23,4

Plankarta

PLANBESTÄMMELSER

1:182

1:38

23,2

22,3

24,1

1:23
S:1

22,7

Äng

Rättighet

Kärr

Fastighetsbeteckning.

Berg i dagen

Samfällighet

Fornminne

Planområdesgräns

Nivåkurvor

Användningsgräns

35

Byggnader, fasadlinjer redovisade
23,8

25

Ledning

Staket

Strandlinje

25

Stenmur

Lövträd

Trappa

Barrträd

Väg

Rutnätspunkt

GATA1
GATA2
NATUR

Grundkartan är ajourhållen inom planområdet
av Stadsbyggnadskontoret intill 2019-10-28
30
Ajourhållning baseras delvis på fotogramterisk kartering
i flygbilder från 2018 samt nivåkurvor från 2015.

Kantsten

23,5

22,9

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Barrskog

Slänt

GC-väg
Gångstig

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

28

Lövskog

Stödmur

23,2

Egenskapsgräns

Avvägd höjd

00.00

Häck

26

26

24,6

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

27

1:37

GRÄNSBETECKNINGAR

27

ga:14

Åker

Traktgräns

26

23,4

Fastighetsgräns

25

24,2
22,2

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

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

25,0

Järnvägsspår
Vattendrag
Bäck

29

26,0

Dike

B
C1
S
S1

Ce
nt
ra
lg
at
an

Rättighetsområde

f2

Monne Naesenius
Mätningsingenjör

28

29,0

26

N=6612200

1:40

Fornminnesområde

4:1

24,4

+42

e1

S1

olg

23,88

23,71

n
25,0

+38

24

TA

25,80

26,6

B C1
b1 b2

24,54

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1

Minst 30 procent av gatuplanets fasadlängd mot Stockholmsvägen ska
utformas med genomsiktlig fasad, exempelvis glas. Se förtydligande i
planbeskrivningen avsnitt "Planbestämmelsen f1" (s. 14), 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Förbindelsegång med bredd av max 6 meter får uppföras över en fri höjd om
minst 3 meter, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3
f4

Entréer ska finnas mot gata,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Max 70 % av byggrätten får ha en byggnadshöjd om max +41 meter över
angivet nollplan. Resterande byggrätt får ha en byggnadshöjd om max +38
meter över angivet nollplan., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1
b2

Balkonger får kraga ut max 2 meter över korsad mark,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bjälklag får underbyggas. Bjälklag ska vara planterbart.,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n1

+34
23,71

Marken får inte användas för bilparkering,

Körbar förbindelse får inte anordnas,

4 kap. 9 §

Rivningsförbud

r1

Byggnad får inte rivas,

4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

22,31

k1

25

Skydd mot störningar
Yta som tillfälligt kan översvämmas ska finnas.,

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

22

21

Kulturhistoriskt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin
karaktär med avseende på grundvolymer, putsfasader,
fönstersnickerier och takfall,, 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

m1

23

23

22

22

Genomförandetiden är 5 år,

4 kap. 21 §

21

1:130

4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

23,11

n1 m1

1

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

25,27

24

23

GA

f3
GA
TA
2

n1

n1

1:144

f3 f 4

23,90

r1

23,80

NATUR

25

N=6612100

n

24,27

+41

k1

27

24,98

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

28

ata

26

1:179

Sk

+29

ge

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,

+0.0

24,2

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad,

25
24

S C1
f1 +36

Största exploatering är 1100 kvadratmeter byggnadsarea,
Marken får inte förses med byggnad,

24,30

22,8

svä

Parkering och angöring för skola. Parkeringsdäck får uppföras.

+0.0

f2

olm

Skola

24,3

1:223

ckh

Centrumfunktioner får finnas i entréplan

e1

26

Sto

Bostäder

Bebyggandets omfattning

29,2

S

22,7

23

Naturområde

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

22,6

22,9

Lokalgata

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Mätklass 2
Koordinatsystem i plan: SWEREF99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Ägoslagsgräns
22,9

Huvudgata

SIGTUNA KOMMUN

Översiktskarta

STADSBYGGNADSKONTORET
1:140

20

24

Södergatan 20, 195 85 Märsta, Tel. 08-591 260 00

PBL 2010:900
Standardförfarande

19

ANTAGANDEHANDLING

20

25

1:52

18

17

1:51

1:50

Märsta den 21 april 2020

0

50
25

1:49

Meter
0191-06/53.1

Andreas Thoor

Frida Svensson

PLANCHEF
SKALA

16

1:53

17

omfattande del av fastigheterna Märsta 1:223, 1:210, m.fl.

20

21

N=6612000

19

18

23

18

Skoländamål och bostäder vid Centralskolan

E=141800

26

20

E=141700

E=141600

22

Detaljplan för

A1=1:500 A3=1:1000

PLANARKITEKT
RITAD AV

FS

DNR

Btn 2012/0505-214:M

320

BET

Antagandehandling
PBL 2010:900
Dnr Btn 2012/0505-214:M

Antagen av Bygg- och trafiknämnden
2020-04-21 § 56
Laga kraft
2020-05-20

STANDARDFÖRFARANDE

Detaljplan för

Skoländamål och bostäder
vid Centralskolan
omfattande del av fastigheterna Märsta 1:223, 1:210, m.fl.
i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

Översiktskarta

STADSBYGGNADSKONTORET april 2020

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Detaljplan för skoländamål och bostäder vid Centralskolan .................................................. 3
Bakgrund, syfte och huvuddrag ................................................................................................ 3
Miljöbedömning ......................................................................................................................... 4
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. i Miljöbalken ........................................................................... 4
Plandata .................................................................................................................................... 4
Planförfarande ........................................................................................................................... 6
Tidigare ställningstaganden ...................................................................................................... 6
Förutsättningar ............................................................................................................................ 9
Befintlig bebyggelse .................................................................................................................. 9
Service .................................................................................................................................... 10
Natur och rekreation ................................................................................................................ 10
Gator och trafik ........................................................................................................................ 11
Markens beskaffenhet ............................................................................................................. 11
Planförslag och konsekvenser ................................................................................................ 13
Planerad bebyggelse .............................................................................................................. 13
Trafik, parkering och allmän plats ........................................................................................... 16
Trygghet och integration ......................................................................................................... 19
Teknisk försörjning .................................................................................................................. 20
Störning och risk ..................................................................................................................... 21
Barnkonsekvenser .................................................................................................................... 22
Genomförandebeskrivning ....................................................................................................... 23
Organisatoriska frågor............................................................................................................. 23
Fastighetsrättsliga frågor......................................................................................................... 25
Ekonomiska frågor .................................................................................................................. 26
Tekniska åtgärder ................................................................................................................... 26
Medverkande i projektet ........................................................................................................... 27

Detaljplan för

Skoländamål och bostäder
vid Centralskolan
omfattande del av fastigheterna Märsta 1:223, 1:210,
m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län

Antagandehandling

PLANBESKRIVNING

TILL DETALJPLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR

Planhandlingar
Plankarta med bestämmelser och grundkarta
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Granskningsutlåtande

2020-04-03
2020-04-03
2020-04-03

Övriga handlingar*
Fastighetsförteckning
Behovsbedömning
Antikvarisk förundersökning, Vita villan
Dagvattenutredning
Dispensansökan för biotopskyddade alléer vid
Stockholmsvägen och Skolgatan, Märsta
Dispens från biotopskyddsbestämmelserna för
avverkning av alléträd
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik
Miljöteknisk markundersökning
Projekterings PM Geoteknik
Trafikbullerutredning

2019-10-28
2020-02-21
2017-05-19
2019-10-28
2018-01-08
2018-08-21
2020-02-14
2019-12-18
2020-02-14
2016-11-28

* Finns att tillgå på Stadsbyggnadskontoret och på kommunens webb, undantaget fastighetsförteckning

Dnr Btn 2012/0505-214:M

1(26)

Dnr Btn 2012/0505-214:M

2(26)

DETALJPLAN FÖR SKOLÄNDAMÅL OCH BOSTÄDER VID
CENTRALSKOLAN
Mitt i centrala Märsta ligger Centralskolan. Skolan invigdes 1926 och de två byggnader
som finns bevarade är två av Märstas äldsta. Under åren har skolverksamheten utökats
och nya byggnader för skolans ändamål succesivt tillkommit.
År 2012 beslutade kommunen att bygga en ny skola och se över möjligheten att förtäta
med bostäder inom området. Planarbetet delades upp i två etapper. I den första etappen
(detaljplan nr 304) ingick den nya huvudbyggnaden, skolgård och den äldre
rektorsbostaden. Huvudbyggnaden invigdes under år 2018. Denna detaljplan utgör den
andra och sista etappen inom Centralskolans område. Detaljplanen påbörjades i oktober
2017.

Karta 1. Avgränsning för etapp 1 och 2 inom Centralskolans område. Denna detaljplan utgör etapp 2.

Bakgrund, syfte och huvuddrag
I dagsläget finns sju byggnader inom Centralskolans skolområde, se karta 8 sid 8. Fyra
av dessa (byggnad C, D, E, F) är i dåligt tekniskt skick och ska på sikt rivas.
Detaljplanen möjliggör för omlokalisering av två av dessa verksamheter inom
skolområdet: grundsärskolan (byggnad F) och idrottshallen (byggnad E). Med
detaljplanen skapas möjlighet för en mer ändamålsenlig bebyggelse som motsvarar
dagens behov utifrån pedagogik och kapacitet. Med förslaget frigörs även tidigare
ianspråktagen skolgårdsyta, vilket medför att skolgården får en mer sammanhängande
och överblickbar form.
Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra för denna nya bebyggelse,
tillhörande funktioner för skolans ändamål samt ett nytt bostadskvarter. I lämpliga lägen
möjliggörs även för centrumfunktioner. Vidare ska detaljplanen skapa förutsättningar
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för ett bättre flöde i trafiknätet genom föreslagen lokalgata mellan Skolgatan och
Stockholmsvägen.
Sammanfattningsvis syftar planen till att:
 Möjliggöra för en ny grundsärskola och idrottshall


Säkerställa en mer ändamålsenlig skolgård och avsätta mark för en ny bollplan



Säkerställa bevarande av den äldre skolbyggnaden från 1920-talet



Möjliggöra för ca 80 bostäder i form av flerbostadshus om 4-5 våningar i
kollektivtrafiknära läge



Skapa förutsättningar för ett levande och tryggt gaturum samt förstärka
platsbildningen med publika verksamheter mot Centralgatan-Stockholmsvägen



Beakta utrymme i trafiknätet för säkra skolvägar och en välfungerande
trafiksituation för skolverksamheten och de nya bostäderna

Miljöbedömning
Utifrån genomförd behovsbedömning bedömer Stadsbyggnadskontoret att den
föreslagna exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och enligt
PBL, inte kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer
inte någon fortsatt miljöbedömning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning,
enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas. Planens påverkan redovisas under
relevanta rubriker i denna handling samt i detaljplanens tillhörande handlingar.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. i Miljöbalken
Stadsbyggnadskontoret bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses
i planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas.

Plandata
Planområdets läge och areal
Planområdet omfattar ca 1,6 ha och är beläget ca 300 meter väster om Märsta centrum.
Väster om planområdet finns Forum (tidigare Folkets hus) som bland annat huserar en
biograf och Ungdomens hus. I anslutning till Forum finns även diverse
centrumverksamheter av mindre skala. Avståndet till Märsta station är ca 700 meter.
Strax norr om planområdet ligger Sätunaparken, Märstas centrala parkrum.
Planområdet angränsar till Centralgatan och Centralskolan i väst, Skolgatan i norr,
Stockholmsvägen i syd och bostäder i öst.
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Karta 2. Planområdets lokalisering i Märsta. Planområdet är markerat med heldragen svart linje. Gula
cirklar med bokstaven C illustrerar centrumbildningar. Bokstaven J illustrerar Märsta station.

Markägoförhållanden
Planområdet omfattar i huvudsak del av fastigheterna Märsta 1:223 och 1:210. Båda ägs
av Sigtuna kommun. I planområdets södra del omfattas även en mindre del av
fastigheten Märsta 1:144, som föreslås utgöra en begränsad del av huvudgatan
Stockholmsvägen. Fastigheten ägs av AB SigtunaHem.

Karta 3. Befintliga fastigheter och markägare inom planområdet.
Dnr Btn 2012/0505-214:M
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Planförfarande
Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL
(2010:900).

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2014
Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun, antagen av kommunfullmäktige år 2014, är
planområdet lokaliserat inom kategorin Bebyggelseutveckling inom och i anslutning till
tätort. Enligt översiktsplanen ska bostadsbyggande och icke störande verksamheter
prioriteras inom detta område. De generella riktlinjerna för Märstas utveckling är:
 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.


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 stadens/platsens
kulturhistoria, dess skala, form och färg.



Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska utvecklas mot en
bebyggelsestruktur med mer funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär.

Karta 4. Utdrag ur Sigtuna kommuns Översiktsplan 2014. Planområdet beläget inom den svarta cirkeln.
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Riksintressen
Området berörs i sin helhet av riksintresse för Energidistribution, influensområde för
väderradar samt influensområde för luftrum. Detaljplanen bedöms inte medföra någon
påverkan på omnämnda riksintressen.
Mellankommunala och regionala intressen
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) är ArlandaMärsta utpekad som en av regionens åtta yttre stadskärnor som är av betydelse för hela
Stockholmsregionens utveckling. Riktlinjerna för den regionala stadskärnan är följande:


Utvecklingen inom den regionala stadskärnan ska bidra till att skapa en
sammanhängande stadsmiljö som binder ihop Märsta och Arlanda.



Ny bebyggelse ska bidra till en stadsmiljö där bostäder blandas med olika typer
av verksamheter, offentliga rum och service.



Utvecklingen av den regionala stadskärnan ska ske samordnat med utvecklingen
av den nya flygplatsstaden, Airport City Stockholm.

Detaljplanen för Centralskolan, bostäder och skoländamål överensstämmer till syfte och
inriktning med intentionerna i RUFS 2050.
Detaljplaner
Inom planområdet gäller i dagsläget sex detaljplaner: 12, 14, 24, 42, 149 och 304.
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner utom 304. Inom detaljplan 304
ersätts en mindre yta som är planlagd för skoländamål i planområdets sydvästra del, se
karta 7 sid 7. De planer som berörs i störst utsträckning är detaljplan 14 och 24. För
dessa detaljplaner ersätts de delar som omfattas av planområdet (idag planlagt med
användningen ”Allmänt ändamål”). Resterande områden planläggs med liknande
ändamål som i dagsläget och påverkas inte i större utsträckning.

Karta 5. Detaljplan 14.
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Karta 6. Detaljplan 24. Området med användning ”A” ersätts.

Karta 7. Detaljplan 304. En begränsad del i planområdets södra del ersätts, se markering.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
I Sigtuna kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning, Program för bostadsbyggande,
beskrivs förväntat innehåll och omfattning av den planerade bostadsbebyggelsen under
de kommande fem åren. För projektet Centralskolan anges att inriktningen är förtätning
med ca 80 bostäder i bostadsrättsform.
Kommunala beslut i övrigt
Projektet Centralskolan är uppdelat i två detaljplaner. Den första etappen omfattade en
ny huvudbyggnad och skolgård (se karta 7). Detaljplanen vann laga kraft i december år
2014. Denna detaljplan utgör etapp två och omfattar idrottshall, skoländamål, bostäder
och lokalgata. Detaljplanen påbörjades den 16 oktober 2017, efter Kommunstyrelsens
beslut om förnyat planuppdrag.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Befintlig bebyggelse

Karta 8. Befintliga verksamheter inom Centralskolan.

Planområdet är lokaliserat i direkt anslutning till korsningen CentralgatanStockholmsvägen (f.d. riksväg 13) som fram till 1960-talet utgjorde Märstas centrum.
Platsen kallades ”Märsta torg” och här fanns butik, bensinstationer, kiosk och konditori.
Detta är även platsen där Märsta gästgiveri tidigare varit lokaliserat. I början på 1960talet byggdes butikshusen kring Sätuna torg och centrum började då förflyttas mot
järnvägsstationen och det som idag utgör Märsta centrum. Idag har platsen en karaktär
av ett lokalt torg och ramas in av publika verksamheter och småskalig kommersiell
verksamhet. Folkets hus (nuvarande Forum) uppfördes 1961 och finns idag kvar på
platsen och hyser bl. a. en biograf.
Inom planområdet finns två av Märstas äldsta byggnader; det gamla skolhuset (byggnad
B) och den tillhörande f.d. personalbostaden (kallad ”Vita villan”, byggnad A).
Skolbyggnaden längs med Skolgatan (byggnad C) byggdes 1952 och fick en tillbyggnad
1979. Under 1950-1970 tillkom ytterligare byggnader inom området för skolans behov.
Centralskolans nya huvudbyggnad färdigställdes i början på 2018.
Planförslaget innebär att skolverksamhet kommer att inrymmas i den gamla
skolbyggnaden (byggnad B) och den f.d. personalbostaden (byggnad A). Byggnaden där
träningsskolan idag har sin verksamhet (byggnad F) samt befintlig idrottshall (byggnad
E) är i dåligt tekniskt skick och motsvarar inte verksamheternas behov. Dessa planeras
därför att rivas och ersättas med nya lokaler inom området. Byggnad C och D kommer
att rivas och ge plats för nya skollokaler, en ny lokalgata och ett nytt bostadskvarter.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Det gamla skolhuset (byggnad B) och den f.d. personalbostaden (byggnad A) uppfördes
på 1920-talet och utgjorde då ortens första skola. Under denna tid var skolmiljön och
dess byggnader en respektingivande anläggning i en omgivning till stor del bestående
av glesbebyggd landsbygd. Bebyggelsen är lokalhistoriskt värdefull då den utgjorde en
viktig institution i samhället som flera generationer Märstabor har en relation till. Den
f.d. personalbostaden är försedd med rivningsförbud i gällande detaljplan (nr 304) och
ingår inte i denna detaljplan. Den gamla skolbyggnaden ligger inom planområdet och
förses med rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Se bilaga Antikvarisk
förundersökning av Stockholms läns museum.

Bild 1. F.d. personalbostaden. Bildkälla: Antikvarisk förundersökning av Stockholms läns museum.
Bild 2. G:a skolbyggnaden.

Angränsande bostadsbebyggelse
Planområdet angränsar till en blandad bebyggelse från olika tidsepoker. I närområdet
finns villaområden som under 1940-talet planerades utifrån trädgårdsstadens ideal med
stora tomter och småskalig bebyggelse. I väst angränsar planområdet till tidstypiska
lamellhus från 1950 och 60-talet. I sydväst angränsar planområdet till ett
flerbostadshusområde uppfört under 1990-talet.
Omkringliggande bebyggelse är blandad sett till hustyp och upplåtelseform. I planens
direkta närhet finns i huvudsak flerbostadshus bestående i bostadsrätter och hyresrätter,
någorlunda jämnt fördelat. Enbostadshus i äganderättsform återfinns söder om
Stockholmsvägen och strax väst om planområdet.

Service
Där Centralgatan möter Stockholmsvägen finns Forum, som bland annat hyser en
biograf, mötesrum och Ungdomens hus. På platsen finns även en fristående
restaurangverksamhet och ett mindre antal butiker i bottenplan på bostadshus utmed
Stockholmsvägen. Ett bredare utbud av offentlig och kommersiell service finns att tillgå
i Märsta centrum, beläget ca 300 meter från planområdet.

Natur och rekreation
Parker och stråk
Sätunaparken, som utgör Märstas centrala parkrum, är belägen ca 100 meter från
planområdet. Sätunaparken kopplas idag samman med Märsta centrum genom ett
gångstråk som sträcker sig från Kulturstugan vid Märsta centrum och förbi
planområdets östra del. Se karta 2 sid 4.
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Trädalléer
Längs med Stockholmsvägen och Skolgatan finns alléer med lönnar, vilka omfattas av
biotopskydd. I samband med framtagande av planen har en trädinventering tagits fram i
syfte att undersöka trädens kondition och lämpliga åtgärder. I trädinventeringen
konstateras att de två alléerna har visst naturvärde. De flesta av träden i alléerna är för
unga och små för att hysa några större värden. Undantaget är två träd som klassas som
särskilt skyddsvärda, samt tre träd som klassas som värdefulla.
Se bilaga Dispensansökan för biotopskyddade alléer vid Stockholmsvägen och
Skolgatan, Märsta av Ekologigruppen.

Gator och trafik
Gatunät, parkering och angöring
Planområdet omgärdas idag av Centralgatan i väst, Stockholmsvägen i syd och
Skolgatan i norr. Stockholmsvägen är huvudgata och resterande gator utgör lokalgator.
Samtliga gator är i dagsläget dubbelriktade. Hämta/lämna-ytor finns endast i begränsad
utsträckning, en på- och avstigningsplats längs med Centralgatan (samutnyttjande av
angöringsficka) samt två parkeringsfickor längs med Skolgatan. Parkering för skolans
personal sker på anordnad parkeringsplats i planområdets östra del samt på
omkringliggande, kommunal parkering. Cykelparkering för elever och personal,
lokaliserad i anslutning till den nya huvudbyggnaden, byggdes ut i samband med
byggnation av Centralskolans huvudbyggnad.
Kollektivtrafik
Planområdet är enligt Sigtuna kommuns definition beläget i ett kollektivtrafiknära läge.
I direkt anslutning till planområdet ligger en busshållplats som trafikeras med lokala
bussar. På ca 700 meters avstånd från planområdet ligger Märsta station med
bussterminal och järnvägsstation. Märsta station är slutstation för pendeltåget från
Stockholm och hållplats för regionaltåg mellan Stockholm och Uppsala. Från Märsta
station går regelbundet bussar till Stockholm-Arlanda internationella flygplats.

Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökning och utredning har genomförts i läget för den planerade
grundsärskolan. Sammanfattningsvis visar resultatet att jordlagerföljden inom
utredningsområdet från markytan och nedåt består av fyllningsjord ovan torrskorpelera
ovan sand ovan morän på berg. Tunna lager av silt kan förekomma i torrskorpeleran och
sanden. Fyllningen utgörs av mulljord, lera, silt, sand och grus. Bergnivån har i
sonderingspunkterna varierat mellan ca nivå +15 och +20. Se bilaga Projekterings PM
Geoteknik av Structor.
Geoteknisk undersökning och utredning för bostadskvarteret och den nya lokalgatan
pågår parallellt med planprocessen.
Förorenad mark
Etapp 1 (gällande detaljplan nr 304)
I samband med markundersökningar inför byggnation av Centralskolans nya
huvudbyggnad (detaljplan nr 304) påträffades föroreningar som översteg
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Naturvårdsverkets generella riktvärden gällande känslig markanvändning (KM). Det
förorenade området utgjordes av fyllnadsmassor och de påträffade föroreningar som
översteg nivåerna för känslig markanvändning var metaller och oljekolväten.
Bedömningen gjordes att halterna inte utgjorde någon risk för människor om ytorna
fortsatt är hårdgjorda då exponeringen begränsas av ytan. Som en försiktighetsåtgärd
genomfördes en marksanering i samband med schakt för utbyggnad av skolan.
Etapp 2 (denna detaljplan)
Föroreningssituationen på skolområdet har utretts översiktligt i en miljöteknisk
markundersökning. Resultatet visar att det generellt förekommer låga halter av metaller
och organiska föroreningar inom området. I en provpunkt noterades oljekolväten i halter
mellan KM och MKN. Sannolikt är halterna en restförorening från en oljecistern då ett
äldre hus värmts upp av oljepanna. Utredningen rekommenderar att föroreningen
avgränsas i plan och djupled innan planerade markarbeten, alternativt i samband med
schakt. I samband med schakt inom området ska överskottsmassor hanteras efter
föroreningsgrad. Se bilaga Rapport Miljöteknisk markundersökning (2019) av Structor.
Generellt sett riskerar fyllning i stadsområden att innehålla föroreningar så som PAH:er
och metaller. Som en säkerhetsåtgärd genomförs därför en kompletterande
markundersökning i syfte att utreda eventuell förekomst av föroreningar och, vid behov,
lämpliga åtgärder för att avhjälpa dessa. Marken som planeras för bostäder ska, om den
är förorenad, saneras så att de generella riktlinjerna för känslig markanvändning (KM)
uppnås.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon.
Miljökvalitetsnormer för luft och vatten
Gällande miljökvalitetsnormer som bedöms vara aktuella för området är de som gäller
för utomhusluft och dagvatten.
Planförslaget innebär ett ökat elevantal och att ca 80 bostäder tillkommer. Detta medför
ökade trafikflöden inom området. Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft
bedöms dock inte överskridas lokalt. Den regionala påverkan bedöms vara försumbar.
Recipient för dagvatten är vattenförekomsten Märstaån SE661509-161755. Märstaåns
ekologiska status är måttlig och kemisk status uppnår inte god kvalitet. Exklusive
kvicksilver uppnår ån god kemisk kvalitet. Miljökvalitetsnormen anger att Märstaån ska
uppnå god ekologisk status år 2021. Med på plankartan angivna bestämmelser för
planområdet anses inte planen försvåra målet att uppnå miljökvalitetsnorm år 2021.
Föreslagen dagvattenhantering beskrivs vidare i avsnittet ”Dagvatten” under rubriken
”Teknisk försörjning”.
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PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER
Planerad bebyggelse

Karta 9. Illustration av möjligt plangenomförande.

Bebyggelse
Skoländamål
Utgångspunkten i planförslaget är att befintlig träningsskola och idrottshall rivs och
ersätts inom planområdet. Bebyggelse för skoländamål möjliggörs inom två områden på
Centralskolan; i norr mot Skolgatan och i väst mot korsningen Centralgatan/
Stockholmsvägen (bestämmelsen S). Förslaget är att den nya grundsärskolan placeras
utmed Skolgatan, i nära anslutning till Centralskolans huvudbyggnad och en ny
hämta/lämna-yta. Lokaliseringen av grundsärskolan skapar på så vis förutsättningar för
en integrering mellan verksamheterna. Vidare är förslaget att idrottshallen placeras i
planområdets västra hörn. Om underlag finns är det även möjligt att inrymma
centrumfunktioner i bottenplan (bestämmelsen C1) på idrottshallen.
Kapaciteten för den nya grundsärskolan är ca 100 elever. Planen är att uppföra
byggnaden i tre plan. Byggnadsarean regleras till 1100 kvm (bestämmelsen e1). Syftet
med att begränsa byggnadsarean är att tillskapa en så stor skolgårdsyta som möjligt.
Bestämmelsen f2 skapar möjlighet att bygga samman idrottshall och grundsärskola med
Centralskolans huvudbyggnad genom en förbindelsegång ovan mark. Förbindelsegången får uppföras över en fri höjd om minst 3 meter.
Den f.d. skolbyggnaden från 1920-talet inryms fortsatt med skolfunktioner. Byggnaden
är av kulturhistoriskt värde och förses med rivningsförbud samt
varsamhetsbestämmelser. Med planförslaget kommer såväl f.d. skolbyggnaden som g:a
rektorsbyggnaden att synliggöras i stadsbilden genom siktlinjer från Stockholmsvägen
och den nya lokalgatan.
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Planbestämmelsen f1
Korsningen Centralgatan/Stockholmsvägen utgör en lokal nod med ett mindre torg och
ett flertal utåtriktade verksamheter, så som Forum, en restaurang och småskalig service.
Mot bakgrund av områdets karaktär och flödet av människor är det av stor vikt att
bebyggelse som placeras i korsningen, framförallt mot Stockholmsvägen, ges en
omsorgsfull gestaltning med öppenhet i fasad. Utformningen av bottenplanet är även en
viktig pusselbit i att stärka förutsättningarna för ett tryggt gaturum. Entréer och fönster
kan bidra med ”ögon” på gatan – en känsla av närvaro av andra människor som gör att
det upplevs mer tryggt och trivsamt att vistas på platsen. Denna princip är en viktig del i
BoTryggt – en trygghetsmodell för stadsplanering som kommunen arbetar efter.
För att säkerställa ovan reglerar detaljplanen att minst 30 % av gatuplanets fasadlängd
mot Stockholmsvägen ska utformas med genomsiktlig fasad, ex. glas (bestämmelsen f1).
Det som är i fokus är hur byggnadens bottenvåning, dvs. det förbipasserande möts av i
ögonhöjd, gestaltas. Högt placerade fönster eller liknande, som inte bidrar till ett
samspel mellan inne och ute, avses inte bidra till att syftet med bestämmelsen uppnås.

Bild 3-4. Inspirationsbilder: exempel på gestaltning av en idrottshalls bottenvåning, Stockholm.

Bostäder
Byggrätt för ett nytt bostadskvarter med möjlighet till centrumfunktioner i bottenplan
skapas i planområdets östra del (bestämmelsen BC1). Byggnaden ska variera i höjd, med
en maximal våningshöjd om ca 4-5 våningar med inredd vind/kungsvåning mot
Skolgatan (bestämmelsen f4). Mot parkstråket föreslås en något lägre byggnad om ca tre
våningar med inredd vind och takkupor. Entréer ska placeras mot gata (bestämmelsen
f3). Parkeringsgarage är en förutsättning för kvarterets utbyggnad.

Bild 5-6. Volymskiss av bostadsbebyggelse. Av Hultman-Vogt Arkitektbyrå. Med tillåtelse att publicera.
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Skolgård
Till följd av de flertal byggnader som finns på skolområdet idag, är skolgården i
dagsläget svår att överblicka och består av flertalet svåranvända ”mellanrum”. Delar av
skolområdet används även för markparkering. I takt med att byggnad C och D rivs
frigörs tidigare ianspråktagen skolgårdsyta. När den nya idrottshallen och
grundsärskolan står på plats kommer skolgården ha en mer sammanhängande och
överblickbar utformning. Yta avsätts för en bollplan i anslutning till idrottshallen.
Bollplanen ges en multifunktionell utformning och ska kunna användas som tillfällig
översvämningsyta (bestämmelsen m1).
Grundsärskolan har behov av en inhägnad skolgårdsyta i direkt anslutning till den nya
byggnaden. Utemiljön behöver anpassas för att möta elevernas specifika behov. Enligt
verksamheten har exempelvis flera barn på grundsärskolan perceptions- och
koncentrationssvårigheter. Utemiljön bör därför innehålla avskilda platser som erbjuder
paus och återhämtning av koncentration. En tydlig rumsindelning för olika aktiviteter i
utemiljön kan också underlätta samt ge skydd mot väder och vind. Skolgårdens
utformning utreds parallellt med planprocessen. Inriktningen är att skolgården ska vara
tillgänglig för lek även kvällstid och helger.
Friyta

Karta 10. Skolgårdsyta utifrån ett möjligt plangenomförande.

Antalet elever vid Centralskolan kommer att variera över tid. Det maximala antalet
elever som byggnaderna bedöms ha kapacitet för är 540 elever i huvudbyggnaden och
100 elever vid grundsärskolan. Andelen friyta per barn kommer att skifta i takt med att
elevantalet förändras. Utifrån beräkning i enlighet med avgränsningar i karta 11,
förväntas andelen friyta uppgå till ca 10 700 kvm (exkl. entréytor). Byggrätter och
parkeringsyta har i möjligaste mån begränsats för att tillgodose en så stor skolgårdsyta
som är möjligt inom skolområdet utifrån givna förutsättningar. Om skolans
maxkapacitet nyttjas bedöms friytan bli ca 15-20 kvm/barn.
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Park- och naturmiljöer finns nära tillhands, men räknas inte in i friytan. Sätunaparken är
lokaliserat ca 100 m norrut och erbjuder öppna gräsytor och naturmiljöer med varierad
topografi, som kan fungera som ett komplement till skolgården.
Service
Med de planlagda förändringarna följer möjligheter för ett utökat utbud av offentlig och
kommersiell service i området. Detta genom att behovet av en ny idrottshall tillgodoses
och tillgängligheten till en skolgård för lek under och efter skoltid förbättras. Vidare
möjliggörs för centrumverksamheter i bottenplan på bostadshusen.

Trafik, parkering och allmän plats
Trafik
Miljön runt skolan behöver utformas på ett trafiksäkert sätt som får barn att känna sig
trygga i trafiken, på väg till eller från skolan. En trafiksäker miljö är viktig inte minst då
en ökad säkerhet leder till att barn kan röra sig mer fritt, vilket ökar deras mobilitet och
självständighet.
I planförslaget föreslås åtgärder som innebär förbättrade möjligheter för gående och
cyklister genom prioritering av trafikslag. Konkret innebär det anläggande av ett
sammanhängande gång- och cykelnät runt skolan samt trygga passager.
Detaljplanen reglerar inte detaljutformningen av gatorna eller vilka trafikföreskrifter
som ska gälla, utan endast själva användningen GATA. Projektering av gator, inkl.
detaljstudier av gatusektioner, pågår parallellt med detaljplanens framtgande. Karta 11
nedan redovisar gatuhierarkin.

Karta 11. Gatuhierarki.
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Stockholmsvägen
Stockholmsvägen utgör en huvudgata. Från planområdet regleras utfartsförbud mot
Stockholmsvägen, med undantag för den nya korsningspunkten vid den föreslagna
lokalgatan.
För detaljplanens genomförande krävs viss anpassning av Stockholmsvägen,
innefattande exempelvis flytt av busshållplats närmare Forum och anpassningar av gata
i det läge där den nya lokalgatan ska ansluta till Stockholmsvägen. Utrymmet för
gående och cyklister kommer även att utökas, vilket medför att körfälten smalnas av
något. På sikt finns planer på en mer omfattande omvandling av Stockholmsvägen.
Centralgatan
Centralgatan är i dagsläget utformad för dubbelriktad trafik, med trottoar längs med
båda sidor och en lastzon i höjd med Centralskolans huvudbyggnad. Ett antal boende
har in- och utfarter till sina fastigheter längs med gatan.
Centralgatan föreslås kompletteras med en cykelbana för att binda samman cykelvägen
genom Sätunaparken med Stockholmsvägen. Förslaget är att den norra delen av gatan
utformas för enkelriktad motortrafik. Syftet är att öka trafiksäkerheten runt
Centralskolan och vid Tallholma förskola.
Skolgatan
Skolgatan är idag dubbelriktad med provisoriska hämta/lämna-fickor. Dessa används av
både Centralskolan och Tallholma förskola. Längs gatan finns trottoarer, men ingen
cykelbana. För att skapa en tryggare trafikmiljö föreslås gatan bli enkelriktad från
Centralgatan fram till den nya lokalgatan. Enkelriktningen innebär att det fortsatt finns
plats för hämta/ lämna-fickor samt att utrymmet för gående och cyklister utökas.
Nya lokalgatan
Den nya lokalgatan kommer att sträcka sig från Skolgatan till Stockholmsvägen. Gatan
skapar en tydlig avgränsning mellan skolområdet, det föreslaget bostadskvarter och
befintliga bostadshus. Detaljplanen möjliggör för lokalgatan att utformas på olika sätt,
antingen för enkelriktad eller dubbelriktad trafik. Läng den nya lokalgatan ska gångoch cykelbana anläggas. Plats ska även finnas för angöring till det planerade
bostadskvarteret.
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Bil- och cykelparkering

Karta 12. Möjliga lägen för parkering och angöring.

Cykelparkering
Cykelparkeringsplatser för personal och elever ska finnas lättillgängliga inom
kvartersmark. Behovet av cykelparkeringar för personal och elever tillgodosågs till stor
del i samband med byggnationen av den nya huvudbyggnaden. Utrymme för ytterligare
cykelparkeringsplatser finns i flera lägen inom skolområdet, se karta 12.
Cykelparkeringar för boende ska anordnas i lättillgängligt läge inom bostadskvarteret, i
huvudsak väderskyddat.
Boendeparkering
Boendeparkering för bostadskvarteret ska i huvudsak anordnas i parkeringsgarage med
infart från Skolgatan eller den nya lokalgatan. Parkeringsbehovet för boende är beräknat
till 0,6 p-platser per lägenhet inklusive besöksparkering (0,1 p-platser per lägenhet).
Personalparkering och hämta/lämna-ytor
I dagsläget finns anordnade hämta/lämna-möjligheter längs med Centralgatan, där
befintlig lastzon samutnyttjas, samt parkeringsfickor med korttidsparkering längs
Skolgatan.
Förslaget innebär att en angöringsficka för hämta/lämna anläggs längs med Skolgatan
direkt norr om den nya grundsärskolan där bland annat skolskjuts kan angöra. En ny
personalparkering möjliggörs i skolområdets nordöstra hörn. Inriktningen är att
parkeringsplatserna ska kunna användas även kvällstid, i samband med aktiviteter i
skolan eller idrottshallen.
Möjligheten att anordna gatuparkering och ytterligare hämta/lämna-yta längs någon av
de kommunala gatorna studeras parallellt med detaljplanens framtagande.
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Parkeringsbehovet kopplat till Centralskolans huvudbyggnad bedömdes i gällande
detaljplan nr 305 (etapp 1) vara 25 parkeringsplatser för personal. Dessa anordnades på
mark som med detta planförslag tas i anspråk för bostadsbebyggelse, varför
parkeringsplatserna behöver anordnas på annan mark. Ett ytterligare tillskott om ca 10
parkeringsplatser bedöms nödvändigt då grundsärskolans kapacitet utökas.
Föreslagen parkeringsyta i skolområdets nordöstra hörn bedöms sammanlagt kunna
inrymma de ca 35 markparkeringsplatserna. Om ytterligare parkeringsbehov skulle
uppstå, finns möjlighet att anlägga ett parkeringsdäck om två plan. Parkeringsdäcket
bedöms kunna inrymma ytterligare ca 30 parkeringsplatser. En ytterligare möjlighet är
att anlägga ett underbyggt parkeringsgarage under den nya grundsärskolan, vilket
bedöms tillföra ca 20 parkeringsplatser.
Återplanteringsförslag för alléer
Länsstyrelsen har beviljat dispens för avverkning av alléer längs med Stockholmsvägen
och Skolgatan. Återplantering kommer att ske i samband med ombyggnad av gatorna
samt anläggning av en ny lokalgata mellan Skolgatan och Stockholmsvägen. De två träd
som i trädinventeringen klassats som särskilt skyddsvärda bevaras i möjligaste mån.

Trygghet och integration
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
Befintliga skolbyggnaders placering bidrar idag till att skolgården är svår att överblicka.
Genom att ny byggnation placeras i gatulinje ges skolgården en mer orienterbar
utformning med bättre siktlinjer. Bebyggelsen utformas till största del med öppna
fasader i form av glaspartier som bidrar till ”ögon” på de allmänna ytorna och en ökad
känsla av social kontroll. Nytt bostadskvarter bidrar till ”ögon” på skolgården och
övriga allmänna ytor, även under kvällstid.
Området vid Centralskolan är idag relativt blandat sett till funktioner. Med planförslaget
tillförs fler centrumfunktioner, ny bostadsbebyggelse och skolverksamhet i form av ny
grundsärskola och idrottshall. Det medför att området fortsatt befolkas under olika tider
på dygnet.
Parallellt med planprocessen har Stadsbyggnadskontoret genomfört en
markanvisningstävling för bostäder. I tävlingen värderades trygghetsfrågorna högt.
Bland annat ställdes krav på en genomtänkt utformning av entréplan, entréer mot gata,
en blandad lägenhetsfördelning och en tydlighet i gränsdragningen mellan privata och
offentliga ytor.
Integration
Bostadskvarteret planeras upplåtas som bostadsrätter med varierande lägenhetsstorlekar.
Mot bakgrund av att bostadsbeståndet i Märsta till hälften utgörs av hyresrätter och att
ett flertal hyresrättsprojekt är under byggnation, bedöms ett sådant tillskott vara
angeläget. Förslaget kompletterar bostadsbeståndet och ökar andelen bostadsrätter, som
i dagsläget är förhållandevis låg i Märsta.
Kommunen kan både i form av planmyndighet och markförsäljare främja och
säkerställa en blandning av lägenhetsstorlekar med olika antal rum. Genom att använda
sig av dessa två verktyg kan projektet skapa ökade möjligheter för god integration.
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Skolgården utformas så att denna kan utnyttjas för lek och rekreation även utanför
skoltid. Således skapas en mötesplats för boende i bostäder med olika upplåtelseform
och prisnivåer.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. VAledningarna som omgärdar planområdet är samtliga äldre och VA-huvudmannen
bedömer att dessa behöver ersättas. Arbetet med att ersätta ledningarna kan samordnas
med anläggandet av ny lokalgata samt ombyggnad av Centralgatan, Skolgatan och
Stockholmsvägen.
Dagvatten
Allmänt dagvattennät finns inom planområdet. Enligt kommunens riktlinjer för
hantering av dagvatten ska dagvattnet renas och fördröjas inom planområdet innan det
släpps ut på det allmänna dagvattennätet. Kommunens dagvattenpolicy ska följas. I
denna framgår att planerad exploatering inte får försvåra förutsättningen att uppnå
miljökvalitetsnormer (MKN) i aktuell recipient. En förenklad beskrivning är att flöden
och föroreningsbelastning inte får öka efter exploatering jämfört med befintlig situation.
Dagvattnet från planområdet leds via kommunalt dagvattennät till Märstaån och vidare
till Skarven som utgör en del av Mälaren. Enligt Sveriges vatteninformationssystem
(VISS) senaste statusklassning har Märstaån och Skarven måttlig respektive
otillfredsställande ekologisk status. Kemisk ytvattenstatus i Märstaån uppnår ej god
status (VISS, 2017) medan Mälaren bedöms ha god kemisk ytvattenstatus vid
bortseende från överallt överskridande ämnen. Recipienternas gemensamma
miljöproblem är övergödning och miljögifter. I Märstaån finns även problem med
förändrade habitat orsakat av fysisk påverkan i vattendraget. Aktuella
miljökvalitetsnormer (MKN) för ekologisk och kemisk status för aktuella recipienter
presenteras i punktlistan nedan.


MKN i Märstaån
Uppnå god ekologisk status 2027
God kemisk ytvattenstatus, med undantag för kvicksilver och (poly)bromerad
difenyleter (PBDE)



MKN i Mälaren – Skarven
Uppnå god ekologisk status 2027
Bibehållen god kemisk ytvattenstatus, med undantag för kvicksilver och
(poly)bromerad difenyleter (PBDE)

Förslag till dagvattenhantering bygger på att dagvatten från takytor avvattnas mot
växtbäddar som anläggs antingen upphöjda eller nedsänkta i marken. Vidare föreslås att
dagvattnet från gårdsytor, skolgården och den nya lokalgatan avleds mot nedsänkta
växtbäddar. Då gårdsytan inom bostadskvarteret kan anläggas helt eller delvis ovan
garagebjälklag är det viktigt att höjdsättningen av bjälklaget görs så att låglinjer skapas
dit vattnet kan rinna ytledes för fördröjning och rening. Höjdsättning av
utredningsområdet är även viktigt utifrån ett skyfallsperspektiv där sekundära
avrinningsvägar måste skapas för att minska risken för att skador uppstår till följd av
extrema regn.
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Beräkningsresultat visar att föroreningsbelastningen förväntas minska för samtliga
ämnen efter exploatering och rening jämfört med befintlig situation. Förbättringen kan
förklaras av en förändrad markanvändning där bland annat parkeringsytor tas bort och
istället anläggs i underjordiska parkeringsgarage. Planerad exploatering bedöms kunna
leda till en minskad föroreningsbelastning och bedöms inte försvåra förutsättningen att
nå MKN i aktuell recipient. Se bilaga PM Dagvattenutredning av Structor Uppsala AB.
Fjärrvärme
Möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet finns. Åtgärder i Stockholm Exergis
distributionsanläggningar utförs av Stockholm Exergi och bekostas av byggherre enligt
gällande avtal.
El
Vattenfall Eldistribution har elanläggningar inom och i närheten av planområdet.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören. Kommunen ansvarar för elledningar från
nätstation/mätarskåp till bebyggelsen.
Avfall
För befintlig huvudbyggnad sker sophämtning med sopbil inom befintlig lastzon utmed
Centralgatan. De nytillkommande skolbyggnaderna kan angöras via befintliga
lokalgator. Det föreslagna bostadskvarteret angörs via den nya lokalgatan eller
Skolgatan.
Alla hushåll i Sigtuna kommun erbjuds att sortera matavfall. Inom planområdet ska det
finnas plats för avfallshantering som främjar sortering av avfall. Utrymmen för sop/miljörum ska utformas och placeras så att gällande lagar för arbetsmiljö och trafik kan
uppfyllas.
I samband med projektering och bygglov ska fastighetsägare samråda med SIVAB
angående placering och utformning av soprum och avfallshantering.

Störning och risk
Trafikbuller
Bostäder
Förordning 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska tillämpas på
detaljplaner som påbörjats från och med den 2 jan 2015. Detaljplanen för Centralskolan
påbörjades efter beslut i Kommunstyrelsen den 16 oktober 2017, varför riktlinjerna i
förordningen tillämpas i denna detaljplan.
En trafikbullerutredning har tagits fram i syfte att utreda ljudnivåer orsakade av
vägtrafik inför byggande av bostäder. Trafikmätningar genomfördes under 2016 och
räknades upp med 1,5 % per år till 2030 (totalt 23 %). Utredningen visar att det
föreslagna bostadskvarteret utsätts för bullernivåer om 50-55 dBA ekvivalent ljudnivå
och 70-75 dBA maximal ljudnivå vid fasad. Riktvärdet om maximal ljudnivå vid
uteplats kan innehållas om gemensam uteplats anordnas på den sida av byggnaden som
vetter bort från lokalgatorna, alternativt om andra bullerdämpande åtgärder genomförs.

Dnr Btn 2012/0505-214:M

21(26)

Trafikbullerutredningen togs fram år 2016, innan förordningen om trafikbuller trädde i
kraft. Utredningen hänvisar därför till äldre bestämmelser i Infrastrukturpropositionen
(1996/97:53). En revidering av utredningen har inte bedömts motiverad då befintlig
utredning redovisar de bullervärden som är av relevans för detaljplanen. Se bilaga
Trafikbullerutredning av Structor Akustik AB.
Det planerade bostadskvarteret är beläget strax över 280 meter från Ostkustbanan.
Bullernivåerna från spårtrafiken bedöms vara betydligt lägre än gällande riktvärden.
Bedömningen baseras på avståndet, förekomsten av avskärmande bebyggelse mellan
bostadskvarteret och järnvägen samt de topografiska skillnaderna.
Skolgård
I Naturvårdsverkets Riktlinjer för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (2017)
anges riktvärden för äldre skolgårdar. På äldre skolgård som exponeras för buller från
väg- och/eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 55 dBA underskridas på de
delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den
maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Riktvärdena bedöms innehållas på
skolgården. En busshållplats är lokaliserad längs med Stockholmsvägen. För busstrafik
är det ofta lågfrekvent buller som orsakar störningar till omgivningen. Risken för
bullerstörning är störst vid hållplatser, där bussar står på tomgång eller accelererar vid
start från hållplats.

BARNKONSEKVENSER
Bakgrunden till detaljplanen är behovet av en ny idrottshall samt nya, ändamålsenliga
lokaler för grundsärskolan. Verksamheterna finns inom planområdet idag, men
lokalerna är bristfälliga i tekniskt avseende samt utifrån dagens pedagogik och
kapacitetsbehov. Utbyggnad i enlighet med planen svarar mot detta behov. Ny
lokalisering av grundsärskolan i direkt anslutning till huvudbyggnaden bedöms öka
förutsättningarna för god integrering mellan elever på grundskolan och grundsärskolan.
Planförslaget har tagits fram i samarbete med KomFast och Barn- och
ungdomsförvaltningen. I arbetet med att säkerställa en lämplig utformning av ny
grundsärskolebyggnad samt dess relaterade funktioner har dialog förts med personal vid
nuvarande träningsskola. Fördjupad dialog kring skolgårdsytans utformning utifrån
olika elevers behov förs parallellt med planprocessen.
Då skolområdet redan är bebyggt och har en tydlig fysisk avgränsning, har tillgången
till friyta för lek och utevistelse tillgodosetts i så stor utsträckning som är möjligt utifrån
givna förutsättningar. Nya skolbyggnader placeras i linje med gatuliv, i syfte att ta i
anspråk så lite skolgårdsyta som möjligt. Ytor för parkering har i möjligaste mån
begränsats till förmån för friyta.
Detaljplanen tar höjd för ombyggnad av samtliga gator runt Centralskolan. Samtliga
förses med nya eller breddade gång- och cykelvägar. Enkelriktning av Centralgatan, del
av Skolgatan samt den nya lokalgatan minskar trafikmängden och medför en ökad
trafiksäkerhet runt Centralskolan. En trafiksäker miljö bidrar till att barn kan röra sig
säkert inom området, vilket ökar deras mobilitet och självständighet.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Organisatoriska frågor
Tidplan
Planarbete bedrivs med målsättning att planen ska bli antagen av bygg- och
trafiknämnden under våren år 2020. Under förutsättning att planen inte överklagas
vinner den laga kraft tre veckor efter bygg- och trafiknämndens sammanträde.

Samråd

Granskning

Upprättande
granskningsutlåtande

Antagande

Laga kraft

Här befinner sig
planen nu

Beslut om Samråd Btn AU

→

6 november 2018

Beslut om Granskning Btn

→

12 november 2019

Beslut om Antagande Btn

→

21 april 2020

Laga kraft

→

Ca 3 veckor efter antagande om beslutet om
antagande inte överklagas

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Ansvar för utbyggnad och drift
Sigtuna kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för ut-/ombyggnad och drift av dessa områden. Kommunen
ansvarar även för utbyggnad av området som planläggs för skoländamål. Ansvar för
utbyggnad och drift av anläggningar på kvartersmark för bostäder ligger på framtida
fastighetsägare.
Markföroreningar
Marken ska ur föroreningssynpunkt uppnå statusen känslig markanvändning (KM)
innan byggnation påbörjas. I de fall saneringsåtgärder krävs kommer dessa att bekostas
av Sigtuna kommun. Alla påvisade föroreningar ska omgående anmälas till miljö- och
hälsoskyddskontoret, Sigtuna kommun, i enlighet med Miljöbalken kap 10 § 11. Likaså
ska miljö- och hälsoskyddskontoret informeras senast sex veckor innan eventuella
markarbeten påbörjas inom förorenat område. Om nya föroreningar upptäcks vid
schaktning ska miljö- och hälsoskyddskontoret informeras omgående.
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Ledningar
Underlag för befintliga ledningar har begärts in via Ledningskollen (2018-10-11).
Aktuella ledningsägare inom förfrågat område är:


Sigtuna Vatten och Renhållning AB, vatten- och avloppsledningar. Ledningar
ligger i de omkringliggande gatorna (fastigheten Märsta 1:210). Den äldre
skolbyggnaden och befintlig träningsskola försörjs med VA genom en ledning
som sträcker sig mellan Skolgatan och Stockholmsvägen (öst inom fastigheten
Märsta 1:223). I samband med planens genomförande kan VA-ledningarna
behöva omläggas. Frågan studeras i en VA-utredning som pågår parallellt med
planprocessen.



Stockholm Exergi AB, fjärrvärmeledningar. Delar av fjärrvärmeledningar kan
komma att behöva flyttas i samband med byggnation av ny idrottshall och
bostadskvarteret. Ledningarna försörjer även bostadsbebyggelse söder om
planområdet.



Vattenfall Eldistribution AB. Vattenfall ansvarar för elförsörjning fram till
mätarskåp. Delar av elledningarna, belägna på kommunens mark och som
kommunen ansvarar för, kan komma att behöva flyttas i samband byggnation av
bostadskvarteret och den nya lokalgatan. Ledningarna försörjer även
bostadsbebyggelse söder om planområdet.



Sigtuna kommun, ledningar för gatubelysning ligger i eller strax utanför
omkringliggande gator. Placering och hantering av dessa ledningar ska hanteras
i samband med projektering av gata.



IP-Only, ledningar för fiber. Befintlig skolbyggnad utmed Skolgatan är ansluten
till IP-Only:s nät. Flytt av ledningen kan bli aktuellt i samband planens
genomförande.



Skanova, ledningar för fiber/tele. Befintlig bebyggelse är ansluten till Skanovas
nät. Omläggning av ledningarna kan bli aktuellt i samband med planens
genomförande.

Avtal
Vid tillfället för antagandet av detaljplanen är kommunen fastighetsägare till all mark
inom planområdet. Sigtuna kommun avser dock att sälja den kvartersmark inom
planområdet som planläggs för bostadsändamål när detaljplanen vunnit laga kraft och
bygglov beviljats. Vid försäljning tas ett köpeavtal för exploatering tas fram. Avtalet
kommer att reglera projektkvaliteter, köpeskilling och anpassning till allmän plats. Inför
försäljning kommer kommunen att ansöka om avstyckning för bostadsändamål för den
kommunalt ägda fastigheten Märsta 1:223. Mark ska även överföras från Märsta 1:210
till den planerade fastigheten för bostadsändamål.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Planområdet berör tre fastigheter; Märsta 1:223, Märsta 1:210 och Märsta 1:144. I karta
13 ses de berörda fastigheterna.
Konsekvenserna innefattar dels att mark som ska utgöra allmänna gator överförs genom
fastighetsreglering från Märsta 1:144 och Märsta 1:223 till kommunens gatufastighet
Märsta 1:210. Ett mindre markområde ska även överföras från Märsta 1:210 till Märsta
1:223 (fastighet för skoländamål).
En ny fastighet för bostadsändamål ska bildas genom avstyckning från Märsta 1:223.
Mark ska även överföras från Märsta 1:210 till den blivande fastigheten för
bostadsändamål.
Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder som förutsätts för planens
genomförande.

Karta 13. Illustration av konsekvenser för fastigheter inom planområdet.

Förrättningskostnader
Vid tidpunkten för antagandet av detaljplanen är kommunen huvudsaklig
fastighetsägare, med undantag från en mindre del av fastigheten Märsta 1:144 som ägs
av AB SigtunaHem. Kommunen bekostar erforderliga fastighetsbildningar.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Byggherrarna bär det ekonomiska ansvaret för genomförande och drift av anläggningar
på kvartersmark. Mark som planläggs som allmän plats ska iordningställas och driftas
av kommunen. Utbyggnaden av skolgårdsytan kommer att generera ökade
driftkostnader för kommunen.
Mark som planläggs för bostadsändamål kommer sannolikt att förvärvas av en
exploatör. Exploatören kommer att ansvara för kostnader förenade med byggnation och
drift på kvartersmark.
Ledningar
Kostnader för eventuell omläggning av ledningar regleras i huvudsak i separata avtal
mellan fastighetsägare och ledningsägare. Ledningsägare ansvarar vid behov för
ansökan om ledningsrätt för ledningar och andra tillhörande anläggningar.
Vatten och avlopp
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska avgift betalas enligt Sigtuna
Vatten och Renhållning AB:s gällande VA-taxa.
Inom kvartersmarken är respektive fastighetsägare ansvarig för utförande av de
anläggningar som utgör fastighetens VA-installation, detta innefattar även
dagvattenanläggningar.
Bygglovavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft har exploatören rätt att söka bygglov enligt
detaljplanen. Bygglovavgiften debiteras enligt kommunen gällande bygglovtaxa.

Tekniska åtgärder
Tekniska utredningar
Byggaktören bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövningen, till
exempel eventuell fördjupad geoteknisk undersökning.
Dokumentation och kontroll
I de fall markföroreningar påträffas inför eller i samband med byggnation ska detta
anmälas omgående till Miljö- och hälsoskyddskontoret, Sigtuna kommun, i enlighet
med Miljöbalken kap 10 § 11.
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MEDVERKANDE I PROJEKTET
Planhandlingarna och genomförandebeskrivningen är upprättade av
Stadsbyggnadskontoret.
Märsta 2020-04-03

Frida Svensson

Johan Sandström

Planarkitekt

Projektledare, mark- och exploatering

Andreas Thoor
Planchef
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Detaljplan för

Skoländamål och bostäder
vid Centralskolan
omfattande del av fastigheten Märsta 1:223,
1:210, m.fl. i Sigtuna kommun, Stockholms län

Antagandehandling

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
GRANSKNINGSFÖRFARANDE
Detaljplanen har varit utsänd för granskning från den 22 november till och med
den 6 december 2019. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i
kommunhusets entréhall, Södergatan 20, samt på Märsta bibliotek, Kulturtorget 7.
Planhandlingarna har även visats på www.sigtuna.se/Översiktsplan-ochdetaljplaner/remisser.
INKOMNA YTTRANDEN
Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan:

Yttrande utan
erinran
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Länsstyrelsen Stockholms län
Lantmäterimyndigheten
Trafikverket
Trafikförvaltningen SLL
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Swedavia AB
Försvarsmakten
Brandkåren Attunda
Stockholm Exergi
Skanova AB
Vattenfall Eldistribution AB
IP-Only
Svenska kraftnät
E.ON Värme
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Yttrande med
synpunkter

Sakägare enligt
fastighetsägarförteckning

Synpunkter som
ej tillgodosetts

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Tillhör 320

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret.
1. Lantmäterimyndigheten
Avtal/Fastighetsbildning
1.1. Det framgår att kommunen avser att försälja kvartersmarken för bostadsändamål
och att avstyckning från Märsta 1:223 ska ske för ändamålet. Det framgår däremot inte
hur den del av kvartersmarken för bostadsändamål som ligger inom Märsta 1:210 ska
hanteras.
1.2 För att planbeskrivningen ska bli tydligare bör det också framgå hur de delar av
Märsta 1:210 som ligger inom kvartersmark med ändamålet skola (västra hörnet) ska
hanteras.
Kommentar till Lantmäterimyndigheten
1.1 Mark ska överföras från Märsta 1:210 till den blivande fastigheten för
bostadsändamål.
1.2 Ett mindre markområde ska överföras från Märsta 1:210 till Märsta 1:223.
Genomförandebeskrivningen har förtydligats i enlighet med Lantmäteriets önskemål.
2. Trafikförvaltningen SLL
Trafikförvaltningen har tidigare påpekat att Stockholmsvägen som trafikeras av
busstrafik ska utformas enligt Ribuss. I planbeskrivningen redovisas en gatusektion för
Stockholmsvägen med en bredd på 6,6 meter, vilket är för smalt för att
trafikförvaltningen ska kunna trafikera med busstrafik. Stockholmsvägen ska ha en
bredd på minst 7 meter för att den ska trafikeras av busstrafik. God standard ska
eftersträvas vid om- och nybyggnad. Bussens bredd är alltid dimensionerande. Vid
kurva måste hänsyn tas till bussens ökade krav på bredd varför breddökning ska göras.
Vägbredden ska även kopplas till hastighet. Vid lägre hastigheter blir bussens bredd
dimensionerande för körfältsbredden varför 3,5 meter i regel alltid är minimum.
Placering av föremål närmare kantsten än 0,5 meter är inte acceptabelt. Detta för att
medge svepyta för överhäng av bussen. Det är därför viktigt att se över vad som
planteras i möbleringszonen så att det inte skjuter ut över körbanan.
Trafikförvaltningen saknas fortfarande en uppritad sektion för det nya hållplatsläget i
planbeskrivningen.
Trafikförvaltningen vill delta i det fortsatta arbetet gällande alla frågor som kommer att
påverka kollektivtrafiken. Det är viktigt att en dialog förs med trafikförvaltningen i ett
tidigt skede.
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Kommentar till Trafikförvaltningen
För detaljplanens genomförande bedöms endast mindre anpassningar av
Stockholmsvägen krävas. Anpassningarna innefattar flytt av busshållplats,
anpassningar av gata i det läge där den nya lokalgatan ska ansluta till
Stockholmsvägen och utökat utrymme för gång- och cykeltrafikanter. Till följd av att
utrymmet för gång- och cykel utökas kommer körfälten smalnas av något, från dagens
7,7 m till ca 7 m vägbredd. Planbeskrivningen kompletteras med förtydliganden kring
vilka åtgärder som krävs för planens genomförande.
Förprojektering pågår parallellt med framtagandet av detaljplanen. I detta arbete
studeras lämpliga åtgärder på en mer detaljerad nivå, inklusive sektion för det nya
hållplatsläget.
På längre sikt finns planer på en mer omfattande ombyggnad av Stockholmsvägen.
Dialog med Trafikförvaltningen avseende påverkan på kollektivtrafiken initieras när
planering för ombyggnaden aktualiseras.
3. Miljö- och hälsoskyddskontoret
3.1 Markföroreningar
I området har markföroreningar knutna till schaktmassor påträffats och sanerats. Det
innebär att massor i området behöver undersökas och innehållet redovisas till miljö- och
hälsoskyddskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontoret har uppgifter om att det i området
lagts ut massor som innehållit förhöjda halter arsenik. Massorna kommer från en
bergtäkt där naturligt höga halter arsenik förekommer i berggrunden. Vid planområdets
västra hörn har ytliga prover tagits och analyserats med avseende på förekomst av
arsenik. Resultaten visar att halterna överskrider det generella riktvärdet för arsenik vid
känslig markanvändning. Platsen bedöms kunna medföra hälsorisker för barn och då
särskilt små barn, som kan tänkas svälja jord. Marken behöver åtgärdas av markägaren.
Vad gäller tillkommande bostäder så behöver faktisk förekomst av arsenik utredas. En
utredning är planerad att genomföras efter årsskiftet. Utredningen ska baseras på
markprover, analysera innehållet av arsenik och redovisa massornas utbredning samt
hur eventuella risker kan hanteras. Rapporten ska skickas till miljö- och
hälsoskyddskontoret. Miljö- och hälsoskyddskontoret tar gärna del av och samråder
kring provpunkternas placering.
3.2 Vatten
Planområdet avvattnas idag till vattenförekomsten Märstaån som har måttlig ekologisk
status och som inte uppnår god kemisk status. En dagvattenutredning har genomförts för
planförslaget bostäder vid Centralskolan. Föreslagen dagvattenhantering visar att
exploateringen av området medför minskade utsläpp av föroreningar från området
jämfört med dagens belastning. För att klara kraven så måste en rad åtgärder för rening
och fördröjning ske inom planområdet, exempelvis nedsänkta växtbäddar, skelettjordar
med trädplantering och fördröjningsmagasin. Vid extrem nederbörd föreslås dagvattnet
ledas till en bollplan i söder som utformas nedsänkt vilket ökar volymen och
uppehållstiden vilket minskar påverkan på efterföljande dagvattensystem. Om kraven i
dagvattenutredningen också ställs när bygglov ges så är bedömningen att planförslaget
inte försvårar för Märstaån att uppnå miljökvalitetsnormerna.
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3.3 Natur
Inom planområdet ligger två alléer som utgör höga naturvärden. En inventering av
alléerna har genomförts. Inventeringen har visat att det huvudsakligen är unga träd med
låg artrikedom. I ett träd med hålrum så hittades en rödlistad art Skumticka. Sigtuna
kommun har sökt dispens för avverkningen av alléerna som därefter har beviljats av
Länsstyrelsen. I beslutet finns krav på nyskapande av alléer och att den ihåliga veden
lämnas i en solig naturmiljö. Konsekvenserna av detaljplanen blir att de höga
naturvärdena som alléerna utgör kommer att upphöra. Förlusten kompenseras genom att
försöka skapa motsvarande naturvärden på en annan plats.
Kommentar till Miljö- och hälsoskyddskontoret
3.1 Åtgärder på skolgården avseende påträffade förhöjda halter av arsenik vidtas
skyndsamt av kommunen. Lämpliga åtgärder utreds av Miljö- och hälsoskyddskontoret.
Under december 2019 har kompletterande markprover tagits på skolgården.
Markproverna visar att det generellt förekommer låga halter av metaller och organiska
föroreningar inom området. I en provpunkt noterades oljekolväten i halter mellan KM
och MKN. Provpunkten ligger inom området för planerad byggnation. Sannolikt är
halterna en restförorening från en oljecistern då ett äldre hus värmts upp av oljepanna.
Utredningen rekommenderar att föroreningen avgränsas i plan och djupled innan
planerade markarbeten, alternativ i samband med schakt. I samband med schakt inom
området ska överskottsmassor hanteras efter föroreningsgrad. Utredningen beskriver
mer utförligt hur föroreningen bör hanteras.
En kompletterande markundersökning pågår för det planerade bostadskvarteret.
Stadsbyggnadskontoret samråder med Miljö- och hälsoskyddskontoret kring
utredningens avgränsning och provpunkternas placering. Av undersökningen ska det
framgå eventuell förekomst av föroreningar och vid behov lämpliga åtgärder för att
avhjälpa dessa. Marken som planeras för bostäder ska, om den är förorenad, saneras
så att de generella riktlinjerna för känslig markanvändning (KM) uppnås.
3.2-3.3. Information avseende dagvatten och naturvärden noteras.
STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE
Inkomna synpunkter under granskningsskedet har endast medfört ändringar av
redaktionell karaktär.
Övriga ändringar inför antagande av detaljplanen
Utöver ovan har byggrätten för skoländamål, mot Skolgatan i norr, utökats från 1000
kvm byggnadsarea (BYA) till 1100 kvm BYA, en ökning på 10 procent. Syftet är att
öka flexibiliteten och möjliggöra för skärmtak om behov uppstår. Inom samma område
har bestämmelsen ”byggnad ska placeras i gatuliv” (tidigare bestämmelse f3) tagits bort.
Anledningen är att byggrätten i sig tvingar en placering av byggnad mot gata, varför
bestämmelsen inte är nödvändig för att uppnå syftet.
Regleringen av skolområdet mot korsningen Centralgatan-Stockholmsvägen har
justerats i mindre mån genom att bestämmelsen ”Marken ska vara tillgänglig för
passage i gatuplan” (tidigare bestämmelse f5) tagits bort och nockhöjd har bytts till
byggnadshöjd. Syftet med ändringarna är att skapa en större flexibilitet i samband med
en framtida ombyggnation av platsbildningen vid Forum. Även bestämmelsen f1 har
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justerats något i syfte att bättre uppnå intentionen bakom bestämmelsen, dvs. att
säkerställa en öppenhet i fasad mot det område där det är högst flöden av människor
(Stockholmsvägen).
Stadsbyggnadskontoret bedömer att ändringarna efter granskning är av marginell
betydelse. Planförslaget kan därför gå vidare i planprocessen genom beslut om
antagande i Bygg- och trafiknämnden.
SYNPUNKTER SOM INTE TILLGODOSETTS
Samtliga synpunkter som inkommit under granskningsskedet har tillgodosetts.

MEDVERKANDE I PROJEKTET
Detaljplanen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret.

Märsta 2020-04-03

Andreas Thoor

Frida Svensson

Planchef

Planarkitekt
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