberg. Förslaget 
möjliggör upp mot 2500 nya bostäder, 
lokaler för handel och service, nya parker, 
gator och torg. Förslaget innehåller också 
en skola, förskolor och en idrottsplats med 
fotbollsplan och hallar.

Planprogrammet och dess illustrationsplan är 
vägledande vid kommande detaljplaner. 

Illustrationsplanen  
är ett förslag

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

Lokaler i entréplan

Icke störande 
verksamheter

Skola

Idrottshall

Forn Stensträngar m.m. 

Forngravar 

Planförslag Förutsättningar

Bef. träd TALLAR

Bef. träd

Fornåker

Park

Innergård

Natur

Odling

Plangräns

Nya träd 

TUNNEL UNDER 
JÄRNVÄGEN

I pågående vägplan utreder 
Trafikverket en tunnel 

under järnvägen.

CENTRUMSTRÅKET

Centrumstråket blir 
Rosersbergs nya nav med 
affärer, service samt ett 

större torg. 

VERKSAMHETER

Ickestörande verksamheter 
och pendlarparkering, 

gärna i flera plan, föreslås 
närmast det befintliga 
verksamhetsområdet.
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Kvartersstad

Hus i park & stadsvillor

Trädgårdsstad, småhus & radhus

Villabebyggelse (Vantarboda) 

Karaktärsområden 

I planprogrammet föreslår kommunen fyra 
olika karaktärsområden med olika täthet 
och skala. I kartan till höger ses de olika 
karaktärsområdena och referensbilder som 
visar hur områdena kan se ut.

I Rosersbergs centrala delar, stationen och 
området runt omkring, är bebyggelsen 
högre, ca 3–5 våningar i kvartersform. 

Längre bort från stationen föreslår vi hus 
och stadsvillor i friare form, 2–4 våningar,  
med närhet till natur och park, för att i 
områdets ytterkanter transformeras till 
traditionell trädgårdskaraktär, småhus 
och radhus med privata trädgårdar i 2–3 
våningar. 

I Vantarboda föreslås villabebyggelse i 1–2 
våningar.

Gemensamma 
gestaltningsprinciper

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

Trädgårdsstad, småhus & radhus Villabebyggelse

Referensbild för villabebyggelse: Kulla i Lindholmen, Vallentuna

foto: Småa

Referensbild för trädgårdsstad, småhus och radhus: 

Området Solhemsängen i Spånga. foto: Småa

Referensbild för hus i park och stadsvillor: Kvarteret Tvättbrädan, Stora Essingen

foto: Småa

Referensbild för kvartersstad: Rosendal, Uppsala

foto: ByggVesta
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Detta är en kortversion av planprogrammet

Du kan läsa hela planprogrammet på Sigtuna 
kommuns webbsida:  

www.sigtuna.se/Rosersberg

Du kan påverka under samrådsperioden

Efter samrådet sammanställs inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse

KOM IHÅG!

plan@sigtuna.se

Så tycker du till

Synpunkter lämnas skriftligen och ska senast 27 mars 
inkommit via mail eller post till:

Välkommen på samrådsmöte 
onsdag 11 mars klockan 17.30-20.00

I Råbergsskolans matsal. Planprogrammet presenteras 
kl. 18.00. Därefter är det öppet hus då du har 
möjlighet att ställa dina frågor till tjänstepersoner från 
stadsbyggnadskontoret och ansvariga politiker.

Sigtuna kommun 
Samråd Rosersberg, SBK Btn 2012/1517 
195 85 Märsta

Planprogrammet är på samråd  
28 februari till 27 mars 2020

Under den här tiden har remissinstanser, sakägare, 
allmänhet, organisationer och intressegrupper möjlighet 
att framföra sina synpunkter på förslaget.
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