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Inledning
Sammanfattning av detaljplan för Steningehöjdens högstadium
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett högstadium till
Steningehöjdens skola. Syftet är också att möjliggöra för parkeringar som tillgodoser
högstadiets behov samt även förbättrar parkeringssituationen för den befintliga
sporthallen och skolan. Detaljplanen möjliggör också en mindre utbyggnad av
sporthallen för att kunna komplettera densamma med nya omklädningsrum.
För att förbättra den framtida trafiksituationen längs Flottviksvägen så föreslås mindre
planjusteringar för en grannfastighet med bostadsändamål (Rävsta 5:329). Justeringen
innebär att fastighetens utfart flyttas norrut och särskiljs från högstadiets trafiklösning.
Kommunen har en uttalad ambition om att utveckla befintliga F-6 skolor till F-9. Detta
syftar till att skapa förutsättningar för trygga och stabila grundskoleutbildningar.
Utgångspunkten för lokaliseringen är att placera högstadiet så nära befintlig skola som
möjligt. På så sätt ges förutsättningar för att forma en F-9 skola snarare än att det
upplevs som två separata skolor. Detta underlättar också för samutnyttjande av resurser
i form av lokaler och personal.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för ett högstadium till
Steningehöjdens skola. Syftet är också att möjliggöra för parkeringar som tillgodoser
högstadiets behov samt även förbättrar parkeringssituationen för den befintliga
sporthallen och skolan. Detaljplanen möjliggör också en mindre utbyggnad av
sporthallen för att kunna komplettera densamma med nya omklädningsrum.
Kommunen arbetar för att skapa en väl fungerande högstadieorganisation med attraktiva
högstadieskolor på sikt och en tydlig garanterad skolgång F-9 som skapar trygghet och
stabilitet. Genom att addera ett högstadium till Steningehöjdens skola ges möjlighet för
elever att gå hela sin grundskoletid i samma skola.
För att möta kapacitetsbehovet av högstadieplatser i området möjliggör detaljplanen för
en s.k. tre-parallellig högstadieskola. Det innebär tre klasser/årskurs, vilket ger
högstadieskolan ett kapacitetstak på ca 270 elever.
Placeringen som föreslås ligger öst om Flottviksvägen och sydöst om sporthallen.
Platsen utgörs idag av en gräsbevuxen äng med viss förekomst av träd och sly. På
platsen finns också en tidsbegränsad paviljongetablering för skoländamål.
Platsen har ett vackert, framträdande läge i landskapet. Genom sin lätta sydsluttning
med utblick mot Steninge slottsby och omgivande landskap utgör den en klassisk,
utmärkande placering för en skola. Skolbyggnaden ska utformas med anpassning till
terrängen och med hänsyn till omgivande bebyggelse.
Detaljplanen ger också plats för parkerings- och vändningsytor för buss och bil för
skolans och sporthallens behov.
För att möjliggöra för en bättre trafiksituation längs Flottviksvägen föreslås mindre
planjusteringar för en grannfastighet med bostadsändamål (Rävsta 5:329). Justeringen
innebär att fastighetens utfart flyttas norrut och särskiljs från högstadiets trafiklösning.
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Förenlighet med miljöbalken
Förvaltningen bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses i
planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas.

Miljöbedömning
Utifrån genomförd undersökning om betydande miljöpåverkan anser
stadsbyggnadskontoret att den föreslagna exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i
MKB-förordningen, inte kan anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Med anledning
av det kommer inte någon fortsatt miljöbedömning, med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas.
De konsekvenser som är kända ur miljösynpunkt och som kan påverka eller påverkas av
denna exploatering redovisas i denna handling, såsom ianspråktagande av
jordbruksmark och hantering av dagvatten.

Plandata
Planområdets läge och areal

Figur 1 Planområdets läge (röd markering) inom Steningehöjden

Steningehöjden är en stadsdel belägen mellan Sigtuna och Märsta, söder om väg 263.
Planområdet ligger i centrala Steningehöjden, sydöst om den befintliga f-6 skolan.
Planområdet angränsar till Flottviksvägen i väster och bostadsbebyggelse och naturmark
med fornlämning i öster. Norr om planområdet finns idag en parkeringsplats där
befintlig detaljplan tillåter bostadsbebyggelse i två våningar. Söderut angränsas
planområdet av åkermark.
Dnr Btn 2018/0543-214:M
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Platsen utgörs idag av en gräsbevuxen äng med viss förekomst av träd och sly. Här
finns också en tidsbegränsad paviljongetablering för skoländamål.
Söder om tomten går det kommunala huvudgång- och cykelstråket som binder ihop
Märsta-Valsta-Steninge med Sigtuna stad. Solurstorgets busshållplats ligger inom 200
meter.
Planområdets avgränsning baseras på Flottviksvägen i väster, fastighetsgräns i norr mot
Rävsta 5:329, befintligt gång och cykelstråk i söder samt fornlämningsområde och
skogsridå i öster. Fornlämning ska visas hänsyn i enlighet med länsstyrelsens beslut
2018-12-18, vilket betyder att en byggnation inte få ske närmare fornlämningsområdet
än fem meter. Hela planområdet omfattar cirka 1,5 Ha.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdets ägs till största del av Sigtuna kommun, en mindre del ägs av
PEAB bostad AB. I väster och delvis i öst gränsar planområdet till kommunalägd mark.
Norr om planområdet ägs marken av Fastighets AB Amphora. Nordöst äger Peab bostad
AB marken. Söder om planområdet ligger fastigheten Steninge 1:20 där Steninge Slott
AB är markägare.

Figur 2 Markägoförhålladen inom i närområdet av planområdet. Planområdet är markerat med
svart streck-prickad linje.

Planförfarande
Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL
(2010:900).
För hela Steningehöjden (då Nyboda) finns ett planprogram som togs fram 2005.
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Kommunala beslut rörande detaljplanen
Kommunstyrelsen beslöt 2018-06-11 att lämna uppdrag till Bygg- och trafiknämnden
att utarbeta förslag till detaljplan för högstadiebyggnad för Steningehöjdens skola
omfattande fastigheten Sundveda 4:4.
Barn- och ungdomsnämndens beslut om skolorganisation och skolvalsområden
(BUN/2017:172) ligger till grund för det beslut som fattades i kommunstyrelsen. I
beslutet om skolorganisation och skolvalsområden anges att Steningehöjdens F-6 skola
planeras att byggas ut till en permanent F-9 skola.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan 2014
Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige 2014 pekas
Steningehöjden ut som område för bebyggelseutveckling inom och i anslutning till
tätort och att Steningehöjden då det blir färdigbyggt beräknas innehålla cirka 900
bostäder samt skola och förskola.

Figur 3 Steningehöjden pekas ut som plats för bebyggelseutveckling inom och i
anslutning till tätort, område B4

Program för bostadsbyggande 2019-2023
Enligt Sigtuna kommuns program för bostadsbyggande 2019-2023 antaget av
kommunfullmäktige 2018 anges att Steningehöjden är ett naturnära bostadsområde
under utbyggnad. Utbyggnaden av stadsdelen Steningehöjden sker etappvis och är
fördelat på fem detaljplaner. Detaljplan 1-3 är utbyggda, med undantag för del av
Nybodavägen och Flottviksvägen. En mindre del av detaljplan 3, norr om
Kaprifolvägen, är föremål för ny planläggning för att pröva ökad byggrätt.
Dnr Btn 2018/0543-214:M
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Gällande detaljplaner
För området gäller för nuvarande detaljplan nr 263 för Steningehöjden, Etapp 3. Marken
är i dagsläget planlagd som skola, naturmark, bostadsmark där naturmarkens karaktär
ska bevaras samt område för teknisk anläggning. Plan 263 medger således möjlighet att
anlägga en mindre förskola/skola på del av det aktuella planområdet.
Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra för en större skola på platsen.
Detaljplanen syftar även till att justera område som planlagts som kvartersmark för
bostäder (utan byggrätter) till naturmark, samt justera platsen för teknikanläggningen
för att passa in mot den verkliga placeringen av Vattenfalls teknikbod.

Figur 4 Gällande planer samt aktuellt planområde (markerat med rött)
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Figur 5 Gällande detaljplan för området idag inklusive aktuellt planområde (markerat i blått)

Program för planområdet
Planprogrammet för Nyboda (numera Steningehöjden), antaget av Kommunstyrelsen
2005, KS 05/039-214, anger huvuddrag och riktlinjer för stadsdelen Steningehöjdens
bebyggelse och utformning.
När planprogrammet upprättades 2005 angavs att ”i ett tidigt skede planeras en förskola
följd av skola årskurs 1-6”. Planprogrammet öppnade således upp för en oviss framtid
med nya behov. På så sätt bedöms högstadiet inte strida mot planprogrammets
intentioner, utan bedöms ligga i linje med ambitionen om att erbjuda stadsdelens
invånare allmän service i form av skola och förskola.
Mellankommunala och regionala intressen
I RUFS 2050 (Regional Utvecklingsplan för Stockholm) kategoriseras Steningehöjden
som ”sekundärt bebyggelseläge”. Enligt RUFS 2050 har de sekundära
bebyggelselägena en potential att kompletteras och utvecklas. Det ska även råda god
regional tillgänglighet med kollektivtrafik under rusningstrafik.
I RUFS pekas ett antal gröna kilar ut, vilka sträcker sig från Stockholms innersta delar
och vidare ut i Storstockholms kranskommuner. Dessa kilar består av natur-,
rekreations- och kulturvärden och är bland annat betydelsefulla som spridningssamband
för olika djurarter.
Den regionala grönkilen Järvakilen sträcker sig väster, söder och delvis öst om
stadsdelen Steningehöjden och dess planerade utbyggnadsetapper. I RUFS anges att
grönkilen går från landskapet i Sigtuna kommun in i Stockholms innersta delar. Aktuellt
planområde ligger inte inom grönkilens utbredning, men bedöms angränsa söderut till
densamma.
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Figur 6 Stadsdelen Steningehöjdens ungefärliga läge i RUFS 2050

Riksintressen
Steningehöjden omfattas av influensområde för väderradar och luftrum. Steningehöjden
berör indirekt länsväg 263 som är riksintresse för kommunikation.

Förutsättningar och förändringar
Bebyggelse och gestaltning
Planprogrammet för Steningehöjden anger att exploateringsgraden ska vara tät i de
centrala stråken och platsbildningarna medan bebyggelsen ska glesas ut i de mer
perifera delarna.
Steningehöjdens utformningsprinciper utgår från trädgårdsstadens gestaltning. Viktiga
karaktärsdrag är gröna inslag, variation i bebyggelsen samt terränganpassning.
Högstadiet föreslås placeras centralt i Steningehöjden, i nära anslutning till befintlig f-6
skola. När planprogrammet upprättades 2005 angavs att ”i ett tidigt skede planeras en
förskola följd av skola årskurs 1-6”. Planprogrammet öppnade således upp för en oviss
framtid med andra behov. På så sätt anses högstadiet inte avvika från planprogrammets
intentioner, utan bedöms ligga i linje med ambitionen om att erbjuda stadsdelens
invånare allmän service i form av skola och förskola.
Detaljplanen föreslår att skogsridån mellan Odlarvägens småhus och skoltomten
planläggs som allmän platsmark (natur) för att säkerställa ett respektavstånd mellan
befintliga bostäder och den nya skolan.
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Bebyggelseområden
Bostäder
I Steningehöjden finns hyresrätter i form av flerbostadshus och äganderätter i form av
småhus (friliggande villor, kedjehus mm). Denna plan möjliggör inte nya bostäder inom
området.
Arbetsplatser
Steningehöjden är ett utpräglat bostadsområde där många pendlar till arbete runt om i
regionen. Detaljplanen möjliggör för fler arbetstillfällen lokalt i och med den personal
som behövs för att driva en skola.
Förskola och skola
Steningehöjden kan idag erbjuda skolgång från förskola upp till och med årskurs sex.
Byggnationen av den befintliga f-6 skolan har delats upp i två etapper för att sträva efter
att matcha stadsdelens utbyggnad. För närvarande pågår byggnation av etapp 2, vilket
innebär att befintlig skolbyggnad utökas med en flygel längs med Flottviksvägen. På så
sätt kan f-6 skolan gå från en- till tvåparallellig (från en till två klasser/årskurs).
Aktuell detaljplan möjliggör för ett högstadium till Steningehöjdens skola, vilket
innebär att elever inom området kan fortsätta sin skolgång i samma skola.

Figur 7 Illustrationsskiss på hur en färdig skolbyggnad skulle kunna se ut
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Figur 8 Illustrationsskiss på hur en färdig skolbyggnad skulle kunna se ut
Vägledning – förstå plankartan och gestaltningsbestämmelserna

Högstadiebyggnaden och tillhörande skolgård ska utformas med trädgårdsstaden som
inspiration och befintlig omgivning som utgångspunkt. Viktiga karaktärsdrag är gröna
inslag, variation i bebyggelsen samt terränganpassning.
Därför är byggrätten (hur detaljplanen reglerar att
man får bygga) uppdelad i två delar som utgår
från de naturliga nivåskillnaderna på platsen. Om
någon del av skolbyggnaden uppförs med högre
nockhöjd än +54 meter över angivet nollplan, ska
byggnaden trappas ner och varieras höjdmässigt.
Om byggnaden generellt byggs lågt, finns inte
kravet på nedtrappning och höjdmässig variation.
Bestämmelsen e1 förklaras på följande sätt: största
byggnadsarea är 2000 kvm för de totala ytorna
som e1 omfattar. Detta innebär att man får bygga
som högst totalt 2000 kvm byggnadsarea, fritt
fördelat över de båda ytorna markerade med blått
i illustrationen till vänster.
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Skolgården har en bestämmelse benämnd
b1 som innebär att minst 75 % av marken
ska vara genomsläpplig för de totala
ytorna som b1 omfattar. Det innebär att av
hela den blåmarkerade ytan, ska minst tre
fjärdedelar utformas med genomsläppliga
egenskaper, såsom att exempelvis behålla
befintlig naturmark. Bestämmelsen syftar
dels till att fördröja och rena skoltomtens
dagvatten, dels till att behålla naturlig
grönska på skolgården i linje med
trädgårdsstadens uttryck.
För att denna bestämmelse ska kunna
följas upp, kombineras den med en
bestämmelse benämnd a1 som gör det
lovpliktigt att vidta åtgärder som försämrar markens genomsläpplighet.
En gestaltningsbestämmelse reglerar takformer. Valmade tak utgör ett främmande
inslag hos bostäder i klassiska trädgårdstadsmiljöer. Valmade tak hör traditionellt till
större, anspråksfulla byggnader såsom herrgårdar och offentliga byggnader.
Detaljplanen tillåter därför att skolan utformas med valmat tak, eftersom skola är en
sådan typ av representativ byggnad. I likhet med övriga gällande detaljplaner i
Steningehöjden tillåter detaljplanen dock inte valmat tak på bostäder eller
komplementbyggnader. På dessa ska tak utformas som sadeltak och/eller pulpettak, med
en minsta tillåten takvinkel om 7°.
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
För att inte miljön kring skolan ska upplevas som otrygg, ska skolgården utformas på ett
öppet sätt så att den är synlig från det allmänna gaturummet och medger god
överblickbarhet.
Integration
Skolan ligger i närheten av områden med olika socioekonomisk karaktär. Dagens f-6
skola har elever från såväl Sigtuna stad som Valsta. Det fria skolvalet gör att elever från
olika områden kan söka sig hit, vilket gör att det finns förutsättningar för blandade
skolklasser, vilket i sin tur bör vara en positiv integreringsfaktor.

Rekreation och lek
De boende i Steningehöjden har nära till skogen med dess rekreationsvärden och
naturupplevelser, exempelvis genom det milspår som löper runt stadsdelen och närheten
till Rävsta naturreservat som utvidgades under 2018-2019.
Parker, lek och friyta
Skolgården medger en friyta på ca 25 kvm/barn. Kommunens bedömning är att detta är
tillräckligt för högstadieelever, då man dessutom har närhet till motionsspår, skogsmark
och naturreservat.
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Naturmiljö
150 m sydväst om planområdet ligger Rävsta naturreservat. Även Mälaren går att nå
från planområdet då det ligger på ett kort avstånd. Landskapsbilden vid den nordöstra
entrén till Rävsta naturreservat bedöms kunna påverkas något negativt av den planerade
exploateringen, och den kulturhistoriska prägeln kan påverkas av att en högstadieskola
placeras så pass nära förekommande fornminnen.

Natur och kultur
Biologisk mångfald
Eftersom förekomst av salamander hade rapporterats in i artdatabasen i närheten av
aktuellt planområde, har kommunen låtit utföra en översiktlig inventering av
groddjursmiljöer inom planområdet samt en buffertzon på 200-250 meter (PM
översiktlig inventering av groddjur, Calluna 2019).
Kartan på nästa sida visar resultatet från den översiktliga inventeringen av
groddjursmiljöer.
Den samlade bedömningen av området kring den planerade högstadieskolan är att det
inte är motiverat att gå vidare med en riktad artinventering av groddjur eftersom de
vattenmiljöer som finns i nära anslutning till exploateringsområdet bedöms ha för låg
kvalitet för att utgöra lekvatten. Sumpskogen i sydväst skulle möjligen kunna utgöra
leklokal för groddjur, eftersom bedömningen är att området är vattenhållande under
tillräckligt lång period för att kunna husera grodyngel. Däremot är avståndet till
exploateringsområdet stort, och tillgången på andra lämpliga livsmiljöer för födosök
och övervintring bedöms finnas på närmare håll. Det är därför inte troligt att groddjur
söker sig till exploateringsområdet för födosök eller övervintring – sådana miljöer finns
på närmare och bättre håll.

Dnr Btn 2018/0543-214:M

13(33)

Figur 9 Kartan visar resultatet från den översiktliga inventeringen av groddjursmiljöer.
Utredningsområdet utgörs som minst av en buffertzon på 200 meter från exploateringsområdets
(i rött) gräns men sträckte sig i väster uppemot 300 meter från exploateringsområdets gräns.
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En naturvärdesinventering och bedömning på spridningssamband har genomförts
sommaren 2019. Naturen i inventeringsområdet består i huvudsak av jordbruksmark och
bebyggd mark, men det finns även ett mindre skogsområde med yngre-medelålders
tallskog samt en högörtäng med flera hävdgynnade arter.
Vid inventeringen avgränsades totalt ett naturvärdesobjekt, med påtagligt naturvärde
(naturvärdesklass 3). Totalt registrerades fyra värdeelement under inventeringen, där de
flesta utgjordes av naturvärdesträd, men också av en stenmur som omfattas av det
generella biotopskyddet. Vid Callunas inventering noterades sex naturvårdsarter. Inga
ytterligare arter tillkom vid utsök från Analysportalen. De för inventeringen högsta
naturvärdena (påtagligt naturvärde) utgörs av ett objekt med en högörtäng som tidigare
betats. Det finns gott om de hävdgynnade arterna gulmåra, bockrot och brudbröd, men
även gullviva och prästkrage förekommer.
Inga rödlistade arter observerades, men däremot är gullvivan fridlyst i hela landet enligt
9§ i Artskyddsförordningen.
Varken spridningssamband för arter knutna till habitatnätverket för ädellövskog eller
barr- och blandbarrskog bedömdes påverkas av den planerade exploateringen. Däremot
skulle möjligheterna för spridning och fortlevnad av ängsflora och särskilt hävdgynnade
arter kunna påverkas negativt av en exploatering.
Stenmuren bedöms inte påverkas av detaljplanen, eftersom den ligger på avstånd från
där skolbyggnaden kan uppföras och på gränsen till själva skolområdet. Därmed kan
den ingå i en del av skolgården som hålls mer naturlig.
Gullviva
Detaljplanens byggrätt är placerad utifrån hänsyn till fornlämningar och allmännyttiga
ledningar. Den är också placerad utifrån det lämpligaste sättet att disponera skoltomten
med angöring och skolgård. Detaljplanen bedöms inte kunna genomföras på ett sätt som
gör att gullvivorna skyddas inom planområdet.
Gullvivan är fridlyst i Sverige. Den förekommer i hela Sverige undantaget delar av
västra Norrland. Den bedöms som bofast och reproducerande i alla län som den
förekommer i. Gullvivan återfinns i jordbrukslandskap; gärna på öppna gräsmarker
såsom vid gamla torp- och hagrester. I den nationella rödlistningen bedöms gullvivan
som livskraftig.
Inrapporteringar till artportalen tyder på att gullvivan är flitigt förekommande lokalt
kring planområdet och Steningehöjden. Väster om planområdet har kommunen nyligen
utökat Rävsta naturreservat, som innehåller ängs- och betesmarker som är gynnsamma
för gullvivan. Öster om planområdet finns två större fornlämningsområden, bland annat
den gamla bytomten Odensala 202:1, vilka också är gynnsamma för arten. Sammantaget
gör kommunen bedömningen att gullvivans bevarandestatus är god på såväl lokal som
nationell nivå. Lämpliga försiktighets- och skyddsåtgärder är att aktivt röja och gallra
för att förhindra att gamla hag- och betesmarker växer igen. Som ett pedagogiskt inslag
i undervisningen kan också skolgården utrustas med upphöjda rabatter där gullvivor kan
frösås.
Fornlämningar och byggnadsminnen
En förundersökning har genomförts under hösten 2018 för att fastställa nordöstlig
utbredning av torplämning RAÄ-nr Odensala 510, som befarades delvis ligga inom
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aktuellt planområde. Fornlämningsområdet är en torplämning som återfinns på karta
från 1764 och häradskartan Sigtunablad från 1903.
Länsstyrelsen beslutade 2018-12-18 att fornlämningens utbredning kunde minskas
jämfört med tidigare kartering, då den möjliga husgrund som förundersöktes inom ytan
visade sig vara röjningssten med avfall från 1800-1900-tal. Den stenrad som tidigare
bedömts som en möjlig syllstensrad var en naturlig stenrad som byggts på med
röjningssten.
Fornlämning ska visas hänsyn i enlighet med länsstyrelsens beslut 2018-12-18, vilket
betyder att en byggnation inte få ske närmare fornlämningsområdet än fem meter. Del
av planområdets östra gräns är därför anpassad efter detta skyddsavstånd.
Inom planområdet finns ytterligare en fornlämning (torprest) enligt
riksantikvarieämbetets kartläggning och enligt arkeologisk förundersökning från 2016
(beteckning 43112-3829-2016). Länsstyrelsen bedömer att fornlämningen är delvis
förstörd och att tillstånd till borttagande kan se efter en arkeologisk undersökning i
samband med byggnation.

Markens beskaffenhet
Geotekniska förhållanden

Figur 10 Utdrag ur SGUs jordartskarta 2019-04-11

De geotekniska förutsättningarna bedöms som goda för att upprätta skola och
tillhörande skolgård.
Området för detaljplanens byggrätt utgörs generellt av ett område med fyllning i norr
som vid en större slänt i områdets mitt övergår till ytliga block med torrskorpelera ovan
friktionsjord på berg i söder.
Området för planerad skolgård, söder om undersökningsområdet, utgörs av åkermark i
träda och marken bedöms övergå från fastmarksområde till mer lerigt/siltigt område.
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Utförda sonderingar har stoppat mellan ca 0,5 till ca 4 m under markytan. Djup till berg
varierar mellan ca 1,5 till ca 4 meters djup i undersökta punkter där bergkontroller
utförts. I områdets mitt är första metern av bergöverytan sprickig innan berget övergår
till friskt berg. I områdets mitt finns även block på ett djup mellan ca 2-2,5 m under
markytan i den punkten. Djup till bergöveryta ökar mot öster.
Delar av aktuellt utredningsområde beskrivs i databasen från SGI som ett
aktsamhetsområde avseende risk för skred baserat på att det finns lutningar som
överstiger 1:10 och att det kan förekomma finjordar av lera eller silt. Då nästan ingen
lera förekommer i området finns idag inte någon risk för skred. Längst i sydost kan
eventuellt kompletterande undersökning erfordras om stora uppfyllnader planeras.
Baserat på utförda undersökningar bedöms byggnader kunna grundläggas på packad
fyllning efter utgrävning av eventuell torrskorpelera. Torrskorpelerans mäktighet och
utbredning har bedömts som liten i undersökningsområdet. Då byggnadernas lägen är
fastställda och planerade marknivåer bestämda kan eventuellt kompletterande
geotekniska fältundersökningar erfordras inför detaljprojektering av mark och
grundläggningsarbeten.
Förorenad mark
Marken inom planområdet består av skog och hagmarksrester och har inte tidigare varit
bebyggt, undantaget en mindre lada som finns med på 1742 års häradsekonomiska
karta. Därmed bedöms det inte föreligga problem med markföroreningar.
Radon
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon.
Risk för skred och höga vattenstånd
Stadsdelen Steningehöjden ligger på en höjd i förhållande till det omgivande
landskapet. Marken inom aktuellt planområdet har en generell lutning söderut, från
cirka +41 meter i norr till cirka +31 meter (RH2000) i söder. Detaljplanens byggrätt
ligger höglänt.
Den geotekniska undersökningen visade avsaknad av lera samt att samtliga
undersökningshål var torra, vilket indikerar att grundvattennivån ligger lågt i området.
SGI har tillsammans med ett flertal andra statliga myndigheter upprättat en samlad
databas som beskriver risker för raskred och erosion i Sverige. Delar av aktuellt
utredningsområde beskrivs i databasen som ett aktsamhetsområde avseende risk för
skred baserat på att det finns lutningar som överstiger 1:10 och att det kan förekomma
finjordar av lera eller silt.
Då nästan ingen lera förekommer i området finns idag inte någon risk för skred. Längst
i sydost kan eventuellt kompletterande undersökning erfordras om stora uppfyllnader
planeras. Baserat på utförda undersökningar kan byggnader sannolikt grundläggas på
packad fyllning efter utgrävning av eventuell torrskorpelera.
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Gator och trafik
Befintlig situation
Flottviksvägen är en huvudgata belägen i Steningehöjden. Längs gatan finns
bostadshus, sporthall, skolverksamheter och parkeringar. Gatan har en bredd på ca
13,5m med 7m körbana, 3m gång- och cykelbana på västra sidan och en 1,5m trottoar
på östra sidan. Körbanan skiljs åt från trottoar och gång- och cykelbana med mindre
grönytor på respektive sida. Den skyltade hastigheten är 30 km/h, utförda mätningar
visar att trafikmängden längs gatan är ca 500 fordon/dygn med 2 % tung trafik. MaxTim-trafiken är som högst mellan kl. 16:30 – 19:30 med ca 60 fordon i timmen. Utifrån
genomförda mätningar kan antas att det är trafik till och från idrottshallen som skapar
den högsta trafikbelastningen på gatan. Idag finns tillfälliga baracker för
skolverksamhet på den plats där Steningehöjdens högstadium planeras.
En angöringsficka för parkering finns i höjd med sporthallen. Denna nyttjas även av
bussar för på- och avstigning. Den befintliga sporthallen är idag frekvent använd både
under vardagar och helger. Sporthallen har idag en besökarkapacitet som gör att de
parkeringsplatser som finns tillgängliga inte räcker till vid vissa evenemang. Vid större
evenemang nyttjas idag Flottviksvägen för parkering längs gatan.
Flottviksvägen är även koppling till en av Sigtunas båthamnar och båttransporter till och
från denna förekommer.
Gång- och cykelvägen längs Flottviksvägens västra sida ansluter mot Trädgårdsallén i
norr. I söder, ca 100 m från det planerade högstadiet delar sig gång- och cykelvägen
med anslutning västerut mot Sigtuna och österut mot Märsta. Det finns framtida planer
på att skapa en anslutning söder ut mot Steninge Slottsby. Idag finns övergångsställe
med vägmidja/vägavsmalning vid parkeringen söder om sporthallen. I anslutning till
korsningen med Trädgårdsallén finns en GC-passage med överkörningsbar mittrefug.
Gatusträckan mellan sporthallen och högstadieskolan är problematisk då eleverna från
de befintliga skolbarackerna idag inte nyttjar befintligt övergångsställe utan sneddar
över gatan (den genaste vägen) istället. Detsamma gäller vid korsningen med
Trädgårdsallén där elever inte nyttjar befintlig GC-passage utan sneddar över
Flottviksvägen söder om mittrefugen.
Gång- och cykeltrafik
Den befintliga gång- och cykelbanan längs Flottviksvägens västra sida ska behållas i
dess nuvarande utförande. Flottviksvägen ska förses med ytterligare en gång- och
cykelbana på den östra sidan om vägen. Stråket mellan sporthallen och den planerade
högstadieskolan bör förändras för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter som ska passera körbanan. Detta kan göras på följande sätt. Befintlig GCpassage och vägavsmalning flyttas söder ut för att bygga bort den konflikt som annars
uppstår med planerad in-/utfart till vändplats och parkering vid högstadieskolan. Söder
om sporthallens angöringsplats föreslås ytterligare en vägavsmalning, likt den
befintliga. Vid respektive vägavsmalning föreslås ramper och att sträckan mellan
vägavsmalningarna blir förhöjd. Utformningen bör kompletteras med skyltning för att
tydliggöra för motorfordonstrafik att vara aktsam då elever rör sig i området. Sträckan
kan skyltas som gångfartsområde eller med skylt ”Varning för barn”. Detta bör ge en
förbättrad trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna längs hela sträckan. Förslagsvis
monteras även staket i grönytan längs GC-banan och i grönytan vid vändplatsen för att
leda eleverna mot GC-passagen eller övergångsstället. På så sätt kan risken reduceras att
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eleverna springer över körbanan. Befintlig parkering söder om sporthallen och dess in/utfart samt vändplatsen och in-/utfarten till parkeringen för den planerade
högstadieskolan behöver tas i beaktning vid utformningen. Även de intill belägna, i
skrivande stund obebyggda, fastigheterna Rävsta 5:329 och 5:370 ska tas i beaktan.
Tillgänglighet
Den nya byggnationen ska utformas enligt gällande regler och föreskrifter för
tillgänglighet. Utemiljön ska utformas på ett sådant sätt att människor med
funktionsvariation enkelt ska kunna hitta och ta sig fram. Det är av största vikt att
byggnadernas entréer kan hantera höjdskillnaderna och samtidigt vara välkomnande och
tillgängliga för människor med funktionsvariation.

Figur 11 I trafikutredningen föreslås olika åtgärder för att åstadkomma en trafiksäker miljö vid
längs Flottviksvägen vid skolan. Åtgärderna som föreslås kan varieras och anpassas beroende
på hur skolbyggnaden och skoltomten utformas inom ramen för detaljplanen. Utifrån följande
utformning är rödmarkerad åtgärd tvungen att genomföras. Blå förslag kan förbättra
trafiksituationen. Gröna förslag är hastighetsreducerande åtgärd som kan ersätta ramp och
upphöjning av sträcka förbi skolan.
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Kollektivtrafik
Området försörjs av allmänna kollektiva bussförbindelser till Märsta station med
hållplatser längs Trädgårdsallén. Närmast finns hållplats vid Steningehöjdens skola i
anslutning till korsningen Trädgårdsallén-Flottviksvägen. Busstrafiken har 15–20
minuters turtäthet under rusningstimmarna på förmiddagen och eftermiddagen, i övrigt
halvtimmestrafik. Den allmänna kollektivtrafiken körs idag främst med ledbussar till
och från området. Den intilliggande sporthallen har idag och kommer även framöver att
ha enstaka busstrafik i samband med evenemang under främst helgerna. För det
planerade högstadiet kommer troligtvis viss skolskjutsverksamhet vara aktuell, idag
genomförs skolskjutsverksamhet med minibuss till befintlig F-6 skola. Även högstadiet
förutsätts använda sig av viss skolskjutsverksamhet som bedrivs med minibuss. Det
uppskattas att 1–4 minibussar per dag kommer belasta Flottviksvägen för skolskjuts till
den planerade högstadieskolan.
Gatunät och trafikflöden
Gatans sektion kan behållas i dess nuvarande utförande, dock är gatans körbana relativt
bred (7m) i förhållande till den skyltade hastigheten. En minskning av körbanebredden
till 6,5m vore lämpligt för gatan ska samspela med den skyltade hastigheten längs
sträckan. I framtiden finns det planer på att Steninge allé, som går genom Steninge
slottsby, ska ansluta till Flottviksvägen. Eftersom att Steninge allé är 6,5 m vore det
således lämpligt om även Flottviksvägen har denna bredd.
En vändplats kombinerad med hämta/lämna-plats ska uppföras intill den nya
högstadieskolbyggnaden i samband med uppförandet av parkeringsplatser.
Utformningen av denna ska dimensioneras för 12m lastbil/buss samt klara tillgänglighet
för utryckningsfordon. Denna vändplats ska även fungera som vändplats för övrig
busstrafik, exempelvis inhyrda bussar för sportlag/liknande, eller transporter till
sporthallen. Vändplanen ska även vara utformad så att den möjliggör parkering av två
bussar samt möjligheten att köra förbi med personbil.
Till år 2030 förväntas trafiken öka på Flottviksvägen till dryga 1000 fordon/dygn, det
vill säga ungefär det dubbla mot dagens dryga 500 fordon/dygn. Trädgårdsallén
kommer att belastas av den trafik som genereras av Flottviksvägen och kommer även
påverkas av andra exploateringar. Den beräknade prognosen för Trädgårdsallén är dryga
3220 fordon/dygn, idag cirka 1770 fordon/dygn. Denna prognos av trafikflöden,
framförallt längs Trädgårdsallén, har dock en hög osäkerhet då framtida exploateringar
och infrastruktur kan förändra hur trafiken i området kommer att öka och köra. En
ytterligare anslutning av Steningehöjden till väg 263 kan komma att bli upprättad via
Trädgårdsallén västerut, något som också kommer att fördela om trafiken i området.
Den ökade trafiken kommer att ha påverkan på gatornas trafiksituation men bedöms
vara av mindre karaktär. Trafikmängderna är idag förhållandevis låga och ökningen
kommer att ske över många år. Den ökade trafiken kan innebära viss ökad köbildning
vid rusningstrafik (maxtimme) i korsningen Trädgårdsallén Flottviksvägen, men detta
bedöms som hanterbart. Skolans placering bedöms således inte vara olämplig ur
trafiksynpunkt.
Parkering
Idag finns ett begränsat antal permanenta parkeringsplatser för förskolan och
skolan/sporthallen. Förskolan Silverskatten har sina p-platser i anslutning till sin
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huvudbyggnad. Skolan och sporthallen har gemensamt ca 24 permanenta p-platser.
Utöver detta används en del p-ytor av tillfällig karaktär i området.
Sammanlagt beräknas totalt 90-100 medarbetare studera/jobba i Steningehöjdens skola
f-9 i framtiden. Den nya detaljplanen ska försörja hela skolan med kompletterande
parkeringsplatser. Skolan och sporthallen ska samutnyttja parkeringsplatser så långt det
är möjligt.
Detaljplanen möjliggör att cirka 40-45 p-platser anläggs på högstadietomten, där en
större andel är personalparkering och en mindre andel är besöks- och hämta/lämnaparkeringar. Beroende på hur parkeringsplatser fördelas för olika syften, blir
parkeringstalet för hela Steningehöjdens skola således cirka 0,5 p-platser/medarbetare.
Med tanke på goda möjligheter till cykling och nyttjande av kollektivtrafik bedöms
parkeringstalet vara lämpligt. Detaljplanen föreskriver dock inte ett bestämt
parkeringstal, utan det är upp till skolverksamheten att bedöma vilket behov man har.
Kanstensparkering längs Flottviksvägen har undersökts i samband med den
trafikutredning som tagits fram för denna detaljplan. Utredningen tar då upp både föroch nackdelar med kantstensparkering. I en litteraturstudie framtagen av VTI
konstateras bl.a. följande slutsatser som även kan kopplas till Flottviksvägen:






Hastigheter på gator med kantstensparkering är lägre än på gator utan
Olyckor som är kopplade till kantstensparkering är fler på enkelriktade gator, på
gator med enkelsidig parkering och på smalare gator
o Allvarlighetsgraden (färre döda och svårt skadade) av olyckorna är lägre
på gator med kantstensparkering med anledning av den lägre hastigheten
Om hastigheten är 30-40 km/h kan fordonsflöden upp till 8000 fordon
accepteras
Fotgängare kan skymmas av parkerade fordon om de försöker passera sträcka
utanför övergångsställe.
o Fotgängares passager bör beaktas vid planering av eventuella
kantstensparkeringar, framförallt om det är troligt att barn kommer röra
sig i området utan vuxens sällskap.

Det har diskuterats att anlägga kantstensparkeringar på Flottviksvägen invid pågående
utbyggnad av f-6 skolan för att möjliggöra smidig hämta/lämna-situation av elever. Den
kantstensparkeringen skulle dock ta utrymme från den anslutande gång- och
cykelbanan. Detta skulle förstärka tillgängligheten för biltrafiken på bekostnad av gångoch cykeltrafiken. Att anlägga kantstensparkering bedöms därför inte lämpligt.
Önskat läge är att barn cyklar eller tar sig till skolan med kollektivtrafik. Att fler och
fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn till skolan innebär dock att trafiksituationen kan
upplevas som osäker då det är mycket bilar på platsen. Detta cementerar föräldrars vilja
att skjutsa sina barn istället för att låta dem åka buss eller cykla.
Det finns idag en anordnad hämta/lämna-plats vid cirkulationsplatsen mellan
Trädgårdsallén och Steningehöjdsvägen. Ju mer denna används, desto mer kan antalet
fordonsrörelser reduceras i anslutning till skolverksamheterna. Det finns även
kantstensparkering längs med Trädgårdsallén, nära Solurstorget.
Cykelparkering ska uppföras på kvartersmark med högst 25 m avstånd till målpunkt för
skolan, således entré till skolan. Det är viktigt att cykelparkering prioriteras,
cykelparkeringstal för skolan bör vara cirka 50 cykelparkeringsplatser/100 elever.
Således bör cirka 150 cykelparkeringar uppföras, för att även tillgodo se behov från
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lärare och annan personal på skolan. I jämförelse är riktvärdet 30–70
cykelparkeringsplatser/100 elever i Göteborgs stad.
Angöring
Transporter till och från fastigheter längs Flottviksvägen ska hanteras inom
kvartersmark med lastyta/lastzon. Största dimensionerande fordon för transporter är
12 m lastbil. Utrymme för sophantering ska inrymmas på kvartersmark och ska
dimensioneras enligt Sigtuna Vatten & Renhållning AB:s riktlinjer. Det uppskattas att
1–2 dagliga transporter och sophämtning 2 ggr/vecka kommer ske till den planerade
högstadieskolan.
Utformning av in- och utfarter ska även vara utformade så att utryckningsfordon kan ta
sig till fastighet på ett säkert och tillfredställande sätt. Parkeringsplatser och angöring
ska dimensioneras enligt PBL och BBR avseende framkomlighet för utryckningsfordon.
Påverkan på statlig väg 263
Detaljplanen avser att möjliggöra för en utbyggnad av befintlig skola så att den även
kan inrymma högstadium. Planområdet försörjs av god kollektivtrafik och har goda
gång- och cykelvägar både västerut åt Sigtuna och österut åt Märsta. Kommunen
bedömning är att högstadieungdomar ofta använder sig av kollektivtrafik och cykel.
Därmed bedöms detaljplanen påverka väg 263 endast i begränsad omfattning.

Störningar
Trafikbuller
I Naturvårdsverkets Riktlinjer för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (2017)
anges riktvärden för skolgårdar. Skolgård som exponeras för buller från väg- och/eller
spårtrafik bör ha en ekvivalent bullernivå på maximalt 50 dBA på delar av gården som
är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70
dBA underskridas på dessa ytor. Riktvärdena bedöms bli tillgodosedda på skolgården
då den enbart kommer att utsättas för bullernivåer från trafiken längs Flottviksvägen.
Flottviksvägen är relativt lågt trafikerad och planeras inte att användas för
linjebusstrafik, vilket i sig är det som brukar generera höga maximalbullernivåer.
Flygbuller
Planområdet berörs inte av flygbuller från Arlanda flygplats.
Övrigt buller
Försvarsmakten har två anläggningar, Kungsängens övnings- och skjutfält samt
Rosersbergs övningsfält, som tillsammans utgör ett influensområde som är av
riksintresse. Inom influensområdet får inte störningskänslig verksamhet uppföras då
exempelvis buller kan förekomma på obekväma tider. Planområdet befinner sig inte
inom detta influensområde och bedöms således inte vara påverkat av detta buller.
Vibrationer
Planområdet befinner sig inte nära större väg för motorfordon eller järnväg och bedöms
således inte vara utsatt för varaktiga vibrationer.
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Miljökvalitetsnormer för luft och vatten
Luft

Området ligger omgivet av grönska och träd som tar upp partikelutsläpp från
fordonstrafik i närområdet, varför luftföroreningshalterna är låga. Trafikmängderna som
passerar området längs med Flottviksvägen är låga. Trafikmängden är även efter
föreslagen nybyggnation låg i förhållande till de riktvärden som gäller för
luftföroreningar från biltrafik, vilket innebär att man kan förutsätta att
miljökvalitetsnormen för PM10 uppnås. PM10 är det mått som används för att beskriva
massan av partiklar i luften som är mindre än 10 mikrometer i diameter. Dessa partiklar
kan när de andas in nå ner i lungorna och orsaka lungsjukdomar.
Vatten

Exploateringen beräknas leda till en ökning av föroreningar i dagvattnet från
planområdet jämfört med befintlig situation. Med de föreslagna dagvattenåtgärderna
(läs mer under rubriken dagvatten) från den upprättade dagvattenutredningen så
beräknas tillräcklig rening uppnås för alla ämnen förutom fosfor och arsenik. Dagvattnet
från planområdet kan ledas vidare mot Damm 5 i Steninge Slottsby innan det når
Märstaån för ytterligare rening och fördröjning. Denna damm bedöms klara
tillkommande flöden från planområdet.
Riskfrågor
Farligt gods

Det finns ingen transportväg i eller intill området för farligt gods.
Flyg

Byggnader inom planområdet kommer inte att var högre än 20 meter, verksamheten bör
således inte utgöra några risker för flygtrafiken. Skulle någon byggnad vara högre än 20
meter skulle en flyghindersanalys behöva göras.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och ska anslutas till
det kommunala VA-nätet.
Dagvatten
Dagvattenhanetring föreslås primärt lösas med hjälp av svackdiken, växtbäddar och
dagvattenkassett. Sigtuna kommuns dagvattenpolicy ska följas och utgående
dagvattenflöde från planområdet får inte överskrida 1,5 l/s ha och gällande föroreningar
i dagvattnet så får de inte överskrida lokalspecifika riktvärden för ett antal ämnen i
recipienten, Märstaån.
Kravet på 1,5 l/s ha bidrar enligt genomförd dagvattenutredning till ett maximalt utflöde
från planområdet på 1,6 l/s. Den erforderliga fördröjningsvolymen för att uppnå detta är
totalt 278 m3. De föreslagna dagvattenlösningarna för fördröjning och rening består av:


Magasin med dagvattenkassetter i anslutning till skolbyggnaden.
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Svackdiken med underliggande makadam längs med skolgårdens ytterkant mot
Flottviksvägen och längs en sträcka över skolgården.
Växtbäddar vid parkeringsytan.

Erforderlig fördröjningsvolym för takytorna kan därför fördröjas i dagvattenkasetter
som kan placeras under mark. För att minska fördröjningsvolymerna inom planområdet
ytterligare skulle viss volym kunna ledas till Damm 5 Steninge Slottsby som har
kapacitet för ytterligare tillkommande flöde. Förslagsvis kan en del av dagvattnet
anslutas till befintlig anslutningspunkt i Flottviksvägen, ledas i befintlig
dagvattenledning som går genom planområdet och vidare genom diken till fördröjning i
Damm 5. Vid en sådan lösning måste kapaciteten i befintlig dagvattenledning tas
hänsyn till. För att räkna på ett maximalt utflöde som kan anslutas till denna ledning
måste den mätas in för att få ut lutningen och kapaciteten.
Eftersom exploateringen sker på naturmark beräknas den leda till ökade
föroreningshalter och årliga föroreningsmängder i dagvattnet, och halterna överskrider
då dess lokalspecifika riktvärden för flertalet ämnen. De föreslagna dagvattenåtgärderna
i form av svackdiken och växtbäddar har beräknats medföra tillräckligt låga
föroreningskoncentrationer jämfört med de lokalspecifika riktvärdena, exklusive
arsenik. De höga arsenikhalterna kommer främst från berggrunden och det är osäkert
hur riktvärdet kan uppnås med hjälp av endast dagvattenåtgärder.
Svackdiken är en typ av diken som lämpar sig bra för att fördröja och till viss del rena
dagvatten. De anläggs med samma grundprincip som öppna diken men begreppet
används när släntlutningarna är extremt flacka och vanligtvis gräsbeklädda. Under
gräsytan kan svackdiket med fördel utformas med ett lager makadam för att möjliggöra
dränering och underlätta infiltration. Diket kan vid stora flöden även fördröja dagvatten
på ytan i dikessvackan. Om upphöjda kupolsilar anläggs för bräddning av diket skapas
en extra fördröjningszon. För att kontrollera dikets utflöde kan avskärmningar och
strypt utlopp anläggas. Rening av dagvatten sker genom filtrering i vegetationen samt
infiltration genom matjord och makadam. I första hand kan diket avskilja sand och
andra grövre partiklar och till viss del även metallföroreningar. Ofta krävs
kompletterande reningstekniker för att avskilja föroreningar bundna till finare partiklar
och lösta föroreningar. Diket bör underhållas regelbundet i form av gräsklippning och
renhållning och kan normalt klippas med en vanlig gräsklippare. För detta ska helst
diket inte ha en grövre lutning än 1:3, helst ännu flackare.
Svackdiken anläggs ofta i anslutning till gator eller andra hårdgjorda ytor. De lämpar
sig för snölagring och har god kapacitet att avleda smältvatten så länge in- och utlopp är
isfria.
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Figur 12 Förslag på placering av svackdike enligt dagvattenutredning

Genom att utforma planteringsytor som nedsänkta eller upphöjda växtbäddar kan de
bidra till fördröjning och rening av dagvatten. Den ytliga fördröjningszonen skapas
genom en upphöjd kant så att vatten kan ansamlas innan det infiltrerar. Växtbäddens
översta lager består av växtjord och det undre är ett dräneringslager som ofta innehåller
makadam. En dräneringsledning tillgodoser ett utlopp i den nedre delen av växtbädden.
Det bör även finnas en bräddfunktion i form av en kupolsil, för att närliggande yta inte
ska översvämmas om fördröjningszonen blir full vid större regn än de regn som
växtbädden dimensionerats för. Växtbäddar kan ha antingen en tät eller öppen botten,
vilket avgörs av föroreningsbelastningen i den ansluta ytan och infiltrationskapaciteten i
underliggande mark.
Reningen av dagvattnet sker genom infiltration genom substraten och genom
växtupptag. Både partikelbundna och lösta föreningar kan avskiljas och växtbäddar kan
även utformas för att ha en oljeavskiljande funktion. Förutom vanlig planteringsskötsel
så krävs kontroll och rensning av växtbäddars inlopp och bräddavlopp.
Växtbäddar bidrar till en estetisk tilltalande miljö och kan även användas för att öka
trafiksäkerheten längs med gator och parkeringsytor. Växtbäddar med öppen botten
bidrar också till att upprätthålla den naturliga vattenbalansen, till följd av att vattnets
perkolation från bäddens botten till grundvattnet.
Flödeskravet gör att dagvattenåtgärderna tar relativt stor yta i anspråk på skolgården.
Markavvattningsföretag

Inom planområdet finns inga markavvattningsföretag.
Värme
Skolbyggnaden är planerad att värmas med bergvärme.
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El
En transformatorstation (Vattenfall) finns norr om skoltomten.
Avfall
Avfall och återvinningsmaterial hanteras inne på fastigheten, förslagsvis i eller i
anslutning till huvudbyggnad och kan hämtas av lastbil.
Det ska vara enkelt för de som arbetar och verkar i fastigheten att sortera och lämna
avfall. Lokaler ska utformas för att främja avfallssortering.
System/lokaler för insamling av källsorterat material måste numera planeras in enligt de
nya förordningarna förpackningsförordningen, SFS 2018:1462, och
returpappersförordningen, SFS 2018:1463.
Insamling farligt avfall bör planeras in då Sigtuna kommun har krav på 0-tolerans på
farligt avfall i övrigt avfall.
Samt så står större material återvinning och minskade avfallsmängder i fokus, för både
Sverige och Sigtuna kommuns hållbarhets- och miljöarbete.
För en fungerande avfallshantering måste alltid hänsyn tas till system, framkomlighet
för hämtningsfordon ur både trafiksäkerhet och arbetsmiljö för personal och barn.
Sigtuna vatten och renhållning hänvisar till Avfall Sveriges Handbok för
avfallsutrymmen som belyser även framkomlighet i kapitel 6.

Anslutande projekt
I anslutning till aktuell detaljplan finns outnyttjade byggrätter för mindre bostadshus:
Rävsta 5:239 och Rävsta 5:370. För Rävsta 5:370 finns ett beviljat bygglov för LSSboende med sex lägenheter, byggnationen har dock inte påbörjats. Vid projektering och
byggnation på dessa fastigheter ska samordning ske mellan fastighetsägarna och
fastighetsägaren till Sundveda 4:4 (högstadieskolan), för att säkerställa att gång- och
cykelpassager över Flottviksvägen och fastighetsutfarter mot Flottviksvägen placeras på
ett ändamålsenligt sätt.

Dnr Btn 2018/0543-214:M

26(33)

Etapp 2 av Steningehöjdens f-6 skola är under pågående byggnation.
Arbete med detaljplan för Steningehöjden etapp 4 (område väster om Centrumhuset,
norr om Trädgårdsallén) pågår men är i dagsläget pausat av markägaren. För ett mindre
område norr om Kaprifolvägen pågår arbete med detaljplan Steningehöjden etapp 3
flerbostadshus, som syftar till att justera befintliga byggrätter.
All pågående byggnation utgör underlag i kommunens årliga befolkningsprognos som
baseras på både bostadsbyggnadsplaner och den demografiska utvecklingen i
kommunen. Detta i sin tur utgör underlag för Barn och Ungdomsförvaltningens
kapacitetsplan för förskolor och grundskolor.

Barnkonsekvenser
Bakgrunden till detaljplanen är behovet av en högstadieskola i området. Idag finns
skolverksamhet från förskola till och med årskurs sex i området. Att komplettera
Steningehöjdens skola med högstadium innebär att barn ges möjlighet att gå hela sin
grundskoletid i samma skola.
I planarbetet har inte barn själva fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. Barnens intressen
har tillvaratagits på så sätt att planen tillgodoser behov av skola med tillhörande
skolgård. Boverkets rekommendationer om friyta (30 kvm/barn) bedöms här kunna
justeras ned något då det rör sig om högstadieelever som har andra rörelsebehov än
yngre barn och kan ta sig till omkringliggande naturområden.
Planförslaget har tagits fram i samarbete med kommunens fastighetsförvaltning
KomFast och Barn- och ungdomsförvaltningen.
Planen föreslår att sophämtning och parkeringsplatser löses på norra delen av
skoltomten, så att marken söder om skolbyggnaden kan användas för skolgård. Det är
av största vikt att trafiklösningen utformas för att göra barnens situation så trafiksäker
som möjligt. Det är även av stor vikt att se till att hastigheterna hålls nere.
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Nedan redovisas organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder
som behövs för ett ändamålsenligt och samordnat plangenomförande. Texten har ingen
självständig rättsverkan utan ska ses som en vägledning för genomförandeåtgärderna.
Avgöranden i frågor som rör fastighetsbildning, vatten- och avloppsanläggningar, vägar
m.m. regleras i respektive speciallag.

Planförfarande
Planarbetet handläggs med standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen
(2010:900 PBL).

Tidsplan

Här befinner
vi oss nu

Beslut om Samråd Btn AU

→ Q2 2019

Beslut om Granskning Btn

→ Q3-Q4 2019

Beslut om Antagande Btn

→ Q1 2020

Laga kraft

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

Kommunens ambition är att en färdig skolbyggnad ska stå färdig för inflyttning
höstterminen 2022.

Dnr Btn 2018/0543-214:M

28(33)

Ansvarsfördelning / Huvudmannaskap
Sigtuna kommun är huvudman för allmän plats inom planområdet. Det innebär att
kommunen ansvarar för ut-/ombyggnad och drift av dessa områden. För kvartersmark är
respektive fastighetsägare ansvarig för dessa åtgärder.
Det planeras för en kommunal skola, detaljplanen i sig reglerar dock inte ägare av
kvartersmarken.

Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år, räknat från det datum som beslutet att anta
detaljplanen vinner laga kraft.

Avtal
Planavtal
Kommunen är själv exploatör och bekostar således planarbetet.
Överenskommelse om fastighetsreglering
Idag ägs planområdet av Sigtuna kommun, Peab Bostad AB och Fastighets AB
Amphora. En överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheterna Ölsta
1:1, Sundveda 4:4 och Rävsta 5:123 har tecknats mellan Sigtuna kommunen och Peab
Bostad AB.
Överenskommelsen reglerar både den mark vilken kommunen erhåller från PEAB
Bostad AB samt de marköverföringar som sker mellan kommunens fastigheter.
Ansökan avser avstyckning och fastighetsregleringar rörande markområden planlagda
för Natur- och skoländamål. Restfastigheten kommer att bestå av gatu- och naturmark
vilken till stor del belastas av fornlämning. Länsstyrelsen har i planarbetet godkänt att
ny gräns dras i anslutning till befintlig fornlämning.
Exploateringsavtal
Eftersom kommunen agerar exploatör tecknas inget exploateringsavtal.
Överenskommelse om servitut
Kommunen ansvarar för att teckna överenskommelse avseende bildande av
servitut/ledningsrätt/gemensamhetsanläggning med berörda fastighetsägare om så är
nödvändigt. Kommunen ansvar för att ansökan skickas in till lantmäteriet alternativt
Inskrivningsmyndigheten. Ersättningsfrågor aktualiseras för rättighetsupplåtelserna.
Kommunen står även för alla kostnader förenade med dessa åtgärder.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
Planområdet består av fyra fastigheter. Sigtuna kommun är ägare till Sundveda 4:4 och
Ölsta 1:1, Peab Bostad AB är ägare till fastigheten Rävsta 5:123, Fastighets AB
Amphora är ägare till fastigheten Rävsta 5:329. Fastigheten Rävsta 5:329 avses inte att
förändras i och med detaljplanens genomförande. Därför redovisas den inte i
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nedanstående resonemang. Redovisade markytor i nedanstående tabell är innan
genomförd plan.
Fastighet

Lagfarenägare

Yta (m2)

Sundveda 4:4

Sigtuna kommun

39 644

Ölsta 1:1 (2 skiften)

Sigtuna kommun

2 838 274

Rävsta 5:123

Peab Bostad AB

181 544

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Figur 13 Fastighetskonsekvenser inom planområdet. Fastigheten Rävsta 5:329 påverkas inte av
detaljplanen och behandlas därför inte i nedanstående resonemang.
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Som ett led i genomförandet av ny detaljplan för Steningehöjdens högstadium ska
åtgärder genomföras som avser avstyckning och fastighetsregleringar rörande
markområden planlagda för Natur- och skoländamål. Restfastigheten kommer att bestå
av gatu- och naturmark vilken till stor del belastas av fornlämning. Länsstyrelsen har i
planarbetet godkänt att ny gräns dras i anslutning till befintlig fornlämning.
Mark tillhörande kommunens fastighet Sundveda 4:4 som tidigare varit planlagd såsom
allmän platsmark natur övergår till att bli planlagd som kvartersmark för skola vilket är
ca 5830 m2. Ytterligare ett markområde, vilket ägs av kommunen, cirka 150 m2
tillhörande fastigheten Ölsta 1:1 (område B), även tidigare planlagt för skoländamål,
överförs genom fastighetsreglering till den avstyckade skolfastigheten.
Ett första led i genomförandet av planen är att stycka av hela den del av Sundveda 4:4
som är planlagd såsom med ändamål skola. I kartan ovan utgörs skolan av lotten A samt
område B och C i kartan. Styckningslotten erhåller en areal om cirka 9 454 m2.
Planförslaget innebär att del av fastigheten Rävsta 5:123 vilken Peab Bostad AB äger
planläggs för ändamål skola, och ändamål natur. Marken var tidigare planlagd för
bostadsändamål. Cirka 580 m2 av Peab Bostads mark mark överförs genom
fastighetsreglering till kommunens avstyckade skolfastighet (område C) Vidare överförs
cirka 4 845 m2 till den kommunala naturfastigheten Sundveda 4:4, (område D).
Fastighetsbildningsåtgärd för E-området har i detta skede ej fastställs, men möjligheten
att avstycka av eller bilda ledningsrätt finns beroende på vilket ledningsägaren föredrar.
Markåtkomst till transformatorstation (e-område) föreslås lösas med servitut mellan
kommunen och Vattenfall.
Servitut
Inom kvartersmarken kan bildande av ytterligare rättigheter bli aktuellt. För samtliga
servitutsåtgärder ansvarar kommunen.
Ansökan
När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder såsom
avstyckning/fastighetsreglering mm ske genom ansökan till Lantmäteriet

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Mark som planläggs som allmän plats ska ägas, iordningställas och driftas av
kommunen. Kvartersmark för skola iordningsställs och driftas av fastighetsägaren,
vilket är kommunen i detta fall. Byggnationen av skolan kommer att generera en
investeringskostnad och efterföljande driftkostnader för kommunen.
Markförvärv
Ingen ersättning ska utgå för mark som överförs mellan parterna vid genomförande av
detaljplanen. Villkoren regleras i separat överenskommelse om fastighetsreglering.
Fastighetsbildning
Sigtuna kommun och Peab Bostad AB har överenskommit om fördelning av kostnad för
de lantmäteriförrättningar som krävs för planens genomförande.
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Gatukostnader
I samband med genomförande av planen beräknas inga nya allmänna gator byggas ut.
Området inom detaljplanen planlagt såsom gata syftar endast till att komplettera
befintliga Flottviksvägen med en gång- och cykelbana på östra sidan. I samband med att
högstadieskolan byggs planeras åtgärder såsom att flytta befintligt övergångsställe och
komplettera med ytterligare ett. Denna ut- och ombyggnad bekostas av kommunen.
Bygglov
Avgiften för bygglov består av bygglovsavgift, avgift för nybyggnadskarta, utstakning
samt lägeskontroll, och debiteras sökande vid varje tillfälle gällande taxa.
Flytt av ledningar
Respektive fastighetsägare bekostar eventuella ledningsflyttar inom planområdet.
Anslutningskostnader
För anslutning till det allmänna VA-ledningsnätet ska en anslutningsavgift betalas enligt
VA-huvudmannens gällande taxa.
Övriga kostnader
Fastighetsägaren står för övriga kostnader som är förenliga med exploateringen.

Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Fastighetsägaren bekostar de utredningar som är nödvändiga för bygglovsprövning och
genomförande.
Vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Detaljplaneområdet är beläget inom verksamhetsområdet för allmän vatten- och
avloppsanläggning, vilket innebär att SIVAB är huvudman och ansvarar för utbyggnad
och drift av det allmänna vatten- och avloppsnätet. Anslutningspunkter för vatten- och
avloppsnätet finns i Flottviksvägen.
Åtkomlighet för räddningstjänstens fordon och brandvattenförsörjning
Detaljplanen ger utrymme för räddningstjänstens fordon.
Brandvattenförsörjningen hanteras i sedvanlig ordning senare i projektet, i
genomförandeskedet. Det konventionella brandvattenförsörjningssystemet innebär att
man har brandposter max 125 meter från byggnaders entréer. I dagsläget ligger närmsta
brandpost ca 200 meter från den nya skolans planerade entré. Vid genomförandeskedet
blir byggherren därmed tvungen att redovisa hur brandvattenförsörjningen ska ordnas.
Det kan ske antingen genom att anlägga en ny brandpost eller genom annan teknisk
lösning som bedöms godtagbar.
Dagvatten
Inom kvartersmarken är fastighetsägaren ansvarig för utförande av de anläggningar som
utgör fastighetens va-installation, detta innefattar även dagvattenanläggningar såsom
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exempelvis infiltrationsanläggning och magasin för flödesutjämning och fördröjning.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt där det är tekniskt möjligt. Om det inte är möjligt ska
dagvatten fördröjas och renas innan det ansluts till kommunens övriga nät.
Avfall
I samband med bygglovsgivning och projektering samråds placering och utformning av
soprum och avfallshantering med SIVAB.
Länshållningsvatten

Käppalaförbundets riktlinjer kring länshållningsvatten ska följas. Detta innebär
framförallt att länshållningsvatten inte får släppas till Käppalaverket utan
Käppalaförbundets direkta godkännande samt att länshållningsvatten under byggtiden i
första hand ska renas på plats för att sedan avledas till närmaste recipient.

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

Märsta 2020-03-17
Andreas Thoor

Maria Nästesjö

Felix Staffansson

Planchef

Planarkitekt

Planarkitekt

Johan Sandström
Mark- och exploateringsingenjör
Kristofer Sundqvist
Mark- och exploateringsingenjör (Structor PU konsult)
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Detaljplan för

Steningehöjdens högstadium
omfattande del av fastigheterna Sundveda 4:4
och Rävsta 5:123 i Sigtuna kommun,
Stockholms län

Granskningshandling

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Detaljplanen har varit utsänd för granskning från den 25 oktober till och med den 8
november 2019. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets
entréhall Södergatan 20, Märsta samt på Märsta bibliotek. Planhandlingarna har även
visats på www.sigtuna.se/detaljplaner.
INKOMNA YTTRANDEN
Skriftliga yttranden har under granskningstiden inkommit enligt nedan
Yttrande utan
erinran
1. Länsstyrelsen Stockholms län
2. Lantmäterimyndigheten
3. Trafikverket
4. Svenska kraftnät
5. Trafikförvaltningen, Region Stockholm
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
7. Vattenfall Eldistribution AB
8. Stockholm Exergi (f.d. Fortum)
9. Försvarsmakten Livgardet
10. Skogsstyrelsen
11. Fastighets AB Amphora
12. Sigtuna vatten och renhållning (Sivab)
Nedan följer fastighetsägare:
13. H292
14. H293
15. H294
16. H298
17. H299
18. H276
19. H278
20. H280
21. H296
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Tillhör 319

SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på Stadsbyggnadskontoret.
1. Länsstyrelsen
Sammanfattande bedömning

Länsstyrelsen bedömer att genomförandet av planförslaget innebär en risk för att
miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap. miljöbalken inte följs.
Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av betydelse för
Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.
Miljökvalitetsnormer för vatten

Länsstyrelsens synpunkt från samrådet kvarstår, dvs. att belastningen på recipienten i
form av förorenande ämnen från dagvatten ökar efter den avsedda exploateringen, även
med beaktande av den rening som planeras ske inom planområdet. Vattenförekomsten
Märstaån har måttlig status och problem med övergödning på grund av belastning av
näringsämnen. En förbättring behöver därför ske för att nå god status. Om
dagvattenåtgärder inom planområdet inte kan åstadkomma fullgod rening av dagvatten
så att belastningen på recipienten inte ökar, den ska helst minska, ska kommunen inför
antagandeskedet tydligt visa att damm 5 klarar av att åstadkomma fullgod efterrening av
planområdets dagvatten.
Kommentar
De föreslagna dagvattenåtgärderna i form av svackdiken, magasin och växtbäddar
inom planområdet beräknas medföra tillräckligt låga föroreningskoncentrationer
jämfört med de lokalspecifika riktvärdena, exklusive arsenik. Arsenikhalterna kommer
främst från berggrunden och inte från dagvatten, vilket gör att det är tveksamt hur
riktvärdet kan uppnås med hjälp av endast dagvattenåtgärder. Vattenförekomster kring
Märsta har höga bakgrundshalter vilket medför att gränsvärdet överskrids även i
befintlig situation. Dagvattnet från planområdet leds vidare mot dagvattendamm 5 i
Steninge Slottsby för ytterligare rening och fördröjning innan det når recipienten
Märstaån.
Kommunen vill poängtera att arsenikhalten beräknas minska 33 % i och med
exploateringen och dess reningsåtgärder, jämfört med dagens läge. Avseende
arsenikhalten så förbättrar exploateringen därmed förutsättningarna för Märstaån att
nå god status.
Schablonhalterna för arsenik i StormTac baseras på väldigt få provtagningar, vilket
även innebär att resultaten får hög osäkerhet. Även om arsenikhalten i dagvattnet från
området överstiger det lokalspecifika riktvärdet för Märstaån så bedöms halten minska
ytterligare genom naturlig rening på väg till Märstaån.
Sammantaget gör kommunen bedömningen att föreslagen detaljplan för högstadieskola
i Steningehöjden klarar av att åstadkomma fullgod rening av planområdets dagvatten.
Kommunen bedömer att föreslagen detaljplan inte medför svårigheter för
ytvattenrecipienten att nå god status.
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2. Lantmäterimyndigheten
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Genomförande av servituts- eller ledningsrättsåtgärder

Det bör förtydligas att ersättningsfrågor aktualiseras för de rättighetsupplåtelser (servitut
och ledningsrätt) som krävs för att genomföra planen.
Genomförande av b-området

Ett mindre markområde har lagts ut med användningen bostäder (prickmark).
Lantmäteriet kan inte finna någon tydlig redovisning av det fastighetsrättliga
genomförandet av detaljplanen i den delen.
Kommentar
Ersättningsfrågorna för rättighetsupplåtelser har förtydligats. Inför antagande har den
lilla ytan för bostadsändamål (prickmark, naturmarkens karaktär ska bevaras) ersatts
av allmän platsmark Natur. Det fastighetsrättsliga genomförandet har därmed
förenklats och beskrivs i detaljplanens genomförandedel.
5. Trafikverket
Trafikverkets saknar en beskrivning och analys av hur detaljplanen påverkar
trafiksystemet i sin helhet, med koppling till väg 263 som är statlig väg och en del av
riksintresse för kommunikationer. Planförslaget innebär en påverkan på
korsningspunkter och framkomligheten på väg 263 då skolan troligen kommer ha elever
från andra områden än endast närområdet.
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter på planförslaget.
Kommentar
Detaljplanen avser att möjliggöra för en utbyggnad av befintlig skola så att den även kan
inrymma högstadium. Planområdet försörjs av god kollektivtrafik och har goda gång- och
cykelvägar både västerut åt Sigtuna och österut åt Märsta. Kommunen bedömning är att
högstadiebarn ofta använder sig av kollektivtrafik och cykel. Därmed bedöms detaljplanen
påverka väg 263 endast i begränsad omfattning.
6. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Bedömning
Sammanfattande bedömning

På platsen finns sedan tidigare en skolbarack med tillhörande parkeringsytor. Efter
samrådet så har innehållet i planförslaget inte ändrats på ett sådant sätt att riskerna för
påverkan på miljö eller hälsa ökat. Vad gäller risker för påverkan från förorenat
dagvatten till ytvatten, så bedöms föreslagen detaljplan inte hindra att
ytvattenrecipienten kan nå god status. När det gäller trafikbuller så bedöms gatutrafiken
generera bullernivåer som medför att riktvärden för skolverksamhet klaras. Samma
bedömning görs rörande flygbuller och andra bullerkällor. Detaljplaneförslaget bedöms
inte medföra negativ påverkan på levnadsmiljöer för groddjur. Föreslagen detaljplan för
högstadieskola vid Steningehöjden ska därför tillstyrkas.
Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram till föreslagen detaljplan. Utredningen har
beräknat vilken belastning som är idag, och vilken belastning det kan bli med föreslagna
förändringar. Viktiga åtgärder som framhålls i underlaget är:
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Dagvatten från skolbyggnadens tak fördröjs i magasin under markytan.
Genomsläppliga ytor anläggs på 75 % av skolgården vilket ökar
uppehållstiden.
Svackdiken renar och fördröjer dagvattnet.
Växtbäddar byggs som fördröjer och renar dagvattnet.
Vid extrem nederbörd så avses dagvattnet ledas till och fördröjas vid en
bollplan i den södra och låglänta delen av området.

Kommentar
Synpunkterna noteras.
7. Vattenfall
Vattenfall noterar följande kommentar i framtagen samrådsredogörelse avseende
Vattenfalls yttrande i samband med samrådet:

I och med att den 24 kV ledning som gått längs södra kanten av planområdets gräns kan
denna text tas bort från framtagen planbeskrivning (sida 21):

Vattenfall har en befintligt station vid den nya skolan där det finns kapacitet för att mata
den nya skolan.
Vattenfall har inget att erinra.

Kommentar
Texten på s.21 i planbeskrivningen om den luftburna elledningen har tagits bort.
8. Stockholm Exergi
Stockholm Exergi AB, PoD/Nät Anläggning får till remissens besvarande anföra
följande: Inom planområdet finns befintliga fjärrvärmeledningar. För att kunna planera
ev. ledningsomläggningar och nya ledningsdragningar samt säkra befintlig drift med så
få driftstörningar som möjligt är det bra med tidig information och samrådsmöten.
Åtgärder i Stockholm Exergis distributionsanläggningar utförs av Stockholm Exergi och
bekostas av byggherre enligt gällande avtal, viktigt att vi tecknar genomförandeavtal
snarast möjligt. I övrigt ingen erinran.
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Kommentar
Stockholm exergis ledningar inom planområdet ligger inom u-område, vilket innebär
markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Avsikten är således att
befintliga ledningar ska behållas och att skolgård kan ordnas ovanpå, dock utan
anläggningar som påverkar ledningarna eller åtkomsten till dem negativt.
10. Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen hanterar främst frågor som rör skogsbruk och åtgärder som berör
biotopskyddsområden. Skogsstyrelsen anser att utemiljön kring skolor är viktig, att det
finns tillgång på träd för eventuell vistelse utomhus. I övrigt inget att erinra.
Kommentar
Det finns goda möjligheter att uppföra träd på de delar av skolgården som inte innehåller
allmännyttiga underjordiska ledningar. Synpunkterna noteras.
11. Fastighets AB Amphora

Som ombud för sakägande fastigheten Rävsta 5:239 (Fastighets AB Amphora) och
fastigheten 5:370 (Vectus 3 AB) Sigtuna kommun inkommer vi här med nedanstående
synpunkter på granskningshandling för detaljplan för högstadiebyggnad till
Steningehöjdens skola.
Som vi tillskrivit Sigtuna kommun tidigare så är vi i generellt sett positiva till den nya
detaljplanen. Men det finns några ytterst viktiga delar i Sigtuna kommuns
granskningshandling som kraftigt undanröjer möjligheten att genomföra planerad
byggnation av hyresbostäder på Rävsta 5:329. I gällande detaljplan omnämnd nr 263 för
Steningehöjden finns mark i anslutning söder om Rävsta 5:239 som har beteckning ”g”
marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning/tillfart. Gällande detaljplan
ger möjlighet för framtida för en framtida gemensamhetsanläggning och tillfart för
framtida parkeringar på Rävsta 5:239 precis som gällande plan anger och som tydligt
illustrerats i gällande genomförandebeskrivning. Vår fastslagna synpunkt på
granskningshanslingen är att marken som har beteckning ”g” direkt söder om Rävsta
5:239 i gällande detaljplan omnämnd nr 263 skall kvarstå. Plangränsen flyttas söder så
att marken med beteckning ”g” som skall vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning/tillfart lämnas utför denna planändring och kvarstår som den
är i dag.
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I Ert granskningsmaterial lämnar vi även synpunkter på ”Steningehöjdens högstadium
Trafikutlåtande Flottviksvägen” T-99.1-001 förslag till utformning flottviksvägen i
anslutning till ny högstadieskola 2019-04-11. I denna plan finns två st
”vägavsmalningar med vägkudde”. Dessa båda är olämpligt placerade och undanröjer
ytterligare möjligheten att genomföra planerad byggnation av bostäder på båda
fastigheterna Rävsta 5:239 och 5:370. De ”vägavsmalningar med vägkudde” som
beskrivs som ”måste” framför Rävsta 5:370 krockar med infart och angöring till
fastigheten enligt det bygglov som föreligger. Det innebär att ”vägavsmalningar med
vägkudde” måste flyttas en bra bit söder om Rävsta 5:370.

Den nordliga ”vägavsmalningar med vägkudde” måste flyttas norr bra bit om Rävsta
5:329, annars raseras all möjlighet till angöring och tillgänglighet tills fastighet 5:329.
I detaljplanen finns även en illustration över tänk byggnation. Vi anser att illustrationen
skall ändras så att utfarten närmast Rävsta 5:239 och tillhörande vändplan flyttas 5 m i
sydlig riktning. Dessutom att 4-5 parkeringar i norr närmast Rävsta 5:370 omfördelas
och flyttas ned till parkringe i söder så att de hamnar på ett behörigt avstånd från
fastigheten.
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Vi är självfallet öppna för en diskussion över hur vi kan överkomma med ändringar
eller tillägg i ert arbete med granskningshandlingen så att förutsättningarna för
framställande av bostäder på fastigheterna Rävsta 5:239 och 5:370 inte radikalt slås
undan och kommunen inte får möjlighet till mer hyresbostäder.
Kommentar
Kommunen och Fastighets AB Amphora (ägare till 5:239 och 5:370) har haft möten och
diskuterat angöringsfrågor. Den lösning som kommunen och fastighetsägaren till Rävsta
5:329 har kommit överens om under vintern 2020 är följande: Detaljplanen justeras så att
Rävsta 5:329 kan anordna en egen utfart i den norra delen av sin fastighet. Det lämpligaste
ur trafiksäkerhetssynpunkt är dock att Rävsta 5:329 nyttjar befintlig utfart på nordligt
angränsande bostadsfastighet (Rävsta 226), så att antalet utfarter hålls nere.
Fastighetsägaren Sigtunahem har förklarat sig villiga att dela utfart med Rävsta 5:329,
reglerat genom servitut. Fastighets AB Amphora ställer sig positiva till detta.
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Vid projektering ska samordning ske mellan fastighetsägare till Rävsta 5:239 och
högstadieskolan och Flottviksvägen (Sundveda 4:4).
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är förenligt att anordna utfart från fastigheten
Rävsta 5:370 och anlägga en passage/övergångsställe bredvid. Att fastighetsutfarten
tangerar planerad vägavsmalning bedöms acceptabelt, se illustration nedan. Vid
projektering ska samordning ske mellan fastighetsägare till Rävsta 5:370 och
högstadieskolan (Sundveda 4:4).

Bakgrund
Det finns ingen gemensamhetsanläggning bildad hos lantmäteriförrättningen. Gällande
detaljplan från 2008 har ett g-reservat som huvudsakligen syftade till Vattenfalls åtkomst
till transformatorstation, men som även skulle kunna användas av flera fastigheter för en
samordnad utfart. Marken i fråga ägs av kommunen.
Intentionen med detaljplanen från 2008 var fyra småhus på Rävsta 5:329 och en mindre
förskola på Sundveda 4:4. Detta indikeras åtminstone av detaljplanens illustrationsplan,
som dock inte är juridiskt bindande. Byggrätten på Rävsta 5:329 tillåter dock en annan typ
av exploatering, exempelvis ett mindre flerbostadshus i två våningar, vilket
fastighetsägaren har för avsikt att uppföra. Aktuell, nu pågående detaljplan söder om
Rävsta 5:329, syftar till att möjliggöra en högstadiedel till Steningehöjdens skola samt
underlätta parkering- och trafikfrågor knutna till hela skolområdet inklusive sporthallen.
Det kan därmed konstateras att avsedd exploatering på båda fastigheterna är större och
annorlunda än detaljplanen från 2008 planerades utifrån. De boende på Rävsta 5:329
skulle behöva backa ut över skoltomtens ytor avsedda för hämta-lämna och
evenemangsbussar avsedda för sporthallen. Utifrån detta bedömer kommunen att det ur
trafiksäkerhetssynpunkt inte är lämpligt att samordna utfarter för de båda fastigheterna.
Detaljplanens parkerings- och angöringsytor syftar till att försörja hela skolområdet, dvs.
även befintlig f-6 skola nordöst om detaljplanen. Det är därmed inte lämpligt att förskjuta
planområdet ytterligare söderut så att det blir länge avstånd mellan parkeringen och f-6skolan.
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12. Sigtuna vatten och renhållning
Vatten, spillvatten och dagvatten

Inga synpunkter. Bra att det står i genomförandebeskrivningen att kommunen ansöker
om ledningsrätt för våra va-ledningar inom u-områdena!
På avfallsområdet vill vi förtydliga lite enligt nedan:
Avfall

En god arbetsmiljö förutsätter en väl fungerande avfallshantering.
Det ska vara enkelt för de som arbetar och verkar i fastigheten att sortera och lämna
avfall. Lokaler ska utformas för att främja avfallssortering.
System/lokaler för insamling av källsorterat material måste numera planeras in enligt de
nya förordningarna förpackningsförordningen, SFS 2018:1462, och
returpappersförordningen, SFS 2018:1463.
Insamling farligt avfall, bör planeras in då Sigtuna kommun har krav på 0-tolerans på
farligt avfall i övrigt avfall.
Samt så står större material återvinning och minskade avfallsmängder i fokus, för både
Sverige och Sigtuna kommuns hållbarhets- och miljöarbete.
För en fungerande avfallshantering måste alltid hänsyn tas till system, framkomlighet
för hämtningsfordon ur både trafiksäkerhet och arbetsmiljö för personal och barn.
Hänvisar till Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen som belyser även
framkomlighet i kapitel 6.
Kommentar
Synpunkterna noteras. Texten om avfall läggs in i planbeskrivningen.
Avfallshanteringen redovisas mer detaljerat vid bygglovsprövningen.
PRIVATPERSONER/GRANNAR
13. H242
Jag vill inte att det ska byggas enligt detta nedan nya förslaget.
Detta kommer inte vara gynnsamt för framtida förutsättningar angående mig.
14-15. H293, H294
Jag och min familj bor sedan 2 år tillbaka i villa på Kaprifolvägen. Vi bor väldigt
bekvämt här med närhet till förskola och skola F-6.
Området har känts tryggt både runt nuvarande skola och även i närområdet som består
av skog och trevlig gångväg.
Men sedan de tillfälliga barackerna byggdes för högstadieelever här i området så har
miljön förändrats både dagtid och kvällstid. Vi bor på höjden, precis ovanför
skogsdungen, där elever från högstadieskolan gärna spenderar tid både dagtid och
eftermiddagar när skolan har slutat. Det är väldigt lyhört och elevernas skrik och prat är
väldigt störande när man är hemma. Det känns även otryggt och jag undviker att gå ut
på promenad längs med gångvägen nedanför oss runt eftermiddagar då eleverna står där
nere i grupperingar och för massa liv.
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Kvällstid oftast på helger så är det ungdomar som härjar på skolgården till barackerna
och deras skrik hörs rakt upp till vårat hus.
Jag upplever nuvarande högstadieskola som väldigt störande och området kring denna
skola som otrygg för mig som vuxen. Jag vill helst att denna tillfälliga högstadieskola
stängs ner och flyttas till annan plats.
Jag anser att nuvarande skola för klasserna F-6 och en högstadieskola SKA vara
separerade för att ge de yngre eleverna trygghet.
En högstadiebyggnad med utsikt över flottviksvägen förstör den natursköna och lugna
bilden av naturen intill Steningehöjden.
16. H297
Vi tog del av informationen angående att bygga högstadieskola så nära till vårt
villaområde på Kaprifolvägen. Vi är emot det eftersom en av anledningarna varför vi
köpte det huset var att det är lugnt område som bara har en grundskola. Hoppas att ni tar
hänsyn till detta.
17. H298, H299
Mitt namn är Jasmine Dal och både jag och min man (Robert) har skrivit till er
angående tillbyggnationen av sporthallen.
Vi har mottagit information om att ni kommer att sänka höjden på byggnationen, vilket
vi tycker är jättebra. Vi skulle gärna vilja veta exakt mått på hur stor tillbyggnaden blir.
Vi känner oss dock ändå inte helt nöjda med beslutet. Vi har ett stängsel runt vår tomt
på baksidan, eftersom vårt hus ligger belägen på en hög höjd. Vi har valt att ha stängsel
runt för att inte barnen ska kunna ramla ner.
Efter era planer att bygga ut sporthallen har vi känt att vi blir tvungna att byta ut
stängsel mot ett staket så att vi inte behöver se mer av sporthallen då det känns att det
kommer för nära inpå. Det kommer dock kosta oss för att byta ut stängsel mot staket
och det behöver vi göra eftersom ni bygger ut hallen.
Det känns inte ok att vi ska behöva bekosta det själva då problemet uppkommit efter era
planer. När vi köpte vårt hus fanns det inga planer på att en tillbyggnad skulle ske. Vi
kände redan att sporthallen var nära huset, men accepterade det när vi köpte huset. Men
nu blir ännu närmare.
Vi vill gärna ha kompensation i form av hjälp med att bygga upp ett staket så vi inte
behöver känna att det känns för trångt mellan huset och sporthallen.
PRIVATPERSONER I NÄROMRÅDET
18. H276
Vi överklagar detaljplanen om att möjliggöra för en högstadieskola i Steningehöjden
med bakgrund i trygghetsfrågan samt att detta inte var något som fanns i den detaljplan
som såldes in när vi köpte vårt hus och nuvarande detaljplan för området.
Tvinga inte iväg folk nu från området utan lyssna på de boende som bor i
Steningehöjden.
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19. H278
Jag är boende och fastighetsägare i området, i närheten av den yta som avses. Jag
motsätter mig både ombyggnaden av sporthallen och byggandet av högstadieskolan
med skolgård etc.
Jag anser att denna föreslagna detaljplan skulle förfula området, öka ljudnivån, ta bort
grönområden och helt enkelt vara en försämring av närmiljön för mig som boende i
området. Nuvarande detaljplan, som fanns när jag köpte fastigheten för några år sedan,
bör fortsätta att gälla!
20. H280
Jag undrar hur det blir med trycket av vatten för oss som bor i hus här på Kaprifolvägen.
Som det ser ut idag så är trycket på vatten inte så bra, detta märks då vi vattnar vår
trädgård. Det kommer väldigt lite vatten. Hur blir det då det byggs nytt? Hur blir
vattentrycket då?
21. H296
Har tidigare kunnat gå in på denna länk (https://www.sigtuna.se/Bygga-bo-Trafik/Planering/Detaljplanering/Marsta2/Detaljplan-for-hogstadiebyggnad-tillSteningehojdens-skola/Detaljplan-for-hogstadiebyggnad-till-Steningehojdens-skola--samrad/) för att läsa om detaljplanen för byggnationen. Vi tycker inte att det är en bra
ide (boende på Kaprifolvägen 7 och medlem i samfällighetsföreningen) att ändra hur
området ser ut. I dagsläget finns det en balans mellan natur och bebyggelse i området,
en utbyggnad av en skola skulle rubba denna.
Kommentar till privatpersoner, grannar och boende i området, nr.13-21:
Yttranden från privatpersoner i form av grannar och boende i området bemöts i ett
gemensamt yttrande, fördelat på följande rubriker: Befintlig detaljplan, Förskola upp
till nionde klass i samma skola, Trygghet och attraktivitet, Vattentryck och Sporthallens
utbyggnad.
Befintlig detaljplan
Befintlig detaljplan (nr 263), antagen 2008, tillåter också skola på platsen, men
kommunen avser nu att utöka skolområdet.
Förskola upp till nionde klass i samma skola
Sigtuna kommuns barn- och utbildningsförvaltning har en inriktning som handlar om
att göra om flera befintliga skolor som har förskola till årskurs 6 så att de även
inrymmer upp till årskurs 9. Detta har gjorts runt om i landet med goda resultat, med
trygga elever som har möjlighet att gå hela sin grundskoletid i samma skola.
Ambitionen är bland annat att övergången mellan olika stadier och lärarbyten blir
mjukare, vilket bedöms ge bättre förutsättningar för den enskilda eleven.
Högstadiet avses uppföras som en fristående byggnad med egen skolgård. Detta medför
att det blir en naturlig zonering mellan yngre och äldre barns vistelse-, lek- och
undervisningsytor.
Trygghet, attraktivitet och trädgårdsstaden som utgångspunkt
Sigtuna kommun arbetar aktivt med trygghetsfrågor inom samhällsbyggnad. Vid
gestaltning av den permanenta byggnaden är trygghetsfokus stort. Därför undviker
exempelvis kommunen att bygga in skolgården som ett dolt hörn, vilket tyvärr blivit med
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nuvarande paviljongetablering på platsen på grund av gällande detaljplans
förutsättningar.

Befintliga skolpaviljonger formar skolgården som ett instängt hörn som vetter mot skogen.
Trygghetsaspekten med förbipasserande som utgör social kontroll uteblir därmed. Den
permanenta skolbyggnaden ska utformas för att motverka instängda hörn.

Kommunen avser att bygga en vacker skolbyggnad i likhet med de befintliga
permanenta skolbyggnaderna i Steningehöjden. Den största delen av detaljplanen
utgörs av själva skolgården, som kommer att kunna vara fortsatt grön, i enlighet med
idén om trädgårdsstaden. Skolgården avskärmas av skog och gata så att boende inte
ska behöva störas av ljudnivån.
Kommunen har fått många positiva kommentarer från boende i Steningehöjden som
tycker att det är bra med förstärkt kommunal service i form av att Steningehöjdens
skola kompletteras med en högstadiedel.
Vattentryck
Sigtuna vatten och renhållning ansvarar för vattenledningarna i Steningehöjden, fram
till avsättningar i tomtgräns. Sivab är medvetna om det dåliga trycket på
Kaprifolvägen. Därför har man låtit anlita en konsult som för närvarande håller på att
modellera vattennätet för att utreda det dåliga trycket. Sivab gör bedömningen att det
nya högstadiet inte kommer att påverka trycket på Kaprifolvägen, bland annat eftersom
när paviljongerna på platsen kopplades in förblev trycket opåverkat.
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Sporthallens utbyggnad

Detaljplanen tillåter att man bygger ut sporthallen inom rödmarkerat område med en våning.

Sporthallen har behov av att bygga ut sina omklädningsrum för att kunna bedriva sin
verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Andra utbyggnadsalternativ har studerats, men
befintlig planlösning och geotekniska förhållanden gör att detta bedöms som enda
lösningen. För att minska påverkan för grannarna på Kaprifolvägens villaområde har
detaljplanens nockhöjd sänkts från 12 till 5 meter.
Detta innebär att utbyggnad endast kan ske i en våning. Med tanke på att Sporthallens
utbyggnad ligger nordöst om villorna, kommer inte byggnationen att innebära
skuggning. Då avsikten är att uppföra omklädningsrum, kommer med största
sannolikhet inte heller fönster att vetta direkt mot grannarna. Kaprifolvägens hus ligger
också något högre än Sporthallen, se foto. Avståndet till närmsta villatomt kan som
närmast bli ca 12 m, och närmsta avstånd till villa är ca 21 m, se foto.
I dagsläget vet kommunen inte exakt hur stor yta utbyggnaden behöver ta i anspråk,
men detaljplaner tillåter att man ”fyller i” den yta som finns kvar så att den låga delen
av sporthallen bildar en rektangel, se bild.
Kommunen har ingen möjlighet att ekonomiskt bidra för uppförande av staket eller
plank för de villatomter som ligger närmast. Bygg- och trafiknämnden gör
bedömningen att sporthallens tillbyggnad har ett stort allmänt intresse och att den inte
innebär betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen.
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STADSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE
Utifrån ovan nämnda synpunkter och kommentarer som innebär någon typ av ändring, har
redaktionella ändringar och mindre justeringar gjorts:
En högsta tillåtna nockhöjd har höjts från +57 meter över angivet nollplan till +58. Detta
innebär att man kan bygga högstadiebyggnaden cirka 18 meter över befintlig marknivå som
högst, men fortfarande gäller att om byggnaden uppförs högre än +54 meter över angivet
nollplan, måste byggnaden trappas ner och varieras höjdmässigt. Byggrätten har också
utökats något, med en avsevärt lägre tillåten höjd, för att möjliggöra för miljöhus på en
ändamålsenlig plats. Området för allmän platsmark Natur har utökats något västerut. För att
förbättra den framtida trafiksituationen längs Flottviksvägen så har mindre planjusteringar
genomförts för en grannfastighet med bostadsändamål (Rävsta 5:329). Justeringen innebär
att fastighetens utfart flyttas norrut och särskiljs från högstadiets trafiklösning.
Det är kontorets bedömning att planförslaget kan gå vidare i planprocessen till beslut om
antagande av Bygg- och trafiknämnden.

SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN
GRANSKNING





Inte bygga högstadieskola på platsen, dvs. inte genomföra detaljplanen.
Finansiera uppförande av plank på en villatomt närmast sporthallens utbyggnad.
Förtydliga dagvattenhanteringen ytterligare.
Lägga in en bestämmelse om gemensamhetsanläggnings-reservat på norra
skoltomten. Bestämmelsen skulle syfta till att den intillbelägna fastigheten Rävsta
5:329 skulle kunna nyttja skolans tomt för sin angöring.

SAMRÅD





Hitta en annan placering för utbyggnaden av sporthallens omklädningsrum.
Planera en körbanebredd på 7 m längs Flottviksvägen.
Benämna E-området som ”transformatorstation” istället för ”tekniska
anläggningar”.
Lägga in en bestämmelse om gemensamhetsanläggnings-reservat på norra
skoltomten. Bestämmelsen skulle syfta till att den intillbelägna fastigheten Rävsta
5:329 skulle kunna nyttja skolans tomt för sin angöring.

MEDVERKANDE I PROJEKTET
Detaljplanen är upprättad av stadsbyggnadskontoret.

Märsta 2020-03-17
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Planarkitekt

Dnr Btn 2005/0299-214:M

15

