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Antagandehandling 
 
 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

TILL DETALJPLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Planhandlingar 
- plankarta med bestämmelser och grundkarta 2011-02-16 
- planbeskrivning  2011-02-16 
- denna genomförandebeskrivning  2011-02-16 
- utlåtande 2011-02-16 
  
Övriga handlingar  
- fastighetsförteckning 2010-09-02 
- programsamrådsredogörelse 2010-01-26 
- samrådsredogörelse 2010-10-19 
- arkeologisk utredning, UV MITT, Rapport 
2009:37 

2010-01-12 

- arkeologisk förundersökning, Stockholms 
läns museum 

2010-09-17 

- utvidgad arkeologisk förundersökning, 
Stockholms läns museum 

2010-10-22 

- tågbullerutredning för planarb., Ramböll 2008-09-15, reviderad 2010-02-08 
-översiktligt PM geoteknik, inkl. rapport 
geoteknik, Bjerking 

2009-01-20 

- projekteringsunderlag, Bjerking 2009-01-20 
- vibrationsutredning, Bjerking 2009-03-02 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planprocessen beräknade tider: 

- Samråd, februari 2010 
- Utställning, oktober 2010 
- Godkännande, Bygg- och trafiknämnden, januari 2011 
- Antagande, Kommunfullmäktige, mars 2011 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år. 

Ansvarsfördelning 
Sigtuna Kommun svarar för detaljplanens upprättande. 

Sigtuna kommun ansvarar för utvidgning och utbyggnad av det kommunala va-
verksamhetsområdet samt begär lantmäteriförrättning angående avstyckning av nya 
tomtplatser samt ombildning av samfällighetsförening för vägar och dagvatten. 

Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och för eventuell kabelutsättning, 
för att säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från ledningar. 

Avtal 
Sigtuna kommun som markägare och ägare av det kommunala va-ledningsnätet är 
exploatör och ansvarar för genomförandet av utbyggnad av ledningar och pumpstationer 
inom planområdet. Sigtuna kommun ansvarar vidare för återställande av vägnätet efter 
genomförd ledningsdragning samt förstärkning av körbanor och översyn av diken i 
samverkan med Herrestavägens tomtägareförening. 

Avtal ska tecknas mellan Sigtuna kommun och Herrestavägens tomtägareförening 
avseende de åtgärder som kommer att beröra vägområdet/gemensamhetsanläggningen, 
eventuell upprustning och komplettering av befintlig gatubelysning och övertagande av 
naturmark. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft bildas en gemensamhetsanläggning genom en 
lantmäteriförrättning. En samfällighetsförening som har till uppgift att förvalta 
gemensamma ytor på kvartersmark inom planområdet bildas och övertar rollen från den 
befintliga ideella intresseföreningen. Åtta stycken nya tomter för friliggande 
enbostadshus ska avstyckas från fastigheterna Odensala - Herrersta 4:1 och 4:2. De nya 
tomterna ska ingå i samfällighetsföreningen och med respektive andelstal medverka i 
skötsel och underhåll av gemensamhetsanläggningen. 

Servitut eller ledningsrätt ska bildas för ledningar inom angivna u-områden, samt för 
tillfart till E-område för tekniska anläggningar. Servitut eller ledningsrätt ska också 
bildas för va-ledningar respektive vattenledningar utanför planområdet. 

Servitut ska bildas för de pumpstationer ägda av va-verket som ska byggas på enskild 
tomtmark i anslutning till respektive huvudbyggnad. 
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Planen berör befintliga avvattningsföretag. Vid översyn av befintliga diken för 
dagvatten ska hänsyn tas till det befintliga dräneringssystemets kapacitet så att dess 
funktion inte äventyras. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 
Kommunen utreder, projekterar och upphandlar samtliga delar av de allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar samt de förbättringsåtgärder av vägar och diken som erfordras 
för planens genomförande. Kommunen står för lantmäterikostnaden för bildning av 
gemensamhetsanläggning för väg och natur på kvartermark. 

Kostnaderna för eventuell flyttning av teleledningar/anläggningar regleras enligt 
markupplåtelseavtal av 2000-11-09 mellan Sigtuna kommun och Telia AB. 
Kostnaderna för eventuell flyttning av elledningar/anläggningar regleras enligt 
markupplåtelseavtal av 2000-05-22 mellan Sigtuna kommun och Vattenfall. 
Planavgifter  
Planavgift enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa kommer att tas ut vid ansökan om 
bygglov. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 

Kommunen bekostar alla tekniska utredningar i samband med exploateringen. 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. 

 

Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten 
Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare 
utredning. 
 

Märsta 2011-02-16 
 
 
 
 
Nils Sylwan    Eva Leijon 
Plan- och bygglovchef   Stabs- och exploateringschef 
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Antagen av kommunfullmäktige  
2009-xx-xx  
2009-xx-xx 

 

  

PLANBESKRIVNING 

TILL DETALJPLANEN HÖR FÖLJANDE HANDLINGAR 

Planhandlingar 
- plankarta med bestämmelser och grundkarta 2011-02-16 
- planbeskrivning 2011-02-16 
- genomförandebeskrivning   2011-02-16 
- utlåtande 2011-02-16 
  
Övriga handlingar  
- fastighetsförteckning 2010-09-02 
- programsamrådsredogörelse 2010-01-26 
- samrådsredogörelse 2010-10-19 
- arkeologisk utredning, UV MITT, Rapport 
2009:37 

2010-01-12 

- arkeologisk förundersökning, Stockholms 
läns museum 

2010-09-17 

- utvidgad arkeologisk förundersökning, 
Stockholms läns museum 

2010-10-22 

- tågbullerutredning för planarbete, Ramböll 2008-09-15, reviderad 2010-02-08 
-översiktligt PM geoteknik, inkl. rapport 
geoteknik, Bjerking  

2009-01-20 

- projekteringsunderlag, Bjerking 2009-01-20 
- vibrationsutredning, Bjerking 2009-03-02 

 

PLANENS SYFTE 
I Sigtuna kommun finns stor efterfrågan på tomter för villabebyggelse i egen regi. 
Herresta bedöms lämpligt för att pröva detta byggnadssätt. Förhållandevis stora tomter i 
anslutning till den befintliga bebyggelsen ger förutsättningar för ett attraktivt boende i 
ett vackert öppet kulturlandskap. 
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Ny bebyggelse kan också ge underlag för att behålla den kommunala servicen med 
förskola och skola i närbelägna Odensala kyrkby. Den planerade byggnationen 
möjliggör för ett kommunalt va-nät till Herresta. Byggnationen kan även bidra till 
utbyggnad av en gång- och cykelväg mellan Herresta och Odensala skola som en del av 
en framtida gång- och cykelväg från Märsta till Odensala, och i ett regionalt perspektiv 
kanske ända till Knivsta. 

Sigtuna kommun har därför för avsikt att komplettera bebyggelsen i Herresta by med 
ytterligare 9 tomtplatser för friliggande småhus. Tomtplatserna avstyckas på de 
obebyggda restytor som finns mellan de befintliga husen i byn. 

 

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
Varje anslutning av befintliga hus till kommunalt vatten och avlopp är en mycket tydlig 
miljöförbättring som minskar mängden näringsämnen som går till Märsta ån. Den 
tillkommande bebyggelsen utvecklar ett befintligt bostadsområde på landsbygden. 
Byggnadernas placering på en höjd med åkermark runt omkring överensstämmer med 
hur det traditionellt byggs på landet i mälarregionen. 

Kommunens bedömning är att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Denna bedömning delas av Länsstyrelsen i yttrandet från 
programsamrådet. 

Någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 
kap. 11 § miljöbalken (1998:808) behöver därför inte utföras. 

 

PLANDATA 

Planområdets läge och areal 
Planområdet om cirka 7,5 hektar avgränsas i alla väderstreck mot det omgivande 
kulturlandskapet med odlad åkermark, samt ansluter i norr mot väg 898. 

 

Markägoförhållanden 
Den exploateringsbara marken inom området ägs av Sigtuna kommun sedan lång tid 
tillbaka. Den befintliga bebyggelsen utgörs av avstyckade enskilt ägda tomter. Inom 
området finns två sammankopplade grusvägar som förvaltas av Herrestavägens 
tomtägareförening. 

 

Planförfarande 
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande och har föregåtts av ett 
planprogram. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 2002 
I ”Översiktsplan 2002” redovisas planområdet som bevarandeområde främst med 
hänsyn till att området ingår i riksintresseområde AB 67 för kulturmiljövård. 
Inriktningen för bevarandeområden är att de ska skyddas mot förändringar som kan 
äventyra befintliga värden. Endast bebyggelse som kan anpassas till dessa värden bör 
återhållsamt få tillkomma. 

 

Detaljplaner 
Detaljplan saknas för området men Herresta ingår i samlad bebyggelse utan undantag i 
bygglovplikten för en- och tvåbostadshus. 

 

Program för planområdet 
Ett planprogram var utsänt för programsamråd under april 2009. I programmet 
redovisades en tänkt utbyggnad med bostäder på åkermarken öster och söder om 
Herresta och sydväst om den obebyggda Käringbacken. Förslaget omfattade cirka 50 
småhus i äganderättsform och cirka 20 hyresrätter i mindre flerfamiljshus. 

Förändringar efter programsamrådet 
Inkomna synpunkter från programsamrådet avsåg bland annat negativ inverkan på 
landskapsbild, att exploateringen var för stor, dåligt vägnät och dålig mark. Detta 
tillsammans med fördjupade studier av markbeskaffenhet, kulturvärden och fornminnen 
bidrog till att planförslaget kraftigt minskades från 50 småhus och 20 hyresrätter till att 
endast inrymma 8 nya tomter i samrådsskedet.  

Planhandlingen var utsänt för samråd under februari 2010. Inkomna synpunkter från 
samrådet var positiva till att planförslaget minskats. 

Förändringar efter samrådet 
Utställningsförslaget inrymmer 9 nya tomter på kullen i Herresta med en minsta 
tomtstorlek på 1 500 m2. 

Förändringar efter utställning  
Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 
3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning. 

 

Program för bostadsbyggande 
Herresta finns upptaget som ett planerat bostadsprojekt med byggstart 2011 i antaget 
Program för bostadsbyggande i Sigtuna kommun 2010-2014. 
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PLANOMRÅDET 

Natur 
Herresta ingår i det storskaliga och kulturhistoriskt värdefulla odlingslandskapet i 
anslutning till Hovadalen. Bebyggelsemönstret följer den uppländska traditionen med 
husen förlagda till holmarna i de omgivande åkrarna. Den befintliga bebyggelsen utgörs 
av 16 fritids- och bostadsfastigheter samt en bygdegård och den ursprungliga Herresta 
Gård. Tomtplatserna är inpassade i den befintliga vegetationen av blandskog och 
intrycket av skogsklädd kulle blir bevarat när Herresta ses på avstånd. 

Från planområdet erbjuds vida utblickar ut över kulturlandskapet åt alla väderstreck. 
Käringbacken i sydväst är en obebyggd åkerholme, även den bevuxen med blandskog, 
med väl utvecklade bryn mot åkermarken med inslag av slån, olvon och enbuskar. 
Tillgången till nära naturmark är begränsad på grund av landskapets karaktär, men 
Käringbacken kan utgöra en sådan viktig resurs. 

 
Utblick mot söder med plats för fyra nya tomter. Rakt fram skymtar byggnaderna på fastigheten Odensala-Herresta 
4:4 och till höger syns del av Käringbacken 

I planförslaget har den tillkommande bebyggelsen placerats ut i direkt anslutning till 
vägar och tomter på mark som idag har en igenväxande och förhållandevis ung 
blandskog samt mark med öppnare partier av ohävdad betesmark. Den kvarvarande 
naturmarkens karaktär ska bevaras. 

Geotekniska förhållanden 
Planområdet utgörs i huvudsak av fast mark med morän och delvis berg i dagen, 
undantaget den del av planområdet i sydväst som ligger på åkermark. Den geotekniska 
utredningen av anslutande åkermark visar överst ett jordlager på upp till 0,3 meter och 
därunder kohesionsjord, det vill säga lera vars djup varierar mellan 1 och 9 meter. Leran 
är till största delen lös. Bebyggelsen kommer dock att placeras på fast mark. 
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Grundvattennivån ligger högt och i vissa fall till och med över markytan ute i åkern 
söder om planområdet. 

En vibrationsutredning har också utförts och visar att rekommenderat riktvärde på högst 
0,4 mm/s komfortvägd vibrationshastighet kommer att uppnås. 

Radon 
Marken klassificeras som hög risk för markradon i hela området där lerdjupet inte 
överstiger en mäktighet av 5 meter. En planbestämmelse har därför införts om att ny 
byggnad för bostadsändamål skall uppföras i radonsäkert utförande. 

Vid grundläggning med platta på mark rekommenderas att ventilation i gruslagret under 
plattan förbereds med särskilda dräneringsslangar som kan anslutas till en fläkt. Ett 
radonsäkert alternativ är även en tjockare grundplatta (>200 mm) med dubbelarmering. 

Allmänt gäller att det är positivt ur radonsynpunkt om byggnaden utförs med en 
balanserad ventilation av FT-typ, dvs både till- och frånluft så att huset får ett visst 
övertryck invändigt. Detta ger mindre risk för inläckage av markradon. 

Fornlämningar och kulturmiljö 
Planområdet ingår i riksintresseområde för kuturmiljövård Odensala-Husby 
Ärlinghundra (AB 67). Riksintresseområdet har delats upp i helhetsmiljö (område med 
kulturhistoriskt värdefull struktur) och närmiljö (område som särskilt ingående belyser 
viktiga delar av kommunens historia). Planområdet ingår i riksintressets helhetsmiljö 
som är en slättbygd där den agrarhistoriska utvecklingen kan följas alltsedan äldre 
järnålder. 

Inledningsvis gjordes en arkeologisk utredning för det större område som 
planprogrammet omfattade, där det konstaterades att det finns en husgrund med otydlig 
utsträckning (RAÄ Odensala 190:1) och att husgrunden (RAÄ Odensala 190:2) sedan 
tidigare är borttagen. Vid fältinventeringen registrerades en fägata som sträcker sig 
söderut från planområdet samt en boplats av järnålderskaraktär och ett gravläge inom 
planområdet. 

En arkeologisk förundersökning har därefter gjorts där stora delar av det aktuella 
området kunde avskrivas som fornlämning. Den yta som föreföll mest intressant, platån 
väster om gården Herrestas norra del, visade sig vara kraftigt omrörd. En husgrund 
(RAÄ 190:1) som överensstämmer med en ekonomibyggnad på 1700-talskartan kunde 
iakttas. Kring denna fanns vad som tolkades som en gårdsplan som jämnats ut och 
förstärkts med sten och grus. I delar av ytan gick berget i dagen. Strax öster om 
husgrunden fanns en igenfylld brunn med en stenlagd yta. 

I området norr om gården påträffades en husgrund, 5x7 meter stor. Vid schaktning kring 
husgrunden framkom slagg och enstaka järnföremål. Innanför syllstenarna fanns ett 
spisröse. Kring detta påträffades sot, kol, slagg och olika metallföremål vilket gjorde att 
grunden tolkades som resterna av en smedja. 

På en yta i områdets nordöstra del påträffades tio anläggningar av förhistorisk karaktär. 
Två av dessa framkom under utredningen och var utgångspunkten i förundersökningen. 
Anläggningarna bestod av stolphål och härdar som låg glest. Inga strukturer i form av 
hus eller liknande kunde iakttas. Ytan kunde inte utökas och undersökas närmare 
eftersom den var beväxt med träd. Vid ett besök på platsen beslutade Länsstyrelsen att 
en fördjupad förundersökning skulle ske. 

Vid den fördjupade förundersökningen påträffades ett 40-tal anläggningar i form av 
spridda stolphål och härdar. Genom ytan gick ett kabelschakt som hade skadat ett par av 
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anläggningarna. Några av stolphålen var kraftiga och hade en ordentlig stenskoning för 
att hålla stolpen på plats. I områdets sydöstra del finns ett antal stolphål som möjligen 
kan knytas samman till en struktur. Vad det kan röra sig om för konstruktion är dock 
högst osäkert. 

Fyndmaterialet var ytterst sparsamt. En bit keramik påträffades men var så pass 
fragmenterad att den inte gick att ta till vara. I övrigt utgjordes fynden av två 
knackstenar (ett slags universalverktyg) och ett bryne av sandsten. En av knackstenarna 
påträffades i ett av stolphålen och brynet i en av härdarna.  

Lämningarna tolkas preliminärt som en boplats från äldre järnålder baserat på 
anläggningarnas karaktär. Prover från anläggningarna kommer att skickas för C14-
analys och en säkrare datering kommer att finnas i slutrapporten. 

Sannolikt är det bara en del av boplatsen som nu undersökts. Topografin talar för att 
boplatslämningar även kan finnas på ytan på andra sidan vägen som ligger utanför 
planområdet. 

 
Käringbacken sedd från Odensala-Herresta 

Utanför planområdet i väster finns den obebyggda Käringbacken som har ett stort 
fornlämningsområde som utgörs av ett gravfält (RAÄ Odensala 191:1). Gravfältet 
består av cirka 37 närmast runda stensättningar och två treuddar. En av treuddarna har 
en rest sten i mitten, 2,6 meter hög. Gravfältet kallas av ortsbefolkningen för 
”Käringbacken” då den resta stenen sägs vara en förstenad käring. I närområdet finns 
dessutom rikligt med fornlämningar från framför allt järnålder samt 
bebyggelselämningar från senare tid. 
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Bebyggelseområden 

Bebyggelse 

 
Odensala Bygdegård 

Inom planområdet finns 16 fritids- och bostadsfastigheter av olika ålder och standard. 
Därutöver finns också en bygdegård och ett mindre jordbruk med besöksnäring. 

Detaljplanen kommer förutom nybyggnation även innebära möjlighet till avstyckning 
på tomter större än 2 000 m2 som inryms inom område för bostäder på plankartan. 
Tomten med bygdegården ges möjlighet att bebygga 10 % av tomtytan för byggnation 
inom användningsområdet samlingslokal med möjlighet att inrymma bostäder på 
plankartan. För tomten med Herresta Gård ges möjlighet att bebygga 35 % av tomtytan 
för byggnation inom användningsområdet jordbruksverksamhet med möjlighet till 
mindre handel och kontor samt bostad för verksamheten på plankartan. Verksamheten 
får inte vara störande för omgivningen. 

 
Herresta Gård 
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Förslag på nya tomter i planområdet 

Den nya bebyggelsen med 9 friliggande småhus på stora tomter (minsta tomtstorlek på 
1 500 m2 per tomt) är tänkt att i första hand erbjudas som självbyggartomter till 
kommunens tomt- och huskö. Utbyggnaden blir därför inte samordnad i en enda 
entreprenad utan kommer att ske successivt i den takt som tomtköparna etablerar sig på 
platsen. En viss utsträckning i tid jämfört med en samlad entreprenad kan därför 
förväntas för de kringboende gällande störningar i form av byggtrafik och dylikt. 
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Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
De kulturhistoriska värdena har inte utretts inom planområdet och området ingår inte i 
Hovautredningen. Dock är exempelvis bygdegården och gårdsbildningen i byns södra 
del, Herresta Gård, mycket karaktäristiska för landsbygdens bebyggelse och området 
har flera landsbygdsvillor som är goda representanter för sin tid. Blandningen av små 
hus på stora tomter och deras läge uppe på höjden med åkermark runt omkring gör den 
totala miljön kulturhistoriskt intressant. Plankartan har getts en varsamhetsbestämmelse 
för en del av den befintliga bebyggelsen vilket betyder att de karaktärsdrag och värden 
som anges i planbeskrivningen skall särskilt beaktas vid ändring. 

Gestaltningsprinciper 
I mitten på 1990-talet tog stadsbyggnadskontoret tillsammans med Sigtuna Museum i 
Sigtuna kommun fram riktlinjer för hur nya byggnader bör utformas och placeras för att 
passa in i den kulturhistoriska landsbygdsmiljön i Odensala-Hova området, den så 
kallade Hova-utredningen. Herresta anknyter till Hovadalen och bör gestaltningsmässigt 
hanteras på ett likartat sätt. 

 
Exempel på ett hus inom planområdet som är förenligt med Hovautredningen 

Principerna för byggnadsutformningen kan sammanfattas i följande punkter: 

- Välj en enkel rektangulär plan form. Undvik breda hustyper 

- Låt väggytan dominera över takytan. Gärna förhöjt väggliv eller två våningar 

- Taklutningen bör vara 27-38 grader med sadeltak. Undvik 45 grader 

- Takfoten bör vara enkel, öppen och med relativt litet taksprång 

- Välj stående träpanel i hela husets höjd  

- Måla i slamfärg eller med ljus oljefärg som vitt, grått eller gult. Undvik plast- 
och lasyrfärg 

- Fönster bör ha stående proportioner och vara i fasadliv 
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Placeringen och markbehandling: 

- Bebyggelsen placeras varsamt i terrängen, undvik sprängningar och utfyllnader 

- Välj hus som passar tomten och miljön 

- Låt en kuperad tomt få ha sin naturliga form 

- Ta tillvara så mycket som möjligt av den naturliga vegetationen 

- Tomten behöver inte inhägnas 

- Bygg garage och uthus fristående 

Mera detaljerade anvisningar finns utförligt beskrivna i Hova-utredningen som finns 
tillgänglig på stadsbyggnadskontoret. 

På plankartan regleras byggnadsutfomning, placering och markbehandling. Detta görs 
genom planbestämmelse för minsta respektive största taklutning på 27-38 grader, endast 
friliggande hus tillåts och att ny bebyggelse ska utformas med träfasader. 
Planbestämmelse finns även för att nya byggnader ska utformas med hänsyn till 
kulturmiljön i västra Odensala med avseende på färg, form, materialval och detaljer. För 
närmare anvisning hänvisas till planbeskrivningen under rubrik Gestaltningsprinciper. I 
övrigt regleras även husen till 8 meter som högsta totalhöjd. 

 

Service och omsorg 

Förskola och skola 
Planområdet ligger inom 1 000-1 500 meter från Odensala skola och förskola. Området 
består av förskola, skola och skolbarnsomsorg. Odensala skola har fyra klasser med 
åldersintegrerade grupper i årskurserna 1-6. Odensala förskola har två avdelningar, en 
för de yngre barnen mellan ett och tre år samt en för de äldre barnen mellan tre och fem 
år. 

Högstadium finns närmast på Centralskolan och Ekillaskolan samt på Bergius friskola. 
Närmaste gymnasium finns på Arlandagymnasiet. 

Offentlig och kommersiell service 
Butiker för dagligvaror och specialvaror samt offentlig service av olika slag finns i 
Märsta på cirka 4-5 kilometers avstånd. 

Lek och rekreation 
Herresta ligger i en lantlig miljö som förtätats under åren men har kvar mycket av 
bykänsla med stora tomter, grusvägar och flytande övergångar mellan tomter och övrig 
mark. En spännande miljö för de mindre barnen som förutsätts ha tillgång till närlek på 
den egna tomtmarken. Ett särskilt grönområde kommer att ingå i den samfällda marken. 

Odensala IP som ligger cirka 200 meter från planområdet har två gräsplaner för fotboll 
samt omklädningsrum med duschar. I anslutning till idrottsplatsen har SK Wigör ett 
klubbhus med kansli och servering. 
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Gator och trafik 

Gatunät 
Det befintliga gatunätet med grusvägar och diken kommer att behållas. En viss 
standardhöjning kommer att ske då vägarna måste återställas efter ledningsarbeten. 
Körbanorna kommer att förstärkas med nytt gruslager och dikena ska ses över. 
Detaljplanen möjliggör för en vändplan längst i söder, men denna kommer inte att 
anordnas av kommunen. I samband med att LTA-ledningar för det kommunala va-
ledningsnätet anläggs kan även befintlig gatubelysning rustas och eventuellt byggas ut.  

Gång- och cykeltrafik 
En gång- och cykelvägsförbindelse bör anläggas inom ramen för projektet mellan 
planområdet och Odensala skola/förskola. Den bör vara belyst för att kunna utgöra en 
trygg och säker skolväg och därigenom minska behovet av skjutsandet av barn till och 
från Odensala skola/förskola. 

Kollektivtrafik 
Buss 574 utgår från Arlandagymnasiet/Märsta station. Bussresan från stationen till 
Herresta/Odensala IP tar tolv minuter och det går fyra ordinarie turer per dag. Fler turer 
förekommer men då krävs förbeställning. Längs väg 898 mellan Märsta och Odensala 
skola går 13-15 bussar i varje riktning en skolfri vinterdag. 

Parkering 
All parkering ska ske på tomtmark. 

 

Störningar 
Planområdet är lokaliserat inom Stockholm-Arlanda flygplats influensområde och 
ligger inom den del som berörs av sällan förekommande flygrörelser från Bana 08/26 
eller ”bana ett” som den vanligen kallas. Området exponeras för flygbullret vid de 
tillfällen Bana 08 används för landning och när Bana 26 används för start vilket är 
sällan förekommande och sker som regel endast vid kraftig sidvind (öst-västlig) eller 
vid reparationer av de andra banorna. Vid dessa tillfällen kan området exponeras för 
maxbullernivåer överstigande 70 dB(A). 

En tågbullerutredning har gjorts för det ursprungliga förslaget från programsamrådet 
med bebyggelse ute på åkern mellan Herresta by och Ostkustbanan. Denna bebyggelse 
tangerade i det mest utsatta läget ekvivalentnivån 60 dB(A) frifältvärde. 
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Tågbullerutredning med utbyggnad enligt programsamrådets förslag 

De föreslagna nya hus som nu ligger närmast järnvägen, på ett avstånd av cirka 250 
meter, har enligt samma utredning en bullernivå som marginellt överskrider 
rekommenderat riktvärde, bullernivån hamnar på cirka 57 dB(A) ekvivalentnivå. 
Märstahemmet (Odensala-Herresta 2:5) ligger på ungefär samma avstånd från järnvägen 
och har vid sin västra fasad en ljudnivå motsvarande ljuddämpad sida, det vill säga 
mellan 45-50 dB(A). Den maximala ljudnivån för Märstahemmet mot järnvägen 
överstiger riktvärdet 70 dB(A), och uppgår till ca 74 dB(A) max. Fasaden mot väster 
har däremot maxvärden som ligger under 65 dB(A). 

Då tomterna är stora och husen friliggande är det inga problem att ordna en uteplats vid 
husens västra fasad som har godkända maxvärden för trafikbuller från järnvägen. 

Då området berörs av både flyg och tågbuller finns en planbestämmelse om att:  

Bostadshus utsatta för buller från spårtrafik överskridande 55 dB(A) ekvivalent nivå vid 
fasad ska utföras enligt ljudklass B. Alla bostadsrum (sovrum och vardagsrum) ska ha 
minst ett öppningsbart fönster åt tystare sida, dvs. med högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utanför fönstret. Sovrum bör förses med ventilationsdon med ljudfälla. 

Varje bostad ska ha tillång till uteplats där ljudnivån från spårtrafik uppgår till högst 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

En befintlig 24kV luftledning som tillhör Vattenfall finns i nord-sydlig riktning öster 
om planområdet. Skyddsavståndet är 20 meter till närmaste strömförande kabel. 
Byggrätten i planen har anpassats så att ingen byggnad får uppföras på mindre avstånd 
än detta. Den befintliga transformatorn har också fått ett skyddsavstånd på fem meter till 
närmaste byggnad. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Inom planområdet finns idag endast enskilda dricksvattenbrunnar och 
avloppsanläggningar. Det finns risk för att otillräckliga avloppsanläggningar kan 
förorena dricksvattenbrunnar och omgivande marker. I SGU 200:9 rapporten 
”Vattenkvalitet i bergsborrade brunnar i Sigtuna kommun” visar provtagningar att det 
förekommer förhöjda halter av arsenik, uran och fluorid inom aktuellt område. 

 
Föreslagen dragning av LTA-system 

Den föreslagna förtätningen möjliggör att kommunalt vatten och hushållsavlopp kan 
byggas ut från Märsta till Herresta. Det blir en lång överföringsledning. Åtgärden 
motiveras av ny bebyggelse och av att det blir en miljöförbättring, då flertalet av de 
enskilda avloppsanläggningar tekniskt sett är utdömda och inom några år ändå måste 
åtgärdas. 

Herresta kommer att anslutas till kommunalt vatten och spillvatten (hushållsavlopp). Ett 
verksamhetsområde kommer att upprättas för kommunalt vatten och spillvatten för 
planområdet. Verksamhetsområdet kommer att utökas för att erbjuda kommunal VA-
anslutning även till närliggande fastigheter utanför planområdet i Herresta, se karta 
ovan. 
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Principskiss LTA-system 

Sigtuna kommun avser att bygga ut det kommunala nätet i Herresta med ett så kallat 
LTA-system (Lätt Tryck Avlopp). Detta system bygger inte på självfall för 
spillvattenledningarna som konventionella system utan bygger på ett trycksatt 
avloppssystem med hjälp av en avloppspump vid varje fastighet. Samtliga fastigheter 
inom planområdet skall anslutas till kommunalt avlopp men ges även möjlighet till 
kommunalt vatten. 

Dagvatten 
Några hårdgjorda ytor förekommer knappast inom området idag. Det enda dagvatten 
(regnvatten) som behöver avledas är från taken på byggnaderna. Detta regnvatten tas 
omhand på de enskilda tomtplatserna. Samma princip ska tillämpas på de nya tomterna 
enligt kommunens riktlinjer om LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). 

Det befintliga vägsystemet avses även i fortsättningen vara grusvägar med befintliga 
diken. Trafiken är endast lokal och ökar i mycket liten omfattning genom den nya 
bebyggelsen. Några förändringar i det nuvarande dagvattensystemet är därför inte tänkt 
att ske, bara rensning och underhåll av befintliga diken. 

Värme 
Förutsätts ske i egen regi för respektive fastighet. 

El 
Vattenfall har befintliga ledningar och anläggningar inom planområdet. E-område för 
befintlig transformatorstation har lagts in på plankartan. Befintliga ledningar inom 
byggbar mark kommer att behöva flyttas till område som ska vara tillgängligt för 
underjordiska ledningar. 

Gatubelysning finns i begränsad omfattning inom området. Om denna ska rustas eller 
kompletteras kan det genomföras kostnadseffektivt i samband med utbyggnaden av 
LTA-systemet för avlopp och upprustning av vägnätet. 
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Avfall 
I Sigtuna kommun erbjuds alla villakunder att sortera matavfall. Detta innebär att de boende 
ska ha plats för två avfallskärl, ett för brännbart hushållsavfall och ett för matavfall.  

Avfallshämtning ska kunna utföras på trafiksäkert sätt och utan behov av 
backningsrörelser. 

 

BARNKONSEKVENSER 
Barnens intressen och behov med anknytning till boende, fritid och skola har alltmer 
uppmärksammats, inte minst i stadsbyggnadssammanhang. Behoven växlar över tiden i 
takt med barnens ålder och utveckling. Planläggningen syftar till att ge förutsättningar 
för att allsidigt tillgodose behoven men huvudsakligen formuleras förutsättningarna i 
detalj först vid genomförandet av planen. I detta fall kan generellt sägas att den 
befintliga miljön ger mycket goda och trygga förhållanden. Stora tomter samt närhet till 
mindre skogsparti, Käringbacken och idrottsplatsen Odensala IP skapar tillfällen för lek 
bollspel och idrott inom gångavstånd. 

Separat cykelväg saknas till Odensala skola vilket ställer krav på att transporter ordnas i 
egen regi. Som alltid vid boende på landsbygd medför avståndet till tätorter och brist på 
kollektiva transportmedel att beroendet av bil blir stort och att detta accentueras med 
barnens stigande ålder. En belyst gång- och cykelvägsförbindelse mellan planområdet 
och Odensala skola/förskola kan komma att uppföras till följd av en utbyggnad inom 
planområdet. 

 

BROTTSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Planområdet ingår i ett litet lokalsamhälle där alla invånare får en övergripande kunskap 
om sina grannar på grund av det begränsade antalet fastigheter och det rent geografiskt 
avgränsade läget. En sådan liten grupp som dessutom måste samverka i gemensam 
skötsel av vägar medför i allmänhet en ganska stor social kontroll och har därmed en 
brottsförebyggande funktion. 

 

MILJÖKVALITETSNORMER 
Planområdet är beläget inom landsbygd och inga gränsvärden för luftkvalitet överskrids. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret. 

 

DNR BTN 2008/0239-214:Ö 15 564



 

DNR BTN 2008/0239-214:Ö 16 564

Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten 
Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare 
utredning. 
 

Märsta 2011-02-16 
 

 

 

Nils Sylwan    Christina Bolinder 

Plan- och bygglovschef   Planarkitekt 
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