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INLEDNING 

Syftet med detaljplanen 
Efter att tidigare skolparkering används för bostadsutveckling valde kommunen att utöka antalet 
parkeringsplatser på befintlig parkering vid Pilsbovägen. Del av de nya parkeringsplatserna uppfördes 
på mark som har ändamålet Natur i gällande detaljplan. För att möta det ökade parkeringsbehovet i 
Sigtuna stad syftar planen till att skapa planenlighet för de nytillkomna parkeringsplatserna. Inga 
ytterligare parkeringsplatser kommer att uppföras. 

Bakgrund och huvuddrag  
Utanför planområdet finns två skolor som har behov av parkeringsplatser sedan deras tidigare 
parkeringar nu används för bostadsutveckling. Det gäller både parkering för skolpersonal, men även för 
hämtning och lämning av skolelever. Under skolans lågsäsong, under sommaren, är det högsäsong för 
evenemang och besökare i Sigtuna stad vilket har lett till ett ökat behov av bilparkering i området.  

För att möta det behovet valde kommunen att utöka antalet platser på befintlig parkering norr om 
Väringaskolan längst med Pilsbovägen. Tolv av de nya parkeringsplatserna uppfördes på mark som har 
ändamålet Natur i gällande detaljplan. För att parkeringsplatserna inte ska strida mot detaljplanen 
behöver en ny detaljplan upprättas för aktuellt område.  

Planhandlingar 
• Planbeskrivning 

• Plankarta 

• Granskningsutlåtande 

Utredningar 
• Fastighetsförteckning 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan anser Samhällsbyggnadskontoret att den föreslagna 
exploateringen, enligt kriterier till bilaga 4 i MKB-förordningen och enligt PBL, inte kan anses utgöra 
en betydande miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte någon fortsatt miljöbedömning, med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap 11 § (1998:808) MB, att upprättas. 

Samhällsbyggnadskontoret bedömer att bestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i MB tillgodoses i 
planförslaget och att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB iakttas 
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Plandata 
Planområdet är lokaliserad längst med Pilsbovägen, norr om Väringaskolan. Området har en storlek på 
cirka 800 kvm och planläggs för parkering. Avgränsningen baseras på utformning av lämplig parkering, 
markens höjdskillnader och avstånd mot gång- och cykelvägen. Planområdet omfattar del av 
fastigheterna Sigtuna 2:153 och Snöskatan 2. Fastigheterna ägs av Sigtuna kommun. 

 

 
Karta 2. Planområdets lokalisering. 

 
Karta 3. Planområdets markägoförhållanden. 
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Planprocessen  
Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900). 

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 2020-10-12 § 140. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade om samråd den 2021-05-04 §35. 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade om granskning den 2021-08-31 §52. 

Beslut om antagande planeras att ske under fjärde kvartalet 2021. Planen vinner laga kraft cirka fyra 
veckor efter planen antas av kommunstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Medverkande tjänstepersoner 
Planförslaget har tagits fram genom samarbete med flera kompetenser från Sigtuna kommun. Ansvarig 
planarkitekt för handlingarna har varit Simon Sundell. 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft 

Här befinner 
vi oss nu 
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PLANFÖRSLAG 

Övergripande gestaltningsidé 
Föreslagen detaljplan innebär att marken planläggs för parkering. Parkeringen har en strategisk plats 
med närhet till skola, kollektivtrafik, bostäder och centrala Sigtuna stad. För att upprätta en så flexibel 
parkering som möjligt har användningen parkering klassats som kvartersmark. Detta ger kommunen 
större friheter att anpassa parkeringsreglerna på platsen efter olika behov.  

Användning 
Kvartersmark 
 

P1 Områden betecknat med ”P1 – Markparkering” syftar till att möjliggöra 
markparkering enligt 4 kap. 13 § PBL (2010:900). 

 

Egenskapsbestämmelser 
n1 Områden betecknat med ”n1 – Stödmur” syftar till att möjliggöra stödmur enligt 4 

kap. 10 § PBL (2010:900). 

 

Administrativa bestämmelser 
 Genomförandetiden är 5 år från den dagen som detaljplanen vinner laga kraft 
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GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskap 
Planområdet omfattar endast kvartersmark. Frågan om allmän platsmark är därav inte aktuell. 

Ansvarsfördelning för genomförande 
Detaljplanen utförs och finansieras av kommunen. Kvartersmarken har byggts ut och finansierats av 
kommunen. 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsregleringar 
Detaljplanens upprättande eller genomförande kommer inte innebära några fastighetsrättsliga 
regleringar eller konsekvenser. 

Servitut, ledningsrätter och nyttjanderättsavtal 
Inom planområdet har Vattenfall Eldistribution AB ledningar. Kommunen och Vattenfall har ett 
markupplåtelseavtal som ger dem rätt att förlägga ledningar i kommunens mark. Utanför planområdet 
finns det ledningsrätter för starkström samt avtalsservitut för kraftledning och vattenledningar. Läs med 
under rubriken Befintliga ledningar. Åtgärder behövs inte för att denna detaljplan ska kunna 
implementeras.  

Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 
Ej aktuellt för planens genomförande. 

Tekniska frågor 
Vatten och avlopp 
All dagvatten inom planområdet fördröjs i enlighet med Sigtuna kommuns dagvattenpolicy och 
ansluten till de allmänna dagvattenledningarna. Inga ytterligare tekniska åtgärder behövs för planens 
genomförande. Läs mer under rubriken Dagvatten. Vatten och avlopp är inte ansluten till planområdet 
och är inte aktuellt för planen. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader 
Planen upprättas och finansieras av Sigtuna kommun. Genomförandet och underhåll av platsen 
finansieras av Sigtuna kommun.  
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KONSEKVENSER 

Riksintressen 
Planområdet är inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 4 kap 2 §. Detaljplanens 
upprättande och genomförande antas inte ge konsekvenser för riksintresset. 

Bedömning av miljöpåverkan 
Utifrån undersökning om betydande miljöpåverkan antas inte planförslaget utgöra en betydande 
miljöpåverkan. Med anledning av det kommer inte någon miljöbedömning, med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, att upprättas. 

Hållbarhetsbedömning 
Ekologisk hållbarhet 
Miljökvalitetsnormer 
Vatten 
Med på plankartan angivna bestämmelser för planområdet anses inte planen försvåra målet att uppnå 
miljökvalitetsnorm år 2027.  

Recipienten för dagvattnet är vattenförekomsten Mälaren-Skarven (SE661108-160736). Den ekologiska 
statusen är måttlig och den kemiska statusen uppnår inte god kvalitet enligt Sveriges 
vatteninformationssystem (VISS) senaste statusklassning. 

Klassningen av den ekologiska statusen orsakas främst av övergödning och miljögifter. Att den kemiska 
statusen ej uppnås orsakas av att gränsvärdarna för de prioriterade ämnena Perfluoroktansulfon 
(PFOS), antracen, tributyltenn (TBT), dioxiner och dioxinlika PCB:er, Kvicksilver (Hg) och 
polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. När det gäller statusen för Hg 
och PBDE så är det Havs- och vattenmyndigheten som utifrån en nationell analys gjort bedömningen 
att gränsvärdena för Hg och PBDE överskrids i Sveriges alla vattenförekomster. Orsaken till detta är 
långväga atmosfärisk deposition av Hg och PBDE till mark och vatten resulterat i en belastning av 
dessa ämnen så att halterna i vatten överskrider sina respektive gränsvärden.  

Miljökvalitetsnormen anger att Mälaren-Skarven ska uppnå god ekologisk status till 2027 och en god 
kemisk ytvattenstatus, med undantag för hg och PBDE. Planen antas inte försvåra målet att uppnå 
miljökvalitetsnorm år 2027. 

Luft 
Med på plankartan angivna bestämmelser för planområdet anses inte planen försvåra målet att uppnå 
miljökvalitetsnorm år 2021. 

Social hållbarhet 
Barnrättsperspektivet 
I planarbetet har inte barn själva fått möjlighet att uttrycka sin åsikt. Planen syftar till att de befintliga 
förhållandena inte ska strida mot gällande detaljplan. Upprättande av planen skapar en planenlighet av redan 
befintliga förhållanden och antas inte påverka barn. Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att inga barn 
har diskriminerats av beslutet. 

Trygghet 
Parkeringen har idag en god belysning. En god belysning minskar antalet brott och påverkar även den 
upplevda tryggheten. 
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Tillgänglighet 
Idag är det möjligt att ta sig till parkeringen utan någon höjdskillnad från trottoaren. Det ska även vara 
möjligt efter genomförandet av planen för att parkeringen ska vara tillgänglighetsanpassad. 

Ekonomisk hållbarhet 
Parkeringens strategiska placering gör att den kan nyttjas av många olika aktörer vid olika tillfällen. 
Utöver att parkeringen är en förutsättning för skolpersonal och hämta-/lämnaplatser gör parkeringen 
det även möjlighet för besökstillfällen till kommunen. Det skapar förutsättningar för besökare till 
kommunen under kvällar, helger och under sommaren när turismen är hög.   
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Riksintressen 
Planområdet är inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken 4 kap 2 §. 

 

 
Karta 4. Grönstreckat område: Riksintresse för rörligt friluftsliv. 

 

Tidigare ställningstaganden  
Översiktsplan 
Enligt översiktsplan för Sigtuna kommun antagen av kommunfullmäktige 2014 anges bebyggelseutveckling 
kring kollektivtrafiknod  i markanvändningskartan samt klassificerad för ESKO för Landmiljöer i 
grönstrukturkartan. 

Regionala och mellankommunala intressen 
I RUFS 2050, Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen anges att Sigtuna stad är inom 
bebyggelsestruktur för primärt bebyggelselägen. 
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Karta 5. Bebyggelsestruktur och grönstruktur i RUFS 2050 berörande Sigtuna stad. Orange: primärt bebyggelseläge. Gult: sekundärt 
bebyggelseläge. Mörkgrönt: Grön värdekärna i grön kil. Ljusgrön: Grön kil. 

Detaljplaner 
För området gäller i dagsläget Detaljplan för Rådmansängen, DPL C164. I planen har det berörda området 
användningen trafik och natur. Användningen natur är allmän platsmark medan användningen trafik är 
kvartsmark. Båda användningarna trafik och natur släcks ut och ersätts med användningen parkering i 
föreslagen detaljplan.  
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Karta 6. Detaljplan för rådmansängen, DPL C164, ny detaljplan är inom den röda ringen. 

Platsanalys 
Planområdet består idag av en parkering i ett radhusområde längst med Pilsbovägen. Pilsbovägen är en 
matarled, ansluten till Uppsalavägen, och försörjer till mestadels villor och radhus. Planområdet ligger i 
anslutning till bostäder, fotbollsplan, kollektivtrafik och en gång- och cykelväg som går upp till 
Skolbacken där skolor återfinns. Planområdet har även tio minuters gångavstånd till Stora gatan. 
Området har alltså en strategisk placering för parkering med närhet till flera olika funktioner.  
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Bebyggelse 
Bostäder 
Området i stort består av en låg bebyggelse så som villor, radhus och kedjehus. I norr består de 
närmaste bostäder av friliggande flerbostadshus i två till tre våningar och i sydväst av kedjehus och 
radhus.  

Arbetsplatser och skola 
Utanför planområdet finns två skolor som har behov av parkeringsplatser sedan deras tidigare 
parkeringar nu används för bostadsutveckling. Det gäller både parkering för skolpersonal, men även för 
hämtning och lämning av skolelever.  

Under skolans lågsäsong, under sommaren, är det högsäsong för evenemang och besökare i Sigtuna 
stad. Det skapar ett stort behov av parkeringsplatser i centrala och kollektivtrafiknära lägen.  

Natur och kultur 
Kulturminnen 
Inom området finns inga registrerade fornlämningar enligt Riksantikvarieämbetet. 

Naturvärden 
Planområdet angränsar till ett objekt som finns med i Skogsstyrelsens kartering av skogens pärlor som 
inventerades 1998 samt är delar av planområdet inom ett objekt klassificerat naturområde från Sigtuna 
kommuns skogsbruksplan. Objektet är ej fältbesökt, med avseende naturvårdsklassning, men en 
översiktlig naturvårdbedömning av objektet har gjorts under naturvårdsinventeringen 2015. Objektet 
klassificerades som påtagligt naturvärde, naturvärdeklass 3. Klassningen måste dock ses som preliminär 
då den inte var fältbesökt med avseende naturvårdsklassningen.   

Naturmarken närmast planområdet bedöms, efter platsbesök, inte vara av påtagligt naturvärde efter 
upprättad undersökning om betydande miljöpåverkan, som har tagits fram tillsammans med 
kompetenser inom bland annat samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, biologi ekologi och 
miljöplanering.  

Markförhållanden 
Geotekniska förhållanden 
Marken består till största del av lera och slit enligt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. 
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Karta 7. Planområdet består av berg (rött) och lera (ljus-gult). 

Dagvatten 
Sigtuna kommun har via Oxunda Vattensamverkan antagit en dagvattenpolicy där det framgår att 
planerad exploatering inte får försvåra förutsättningen att uppnå miljökvalitetsnormer (MKN) i aktuell 
recipient. Flöden och föroreningsbelastning från utredningsområdet får således inte öka efter 
exploatering jämfört med befintlig situation. För att klara kravet har Sigtuna kommun ett 
fördröjningskrav som utgår ifrån minimikrav i Svenskt Vattens publikation P110. Vald åtgärdsnivå för 
dagvattenhanteringen innebär att dagvatten ska fördröjas till befintlig situations flöde för 
dimensionerande 10-årsregn efter exploatering inklusive klimatfaktor 1,25. 

Vid utbyggnaden av parkeringen gjordes anpassningar för att upprätthålla en god dagvattenhantering 
inom planområdet. Markens höjdnivåer leder ytvattnet inom planområdet till ett dagvattenmagasin, 
som är anpassat för ett 20 års regn med en klimatfaktor på 1,25, innan det leds vidare till de allmänna 
dagvattenledningarna. Recipienten för dagvattnet är vattenförekomsten Mälaren-Skarven, läs mer under 
rubriken Miljökvalitetsnormer. Dagvattenåtgärder som är gjorda är förenliga med Sigtuna kommuns 
dagvattenpolicy med lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvattnet. Läs med om skyfall under 
rubriken Skred och ras. 
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Figur 1. Illustration över dagvattenflöden. Grön ruta: brunn, lila ruta: fördröjningsmagasin, grön linje: dagvattenledningar. 

Infrastruktur 
Gång-, cykel- och biltrafik  
Längst med Pilsbovägen går en gång- och cykelväg som även ansluter till gång- och cykelvägen upp till 
Skolbacken. Gång- och cykelvägen är placerad intill planområdet och antas inte påverkas av 
planförslaget. 

Tillgänglighet 
Idag är det möjligt att ta sig till parkeringen utan någon höjdskillnad från trottoaren. 

Parkering och angöring 
Planområdet innefattar endast parkering. Angöringen till parkeringen sker via Pilsbovägen. Området 
består idag av 34 bilparkeringsplatser, varav 12 bilparkeringsplatser på mark planlagd som Natur. 
Planförslaget innebär planenlighet för de befintliga 12 parkeringsplatser. 

Kollektivtrafik 
Intill planområdet återfinns busshållplatsen Haraldsborgsvägen som är försedd med busskurer där 
Stockholm lokaltrafik trafikerar med buss 579. Busslinjen går mellan Bålsta-Arlanda och har en 
turtäthet på två gånger i timmen under dagen på vardagar och en gång i timmen på helgdagar. 
Busslinjen 579 trafikerar bland annat Venngarn, Sigtuna stadsängar, Sigtuna stad och Märsta.  

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet är inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. All dagvatten inom planområdet 
fördröjs i enlighet med Sigtuna kommuns dagvattenpolicy och ansluten till de allmänna 
dagvattenledningarna. Läs mer under rubriken Dagvatten.  
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Befintliga ledningar 
Underlag för befintliga ledningar har begärts in via Ledningskollen (februari 2021). Aktuella 
ledningsägare inom förfrågat område är:  

Inom planområdet 

• Vattenfall Eldistrubition AB (el-central och elkablar) 

Utom planområdet 

• Sigtuna vatten och renhållning (VA-ledningar)  

• Sigtuna kommun (ledningar för gatubelysning) 

• Skanova (tele/fiber).  

• IP-Only (fiber).  

Parkeringens utbyggnad och dagvattenåtgärder är redan gjorda. Att genom denna detaljplan skapa 
planenlighet för användningen parkering påverkar inte ledningsägarna.  

Fjärrvärme 
Parkeringen planers inte för uppvärmning. 

Avfall 
Del av planområdet användes tidigare som återvinningsstation. Återvinningstationen har sedan några år 
tillbaka flyttat till Ragvaldsbo Gårdsväg/Stadsängarna. Planområdet planeras inte för återvinningstation. 

Risker och störningar 
Vibrationer 
Planområdet är inte intill stora trafikleder, järnväg eller annan verksamhet som kan antas medföra 
vibrationer. Planen antas inte att påverkas av vibrationer.  

Olycksrisker 
Området är ej beläget vid kraftledningar eller vid område där riskfylld verksamhet pågår. Planen medger 
inte bebyggelse som är högre än 20 meter varav en flyghindersanalys ej är genomförd. 

Buller 
Trafik- och flygbuller 
Planen består av parkering och berörs därav inte av frågan.   

Räddningstjänst 
Parkeringen bedöms angöras av räddningsfordon från Pilsbovägen.  

Skred och ras 
Området har låga maxflöden i kommunens skyfallskartering. Området, eller intilliggande område, är 
inte inom översvämningskartering i webbkartan från Stockholm Länsstyrelse. Det bedöms inte finnas 
risk för skred eller höga vattenstånd i området. Planförslaget bedöms inte påverka risk för skred eller 
höga vattentillstånd i området. 
 

Förorenad mark 
Inom området finns höga markradonvärden, betecknat HÖG3, enligt kommunens radonkartering. 
Området är inte markerat som potentiellt förorenat området enligt webbkartan av Stockholm 
Länsstyrelsen.  
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Detaljplan för  
Parkering vid Pilsbovägen 
omfattande del av Sigtuna 2:153 och  
Snöskatan 2 i Sigtuna kommun, Stockholms län 

 

Antagandehandling  

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

GRANSKNINGSFÖRFARANDE  
Detaljplanen har varit utsänd för granskning från den 13 september till och med den 4 
oktober 2021. Handlingarna har under denna tid funnits uppsatta i kommunhusets 
entréhall, Södergatan 20 i Märsta, samt på Märsta bibliotek, Kulturtorget 7. 
Planhandlingarna har även visats på www.sigtuna.se/detaljplaner. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Skriftliga yttranden har inkommit enligt nedan (11 st.)  
 

 Yttrande 
utan erinran 

Yttrande med 
synpunkter 

Sakägare enligt 
fastighetsägar- 
förteckning 

Synpunkter som 
ej tillgodosetts 

1. Länsstyrelsen x    
2. Lantmäterimyndigheten  x   
3. Region Stockholm - Trafikförvaltningen x    
4. Telia Skanova  x   
5. Vattenfall Eldistribution AB  x  x 
6. Norrvatten x    
7. Brandkåren Attunda x    
8. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen x    
9. Bygg- och miljönämnden x    
10. Swedavia x    
11. Stockholm Exergi x    
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA YTTRANDEN MED SYNPUNKTER 
Inkomna yttranden kan läsas i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

2. Lantmäterimyndigheten 
Aktualitetsdatum för grundkartan är något föråldrat. Planområdet är svårlokaliserat i 
grundkartan, det saknas fastighetsbeteckningar, vägnamn och tydlig redovisning var 
planområdet är lokaliserat inom berörda fastigheter. 

Kommentar 
Grundkartan förtydligas och justeras enligt Lantmäteriets önskemål.  

3. Region Stockholm - Trafikförvaltningen 
Har inget att erinra.  

4. Telia Skanova 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 
läge, för att undvika olägenheter och kostnader i samband med flyttning. Tvingas 
Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering, förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.  

Kommentar 
Skanovas teleanläggningar/telekablar påverkas inte av detaljplanen. 

5. Vattenfall Eldistribution AB 
Vattenfall har en nätstation utanför planområdet och vill ha minst fem meter ifrån 
stationen till parkeringen, för att passagen inte ska bli för trång vid akut underhåll 
alternativt ett tekniskt fel där brand, olja och annat kan sprida sig till bilarna. 
Synpunkten framfördes även under samråd och har ej tillgodosetts. 

Kommentar 
I befintlig detaljplan från år 2009 gränsar användningen E-teknisk anläggning 
(nätstationen) med användningen T-trafik (parkeringen). Inom ramen av arbetet har 
frågan redan utretts och vattenfall inte haft några invändningar. Någon ändring från 
befintliga förhållanden eller befintlig detaljplan kommer inte att ske med föreslagen 
detaljplan. Detaljplanen avser befintlig parkering. Parkeringen ligger på en höjd och det 
finns ett stängsel mellan parkeringen och nätstationen. Infart till nätstationen finns via 
trottoaren.  

6. Norrvatten 
Har inget att erinra.  
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7. Brandkåren Attunda 
Har inget att erinra.  

8. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 
Har inget att erinra.  

9. Bygg- och miljönämnden 
Har inget att erinra.  

10. Swedavia 
Har inget att erinra.  

11. Stockholm Exergi 
Har inget att erinra.  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORETS STÄLLNINGSTAGANDE 
Lantmäterimyndighetens synpunkter tillgodoses genom justeringar i grundkartan enligt 
önskemål. Skanovas synpunkter tillgodoses då detaljplan endast avser befintlig 
parkering, som ej påverkat Skanovas teleanläggningar eller kablar som är placerade 
utanför planområdet.  

SYNPUNKTER SOM EJ TILLGODOSETTS UNDER PLANPROCESSEN 
Vattenfall Eldistributions synpunkt om minst fem meter från parkeringen till 
nätstationen kan ej tillgodoses, då frågan redan bedöms vara utredd i befintlig detaljplan 
och att föreslagen detaljplanen avser befintlig parkering. Dessutom finns en egen infart 
till nätstationen utmed trottoaren på Pilsbovägen.  

MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Detaljplanen är upprättad av samhällsbyggnadskontoret. 

Märsta 2021-11-03 

Andreas Thoor   Simon Sundell 
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