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PLANKARTA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.
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Planområdesgräns
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Laster får inte påföras marken utan stabiliseringsåtgärder.

n1

Slänterna kring Halmsjöbäcken ska vara vegetationsklädda.

n2

Markytan ska vara vegetationsklädd och tillgänglig för anordningar
för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten.

n3

Markytan ska vara tillgänglig för anordningar för fördröjning, rening
och infiltration av dagvatten. Minsta yta växtbäddar för rening är 5
m2 per 100 m2 hårdgjord yta. Parkering och körytor får anordnas.

Hotell, kontor och detaljhandel utom handel med livsmedel.

n4

Två korsande överfarter, som är högst 7 meter vardera, får
anordnas över Halmsjöbäcken. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Trafik

m1

Avåknings och avrinningsskydd ska finnas vid plangräns mot
avfartsramp från E4 respektive Måbyleden.

m2

Fasad som uppförs inom 50 m från körbanekant till avfartsramp för
E4 eller Måbyleden, ska utföras i obrännbart material alternativt
lägst brandteknisk klass EI30. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

m3

Fasad som riktas mot och uppförs inom 40 m från körbanekant till
avfartsramp för E4 eller Måbyleden ska, om den utförs med
fönster, ha fönster med lägst brandteknisk klass EW30.

m4

Utrymning ska ske bort från angränsande transportled för farligt
gods. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

m5

Friskluftsintag får inte placeras riktat mot angränsande transportled
för farligt gods. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Egenskapsgräns

(PBL 4 kap 10 § och 13 §)
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N 6613100

Administrativ- och egenskapsgräns

E 144200
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E 144100

b5

Användningsgräns
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(PBL 4 kap 10 § och 13 §)

N 6613100

28
27

E

Tekniska anläggingar

N1

Naturområde

O1KH1
T

(PBL 4 kap 10 § och 13 §)
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(PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

Belysning, skyltar, master och torn får inte utföras så att inflygning till Arlanda eller trafiken på
väg E4 störs.
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Tak- och fasadbeklädnad får inte ske med radarstörande material. Plåt eller annat
reflekterande material får endast användas efter särskilt medgivande.

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan
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(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Högsta nockhöjd i meter (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

0,0
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O1KH1

b1

Lägsta grundläggningsnivå för byggnader är +21,0 m, enligt
RH2000 (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Utfartsförbud (PBL 4 kap 9 §)

b2

Källare får inte anordnas. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Byggnader får inte uppföras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

b3

Byggnader ska grundläggas med pålar nerförda till berg eller med
teknik med motsvarande egenskaper. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b4

Broar grundläggs med pålar till fast mark eller motsvarande teknik.
Mindre språng kan grundläggas med platta på mark.
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)
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Fastighetsbeteckning
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Startbesked får inte ges för byggnad på kvartersmark innan
avåknings och avrinningsskydd mot Måbyleden är uppfört
(PBL 4 kap 14 §)
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Lövskog

Grundkartan är ajourhållen inom planområdet
av Stadsbyggnadskontoret intill 2018-08-30
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i flygbilder från 2016 samt höjdkurvor från 2015.

Upplysningar
Planområdet berörs av fast fornlämning skyddad enligt kulturminneslagen (SFS 1988:950)
Markarbeten som berör fast fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen.
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Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
vägtrafik. (PBL 4 kap 18 § första stycket)
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Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 21 §)

Laster får inte påföras marken utan stabiliseringsåtgärder.

21

Staket

19

(PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 4-5)

Största bruttoarea (BTA) i m2 ovan mark. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)
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Märsta den 2019-04-16
MEDVERKANDE
Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun
i samarbete med TEMA genom Jacob Wesström.
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BAKGRUND
Vid Måby trafikplats, alldeles vid den norra infarten till Märsta, planeras för ett hotell
som ska annonsera sig mot väg E4. Läget är strategiskt och en del av den regionala
stadskärnan Märsta-Arlanda som är tänkt att knyta samman centrala Märsta med
flygplatsområdet. Hotellet är tänkt att bli högt, men utan att störa siktlinjerna från
kulturlandskapet eller verksamheten på Arlanda. På den södra delen av fastigheten är
det tänkt att finnas plats för mindre verksamhet för handel, kontor eller
snabbmatsrestaurang. Genom området går Halmsjöbäcken som inte kommer att
påverkas av bebyggelsen.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av hotell och kompletterande kontor,
handel och restaurang i mindre omfattning. Placeringen vid Måby trafikplats är vald
utifrån det strategiska läget i korsningspunkten mellan stråket Arlanda - Märsta och E4.
Området är en del av den regionala stadskärnan och utformning skall ske enligt
riktlinjer i översiktsplan 2014 och fördjupad översiktsplan för Arlanda 2006.
Utvecklingen inom den regionala stadskärnan ska bidra till att skapa en
sammanhängande stadsmiljö som binder ihop Märsta och Arlanda.
Närheten till E4 erbjuder ett gott skyltläge och platsen är en entré till Arlanda och
Märsta. Området utgörs idag av öppen ängsmark i söder och en skogsklädd höjd i norr.
Den skogsklädda höjden som innehåller en fornlämning bevaras i detaljplanen och blir
en del av utsikten för de boende på hotellet. Halmsjöbäcken som löper genom
fastigheten är tänkt att bevaras i sitt läge och bli en del av den gestaltade utemiljön till
hotellet. Vegetation med träd kommer att finnas utmed vägarna och komplettera
markparkeringen för att skapa en mer attraktiv utemiljö.

Mindre avvikelse
Bygglovsansökningar som innebär avsteg ifrån planens syfte och huvuddrag ska inte
betraktas som mindre avvikelse.

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.

MILJÖBEDÖMNING
Kommunens bedömning är att planens genomförande inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
(MKB), enligt 6 kap. 11§ miljöbalken (l998:808) kommer därför inte att upprättas.
De miljöaspekter som särskilt belyses i planbeskrivningen är riksintresse för
kulturmiljö, utformning av bebyggelsen, trafikfrågor, risk, buller och
miljökvalitetsnormer för recipienten Märstaån.
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PLANDATA

Figur 1 Översiktskarta över planområde med närmsta omgivningen. Planområde ungefärligt markerad med
röd oval.

Planområdets läge och areal
Planområdet är cirka 2,4 hektar och utgörs av fastigheten Måby 1:10 samt del av
samfälligheten Måby S:1. Det är beläget vid Måby trafikplats i anslutning till väg E4.
I öster avgränsas planområdet av den södergående avfarten från väg E4 och i söder av
Måbyleden som förbinder Märsta med Arlanda flygplats. Västerut ligger ett
verksamhetsområde samt tre enbostadshus. Norr om planområdet fortsätter
skogsmarken och övergår sedan i ett mindre område med ett fåtal enbostadshus och
område för långtidsparkering.

Markägoförhållanden
Marken inom planområdet utgörs till största delen av fastigheten Måby 1:10 som ägs av
PEAB Fastighetsutveckling Måby AB, som förvärvade området år 2011. Vägen i den
västra delen av planområdet är del av den samfällda fastigheten Måby S:1. Delägare i
samfälligheten är fastigheten Arlanda 3:1 som ägs av Swedavia AB och Måby 1:1 som
ägs av Gustavianska Stiftelsen.

Planförfarande
Kommunstyrelsen beslutade 2011-04-18 §56 om planuppdrag för att pröva
planläggning av hotell och drivmedelsstation vid Måby trafikplats, med normalt
planförfarande enligt ÄPBL 1987:10. Programsamråd hölls 2011 och samråd
genomfördes år 2013. Arbetet stannade sedan upp för att återupptas igen under år 2016.
Då det gått fem år sedan planuppdraget och då förutsättningarna förändrats, beslöt
Kommunstyrelsen om ett förnyat planuppdrag, 2016-03-29 (§48).
Med det förnyade planuppdraget genomförs detaljplanen med standardförfarande enligt
plan- och bygglagen PBL (2010:900)
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplanering

Figur 2 Utdrag ur Översiktsplan 2014 för Sigtuna kommun. Planområde ungefärligt markerad med röd
oval.

I Sigtuna kommuns översiktsplan "Översiktsplan 2014" redovisas planområdet som en
del av verksamhetsområdet ”V3 – Måbyleden”. Området är en del av den regionala
stadskärnan Arlanda-Märsta vilket styr gestaltning och utformning. Översiktsplanen
säger att det goda läget nära både Stockholm och Uppsala ger förutsättningar för att
skapa en stadskärna med ett starkt näringsliv och goda kommunikationer. Utvecklingen
inom den regionala stadskärnan ska bidra till att skapa en sammanhängande stadsmiljö
som binder ihop Märsta och Arlanda. Extra stor vikt ska läggas på bebyggelsens
gestaltning vid områdesentréer, knutpunkter och centrum.
Fördjupad översiktsplan
Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Arlanda från år 2006 gör följande bedömning
för det område inom vilket planområdet ingår: "Viss exploatering intill väg E4 i
anslutning till befintligt verksamhetsområde är möjlig, dock med beaktande av att ytan
utgör entré/portalpunkt till området och gränsar till område för kulturminnesvård."
FÖP Arlanda anger att särskilt höga krav på gestaltning ska ställas utmed E4:an,
huvudgator och kollektivtrafikstråk. En högre täthet och ett högre exploateringstal ska
tillåtas i attraktiva synliga lägen, där kontor, handel och hotell ska möjliggöras.

Riksintressen
Planområdet är beläget utanför, men i direkt anslutning till, ”Riksintresse för
kulturmiljö Odensala - Husby Ärlinghundra”.
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Figur 3 De riksintressen som berörs är kulturmiljö (streckat rött), väg E4 och Arlanda flygplats. Planområde
ungefärligt markerad med röd oval.

Väg E4 angränsar öster om planområdet. Vägen utgör riksintresse för
kommunikationer. Vid väg E4 gäller idag ett utökat byggnadsfritt avstånd på 50 meter,
enligt väglagen. Inom det byggnadsfria avståndet får inte anläggningar uppföras eller
åtgärder utföras som kan få negativa konsekvenser för trafiksäkerheten på riksintresset.
Om området saknar detaljplan eller det rör sig om bygglovsbefriade åtgärder, krävs då
tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra byggnader och anläggningar. I och med
detaljplaneläggningen prövas möjligheten att bebygga området som idag är utlagt som
byggnadsfritt avstånd.
Arlanda flygplats utgör ett riksintresse för kommunikation. Riksintresset har ett
influensområde där det finns restriktioner för högsta tillåtna byggnadshöjd. För
byggnadsverk högre än 20 meter ska synpunkter från Luftfartsverkets (LFV) inhämtas.
På flygplatsen finns även en väderradar som är ett riksintresse för försvaret och har
samma restriktioner.
Eftersom planområdet ligger inom influensområdet har Luftfartsverket och
Försvarsmakten prövat möjligheten att uppföra byggnad med en maximal totalhöjd på
+85 m på platsen. Ingen av dem hade några invändningar mot detaljplanens föreslagna
totalhöjd.

Mellankommunala och regionala intressen
Enligt antagandeversionen av Stockholmsregionens utvecklingsplan RUFS 2050 (-0612) är trafikplats Måby utpekat delvis som ”godsterminal anläggning” och delvis som
”landsbygd utanför den samlade bebyggelsen”. Då gränserna i RUFS plankarta inte ska
Dnr Btn 2011/0688-214:M
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läsas som exakta så tolkas planområdet som att det ligger inom ”godsterminal och
anläggning”. Dessa områden är strategiskt belägna platser för omlastningsmöjligheter
och varuhantering och viktiga för regionens godshantering.
Samtidigt ligger planområdet precis i utkanten av den utpekade regionala stadskärnan
Arlanda – Märsta som är tänkt att förbinda Märsta tätort med Arlanda flygplats.
Planområdets läge vid den norra entrén till Märsta och utmed E4an gör att bebyggelse
som kan framhäva läget som entré till stadskärnan är att föredra framför ytor för logistik
eller varuhantering.

Detaljplaner
Planområdet är inte planlagt sedan tidigare.

Program för planområdet
Planprogram har varit utsänt på samråd 23 september till och med 21 oktober 2011
enligt rutinerna i den äldre plan- och bygglagen (5 kap. 20 § ÄPBL).

Planprocess
Ett förslag till detaljplan har tidigare varit utsänt på samråd under tiden 5 mars 2013 till
16 april 2013. Då planarbetet därefter avstannat och innehållet delvis ändrats då
drivmedelstationen utgått och byggrätterna justerats, genomfördes ett nytt samråd.
Detaljplanen har varit utsänd för ett andra samråd under perioden 28 mars till den 25
april 2018. Granskning av detaljplanen skedde under perioden 4 oktober -19 oktober
2018. Utifrån de inkomna synpunkterna kompletterades utredningarna för dagvatten,
buller och risk. I plankartan har området för transformatorstationen flyttat till norr om
Halmsjöbäcken och planbestämmelserna har uppdaterats gällande grundläggning av
byggnaderna och stabiliseringsåtgärder. Planbeskrivningen har uppdaterats efter
granskningen gällande formuleringarna om riskhanteringen där bland annat avståndet
till farligt godsled inom vilket särskilda krav för fasader och fönster gäller, är ändrat
från 30 m till 40 m.

Anslutande projekt
Väster om planområdet planeras ett nytt verksamhetsområde för kontor som prövas
inom planarbetet för fastigheten Måby 1:2.
Trafikverket planerar att bygga om Måby trafikplats med på - och avfart söderut. I
dagsläget är arbetsplanen för avfarten klar, men byggstart väntar på att finansiering av
projektet ska bli färdigt. Planområdet har anpassats till den planerade ombyggnaden av
trafikplatsen.

Markavvattningsföretag
Programområdet berörs av Tomta-Benstocken torrläggningsföretag från år 1932.
Torrläggningsföretag som har bildats genom förrättning är juridiskt bindande, vilket
innebär att de sträckningar, djup och vattennivåer som angivits för vattenanläggningar
och vattenområden i förrättningshandlingarna gäller med samma rätt som en vattendom.
Länsstyrelsen erinrar om att åtgärder som står i strid mot markavvattningsföretaget inte
får utföras utan tillstånd från miljödomstolen. I markavvattningsföretaget regleras till
exempel utformningen och flödeskapaciteten på Halmsjöbäcken.
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Under hösten år 2010 träffades en överenskommelse mellan torrläggningsföretagets
medlemmar för att säkerställa torrläggningsföretaget och att hålla diket öppet samt
tydliggöra ansvaret för framtida underhåll och rensning inom en utpekad sträcka.
Detaljplanen ligger inom denna sträcka. Överenskommelsen låg till grund för Markoch miljödomstolens dom 2011-05-03.
I och med överenskommelsen ansvarar Swedavia ensamma för underhåll och rensning
av diket inom planområdet. Sigtuna kommun ansvarar för de kulverterade delarna i
planområdets västra del.

Figur 4 Kartutdrag ur vattendom för ändring av Tomta-Benstocken torrläggningsföretag från 2011 Domen
ledde till oförändrad utbredning av torrläggningsföretaget inom Måby 1:1 (nu Måby 1:10). Ungefärligt
planområdet markerad med röd oval.

Planförslaget påverkar inte bäckens läge eller utökar den befintliga
övertäckning/kulvertering. Planen möjliggör tillkommande överfarter över bäcken men
dessa ska inte heller påverka bäcken och dess flöde. Planförslaget anger en byggnadsfri
zon på minst 7 meter på båda sidor från dikesmitt, vilket tillgodoser åtkomst för
rensning och underhåll så som idag och i enlighet med dom och avtal.
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Figur 5 Foto över planområdet med omgivningar. Planområdet ungefärligt markerad med röd oval.

Områdesmiljö - bebyggelsestruktur
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Direkt väster om planområdet finns
utbredda, låga verksamhetsbyggnader med tillhörande stora markparkeringsytor. Söder
om dessa, vid Brobyvägen finns tre friliggande bostadshus.
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Planförslagets bebyggelse utgörs i nordväst av ett nytt hotell med uppskattningsvis 210
rum. Planen tillåter även kontor och handel, dock ej handel med livsmedel. Byggnad
föreslås kunna uppföras till en höjd av +65 meter över nollplanet. Då marknivån ligger
på c:a +21 möjliggörs en byggnad på c:a 44 meter ovan mark motsvarande maximalt 14
våningar. Hotellet placeras mellan den skogsklädda kullen och Halmsjöbäcken. Hotellet
ska vara väl synligt mot väg E4 och bli ett kännetecken för norra entrén till MärstaArlanda och Sigtuna kommun. Mot norr tar byggnaden stöd av den skogsklädda kullen.

Figur 6 Planområdet sett från ovan med illustration av byggnadsvolymer som detaljplanen möjliggör.

På den nordvästra delen närmast Brobyvägen föreslås en högsta tillåtna nockhöjd på 8
meter ovan mark. Denna del är framförallt tänkt att inrymma parkeringsdäck till
hotellet.
Söder om Halmsjöbäcken föreslås en högsta tillåtna nockhöjd på 8 meter ovan mark.
Planen medger kontor, restaurang, konferens, handel, dock ej handel med livsmedel.
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Figur 7 Illustrationsplan över en möjlig utbyggnad av planområdet. (Tema 2018-06-18)

Bostäder
Inom planområdet planeras inga bostäder. Strax norr och väster om planområdet finns
områden med ett fåtal friliggande bostäder.
Arbetsplatser
Väster om planområdet finns ett flertal olika verksamheter, främst bilrelaterade, såsom
uthyrning, service, plåtslageri och långtidsparkering. Den planerade
hotellverksamheten, liksom föreslagna handel, restaurang eller kontor, bidrar till att fler
arbetstillfällen skapas i området.
Offentlig och kommersiell service
I närområdet finns idag ingen offentlig eller kommersiell service. Märsta centrum ligger
cirka 2,5 km väster om planområdet och har både offentlig och kommersiell service.
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Även Arlanda flygplats och Arlandastad C som ligger ca 2,5 - 3 km avstånd österut, har
kommersiell service.
När detaljplanen är genomförd finns möjlighet till viss kommersiell service, som
restaurang och handel, dock ej livsmedel.
Tillgänglighet
Då området som föreslås bebyggas är tämligen plant kan tillgänglighet ordnas utan
större problem. Hotell och andra verksamheter ska vara tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.
Byggnadskultur och gestaltning
Då området är synligt från E4:an och utgör en entréplats till Märsta och Arlanda är
utformningen av området av stor vikt. Det är i första hand utformningen av den höga
hotellbyggnaden som kräver en genomtänkt och bearbetad gestaltning. Planområdet
ligger också invid den regionala stadskärnans norra angöring från väg E4. Den
bebyggelse som utvecklas här har betydelse för hur denna entré till Sigtuna kommun
upplevs.
Användning och utformning av planområdets hela södra del blir av betydelse då
området gränsar mot Måbyleden i söder. Denna del utgörs idag av låglänt, öppen
gräsmark. På Måbyledens norra sida, direkt söder om planområdet löper en gång- och
cykelbana. Utmed cykelbanan är en rad med björkar planterade. Den tillkommande
bebyggelsen får här uppföras upp till 8 meters höjd motsvarande två våningar. Området
ska även fortsättningsvis upplevas som grönt och öppet vilket ställer krav på
utformningen. Det är också av vikt att parkeringsytor i denna del utformas med omsorg
genom att exempelvis delas upp av träd och planteringar.
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Figur 8 Vyer över byggnadsvolymer som detaljplanen möjliggör. Överst: från E4:an norrgående riktning,
mitten: E4:an södergående riktning och nederst från korsning Brobyvägen-Måbyleden (Tema 2018-02-15)

Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
Fler människor kommer att vistas i området när planförslaget är genomfört vilket kan
förbättra den upplevda tryggheten.
Planförslaget kommer också innebära att området kommer lysas upp under dygnets
mörka timmar vilket bidrar till ökad trygghet.

Friytor och naturmiljö
Planens norra del utgörs av ett skogsområde som bevaras som naturmark. Området
utgörs av en sydvänd moränsluttning med en mindre högpunkt direkt norr om
planområdet. Vegetationen utgörs till största delen av barrskog. Denna skog är en del av
ett större skogsområde som fortsätter norröver på båda sidor om denna del av
Brobyvägen. I naturområdets sydvästra del finns ett fornlämningsområde.
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Förutom naturmarken utgörs planen av kvartersmark. Eventuellt kommer plats för lek
och rekreation anläggas som del av hotell- och restaurangverksamhet men då vara
avsedd för de egna gästerna.

Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger vid Måby trafikplats på väg E4, alldeles i korsningen mellan de
statliga vägarna 905, Måbyleden och väg 896, Brobyvägen. Sigtuna kommun är
väghållare för angränsande gång- och cykelbanor längs Brobyvägen och Måbyleden. I
västra delen av planområdet finns en avstickare av Brobyvägen som har enskild
väghållning genom samfälligheten Måby 1:10 och som leder till bostäder och
långtidsparkeringen norr om planområdet.
Trafikverket har påbörjat en arbetsplan för en ombyggnation av trafikplats Måby.
Ombyggnationen skulle medge av- och påfartsmöjlighet på E4:an söderut vid Måby
trafikplats.
N

Figur 9 Utsnitt ur Trafikverkets arbetsplan för södergående på- och avfart vid trafikplats Måby, upprättad
2011. Norr år höger i bild. Planområde ungefärligt markerad med röd oval.
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E4

Figur 10 Utdrag ur trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. Ungefärligt planområde markerad med röd
oval. (Ramböll 2018-08-10)

En trafikutredning (Ramböll 2018-08-10) har tagits fram som har beräknat trafikalstring
utifrån föreslagen bebyggelse och vilken påverkan den får på omkringliggande vägar.
Utfarter från de föreslagna verksamheterna föreslås ut mot Brobyvägen strax norr om
korsningen med Måbyleden. För korsningen där Brobyvägen delar sig vid utfarten från
planområdet, antas trafikflödena låga och trafiktillskottet har en marginell påverkan på
kapaciteten.
Trafikkapaciteten har bedömts för den T-formade korsningen mellan Brobyvägen och
Måbyleden. De beräknade trafiksiffrorna utgår ifrån Trafikverkets basprognos för år
2040. Utredningen baseras på 210 rum för hotellet och en tänkt verksamhet på ca 800
kvm bruttoarea för den södra delen av planområdet. I Trafikverkets prognos för år 2040
har den föreslagna södergående avfarten från E4 tagits med vilket får en stor effekt på
trafikmängderna på Måbyleden.
Utredningen visar att den tillkommande trafiken till den föreslagna bebyggelsen
beräknas utgöra ca 15% av den trafikökning som förväntas i korsningen Brobyvägen –
Måbyleden fram till år 2040. Enligt beräkningarna finns tillräcklig kapacitet i befintlig
korsningsutformning. Brobyvägen blir korsningens mest belastade tillfart med ca 80 %
belastningsgrad. För att få ytterligare bättre framkomlighet på Brobyvägen,
rekommenderar utredningen att studera en cirkulationsplats, en sådan skulle dock
försämra framkomligheten på huvudleden, Måbyleden.
Angöring till planområdet möjliggörs från den enskilda, mindre Brobyvägen. Två
möjliga anslutningspunkter utmed denna väg utformas som T-korsningar.
Den södra anslutningspunkten föreslås strax norr om punkten där den enskilda
Brobyvägen ansluter till kommunala Brobyvägen. Utformningen av den nya
anslutningsvägen i relation till den befintliga korsningen har studerats utifrån
trafiksäkerhet och framkomlighet. Den befintliga korsningen kan behållas med tillägg
av en refug på den enskilda Brobyvägen, vilken på ett tydligare sätt åtskiljer mötande
trafik. Justering av denna korsning förankras med markägare och väghållande
myndighet Trafikverket.
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Ytterligare utfart möjliggörs mot Brobyvägens enskilda avstickare Måby S:1 i norr. Om
denna infart förverkligas behöver korsningen ses över och utformas i samråd med
väghållare. Denna del av enskild väg som ansluter till Måby 1:10 norr om Brobyvägen
föreslås också ingå i planområdet som trafikområde. Det innebär att marken planläggs
som kvartersmark.
Gång- och cykeltrafik
Den befintliga, regionala gång- och cykelvägen längs Måbyleden, benämnd
Arlandastråket, ansluter planområdet till såväl centrala Märsta och pendeltågsstationen
som Arlanda terminalområde. Även utmed Brobyvägen löper en befintlig gång- och
cykelväg. Den sammanlänkar planområdet med Arlanda stads norra industriområde
samt Märsta station och Arlanda flygplatsområde. Gång- och cykelavstånd från
planområdet är ca 3 km till Märsta och 2,5 km till Arlanda.
Kollektivtrafik
Planområdet har tillgång till kollektivtrafik via busshållplats Måby på Måbyleden ca 50
m sydväst om planområdet. Busshållplatsen trafikeras av fyra reguljära SL-linjer samt
en nattbuss och förbinder såväl Märsta som Arlanda flygplats med planområdet.
Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen studeras i samråd med SL och berörd
väghållare i samband med projektering för ett genomförande av detaljplanen.
Hotellet föreslås anslutas till privat transferbussystem för transport till Arlandas
terminaler.
Parkering
Parkeringsbehovet för verksamheterna inom planområdet ska tillgodoses inom
kvartersmark. Behovet för hotellverksamheten bedöms vara minst 0,5 parkeringsplatser
per hotellrum. Det innebär exempelvis att ett hotell med 210 rum behöver drygt 100
parkeringsplatser. Om hotellet planerar att införa någon form av shuttlebuss till och från
Arlanda och det dessutom kan påvisas/antas att ett flertal gäster anländer via denna väg
till hotellet så kan parkeringstalet sänkas. Finns fler idéer på hur gäster ska ta sig till
hotellet som inte involverar egen bil eller shuttlebuss, kan parkeringstalet sänkas
ytterligare. Parkeringsbehovet ska tillgodose både gäster och arbetare på hotellet.
Utöver detta tillkommer ett behov av parkeringsplatser för kontorsverksamhet,
restaurang och handel. Kontorsverksamhet uppskattas här uppgå till 12 platser per 1000
m2 BTA, restaurang bedöms uppgå till 25 platser per 1000 m2 BTA och eventuell
handel till 20 platser per 1000 m2 BTA.
Totalt har 170 parkeringsplatser illustrerats i illustrationsplanen.
Planförslaget möjliggör ett visst samnyttjande av parkering för de olika verksamheterna
inom planområdet. Eventuellt kan också den intilliggande långtidsparkeringen nyttjas
för hotellgäster som vill lämna sin bil under längre tid under resa från Arlanda. Detta är
medtaget i bedömningen av parkeringstalet.

Natur och kultur
Mark och vegetation
Planområdet är en del av ett kulturlandskap. Den norra delen utgörs av en skogsklädd
kulle, denna del planläggs som naturområde och får inte bebyggas. Vegetationen utgörs
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av blandskog med stor andel tall. Denna skog är en del av ett större skogsområde som
fortsätter norröver på båda sidor om denna del av Brobyvägen. Topografin inom
planområdet varierar mellan +19 och +30 m, där de högsta delarna ligger inom det som
planläggs som natur. Den byggbara delen av planområdet har en höjdskillnad mellan
+19 och +23 m och sluttar nedåt mot söder.
Den södra delen av området utgörs av åkermark i träda, här medges bebyggelse.
Jordbruksmarken är graderad som klass tre i Länsstyrelsens femgradiga
åkermarksgradering från 1976. Detta innebär en bedömd avkastning i linje med medel
för länet. Idag brukas inte jorden annat än att gräset slås regelbundet. Åkermarken har
också blivit avskuren från sitt större sammanhang genom utbyggnaden av E4:an med
dess avfarter i öster och det mindre verksamhetsområdet i väster. Detta innebär att det är
svårt att bruka marken rationellt. Området är också utpekat i översiktsplanen som
område för utvidgning av verksamhetsområde utanför tätort och ligger i det strategiska
stråket mellan Märsta och Arlanda flygplats vilket är utpekat som regional stadskärna i
RUFS 2010.

Figur 11 Vy över planområdet från sydväster vid korsningen Brobyvägen-Måbyleden. Det norra
skogsklädda höjdpartiet till vänster, den den plana gräsytan i mitten och gång- och cykelbana med
björkallé längs Måbyleden till höger.

Genom planområdet rinner Halmsjöbäcken i öst-västlig riktning. I områdets västra
gräns är den kulverterad under fastigheten Måby 1:8. I anslutning till Halmsjöbäcken
planeras grönska och planteringar. En grön zon skapas mot planområdets omgivande
vägar. Avsikten är att trafik- och parkeringsytor inom planområdet ska bäddas in i
grönska.
Kulturmiljö
Planområdet är beläget utanför men i direkt anslutning till Riksintresse för kulturmiljö
Odensala - Husby Ärlinghundra, vilket består av slättbygd där den agrarhistoriska
utvecklingen kan följas sedan äldre järnåldern. Bland annat består det av det öppna
odlingslandskapet med äldre vägnät, runstenar, medeltida sockenkyrkorna Odensala och
Husby Ärlinghundra samt över 600 gravar. Riksintresset innebär ett skydd för
landskapsbilden.
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Den föreslagna bebyggelsen exponeras mot väg E4 i öster och mot Måbyleden i söder.
Mot norr döljs den nya bebyggelsen delvis av angränsande skogsmark. Bebyggelsen
kommer därför inte att vara synlig från landsbygden norr om planområdet och påverkar
inte utblickar från Husby-Ärlinghundra kyrka. Den byggbara marken är lokaliserad till
före detta åkermark.
Fornlämningar och byggnadsminnen
Inom planområdet finns den fasta fornlämningen gravfält RAÄ-nummer
HusbyÄrlinghundra 114: 1.
Fornlämningens avgränsning mot söder har utretts genom en arkeologisk
förundersökning (ArkeoLogistik 2017-06). Totalt grävdes 11 sökschakt inom och strax
sydväst om det av Länsstyrelsen utpekade förundersökningsområdet. Undersökningen
utfördes till största del inom det området som tidigare använts som markparkering. En
stensättning hittades direkt söder om tidigare kända fornlämningar. Strax sydväst om
tidigare kända fornlämningar hittades två stensträngar. I fornlämningsområdets sydöstra
gräns gjordes däremot inga fynd.
Förundersökningen visade att fornlämningen sträcker sig något längre mot sydväst än
vad som tidigare varit känt. Utifrån detta har begränsningen av fornlämningen utökats
något mot sydväst och samtidigt minskat något mot sydöst. Det nya
fornlämningsområdet ligger i sin helhet inom planförslagets naturmark och redovisas på
plankartan.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Dagvatten från planområdet ligger inom avrinningsområdet för Halmsjöbäcken som
ansluter recipienten Märstaån nedströms. Märstaån (SE661509-161755) omfattas av
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Den ekologiska statusen i ytvattenförekomsten
för Märstaån har klassificerats till måttlig och ytvattnet uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskravet för Märstaån innebär att den ekologiska statusen behöver förbättras för
att god status skall kunna uppnås till år 2027. Ån ska uppnå god kemisk ytvattenstatus
till år 2021, med undantag för bromerad difenyleter, kvicksilver och
kvicksilverföreningar.
En dagvattenutredning har tagits fram (Ramböll 2018-12-17) som visar att den
föreslagna markanvändningen innebär att halterna av förorenade ämnen kommer att öka
med föreslagen exploatering. Med föreslagna reningsåtgärder beräknas de flesta
föroreningshalter att minska jämfört med nuläget förutom för krom, kvicksilver, olja
och BaP. Trots att de halterna beräknas vara något högre jämfört med nuläget så
underskrider värdena de riktvärden som är satta för Mårstaån. Exploateringen bedöms
därför inte medföra någon negativ påverkan på recipientens miljökvalitetsnormer eller
försvåra att dessa uppfylls.
Miljökvalitetsnormer för luft
I den antagna fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Arlandaområdet från 2006 finns en
kartbild (Figur 2, SLB-ANALYS 2004:12) som redovisar beräknat resultat för partiklar
PMl0 (90-percentil) under år 2020. Planområdet ligger inom intervallet 27-39 µg/m3.
Gränsvärdet för PMl 0 ligger vid 50 µg/m3 dygnsmedelvärde. Möjligen kan kartan
tolkas som att dygnsmedelvärdet kan ligga inom intervallet 39-50 µg/m3 mitt över
körfälten på E4:an. Förhöjda PMl0-halter i anslutning till väg E4 är en nationell fråga
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och ligger inte inom detaljplanens ansvarsområde. Stockholms och Uppsala läns
Luftvårdförbund har 2010 utfört mätningar av partiklar. För planområdet har halter av
partiklar inom intervallet 20-25 µg/m3 PM 10 dygnsmedelhalter uppmätts, vilket
bekräftar sannolikheten för de av SLB-ANALYS beräknade värdena år 2020.
Den ökning av trafikrörelser som de planerade verksamheterna kan komma alstra
bedöms inte medföra väsentliga förändringar avseende luftföroreningar i området.

Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden
Planområdets mark består enligt SGU översiktliga kartering av morän i det norra
skogsklädda höjdpartiet och av glacial lera på den öppna marken i söder
Ett kompletterande PM har tagits fram (Ramböll 2018-07-29) för att beskriva de
geotekniska förutsättningarna och ligga till grund för kommande projektering av
planerad byggnation.
Där byggrätten är föreslagen består jordlagret i huvudsak av torrskorpelera på lös lera
eller friktionsjord. Runt Halmsjöbäcken finns lager av lös varvig lera. Slänterna mot
Halmsjöbäcken påverkas av erosion och slänterna är på sina ställen mycket branta. Då
slänterna inte är stabila ska ett 10 m brett område längs Halmsjöbäcken inte belastas
utan stabiliserande åtgärder och en ny utredning. Detta regleras med en
planbestämmelse i detaljplanen. Plankartan reglerar att ytorna närmast Halmsjöbäcken
inte får bebyggas, men i de fall byggrätten ligger inom 10 m ska en stabilitetsutredning
genomföras.
Byggnaderna bedöms behöva grundläggas med pålar ner till fast berg eller med
likvärdig metod. Föreslagna broar över Halmsjöbäcken behöver troligtvis också
grundläggas med pålar. Mindre språng kan grundläggas som platta på mark. Inom en
zon på ca 5 m från dikesmitt ska ingen last påföras marken utan att marken får
stabiliserande åtgärder. Detaljplanen reglerar detta med planbestämmelser.
Grundvattennivåerna har kontrollerats (Ramböll 2018-07-29) som visat på att de
uppmätta nivåerna låg på ca +17,1-+17,3 i höjd med det illustrerade parkeringshusets
sydvästra hörn och på +16,5 -+16,8 i den illustrerade handelsbyggnadens sydöstra hörn.
Detta innebär att för projektering och dimensionering ska antas att grundvattennivån är
på +18. Dränerande åtgärder bör ej göras djupare än Halmsjöbäckens nivå.
Förorenad mark
Då den öppna marken som föreslås för bebyggelse tidigare använts som åkermark och
det inte finns några potentiella föroreningar registrerade i länsstyrelsens karteringar,
finns ingen anledning att misstänka förekomst av markföroreningar. En översiktlig
miljöteknisk markundersökning har genomförts (Ramböll 2018-07-20) som visar att
inga halter i fyllnadsmaterialen eller i den naturliga jorden, överstiger riktvärdena för
mindre känslig markanvändning. Föreslagen verksamhet riskerar heller inte att leda till
ökade markföroreningar.
Radon
En markradonundersökning har tagits fram (Bjerking 2018-06-28) som visar att
radonhalten i jorden varierar markant inom undersökningsområdet. Förhöjda
radonhalter uppmättes nedströms i området, det vill säga västerut inom planområdet.
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Planområdets östra delar har däremot låg till normal risk för radon. Den planerade
byggnationen ska därför utföras radonskyddat.

Störningar
Trafikbuller
Planområdet ligger till stora delar inom influensområdet för Arlanda flygplats samt
invid motorvägen E4. Byggnadstekniska åtgärder för bullerskydd kommer att behövas.
En bullerutredning (Ramböll 2012-11-13) visar att:
• Beräkningar visar att ekvivalent ljudnivå från vägtrafik blir c:a 69 dB(A) och maximal
ljudnivå blir ca 72 dB(A) vid fasader mot öster och sydöst.
• Maximalt flygbuller i området är ca 80 dB(A) vilket är den högsta ljudnivå som
förväntas på platsen. Flygbullernivå (FBN) är ca 60 dB(A) vid fasad.
Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik ger de högsta bullernivåerna för området och blir
därför dimensionerande för fasaden. Utifrån detta beräknas ett behov av extra
ljudisolering i fasad som minskar buller-belastningen till 41 dB.
Riskfrågor
Farligt gods

Då väg 905, Måbyleden, samt E4:an:s avfartsramp är sekundära transportleder och väg
E4 är primär transportled för farligt gods har en riskanalys tagits fram för området
(Ramböll 2012-11-08). Efter det granskningen har en fördjupad riskanalys tagits fram
(Ramböll 2019-02-20). I rapporten har utretts vilka målpunkter som finns för
transporter av farligt gods som passerar planområdet. Vid bedömningen av
trafikmängder har samma antaganden använts som vid vägplanen för Trafikplats Måby.
Trafikmängderna är i vägplanen framräknade till år 2040.
Individrisken ligger på acceptabel nivå medan samhällsrisken ligger i ALARP-området
för utförande med byggnader med hög persontäthet nära E4:ans avfartsramp exempelvis
hotell med 210 rum som visas i illustrationsplanen. ALARP-området (As Low As
Reasonably Practicable) betyder att risken är tolerabel om alla rimliga åtgärder är
vidtagna.
Riskreducerande åtgärder behöver därför införas. Fordon med brandfarlig vätska som
drabbas av eventuell olycka ska inte kunna köra av vägen och läcka vätska närmare
hotellet eller annan möjlig byggnad. Det ska inte heller kunna rinna läckande
brandfarlig vätska mot byggnader nära Måbyleden. Vid E4:an avfartsramp måste
åtgärderna utföras med extra hög säkerhet eftersom det sluttar från avfartsrampen mot
bebyggelse, vilket innebära att läckage av brandfarlig vätska i händelse av olycka kan
rinna närmare byggnad.
För att risknivån ska vara acceptabel inom detaljplaneområdet anger detaljplanen att:
• Anordning som ska stoppa rörelseenergi från avåkande fordon, skydda mot avrinning
av brandfarlig vätska och uppföras i icke brännbara material, ska finnas vid plangräns
mot angränsande transportled för farligt gods.
• Fasad som uppförs inom 50 m från körbanekant till avfartsramp för E4 eller
Måbyleden, ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30.
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• Fasad som riktas mot och uppförs inom 40 m från körbanekant till avfartsramp för E4
eller Måbyleden ska, om den utförs med fönster, ha glas med lägst brandteknisk klass
EW30.
• Utrymning ska ske bort från angränsande transportled för farligt gods.
• Friskluftsintag får inte placeras riktat mot angränsande transportled för farligt gods.
Utformningen och placeringen av avåkningsskyddet ska prövas vid bygglov för övriga
byggnader och ske i dialog med Trafikverket. Vid bygglovet ska även en riskanalys tas
fram för byggarbeten som kan leda till vibrationer.
Risk för skred och höga vattenstånd

Området som föreslås för bebyggelse, utgörs av platt, relativt låglänt mark längs
Halmsjöbäcken. Någon skredrisk bör därför inte föreligga. Då Halmsjöbäckens i denna
del är ett utgrävt dike kan lokal erosion uppstå utmed bäckfåran. Bland annat för att
undvika påverkan av bäcken/dikets slänter lämnas området på båda sidor närmast
bäcken som ett obebyggt, grönt stråk. Den geotekniska utredningen (Ramböll 2018-0729) har visat att det krävs en stabilitetsutredning för byggnationer inom 10 meter från
bäckens mitt.
En modellering har gjorts för att visa på effekterna av ett skyfall i planområdet. Den
visar att ett stråk genom de centrala delarna av området, längs Halmsjöbäcken, kommer
att översvämmas vid ett skyfall. Vattennivån når dock inte högre än till +20,7 m oavsett
hur stor nederbördsmängd som väljs.
Detta beror på att vattnet vid denna höjd bräddar över vägen i väster och rinner vidare
västerut längs Brobyvägen. Modellen visar inte heller på någon risk för översvämning
vid bostadshusen söder om Brobyvägen, eftersom vattnet rinner längs den norra sidan.
För att hantera översvämningsrisken finns en planbestämmelse som säger att lägsta
grundläggningsnivå för byggnader ska vara +21,0 m enligt RH2000.
Södra angöringen till planområdet sker i den lägre delen där eventuell breddning över
Brobyvägen kan ske. Angöring till planområdet kan också ske längre norrut utmed
Brobyvägens norra enskilda gren. Denna angöringspunkt ligger på cirka +22,5 och
påverkas alltså inte av högt vattenstånd.
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Figur 12 Sektion som visar nivån där vattnet breddar över vägen i förhållande till byggnadernas
grundläggningsnivå.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. De
nya verksamheterna ska anslutas till kommunens ledningsnät.
Dagvatten
En dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget (Ramböll 2018-12-17) som
föreslår en dagvattenlösning för planområdet. Med hänsyn till planområdets omgivning
och framtida exploateringar, klassas området som ”tät bostadsbebyggelse” och därför är
dagvattenberäkningarna baserade på ett regn med 20-års återkomsttid och klimatfaktor
1,25, enligt Svenskt Vattens P110.
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Planområdet består av två avrinningsområden,
det ena norr om Halmsjöbäcken och det andra
på södra sidan.
Fördröjningsvolymer har beräknats utifrån att
flöden ut från respektive avrinningsområde inte
ska öka efter exploatering jämfört med innan.
Det vill säga, dimensionerande flöden är 25 l/s
för det norra avrinningsområdet och 10 l/s för
det södra området. Utifrån detta krav beräknas
fördröjningsvolymerna till 140 m3 norr om
bäcken och 130 m3 för den södra sidan.

Figur 13 Figur 7. Planområdesgräns (rött),
områdets två Avrinningsområden (ARO),
avrinningsstråk (blått) samt Halmsjöbäckens
sträckning genom området (ljusblå). Befintliga
diken (lila). (Ramböll 2018-12-17)

Längs planområdets östra och västra gräns finns
diken (dessa finns på båda sidor om
angränsande vägar). Halmsjöbäcken rinner in i
området via kulvert under E4:ans södergående
avfart och ut via spont och inlopp till kulvert
intill planområdets västra gräns.

Den föreslagna dagvattenhanteringen bygger på
den illustration som tagits fram och kan komma
att ändras. Så mycket som möjligt av det
förorenade dagvattnet ska avledas till
växtbäddar med oljeavskiljande förmåga och god reningsgrad för andra föroreningar.
Renare vatten som takvatten och vatten från naturmark ska i möjligaste mån separeras
från annat dagvatten och ledas ut på grönytor.
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Figur 14 Avvattningsplan för illustrerad markanvändning. (Ramböll 2018-12-17)

Takvatten från hotellet samt den föreslagna handels-/kontorsbyggnaden föreslås ledas ut
på kringliggande grönytor via stuprörsutkastare och samlas upp i svackdiken och
torrdammar (V3 och V10) med strypt utlopp för rening och fördröjning. Därefter leds
dagvattnet vidare till Halmsjöbäcken. Delar av takytorna kan tillåtas översila över
grönytor direkt ner mot Halmsjöbäcken.
Längs gränsen mot skogspartiet i norr läggs ett svackdike som samlar upp vatten från
vägar och parkeringsytor norr om hotellet samt eventuell ytavrinning från skogspartiet.
Diket leds till en torrdamm med strypt utlopp och vidare till Halmsjöbäcken. Diket kan
vid behov sektioneras för att få till nödvändig fördröjningsvolym. Diket, växtbädden
och torrdammen illustreras som V1, V2 respektive V3 i Figur 13.
Växtbäddarna norr om Halmsjöbäcken (V4 och V5) föreslås ta emot dagvatten från
vägar och torgytor mellan hotellet och parkeringsbyggnaden samt dagvatten från
parkeringens övre plan. Överskottsvatten dräneras ut och leds sedan till Halmsjöbäcken.
Söder om Halmsjöbäcken föreslås majoriteten av dagvattnet omhändertas i växtbäddar
med underliggande makadamlager (V7) i anslutning till parkeringsytorna. Det
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underliggande makadamlagret breder ut sig under delar av parkeringsytorna för att
skapa en större fördröjningsvolym. Längs den södra gränsen mot Måbyvägen anläggs
ytterligare ett svackdike som leder vatten nordost till torrdamm (V6). Torrdammen
anläggs med strypt utlopp.
För att anläggningar och avvattningssystem i det södra området ska fungera
tillfredsställande behöver marknivåerna vid parkeringsytorna höjas upp. Höjdsättningen
av marken och parkeringen ska anpassas efter projekterad dagvattenlösning för att få till
avrinningen på bästa sätt. Även inom planområdets norra del behöver projekteringen av
dagvattenlösningen ligga till grund för höjdsättningen av området. Detta kontrolleras i
bygglovsskedet.
I plankartan har vegetationsklädda ytor avsatts utifrån dagvattenutredningens förslag till
avrinningsplan, för att säkerställa fördröjning, rening och infiltration av dagvatten.
Minst fem procent av hårdgjorda markytor ska också avsättas som växtbäddar för att
rena det mest förorenade dagvattnet från parkeringar och körytor.
De fördröjningsvolymer som föreslås, 140 m2 för norra respektive 130 m3 för södra
delen, är tillräckligt för att omhänderta 27 respektive 36 mm nederbörd från respektive
avrinningsområde. Vid 25 mm kan ca 94 % av årsnederbörden omhändertas, vilket
innebär att mer än 94 % av årsnederbörden genomgår rening med föreslagen
dagvattenlösning (Svenskt vatten P110, 2016).
Värme
Planområdet är inte anslutet till fjärrvärmenätet, men går att ansluta till befintligt
fjärrvärmenät. I samband med projektering av nya byggnader kommer utredning av
energieffektiva uppvärmningssystem att utredas.
El
De nya verksamheterna försörjs med el från befintligt ledningsnät. Ett område för
elnätstation säkerställs i planförslaget.
Avfall
Avfallshantering för de planerade verksamheterna ska följa renhållningsordning och
föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun. Möjlighet till utsortering av
matavfall från övrigt avfall finns. Farligt avfall ska hanteras enligt Avfallsförordning
(2011:927). Källsortering, samt verksamhetsavfall, hanteras i särskild ordning.
Hämtningsfordon ska ha god tillgänglighet och inga backningsrörelser som är längre än
fordonets längd.

BARNKONSEKVENSER
Planområdet är idag inte avsett för barns vistelse. Den förändring av markanvändningen
som planförslaget medger med hotell och kontor och handel innebär att barn kommer att
besöka området i målsmans sällskap.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidsplan

Planprocessens skeden
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programsamråd

plansamråd

plangranskning

Beräknad tidplan för planprocessen:

antagande

laga kraft

Här befinner
vi oss nu

Samråd, mars-april 2018
Granskning, hösten 2018
Antagande av Bygg- och trafiknämnden, mars 2019

Ansvarsfördelning / Huvudmannaskap
Det finns ingen allmän plats inom planområdet. Naturmarken inom fastigheten
planläggs som kvartersmark då den är relativt liten och saknar koppling till annan
kommunal mark.
Med huvudman för allmän plats menas den som ansvarar för och bekostar anläggande
samt drift och underhåll av anläggningarna. Plan- och bygglagen föreskriver att
kommunen skall vara huvudman för allmän plats inom detaljplan om det inte finns
särskilda skäl till annat. Alternativet till kommunalt huvudmannaskap är enskilt
huvudmannaskap.
Naturmarken inom fastigheten är idag privatägd och ligger omgärdat av en privat väg,
privat långtidsparkering, E4an och det föreslagna hotellet. Koppling saknas till
naturmark som är allmän platsmark där kommunen är huvudman, vilket gör området
svårt att ansvara för och skötas av Sigtuna kommun. Därför så är hela planområdet
planlagt med enskilt huvudmannaskap.
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark.

Avtal
Planavtal har träffats mellan Sigtuna kommun och Peab Fastighetsutveckling Sverige
AB 2017-06-20 med syftet att tillsammans med detaljplan pröva möjligheten att
möjliggöra hotell med kompletterande verksamhet på fastigheten Måby 1:10.
Avtal tecknas mellan exploatör och väghållare för anslutning av planområdet. Ett
exploateringsavtal kan tas fram mellan Peab och Sigtuna kommun om väghållaren
enbart vill teckna avtal rörande anslutning till väg direkt med kommunen.
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Fastighetsrättsliga frågor
Planens genomförande förutsätter inte att någon fastighetsbildning sker. Gränserna
kring Måby S1 och Måby 1:10 är till stor del från laga skifte och kan vara osäkra.
Inom område som utlagts som kvartersmark för trafikändamål finns en samfällighet för
vägändamål, Måby S:1. För att tillförsäkra tillträdet till Måby 1:10 behöver rättighet
tillskapas för fastigheten inom detta område. Detta kan göras genom att fastigheten görs
till delägare i befintlig samfällighet eller att gemensamhetsanläggning eller servitut
tillskapas.
För att möjliggöra strömförsörjning till planområdet har markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar avsatts inom område markerat med ”u”. Rätten kan tillskapas
genom ledningsrätt eller servitut.
Exploatören initierar och bekostar, och Lantmäteriet utför, erforderliga
lantmäteriförrättningar.

Ekonomiska frågor
Plankostnader
Exploatören svarar för kostnaden för framtagande av detaljplanen. Fakturering har skett
löpande av uppkomna kostnader under planarbetet.
Bygglovavgifter
Avgifter för bygglov, marklov och rivningslov betalas enligt kommunens vid tillfället
gällande bygglovtaxa.
Avgifter för miljötillsyn
För prövning av ansökan om miljötillstånd tar kommunen ut en avgift enligt vid tillfället
gällande taxa.
Vatten och spillvatten (VS)
Anläggningsavgift för anslutning till kommunalt VS-nät betalas till ett belopp enligt vid
tillfället gällande VA-taxa. Den vid varje tillfälle gällande taxan finns tillgänglig på
kommunens webbplats. Debitering sker när förbindelsepunkt finns och ledningarna kan
användas. Fastighetsägaren svarar själv för ledningsdragning från kommunens
förbindelsepunkt till den byggnad som ska anslutas.
El och tele
Respektive fastighetsägare bekostar eventuell anslutning till bredband, el- och telenät.
Förrättningskostnader och ersättningar
Förrättningar som till exempel fastighetsreglering och andra fastighetbildningsåtgärder,
anläggningsförrättning och ledningsrättsförrättning utförs av Lantmäteriet.
Vid förrättning där mark tas i anspråk för servitut eller annan upplåtelse ska ersättning
bestämmas för markupplåtelsen. Ersättning ska också bestämmas vid
ändring/upphörande av servitut eller annan rättighet. Ersättningen kan bestämmas
genom överenskommelse mellan parterna eller genom beslut av Lantmäteriet.
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Lantmäteriet fattar alltid beslut om förrättningskostnaderna. Kostnaderna betalas enligt
den bestämmelse som gäller för den åtgärd om vilken det är fråga.
Ersättning enligt plan- och bygglagen
Ändras eller upphävs detaljplanen under genomförandetiden kan den som äger fastighet
ha rätt till ersättning av kommunen för eventuell skada som ändringen eller
upphävandet medför för ägaren.
Rätt till ersättning kan föreligga om detaljplanen innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras inom någon del av fastigheten. Ersättningskraven ska ställas till
kommunen inom två år från det att detaljplanen vunnit laga kraft. Inom planområdet
bedöms inte bestämmelserna generera någon ersättning.

Tekniska frågor
Exploatören svarar för erforderlig geoteknisk undersökning samt undersöker
förekomsten av radon inom planområdet.
En geohydrologisk undersökning eller bedömning ska utföras i samband med
projektering av markarbeten. Där det ska ingå en kartläggning av avrinnings-, jordartsoch grundvattenförhållanden.
Eventuellt behov av nya/ändrade hållplatslägen studeras i samråd med
Trafikförvaltningen i samband med ett genomförande av detaljplanen.
Vattenfall Eldistribution AB har elanläggningar i anslutning till planområdet. Samtliga
ledningar är markförlagda kablar och dess läge i kartan är ungefärlig. Vattenfalls
markförlagda kablar får inte byggas över och måste hållas tillgängliga under alla skeden
av plangenomförandet. Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd
som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Eventuell flytt/förändring av
befintliga elanläggningar bekostas av exploatören och utförs av Vattenfall.

Vattenfalls Eldistributions AB markförlagda ledningar i anslutning till planområdet. Röd linje
= 10 kV högspänningsledning och blå linje = 0,4 kV lågspänningskablar, svarta rektanglar =
kabelskåp.
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TeliaSonera Skanova Access AB har en gammal mellanortkabel som ej är i drift inom
planområdet. Om befintlig kabel påverkas av byggnationen ska kontakt tas med Telia
Sonera Skanova Access AB. Eventuell flytt ska bekostas av exploatören.

TeliaSonera Skanova ledning korsar mellersta delen av planområdet.

Avåkningsskydd och avrinningsskydd ska uppföras i samråd med Trafikverket och
bekostas av exploatören. Avsikten är att skyddet ska ligga så nära avfartsrampen från E4
och Måbyleden som är möjligt för att utgöra bästa möjliga skydd för människor som
kommer att vistas på platsen. Trafikverket är väghållare för dessa vägar. Vid behov ska
ett avtal mellan exploatör/fastighetsägare och Trafikverket upprättas.

Administrativa frågor
Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen vunnit laga kraft.
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MEDVERKANDE I PROJEKTET
Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret i samverkan med Jacob Wesström,
Johanna Wadhstorp och Rosanna Rydholm på TEMA.

Märsta 2019-04-16

Andreas Thoor

Felix Staffanson

Planchef

Planarkitekt

Sofia Henriksson
Mark- och exploateringsingenjör
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