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DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MAGNEGATAN 
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder inom befintligt bostadsområde vid 
Magnegatan i Valsta på följande sätt: 

• Flerbostadshus (ca 55 lägenheter) kan uppföras ovanpå befintlig parkeringsgarage vid 
Magnegatan. 

• Radhus (ca 13 bostäder) kan uppföras på bostadsgårdsmark som nyligen har varit 
ianspråktagen för evakueringsbostäder. 

Bakgrunden till projektet är fastighetsägaren Sigtunahems strävan efter att öka 
upplevelsen av trygghet i området och att få bort stora sammanhängande parkeringsytor 
som idag upplevs som ödsliga och otrygga – och samtidigt komplettera med nya 
bostäder. Nya bostadsformer innebär också större möjligheter att vid förändrade 
livssituationer och vid familjebildningar hitta ett passande boende inom samma område 
och att därmed inte behöva söka sig till någon annan stadsdel. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens syfte är att möjliggöra för nya bostäder inom befintligt bostadsområde vid 
Magnegatan i Valsta. De nya bostäderna tillkommer dels på mark som idag är 
detaljplanelagd för garageändamål och dels som förtätning på bostadsgårdsmark som 
tidigare varit ianspråktagen för evakueringsbostäder. 

Vid Magnegatan finns ett stort parkeringsdäck i två plan som kräver ett större underhåll. 
Byggnaden uppfattas idag som en otrygghetsfaktor för närboende hyresgäster då det 
ligger i utkanten av området och det saknas översiktligt över anläggningen. 
Detaljplanen möjliggör att parkeringsdäcket övre öppna plan bebyggs med bostäder. 
Detta innebär att ca 114 p-platser försvinner, men parkeringsbehovet för dessa och 
tillkommande bostäder tillgodoses istället genom nya markparkeringsytor utspridda på 
flera platser i närområdet. Detta innebär att fler boende får närmare till sin parkering 
och att de blir mer överblickbara. Planen syftar också till att möjliggöra för nya bostäder 
i form av radhus på gårdsmark. 

Tillsammans med de nya lägenheterna ovan garaget förverkligas därmed också planens 
andra syfte; att öka variationen av boendetyper i området och därmed möjliggöra för 
lokala bostadskarriärer vid behov av större respektive mindre bostäder. 

Den nya bebyggelsen ges en höjdskala om två våningar (radhusen) respektive fyra 
våningar (flerfamiljshusen på garaget). 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAPITLEN I MILJÖBALKEN 
Sigtuna kommun bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses i 
planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas. 
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PLANDATA 

Planområdets läge och areal 
Planområdet är beläget mellan Magnegatan och Ymergatan i den nordvästra delen av 
Valsta. Den norra delen av planområdet begränsas av Vikingavägen i norr och befintlig 
bostadsbebyggelse vid Magnegatan i väster och söder. I öster gränsar planområdet till 
en skogsdunge. Planområdet förbinds med södra delen genom en smal korridor vilken 
utgörs av en gång och cykelväg mellan befintliga bostadshus. Södra delen av 
planområdet avgränsas av befintlig bostadsbebyggelse med bostadsgårdar. I söder 
angränsar Ymergatans vändplan. Planområdet omfattar en areal på ca 12 800 kvm.  

 

 
Ortofoto över planområdet vid Sigtunahems befintliga bostadsområde vid Magne- och 
Ymergatan. Planområdet är markerat med röd markering. 
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Markägoförhållanden 
Marken inom planområdet utgörs av delar av fastigheterna Valsta 4:13, 4:14, 4:15 och 
4.16 samt gatufastigheten Ekilla 6:1. Fastigheterna Valsta 4:13-4.16 ägs av AB 
Sigtunahem. Magnegatan och den gång- och cykelvägen som kopplar samman denna 
med Ymergatan utgörs av gatu- och parkmark som har kommunalt huvudmannaskap 
och den ägs av Sigtuna kommun.  

 
Fastighetskarta som markerar ingående fastigheter. Planområdet är gulmarkerat 
område. 
 

Planförfarande  
Detaljplanen genomförs som standardförfarande enligt Plan- och bygglagen PBL 
(2010:900). Planförslaget har inte föregåtts av något planprogram. 

  

6:1 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplanering 
Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige den 15 maj 
2014 är Valsta utpekat som ett område där bebyggelseutveckling kan ske inom tätort 
och kring kollektivtrafiknod vid Valsta centrum. Med ny bebyggelse avses i huvudsak 
bostäder och icke störande verksamhet. 

Översiktsplanen anger, som en av åtta vägledande utvecklingsstrategier, att bostäder ska 
byggas i lägen med god infrastruktur och service såsom vägar, kommunalt vatten och 
avlopp, kollektivtrafik, skolor, fjärrvärme och lekområden. 

I riktlinjer för bebyggelse och bostadsbyggande i ÖP 2014 framgår bl a att bebyggelsens 
gestaltning ska bidra till att stärka stadsbild, gaturum och parker och att extra stor vikt 
ska läggas vid områdesentréer, knutpunkter och centrum. Detta gäller såväl områden 
med bostäder som de med verksamheter. Vidare framgår att anläggningar för dagvatten 
ska utformas för rening, fördröjning och biologiska funktioner samt bidra till trivsamma 
bostads- och verksamhetsområden. 

Ur de specifika riktlinjerna för Märsta ur ÖP 2014 framgår att bebyggelsens täthet, 
höjdskala och gestaltning ska anpassas till läget i tätorten och till befintliga 
bebyggelsemiljöer. Sammanhållande faktorer bör stärkas och bebyggelse i samverkan 
med grönska, parker, natur och omgivande landskap utgör de kvaliteter som kan 
utveckla Märsta. 

Riksintressen 
Planområdet ligger inom influensområde för väderradar vid Arlanda flygplats. Inom 
detta kan objekt högre än 20 meter medföra påtaglig skada på riksintresset. I detta fall 
överskrider inte den föreslagna bebyggelsen 20 meter över markytan vilket innebär att 
det inte bedöms utgöra någon påtaglig skada på riksintresset. Planområdet ligger också 
inom influensområde för luftrum för Uppsala övningsflygfält som också har 
höjdrestriktioner för bebyggelse. Denna ligger på över 45 meter över marknivån inom 
tätort. Eftersom den föreslagna bebyggelsen inte överskrider detta bedöms det inte 
utgöra någon påtaglig skada på riksintresset. 

Mellankommunala och regionala intressen  
I RUFS 2010, Regional Utvecklingsplan för Stockholms län, anges en inriktning som 
strävar mot att förtäta befintliga bebyggelsestrukturer och motverkar urban utglesning. 
Märsta-Arlanda är utpekat som en av åtta regional stadskärna som ska bidra till en mer 
flerkärnig region och utvecklas med mer funktionsblandad, tät och stadsmässig 
karaktär. Valsta ligger strax utanför denna utpekade stadskärna och anges som övrig 
regional stadsbygd där viss bebyggelseutveckling kan förväntas. 

Detaljplaner 
För föreslaget planområde gäller i dagsläget två detaljplaner: 88 och 239. 

Norra och västra delen av planområdet utgör delar av gällande detaljplan 88, ”Stadsplan 
för del av Valstaområdet, nordvästra delen”, från 1969. I plan 88 är det föreslagna 
planområdet planlagt för garageändamål och gata i norr samt parkmark och 
bostadskvartersmark som ej får bebyggas i söder. Denna plan kommer ersättas delvis 
med föreslagen detaljplan. 
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Plankarta, gällande detaljplan 88 från år 1969 för norra och västra delen av planområdet. 

Sydvästra delen av planområdet utgörs av hela detaljplan 239, ”Detaljplan för 
Kvartersgård vid Magnegatan – Ymergatan”, från 2006. Detaljplanens syfte var att 
överlåta ägandet och huvudmannaskapet av aktuellt område från Sigtuna kommun till 
AB Sigtunahem. Denna mark är planlagd som bostadskvartersmark som inte får 
bebyggas. Diagonalt över planområdet finns ett markreservat för underjordiska 
ledningar. Den nu upprättade detaljplanen innebär att detaljplan 239 ersätts i sin helhet. 

 

 
Utdrag ur detaljplan 239: kvartersgård vid Magnegatan från 2006; tidigare parkmark blev då 
kvartersmark. Denna detaljplan kommer ersättas helt med föreslagen detaljplan. 



Dnr Btn 2017/0359-214:M  8(34) 
 

Program för planområdet 
Detaljplanen har ej föregåtts av något programskede. 

Kommunalt program  
Projektet Magnegatan ingår i kommunens ”Program för bostadsbyggande 2019-2023” 
vilket är antaget av kommunfullmäktige i december 2018. Programmet beskriver det 
som en möjlig förtätning genom påbyggnad av befintligt parkeringsdäck med 
flerbostadshus med varierade bostadsstorlekar samt komplettering med radhus inom 
befintligt bostadsområde. Totalt antal bostäder anges till ca 63 bostadsrättslägenheter. 

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen beslöt 2017-04-03 att lämna i uppdrag till Bygg- och trafiknämnden 
att genom detaljplaneläggning med standardförfarande pröva förutsättningarna för nya 
bostäder vid Magnegatan, omfattande del av fastigheten Valsta 4:16 m fl i Valsta.  

MILJÖBEDÖMNING  
Sigtuna kommun bedömer att den föreslagna exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 
i MKB-förordningen och enligt PBL, inte utgör en betydande miljöpåverkan. Någon 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § 
(1998:808) MB, kommer därför inte upprättas. 

Behovsbedömningen grundas på följande: 

• Platsen för ny bebyggelse är sedan tidigare detaljplanelagd och ianspråktagen för 
parkeringsändamål och gata(norra delen), samt utgörs av grusade eller enbart 
gräsbevuxna ytor som idag saknar natur- eller större vistelsevärden (södra delen). 

• Genomförandet bedöms inte innebära några risker för människors hälsa eller säkerhet. 

• Miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft eller utsläpp till vattendrag bedöms inte 
överskridas. Med föreslagna åtgärder för dagvattenutredning såsom anläggandet av 
infiltrationsbäddar i anslutning till ny bebyggelse, så bedöms inte planen försvåra 
möjligheten att uppnå MKN. 

De konsekvenser som är kända ur miljösynpunkt och som kan påverka eller påverkas av 
denna exploatering redovisas i denna handling. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Stadsdelen Valsta byggdes ut i snabb takt under slutet av 1960- och början av 1970-
talet. Området utgör en del av miljonprogrammet och återspeglar tydligt denna 
stadsbyggnadsepok i Sverige. En grundläggande tanke vid utformningen av området var 
en långtgående trafikseparering med gator som omslöt bebyggelsen och där 
parkeringsanläggningar förlades i områdets utkanter. Längre in i området kom 
bostadsbebyggelsen och mitt i området fanns ofta ett genomgående grönstråk, ibland 
kombinerat med en kollektivtrafikled. På någon eller några punkter tilläts biltrafiken 
komma in i områdets mitt. I Valstas fall till skolor, idrottsanläggningar samt till handel 
och service vid centrumanläggningen.  

Den befintliga bebyggelsen runt planområdet uppfördes i början av 1970-talet och 
består av lamellhus i tre våningar som är ordnade i ett rätvinkligt stadsplanemönster 
kring halvoffentliga gårdar. Den tillkommande bebyggelsen inordnar sig i den 
omgivande rätvinkliga strukturen, men innebär delvis ett komplement till den befintliga 
flerbostadsbebyggelsen genom tillägg av enfamiljsbostäder i radhus i södra delen. De 
tillkommande byggrätterna följer i stort samma linjära mönster som placeringen av 
befintliga huskroppar i omgivningen. 

 
Snedbild över bostadsområdet vid Magnegatan. Planområdet ungefärligt markerat i rött. Flygbild 2017-
10-04. 
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Parkeringsdäcket invid Magnegatan sett från sydväst. Parkeringsdäcket föreslås byggas på med 
flerfamiljshus enligt planförslaget. 

 
Gårdsbildningen söder om Magnegatan; platsen har använts för uppställning av evakueringsbostäder 
under renoveringsarbeten i omkringliggande bebyggelse. 
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Bebyggelseområden 

Bostäder 
Befintligt bostadsbestånd på Magnegatan utgörs av 392 hyreslägenheter i flerbostadshus 
uppförda som fristående lamellhus i tre våningar. Dominerande bostadstorlek är framför 
allt tre rum och kök som utgör hälften av beståndet, följt av tvåor som utgör en knapp 
tredjedel. Den genomsnittliga bostadsytan är 68 kvm. 

 
Lägenhetsstorlek Antal Andel i procent 
1 rok 27 6,9% 
2 rok 118 30,1% 
3 rok 196 50,0% 
4 rok 50 12,8% 
5 rok 1 0,3% 
Totalt: 392 100% 
Tabell över befintlig lägenhetsfördelning i Sigtunahems  
bestånd vid Magnegatan (2017-04-24). 

 
Inom planområdet planeras för en bebyggelseförtätning som syftar till att vitalisera 
området struktur och skapa en ökad variation i bostadsbeståndet i termer av 
lägenhetstyper och upplåtelseformer. Ett tillskott av större bostäder som idag nästan helt 
saknas i området möjliggörs i form av radhus. Förtätning med bostäder ger också ett 
utökat serviceunderlag i Valsta vilket bidrar till områdets långsiktiga stadsförnyelse. 
Totalt möjliggörs för ca 70 nya bostäder inom förtätningsområdet. 

Flerbostadshus 
Befintligt parkeringshus vid Magnegatan har idag parkering i två plan; en garagedel och 
en takparkeringsyta. Takparkeringen utgår enligt förtätningsförslaget och bebyggs 
istället med bostäder i form av flerfamiljshus om 4 våningar(som medges inom 
planbestämmelse som reglerar nockhöjd för respektive byggrätt på plankartan ), 
orienterade runt en södervänd gårdsbildning. Gården kommer att inrymma dels 
planteringsytor för omhändertagande och fördröjning av dagvatten, och dels en lekplats 
om minst 150 kvm; se; planbestämmelse lek på plankartan. Den nya 
flerbostadsbebyggelsen är tänkt att utföras som lamellhus med träbyggnadsteknik med 
smala huskroppar. Ett gemensamt hisstrapphus planeras betjäna loftgångar som leder till 
lägenhetsentréerna. Detaljplanen möjliggör ca 70 bostäder. 
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Situationsplan för områdets norra del med tilltänkt fyrvåningsbebyggelse formade som en U-form ovan 
befintligt parkeringsgarage. 

 

 
Fotomontage av möjlig utformning av tillkommande fyravåningshus ovan befintligt parkeringsdäck sett 
från hörnet Vikingavägen/Magnegatan. 
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Referensbild lekplatsyta inom gårdsbildning (kv Fenix, BoKlok, Märsta) 

 

Radhus 
Längs med befintlig gång- och cykelväg mellan Magnegatan och Ymergatan förtätas 
området med radhus om två våningar som bildar ett nytt gaturum kring gång- och 
cykelvägen som samtidigt rustas upp och kompletteras med angöringsplats för 
färdtjänst/taxi inom 25 m från radhusens entréer. Planförslaget ger möjlighet att uppföra 
ca 13 radhus. Dessa radhus förses med en smal förgårdsmark mellan entréer och gata på 
entrésidan. En mindre privat trädgårdszon för anläggande av uteplats och med möjlighet 
att uppföra ett mindre förråd möjliggörs på den skyddade sidan mot gårdarna. Det som 
återstår av befintliga bostadsgårdar avses rustas upp och ges rikare planteringsytor samt 
ytor för samvaro och lek både för de som bor här i området idag och framtida boende. 
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Situationsplan för områdets södra del med förtätning av radhuslängor om två våningar. 

 
Illustrationsvy sett från söder av tillkommande radhus längs med den nya gatulänken som sammanbinder 
Ymergatan och Magnegatan. Gatumarken kommer att längs dess östra och västra sida flankeras av nya 
trädplanteringar. 
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Förskola och skola 
Inom gångavstånd finns flera förskolor (Ymer förskola, Brage förskola m.fl) samt 
Sagaskolan (år F-5). Arlandagymnasiet ligger cirka 1 km öster om planområdet. 
Planerade och genomförda utökningar av antalet barnomsorgsplatser i närområdet 
bedöms möta den ökade efterfrågan som bostadstillskottet av denna plan innebär. 

Offentlig och kommersiell service 
Serviceutbud finns idag närmast i Valsta centrum som ligger ca 500 meter sydöst om 
området. Valsta centrum har nyligen genomgått en upprustning och här finns ett utbud 
av dagligvarubutiker och annan service. Service finns även i Märsta centrum. 

Inom planområdet kan service tillkomma då lokaler för verksamheter tillåts i alla 
bottenvåningar vilket ger förutsättningar för olika verksamheter integrerat i området. 

Tillgänglighet 
Tillkommande flerbostadshus om fyra våningar kommer att ha hiss. Radhusbebyggelsen 
ligger med bostadsentréer nära marknivån och kommer därför att med mindre 
anpassningar att helt kunna tillgänglighetsanpassas. 

Byggnadskultur och gestaltning 
Val av fasadmaterial och kulörer etc. regleras inte i detaljplanen. Byggherrens avsikt är 
att uppföra tillkommande bebyggelse i trästomme med fasadtäckning av träpanel och 
skivbeklädnad. Syftet är att gestaltning och materialitet hos ny bebyggelse ska 
komplettera områdets befintliga karaktär dominerad av fasader av gult tegel. 

Påverkan på omgivningen 
Detaljplanen möjliggör för radhusbebyggelse som kommer att påverka grannar i form 
av viss skuggning, utblick och insyn. Kommunens bedömning är dock att denna 
påverkan inte är att betrakta som betydande, (2 kap 9 § PBL), utan att behovet av nya 
bostäder gör att ett visst mått av olägenhet hos grannar bör tålas. De nya radhusens 
gavlar kan placeras som närmast 12,5 m från befintliga fasadliv (12 m från takliv). På 
ett ställe kan ett radhus placeras 11,5 m från befintligt fasadliv. Radhuset placeras då 
norr om befintligt flerbostadshus och påverkar solljusinstrålningen mycket lite. 
Solstudier visar att fortsatt goda solförhållanden kommer att gälla för samtliga befintliga 
lägenheter även efter planens genomförande. Detaljplanen reglerar att endast radhus är 
tillåtet. Radhus tillverkas för att kunna placeras på rad. Därför har man vanligen få eller 
inga fönster på gavlarna, vilket begränsar insynsproblematiken. 

 
Illustration som visar avstånd mellan de nya radhusen och de befintliga bostäderna. 
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Sol- och skuggförhållanden 
Skuggningspåverkan för den nya bebyggelsen har studerat i samband med planens 
framtagande. Det befintliga parkeringsdäcket ligger i nordligt läge i förhållande till 
befintlig bebyggelse och påverkan av ny bebyggelsen om 4 våningar har marginell 
påverkan på omgivningen. Dess öppna u-form mot söder medger god solinstrålning för 
samtliga lägenheter. Tillkommande radhus om två våningar har placerats med 
respektavstånd till befintlig bebyggelse på sådant sätt att fortsatt goda solförhållanden 
kommer att gälla för samtliga befintliga lägenheter även efter planens genomförande.  

       
Skuggförhållanden för kl. 9 och 17 under midsommar. Ny bebyggelse illustrerat med tegelröda tak 

   
 Skuggförhållanden för kl. 9 och 17 under vår- och höstdagjämning. 

   
 Skuggförhållanden för kl. 12 under midsommar respektive vår-/höstdagjämning 
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Skuggförhållanden för kl.9 och 15 den 30 oktober. 

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder 
Genom att det övre parkeringsplanet förses med flerbostadshus med direkt access till 
det nedre garageplanet så ökar den informella sociala kontrollen och därmed också 
tryggheten i området. Erfarenhetsmässigt från andra liknande förtätningsprojekt kan 
slutsatsen dras att en ökad integration mellan allmänna ytor och bostäder i ett område; 
dvs. att fler får överblick genom sina fönster över gator och parkeringsplatser, skapar 
ökad trygghet. 
 
Det nya radhusstråket som förbinder Ymergatan med Magnegatan är på samma sätt 
tänkt att skapa ytterligare ”ögon” (fönster, entréer) som skapar rörelse och liv mellan 
gårdarna i området och möjliggör för tryggare rörelser genom området kvälls- och 
nattetid i ett befolkat stråk. 
 
Vikten av ”ögon” (fönster, entréer) mot gator och parkeringsplatser är också något som 
lyfts fram av Botryggt och stiftelsen Tryggare Sverige, vilka syftar till att utifrån aktuell 
forskning och beprövade erfarenheter, sprida kunskap om hur olika aktörer kan 
förebygga brott och öka tryggheten i t ex bostadsområden. Sigtuna kommun är 
samarbetspartner i framtagandet av de uppdaterade av riktlinjerna för Botryggt2030. 

Integration  
Detaljplaner kan inte reglera upplåtelseform, men planbeskrivningen kan 
föreslå/rekommendera upplåtelseform. En blandning av bostadstyper och 
upplåtelseformer förespråkas i kommunens bostadsbyggnadsprogram då det bidrar till 
att skapa väl integrerade och mångsidiga bostadsområden. Valsta domineras idag av 
hyresrätter. Om detaljplanens tillskott av radhus och lägenheter i flerfamiljshus blir 
bostadsrätter, så ökar variationen i bostadsbeståndet och möjliggör för fler 
familjekonstellationer att hitta sitt efterfrågande boende i området. Möjligheterna till att 
göra boendekarriär genom kvarboende i samma grannskap ökar också. Samtidigt kan 
man också konstatera att oavsett upplåtelseform, så möjliggör detaljplanen för 
kompletterande av en bostadstyp (radhus) som inte finns i området sedan tidigare, vilket 
i sig kan bidra till integration. 
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Gator och trafik 

Gatunät/trafik 
Området präglas idag av trafikseparering, med gator och parkeringsplatser i utkanten av 
bebyggelsen. Gårdarna är bilfria, med varierande efterlevnadsgrad hos bilister. Även de 
nya radhusen längs GC-vägen får parkeringsplatser i utkanten av bebyggelsen. GC-
vägen rustas upp till kvartersgata och kompletteras med två angöringsfickor för 
färdtjänst och dyl. På så sätt kan rådande byggregler uppfyllas, eftersom de anger att en 
angöringsplats för bilar ska finnas inom 25 m gångavstånd från entré till bostad (se 
Boverkets byggregler, BFS 3:122). 

Om en framtida situation uppkommer där en boende i radhusen blir/är funktionshindrad, 
har de, enligt Boverkets byggregler, vid behov rätt att anlägga en parkering inom 25 m 
från sin entré. Detaljplanen möjliggör för att detta kan göras i framtiden om behov 
uppstår. Men i första hand ska parkering lösas i utkanten av bebyggelsen. 

Den nya kvartersgatan mellan gårdarna utformas som en lågfartszonsgata för 
angöringstrafik med integrerad gång-, cykel- och biltrafik. På en sådan skall 
motorfordon framföras på de gåendes villkor. Den kännetecknas av en smal, gemensam 
körbana för motorfordonstrafik, cykel- och gångtrafik, med inslag av förskjutningar i 
köryteläge, uppdelning av gaturum i olika markmaterial och liknande fartdämpande 
lösningar. Angöringstrafiken blir enkelriktad med södergående körriktning. 

Gemensamhetsanläggningen/fastighetsägaren som ska sköta gata och angöringsplatser 
får skylta gällande regler. Kontakt kan tas med kommunen för upprättande av lokala 
trafikförordningar. Gemensamhetsanläggningen/fastighetsägaren får ha egen 
övervakning eftersom marken inte ska vara kommunalägd. 

Befintliga vändplaner vid Magne- respektive Ymergatan blir kvar för att bilar och 
sopbilar ska kunna vända här på samma sätt som idag. Detta medför att bommar i 
befintligt läge kan vara kvar. 

 
Principgatusektion för förlängningen av Ymergatan/Magnegatan med parkeringszon/trädrad på den 
östra sidan av gaturummet. 
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Illustration som visar körriktningar och väghinder vid omvandling av GC-väg till 
kvartersgata för angöringstrafik såsom färdtjänst och taxi. 

Gång- och cykeltrafik 
Idag finns gångbanor längs med de angörande gatorna Magnegatan och Frejgatan. 
Dessa löper hela vägen mellan tillkommande bostäder och nya samt befintliga 
parkeringsplatser. Vikingavägen saknar gång- och cykelbana som en angöring till 
busshållplatsen vid Vikingavägen österut. Planen lämnar indirekt utrymme för en 
framtida anläggandet av en gång- och cykelbana längs Vikingavägens södra sida då ett 
avstånd lämnas fritt mellan planens nordliga gräns och körbanan.  

Kollektivtrafik 
Busshållplats finns vid Vikingavägen i ett läge ca 250 meter öster om planområdet. 
Bussarna går bland annat till Märsta, där tåganslutning till Stockholm och Uppsala 
finns. För att ta sig till denna busshållplats får man korsa befintlig bostadsgård i öster. 
En annan busshållplats finns också vid Midgårdsvägen ca 250 meter sydväst om 
radhusdelen av området. Till denna finns gångvägar vid Ymervägen och längs västra 
sidan av befintligt vårdboende. 

Väg 263 
Området ansluter till statlig väg 263, där trafiksituationen är belastad. Detaljplanen 
möjliggör för ca 70 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Bilinnehavet för de nya 
bostäderna uppskattas i snitt till 0,8 bil/hushåll. Planområdet beräknas bidra marginellt 
till väg 263:s belastning, då exploateringen är relativt liten och planområdet ligger i 
utkanten av väg 263:s sträckning. 
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Gångvägsförbindelser till hållplatser söder och norr om planområdet. OBS! Radhusens placering är 
något justerad och därmed inaktuell. 

Angöring 
Längs med den nya kvartersgatan anläggs två angöringsfickor, vilka möjliggör angöring 
för färdtjänst och taxi inom 25 från varje bostadsentré hos radhusen. Detta möjliggör att 
färdtjänst och taxi kommer närmare entréerna även hos det befintliga bostadsbeståndet. 
Inom det u-formade flerbostadshuset ovan befintlig parkeringsdäck möjliggörs 
framkörning av fordon mot trapphusentréer. 

Parkering 
Detaljplanen syftar delvis till att ge möjlighet för nybyggnation av flerbostadshus på 
mark som idag utgörs av parkeringsdäck. Då befintligt övre parkeringsplan bebyggs 
försvinner 114 p-platser som ingår i boendeparkeringen för närområdet. Dessa upplåts 
genom förhyrning och i dagsläget är 14 p-platser vakanta (hösten 2017). 

Sigtunahem har tagit fram en parkeringsutredning (2014-11-21) som visar på hur nya, 
kompletterande markparkeringar kan tillgodose parkeringsbehovet. Denna har 
kompletterats med fördjupade studier vilka ligger till grund för detta planförslag. Det 
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finns idag en skillnad avseende antalet uthyrda p-platser respektive antal registrerade 
bilar som är i trafik och ägs av boende i området. Antal registrerade bilar som är i trafik 
och ägs av boende i området uppgår till 243 st, vilket motsvarar ett p-tal på 0,62 p-
platser/lägenhet. Detta ger en vägledning i bedömningen av parkeringsbehovet. 
Kompletterande markparkeringar kan därför tillgodose antal registrerade bilar som är i 
trafik samt gäst-parkeringsplatser. 

 Kompletterande parkering sker genom att komplettera befintlig parkeringsyta väster om 
Ymergatan med nya parkeringsrader som följer befintlig detaljplan, genom 
återskapande av några parkeringsplatser i, ovanpå samt väster om parkeringsdäcket, 
genom anläggande av nya parkeringsytor vid Magnegatans nuvarande vändplan samt 
förlänga parkeringsraden vid vändplanen österut (planenligt med befintlig planer). På 
detta sätt återskapas totalt 104 p-platser för tillkommande och befintliga lägenheters 
parkeringsbehov. Inräknat rådande vakansgrad för parkeringsplatserna blir 
parkeringskvoten efter planens genomförande 0,77. Det innebär att det går ca 77 
parkeringsplatser på 100 lägenheter i genomsnitt för hela områdets befintliga och 
tillkommande bostäder tillsammans. Nedbrutet per tillkommande bostadstyp så blir 
parkeringskvoten för radhusen 1,2 per lägenhet och för tillkommande flerfamiljshus 0,7 
parkering per lägenhet. 

 

Sammanfattning parkeringssammanställning 

P-tal idag 0,90 p-plats/lägenhet 

Beläggningsgrad 96% uthyrda p-platser 

Antal registrerade bilar 
som är i trafik i förhållande 
till antalet lägenheter idag 

0,62 bilar/lägenhet 

P-tal efter exploatering 0,77 p-plats/lägenhet 

 

 
 
  



Dnr Btn 2017/0359-214:M  22(34) 
 

 

 
Parkeringstillskott och avgående p-ytor i den norra delen av området. 

Parkeringstillskott direkt söder om planområdet enligt tilltänkta utvidgningar av befintliga 
parkeringsytor, bl a vid Ymergatan. 

Cykelparkering ordnas på bostadsgården mellan byggnaderna, och i förgårdsmark vid 
radhusen. Till vägledning för planering av antalet tillkommande cykelparkeringsplatser 
kan Svensk standard användas som anger 1 parkeringsplats per sovrum i lägenheter. I 
dimensioneringen kan visst nyttjande av lägenhetsförråd för cykelparkering inräknas. 
Totalt inrymmer projektet cykelförråd inom befintligt garage tillkommande uthus plats 
för ca 180 cyklar. 
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Parkering under byggtiden 
Under byggtiden behöver parkeringsplatser för befintliga hyresgäster lösas tillfälligt på 
ett tillfredställande sätt. Antalet parkeringsplatser som behöver evakueras tillfälligt är 
200 parkeringsplatser. 170 stycken av dessa föreslås lösas på tillfälliga parkeringsplatser 
inom Magne/Ymer-området. De resterande 30 platserna evakueras till parkeringsplatser 
i närområdet. 

 
Möjliga platser på Sigtunahems mark att pröva för tillfälliga parkeringsplatser under byggtiden. 

Natur och kultur  
Området består av två delar aktuella för exploatering; den norra, vid Magnegatan, utgörs 
av det övre planet av ett befintligt parkeringsdäck. Det utgörs idag av ett bjälklag helt i 
betong utan växtlighet. Längs med Magnegatan och delvis omgivande parkeringsdäcket 
växer en trädrad av Oxel. Dessa är av god kvalitet och kommer kunna bibehållas vid 
planens genomförande. 

Den södra delen utgörs av befintlig gårdsbildning mellan flerfamiljshusen som ligger 
mellan Magnegatan och Ymergatan. Denna del av planområdet utgörs av en idag 
sparsmakad landskapsbearbetning där tall och björk förekommer på en annars mestadels 
hårdgjord yta. Längs med gång- och cykelvägen som sammanbinder Magnegatan med 
Ymergatans löper en trädrad av lindar i varierat skick. Dessa måste ersättas av ny 
trädrad då gångvägen breddas till kvartersgata för angöringstrafik. Kommunen bedömer 
att raden av lindar inte omfattas av det generella biotopskyddet för alléer, då den är 
belägen i omedelbar anslutning till bebyggelse (se s.4, Naturvårdsverkets beskrivning 
och vägledning 2014-04-15).  

Lek och rekreation 
Direkt öster om tillkommande radhus finns idag en lekplatsyta inom Sigtunahems 
gårdsbildning. Området kommer att fortsätta att utvecklas med ett ökat inslag av 
planteringsytor, lekutrustning och iordningsställda vistelseytor i och med planens 
genomförande, se förslagsskiss på nästa sida. 
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Förslagsskiss på hur gården i nordöstra planområdet kan utformas. 
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Parkeringsdäcket övre plan omvandlas till bostadsgård med planteringsytor och med 
ytor för samvaro och lek. En lekplatsyta anläggs om minst 150 kvadratmeter. 

Inom 1 km finns lekplats vid Valsta centrum samt lek- och aktivitetsplatser längs Valsta 
parkstråk. Direkt väster om Valsta finns ett skogsområde med löpspår och stigar för 
närrekreation. Ca 500 norr om planområdet finns sportfältet Midgårdsvallen med rikt 
utbud av idrottsanläggningar och en badanläggning som innefattar så väl utomhus- som 
inomhusbad. Området omfattar ca 23 hektar.  

Fornlämningar och byggnadsminnen 
Inga fornlämningar eller byggnadsminnen finns registrerade inom planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för luft och vatten 
Gällande miljökvalitetsnormer som bedöms vara aktuella för området är de som gäller 
för utomhusluft och vatten; relaterat till miljökvalitetsmålen frisk luft, levande sjöar och 
vattendrag. 

Den nya bebyggelsen medför något ökade trafikflöden inom området, men 
parkeringsplatserna blir färre på platsen för garaget och trafiken fördelas på så sätt i ett 
större område. Gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms därmed inte 
överskridas. 

Aktuell detaljplan är belägen inom Mälarens avrinningsområde. Recipient för dagvatten 
är vattenförekomsten Märstaån SE661509-161755. Enligt information i VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) klassas den ekologiska statusen idag till måttlig 
och den kemiska statusen till uppnår ej god status. Målet är att uppnå god ekologisk 
status till år 2027 och god kemisk status. Av de biologiska kvalitetsfaktorerna klassas 
kiselalger och bottenfauna till lägre än god status. Av de klassade kemiska ämnena 
överskrids gränsvärdet för god status för kvicksilver, polybromerade difenyletrar 
(PBDE), PFOS och nickel. Med på plankartan angivna bestämmelser för planområdet 
bedöms inte planen försvåra målet att uppnå miljökvalitetsnormen för recipienten till år 
2027. 

Markens beskaffenhet 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s översiktliga kartering utgörs jordarten inom planområdet av sandig 
morän. Den naturliga jorden på platsen är därmed relativt tät och av ringa mäktighet, 
berget ligger nära befintligt golv. Fyllnadsmassor bedöms som relativt ringa. 

En geoteknisk undersökning (upprättad 2017-04-05) visar att jordlagren består av 
friktionsjord som överlagras av torrskorpelera eller fyllning på berg. De radhus som 
planeras i områdets södra del kan grundläggas på valfritt sätt direkt i mark. Beroende på 
husens grundläggningsnivå kan bergschakt komma att erfordras i områdets södra del. 

Förorenad mark  
Vid den geotekniska undersökningen påträffades en stark doft av olja eller diesel vid en 
sonderingspunkt nordväst om parkeringsgaraget, vid dess infart. Kompletterande 
utredning (PM miljö, utförd av Sigma 2019) har därför gjorts för att utreda 
föroreningens utbredning, hur den kan saneras för att bli lämplig för bostadsbebyggelse 
samt saneringskostnad. 
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Sanering av oljeföroreningar, likväl som alifater och PAH, kan saneras in- och ex-situ. 
Med anledning av att små volymer av eventuell förorenad jord kan förväntas bör gräv- 
och schaktsanering vara det enklaste och billigaste alternativet, tillika det mest 
konventionella. Urgrävning av föroreningar och återfyllning med bergkross ger då en 
situation som uppfyller kraven för uppförande av bostadsändamål. 
 
Den totala kostnaden av gräv- och schaktsanering, bortfraktning och återfyllning av 
bergskross bedöms bli mellan 167 000 kr och 265 400 kr. 
 
Utifrån den idag kända indikationen på förorening av olja eller diesel bedöms 
kostnaderna för återställning som små, i synnerhet som del av kostnaden för projektet. 
Saneringen är av enkel karaktär och det är god närhet och transportmöjligheter till 
godtagbar mottagningsanläggning. 

Radon  
Utförda mätningar indikerar att markområdet klassificeras som låg-normalradonmark. 
Hus rekommenderas uppföras radonskyddade. Frågan uppmärksammas i 
bygglovsprocessen i samband med anmälan och kontrollplan.  

Risk för skred och höga vattenstånd 
Då området ligger höglänt och är relativt plant bedöms det inte föreligga någon risk för 
skred eller översvämningar. 

Störningar 

Trafikbuller 
Planerad bebyggelse på befintligt parkeringsdäck utsätts för trafikbullerstörningar från 
Vikingavägen. Sigtunahem har tidigare via Ramböll tagit fram en bullerutredning 
daterad 4 juli 2013 avseende ett tidigare förslag till bebyggelseutformning för kvarteret.  
Utredningen bygger på trafikdata från 2006 med en dygnsmedeltrafik på Vikingavägen 
om 1437 bilar/dygn där 11 % utgör tung trafik. Bullerberäkningarna visar att de 
föreslagna byggnaderna har vissa punkter där nivån 55 dBA vid fasad överskrids men 
det fastställa nationella riktvärdet är sedan 1 juli 2017 60 dBA ekvivalent (ungefär 

Oljespill påträffades nedanför garaget, i blåmarkerad punkt. 
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”genomsnittlig”) för nivå vid bostadsfasad, vilket varje del av den nya bebyggelsen 
underskrider. Maximala ljudnivåer inträffar framförallt vid busspassager och annan tung 
trafik längs med Vikingavägen. Enligt samma bullerberäkningar överskrids den 
maximala ljudnivån enligt de nationella riktvärdena om 70 dB(A) ca 5 meter in mot 
tillkommande bebyggelse. Enligt trafikbullerförordningen 2015:216 bör inte denna 
max-nivå överskridas med mer än 10dB mer än 5 ggr per timme mellan kl. 06-22, vilket 
inte är fallet i detta gatuläge. Alla lägenheter ska dock ha tillgång till uteplats vänd bort 
från gatan, och detta förhållande bevakas i samband med bygglovansökan. Ur 
bullersynpunkt är det lämpligt att bostäderna på parkeringsgaraget utformas som 
genomgående med tyst sida. 

Planområdet angränsar till Vikingavägen som trafikeras av buss. Busshållplats finns vid 
Vikingavägen i ett läge ca 250 meter öster om planområdet. Ytterligare en busshållplats 
finns vid Midgårdsvägen ca 250 meter sydväst om området. 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.  

För de bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av 
byggnader ske så att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus 
(FoHMFS 2014:13)för lågfrekvent buller innehålls i sovrum. Detta följs upp i 
bygglovsgivningen, då detaljplaner endast reglerar bullernivåer utomhus i fasad och för 
uteplatser. 

Luftföroreningar 
Området ligger väl omgivet av grönska och träd som tar upp partikelutsläpp från 
fordonstrafik i närområdet, varför luftföroreningshalterna är låga. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens allmänna va-verksamhetsområdet och kan 
anslutas direkt till befintligt ledningsnät som löper genom området. Nya 
anslutningspunkter kan behövas för tillkommande bebyggelse. 

Dagvatten 
Kommunens dagvattenpolicy (Oxunda samverkan) ska följas. Den föreskriver bland 
annat att dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom såväl privat som kommunägd 
mark, så att en jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar och 
recipienter skapas. Förorening av dagvatten begränsas vid källan genom lokala 
lösningar för infiltration och rening.  

Man ska även utgå från Sigtuna kommuns kravspecifikation för dagvattenutredningar. 
Flödeskrav har diskuterats och stämts av mellan Sigtuna vatten och renhållning, Sigtuna 
kommun samt markägare/exploatör. Flödet ska minska med 50 % vid 10-årsregn 
jämfört med befintligt område samtidigt som föreslagna dagvattenlösningar helst bör 
rymma ett 20-årsregn för att möta riktlinjer för trycklinje i marknivå enligt Svenskt 
Vattens publikation P110. 

Märstaån är klassad som vattenförekomst enligt Vattendirektivet. Ett 
”Planeringsunderlag för Märstaån” togs fram 2015 av WRS och Naturvatten som visar 
på behovet att förbättra halterna av totalfosfor och arsenik i Märstaån. 
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Aktuell detaljplan utgör ett mindre, redan ianspråktaget markområde som idag saknar 
dagvattenrenande åtgärder. Vattenkvaliteten i recipient Märstaån måste förbättras för att 
uppfylla gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Även om den nya bebyggelsen inte 
skulle bidra med en ökad belastning jämfört med dagens läge krävs därför 
dagvattenhantering inom planområdet. Med föreslagna fördröjning- och reningsåtgärder 
kan befintligt situation förbättras avsevärt. 

En dagvattenutredning har tagits fram av Sweco Environment (2018-10-25) som 
beskriver lösningar för lokal rening och fördröjning av dagvatten från tillkommande 
hårdgjorda ytor och takytor före avledning till dagvattensystemet. 

Flöden vid ett framtida 10-årsregn med klimatfaktor bedöms kunna minska med 52 % 
från planområdet då föreslagna LOD-lösningar tillämpas inom planområdet, jämfört 
med befintligt område med klimatfaktor. 

Dagvatten ska fördröjas och infiltreras på sådant vis att takvattnet avleds via stuprör 
med öppna utkastare som riktas mot ränndalar för vattentransport ut från huset till 
intilliggande planteringsytor och gräsbelagda ytor inom kvartersmark. Invid befintlig 
garageinfart finns idag en yta som avsätts för ytterligare parkeringsplatser. Under denna 
finns ett utrymme för att anlägga underjordiska markkasetter för lokal fördröjning och 
magasinering av dagvatten vid höga nederbördsmängder. Likaså finns plats för kassetter 
på bostadsgårdarna. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten i kvartersgatan kan också ske genom 
skelettjordar i gatumark under trädraden och växtbäddar i förgårdsmark mellan gata och 
husafasad.  
 
Dagvattnet kommer efter renings- och fördröjningsåtgårder att avledas antingen österut 
eller norrut. Planens utformning och föreslagen dagvattenhantering innebär att 
föreslagna riktvärden för dagvattenutsläpp i Sigtuna kommun klaras. Innan bygglov får 
beviljas ska en plan för hantering av dagvatten vara upprättad och godkänd. 
 
 

  
Exempel på avvattning av parkeringsytor mot infiltrationsytor; hårdgjord yta som lutar mot gräsyta. Till 
höger exempel på underjordiska kasetter för magasinering av dagvatten. 

Uppvärmnning 
Planområdet ska ansluta till det allmänna ledningsnätet för el men kan även komma att 
kompletteras med solceller. 
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El 
Planområdet ska ansluta till det allmänna ledningsnätet för el.  

Avfall 
I Sigtuna kommun erbjuds alla hushåll att sortera ut matavfall från övrigt hushållsavfall. 
Sigtuna kommun/Sigtuna Vatten & Renhållning AB ansvarar för att hushållsavfall och 
därmed jämförligt avfall samlas in och transporteras till mottagnings- och 
behandlingsanläggningar. 

De nya förordningarna (2018:1462) och (2018:1463) om producentansvar för 
förpackningar och returpapper gör att fastighets-/kvartersnära insamling av dessa 
material behöver möjliggöras. 

Fastighetsägare ansvarar för att boende i fastigheten ges möjlighet att göra sig av med 
sitt avfall i enlighet med gällande regler, samt att hämtning av avfall kan ske under 
arbetsmiljömässigt godtagbara former. 

Idag finns två miljörum i anslutning till planområdet. Sigtuna vatten och renhållning 
bedömer att dessa miljöhus har kapacitet att försörja även den tillkommande 
bebyggelsen genom att antingen sätta in fler kärl (om det får plats) eller öka 
tömningsfrekvensen. 

Tillkommande flerbostadshus och radhus har 50 m eller kortare mellan entréer och 
befintliga miljöhus, vilket gör att Boverkets rekommendation (maxavstånd 50 m) kan 
följas. Sopbilarna fortsätter att vända vid vändzonerna i likhet med idag. 

BARNKONSEKVENSER 
De nya flerbostadshusen får en innergård med plats för lekytor. En områdesgemensam 
lekyta kommer att anläggas i områdets östra del invid radhusen (nuvarande grusplan). 
Detta innebär att nya gemensamma vistelseytor för barn och unga tillkommer som 
kompensation för att gårdsmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Det är gång- och 
cykelavstånd till förskolor, skolor och sportfält och simhall. 
Planområdet ligger relativt nära Vikingavägen vilket kan vara en viss risk för barn och 
bör på sikt förses med gång- och cykelbana samt säkra övergångar och 
hastighetsdämpande åtgärder. En omvandling av befintlig gång- och cykelväg genom 
området till kvartersgata med angöringstrafik kan innebära en risk för barn. Bommar i 
befintligt läge kan dock vara kvar och en reglering om att endast färdtjänst och taxi 
tillåts köra in kan upprättas – vilket skulle göra den framtida situationen lik dagens läge. 
Det är dock likväl viktigt att utforma denna kvartersgata på ett trafiksäkert sätt som ser 
till att hastigheterna hålls nere. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan  

 

 

 

Uppskattad tidplan för planprocessen: 
Beslut om samråd i Btn AU → juni 2018  

Samrådstid → september 2018 

Beslut om granskning i Btn   → november 2018 

Beslut om antagande i Btn → Mars 2019 

Laga kraft   → Ca 3 veckor efter antagande om 
beslutet om antagande inte överklagas 

Huvudmannaskap/Ansvarsfördelning 
Det finns ingen allmän plats inom planområdet. Exploatören ansvarar för samtliga 
åtgärder inom planområdet. 

Avtal 
Planavtal har tecknats mellan Sigtuna kommun och AB SigtunaHem 2017-06-26. AB 
Sigtunahem bekostar samtliga av stadsbyggnadskontorets utförda arbeten och 
tillhörande utredningar i samband med framtagandet av detaljplanen. 

Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Sigtunahem, mindre delar ägs av 
kommunen. Ett exploateringsavtal har tecknats mellan Sigtuna kommun och AB 
Sigtunahem, vilket reglerar överlåtelse av ett mindre markområde (kvartersmark) från 
kommunen till Sigtunahem. 

  

  Samråd Underrättelse Granskning Gransknings- 
utlåtande   

Antagande Laga Kraft 
 

      
  

Här befinner 
vi 

vi oss nu 
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Fastighetsrättsliga frågor 
Inom planområdet berörs fastigheterna Valsta 4:13, 4:14, 4:15 och 4:16 samt Ekilla 6:1 
av fastighetsregleringar vid planens genomförande. Exploatören initierar och bekostar, 
och Lantmäteriet utför, alla erforderliga lantmäteriförrättningar. 

Fastighetsbildning 
Innan detaljplanens genomförande utgör Magnegatan, gång- och cykelväg som leder till 
Ymergatan samt en remsa parkmark längs Vikingavägen norr om befintligt 
parkeringsdäck allmän plats. Sigtuna kommun har huvudmannaskapet och äger marken 
genom fastigheten Ekilla 6:1. Planens genomförande innebär att mark markerad med 
röd heldragen linje i kartan nedan upphör att utgöra allmän plats och att den att den 
därmed regleras över till privatägd fastighet. Tillsammans föreslås 3056 kvm av Sigtuna 
kommuns mark överlåtas. 

 
Karta som visar ägandeförhållande av fastigheter innan detaljplanens genomförande samt föreslagen 
marköverlåtelse från Sigtuna kommun. 

Den i detaljplanen avsatta kvartersmarken för tillkommande bostadsbebyggelse kan 
styckas av till en eller flera fastigheter från befintliga i och med planens genomförande 
(rödmarkerade områden i kartan nedan). 
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Gemensamhetsanläggningar 
Tidigare gata och gång- och cykelväg planeras användas som kvartersgata för angöring 
för befintliga och tillkommande fastigheter. Därför är denna mark (gulmarkerad i kartan 
ovan) avsatt som markreservat för gemensamhetsanläggning för trafikändamål. 
Rättigheten till användningen föreslås ske genom gemensamhetsanläggning. Bildandet 
och fördelning av andelstal och sker genom anläggningsförrättning hos 
Lantmäterimyndighet. Alternativt kan rättigheten till användningen lösas genom 
servitut. 

Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning inom planområdet, Valsta GA:7 som 
inrättats för gemensamt underhåll och drift av gemensamhetsanläggning för 
parkeringsplatser på Valsta 4:16 båda skiften (norr och söder). Delägare i 
gemensamhetsanläggningen är Valsta 4:13, 4:14 och 4:15 med jämt fördelat andelstal. I 
dagsläget är samtliga dessa fastigheter i AB Sigtunahems ägo. I och med att 
detaljplanen föranleder ny fastighetsbildning för bostäder och garageändamål på norra 
skiftet vid detaljplanens genomförande föreslås att gemensamhetsanläggningen Valsta 
GA:7 omprövas för att bara gälla det södra skiftets parkeringsplats. Tillträde till 
garageplatser i framtida fastighet på norra skiftet till förmån för fastigheterna Valsta 
4:13, 4:14 och 4:15 föreslås ske med avtal mellan fastighetsägarna. 

Servitut 
Ett servitut föreslås för att möjliggöra angöring till garageinfart till förmån för ny 
fastighet som bildas på befintligt p-däck inom Valsta 4:16. (Mellan punkterna A och B i 
kartan ovan) 

Ledningsrätter 
Planen förhåller sig till befintligt u-område och ledningsrätter för befintliga 
fjärrvärmeledningar och VA-ledningar så att dessa inte ska behöva flyttas. Byggrätterna 
är placerade utanför u-området. Att Magnegatan övergår till kvartersmark innebär att ett 
u-område tillskapas för att säkerställa ledningsrätterna på kvartersmark. 

Det finn två befintliga ledningsrätter inom planområdets södra del: 

– 0191-06/47.1 ledningsrätt för vatten och avlopp och rätten innehavs av Sigtuna 
kommun  

– 0191-07/3.l ledningsrätt för fjärrvärme och innehavs av AB Fortum Värme samägt 
med Stockholms stad.  
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Karta över befintliga ledningsrätter inom planområdet 

Exploatör initierar och står för alla kostnader i samband eventuell ändring av 
ledningsrätt och flytt av ledningar. Ny rätt att förlägga allmännyttiga ledningar inom 
kvartersmark ska säkerställas med ledningsrätt eller annan lämplig 
fastighetsbildningsåtgärd utförd av Lantmäteriet. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 
Byggherren bär det fulla ansvaret för planens genomförande inom kvartersmark och för 
uppkomna plankostnader vid framtagandet av denna plan. Anslutningskostnader till 
teknisk infrastruktur betalas enligt gällande taxor.  

Inlösen, ersättning 
Inom planområdet berörs fastigheterna Valsta 4:13 4:14, 4:15 och 4:16 samt Ekilla 6:1 
av fastighetsregleringar vid planens genomförande. Ingen inlösen kommer att bli aktuell 
i samband med detta genomförande. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar 
Som underlag för denna plans upprättande har en dagvattenutredning tagits fram. En 
tidigare framtagen bullerutredning har kunnat användas som vägledande information för 
bedömning av störningskonsekvenserna av planens genomförande. 

Dokumentation och kontroll 
Dagvattentekniska åtgärder ställer krav på kontroll och uppföljning för att god funktion 
på de angivna reningslösningarna skall säkerställas på sikt. Därmed behövs uppföljning 
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av underhåll av dessa anläggningar göras vid kontinuerlig drift av anläggningen efter 
färdigställd byggnation. Oljeavskiljare kräver kontinuerlig tillsyn och service. 

Administrativa frågor 
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Detaljplanen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret under ansvarig planarkitekt 
Maria Nästesjö, i samverkan med Reierstam Arkitektur AB genom arkitekt SAR Göran 
Reierstam. 

Märsta 2019-03-05 
 

 
Andreas Thoor   Maria Nästesjö 

Planchef    Planarkitekt 

 

 

Johan Sandström  

Mark- och exploateringsingenjör 

 



Illustrationsplan tllhörande
Detaljplan för
Bostäder vid Magnegatan
Omfattande del av fastigheten Valsta 4:16 m fl
skala 1:1000 (A3)
- 56 lgh/13 radhus

(Magnegatan)

Ymergatan
ny gatulänk; angöring

2 vån

2 vån

2 vån

2 vån

4 vån

4 vån

4 vån
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