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Perspektiv från Bragegatan, volymstudie 

 

PLANENS SYFTE 
Planens syfte är att utveckla Valsta Centrum och området omkring centrumhuset på ett 
sätt som också påverkar omgivande bostadsmiljö positivt. För att uppnå detta ska 
byggrätter för bostäder och utökade kommersiella och offentliga verksamheter skapas 
omkring ett offentligt rum. Det offentliga rummet ska innehålla ett entrétorg med plats 
för bl.a. torghandel, en mindre park för lek och rekreation och väl utformad parkering. 

Längs Valstavägen planeras byggrätter för bostäder med möjlighet för publik verksamhet 
i bottenvåningarna. 

Centrumhusets lokalytor utvidgas söderut med en byggrätt för lokalytor i ett plan. 
Ovanpå detta planeras två punkthus för bostäder med möjlighet till lokalytor på plan en 
trappa samt en möjlig byggrätt för 9-10 radhus. 

Mellan de båda byggrätterna skapas förutsättningar för att utveckla ett offentligt rum med 
plats för park- och torgytor samt välplanerade parkeringsytor. 

 

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 
Kommunens bedömning är att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB), enligt 6 kap. 11§ miljöbalken (1998:808), kommer därför inte utföras. 

Nya trädplanteringar ska särskilt prioriteras då planområdet till stora delar kommer att 
vara hårdgjort även i framtiden. Detta kan lokalt förbättra luftkvalitet och bidra till 
omhändertagande av dagvatten. Befintlig alléplanteringen längs Valstavägen får inte 
påverkas. 

En dagvattenutredning som utreder konsekvenserna av planens genomförande 
beträffande dagvatten har utarbetas. Utredningen har fokuserats på hantering av 
dagvatten från trafik- och parkeringsytor samt möjligheter för en lokal, ekologiskt hållbar 
dagvattenhantering. Dagvattenåtgärder har bedömts och planerats utifrån status i 
recipienten Märstaån. Vattenförekomsten Märstaån har måttlig ekologisk status och 
uppnår ej kemisk god status. 
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En bullerutredning som inkluderar den nya bebyggelsen har gjorts. 
Återvinningsstationens placering har omprövats. Otrygga baksidor ska åtgärdas. 
Förtätning är bra ur energihushållningssynpunkt. Fjärrvärme bör användas. 

 

PLANDATA 

Planområdets läge och areal 
Planområdets areal är cirka 3 hektar. Planområdet omfattar Valsta centrum, 
parkeringsplatsen söder om centrumhuset, tillfartsvägarna Bragegatan i öster och 
Mjölnergatan i väster samt Hammargatan som sammanbinder Bragegatan och 
Mjölnergatan samt Muslim shia församlingens lokal på Mjölnergatan 11. 

Markägoförhållanden 
Området utgörs av fastigheten Valsta 3:29, som ägs av Nya Valsta Centrum AB och del 
av fastigheten Valsta 3:50 som idag ägs av Sigtuna kommun och avses överföras till 
Valsta 3:29 samt fastigheten Valsta 4:19 som ägs av Muslim shia ithna asheri association. 
Dessutom berörs del av fastigheten Valsta 4:12 som ägs av Sigtuna kommun. 

Planförfarande 
Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(1987:10) och har inletts med planprogram. På bygg- och trafiknämnden den 20 
september 2011 beslöts att planområdet ska utökas med fastigheten Valsta 4:19 och del 
av Valsta 4:12. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 2002 
I ”Översiktsplan 2002”, Sigtuna kommun, avses planområdet förtätas huvudsakligen med 
bostäder integrerat med icke störande verksamheter. 

Under rubriken ”Verka för funktionsblandning, utveckla trygga och livfulla 
bebyggelsemiljöer” framhåller översiktsplanen att ”Utvecklingen mot en alltför utspridd 
och zonindelad bebyggelse behöver motverkas. En god stadsmiljö innebär att olika 
funktioner blandas och att arbetsplatser, verksamheter och bostäder är 
integrerade.”…”Hur vi upplever och trivs i den fysiska miljön har också betydelse för 
hållbarhet och resurssnålhet.”. 

Detaljplaner 
Inom området gäller detaljplan nr 81 lagakraftvunnen år 1969 och detaljplan nr 64 
lagakraftvunnen år 1965. 

Program för planområdet 
Planprogram för Valsta centrumförnyelse var utsänd för samråd under tiden 13 maj till 
och med 23 juni 2011. Planprogramhandlingen fanns uppsatt i kommunhusets entréhall 
och fanns att tillgå på Märsta och Valsta bibliotek under ordinarie öppettider. 
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Inkomna yttranden stöder i huvudsak planprogrammets åtgärder för att utveckla Valsta 
Centrum och de synpunkter som kommit fram under programsamrådet har i huvudsak 
kunnat tillgodoses. 

Program för bostadsbyggande 
I kommunens program för bostadsbyggande i Sigtuna kommun 2012-2016 ingår en 
utveckling av området kring Valsta centrum. Avsikten är att skapa nya lokaler för handel, 
service och andra verksamheter samt nya bostäder. Här anges att cirka 120 lägenheter 
skall börja byggas i centrala Valsta under åren 2013-2014, lika fördelat på hyresrätt, 
bostadsrätt och ägarlägenheter. 

Ägarnas målsättning 
Nya Valsta Centrum AB är ett av AB Sigtunahem och Rikshem AB samägt bolag för 
stadsdelsutveckling samt utveckling och förvaltning av bostadskomplement inklusive 
lokal infrastruktur i Valstaområdet.  

Utöver de mål som redovisas under rubriken ”Planens syfte” har Nya Valsta Centrum AB 
formulerat mål för bolagets verksamhet som bland annat innebär: 

Att trygghetsperspektivet ska utgöra utgångspunkt för den fysiska planeringen. Målet är 
att öka områdets attraktivitet genom att arbeta för trygghet och säkerhet. 

Att användning av återvinningsbara byggmaterial som inte avger miljö- och 
hälsoskadliga ämnen samt låg energiförbrukning och är en målsättning för planerad 
bebyggelse. 

Att verka för att Valsta bibliotek, Valstasatsningen och Sigtunahems områdeskontor från 
Buregatan flyttas till centrum samt att ett medborgarkontor öppnas i centrum. 

Att de nya bostäderna planeras för olika upplåtelseformer (hyresrätt, bostadsrätt och 
ägarlägenheter). 
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PLANOMRÅDET 

 

N 

Orienteringskarta 
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Natur 

Mark och vegetation 
Inom planområdet finns en rest av den gamla bergsformationen i Valsta, en bergknalle 
med hällar och trädvegetation.  Mot gatorna är knallen avsprängd med cirka 2 meter höga 
kanter. Mot centrumhuset sluttar marken och övergår i en grönyta. Detta område bör 
kunna utvecklas till en parkyta för lek och rekreation. 

I övrigt består marken utanför centrumhuset av asfalterade ytor för parkering, busstrafik 
och varutransporter. 

Geotekniska förhållanden 
För planområdet finns äldre geotekniska utredningar. Större delen av området ligger på 
fast mark (morän) med öar av berg i dagen (gnejsgranit). 

Radon  
I området är det normal risk för markradon. I samband med planens genomförande ska 
förekomst av markradon kartläggas för att kunna anpassa grundläggning och 
bottenbjälklag för planerade byggnader. 

Miljökvalitetsnormer 
Eu:s vattendirektiv (ramdirektivet för vatten) infördes i den svenska lagstiftningen år 
2004 och benämns i Sverige för Vattenförvaltningen. Den utgår från vattnets naturliga 
avrinningsområden istället för administrativa gränser i form av länder och kommuner. 
Vattnens (vattenförekomsternas) nuvarande ekologiska status, det vill säga dess 
miljötillstånd, bedöms enligt en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande 
och dålig. Målet är att inga vatten ska försämras och att alla vatten ska uppnå minst 
miljökvalitetsnormen god status år 2015. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet 
som en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och har karaktären mål och 
framåtsyftande och är inte definitiv. 

Planområdet avvattnas idag via kommunala dagvattenledningar som mynnar ut i 
Steningedalen i Märstaån som sedan rinner ut i Skarven som är en del av Mälaren. 
Märstaån är ett vattendrag med ID SE661509-161775 som rinner ut i Skarven som är en 
del av vattenförekomsten Mälaren Ekoln-Skarven, ID SE661828-160253. 
Huvudavrinningsområdet är Norrström. 

Enligt VISS (VattenInformationsSystemSverige) har Märstån måttlig ekologisk status 
och god kemisk status (exklusive kvicksilver). Mälaren-EkolnSkarven har 
otillfredsställande ekologisk status men god kemisk ytvattenstatus (exklusive 
kvicksilver). Kvalitetskravet för Märstaån och för Mälaren-EkolnSkarven är att uppnå 
god ekologisk status år 2021 och bibehålla god kemisk ytvattenstatus. 

Den planerade exploateringen får inte försvåra möjligheterna att med olika åtgärder 
uppnå god vattenstatus i recipienten Märstaån som mynnar i Mälaren. 

Miljökvalitetsnormer enligt förordningen för fisk- och musselvatten (2001:544) gäller för 
Mälaren. Detaljplanens genomförande bedöms inte försvåra uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna för fiskvatten. 

Luftkvalitetsnormer bedöms uppfyllas. 
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Fornlämningar och byggnadsminnen 
Inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen finns i området. 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

   
Bebyggelse öster om centrum                 Bebyggelse väster om centrum 

Stadsdelen Valsta byggdes ut från mitten av 1960-talet. Området innehåller 
flerbostadshus i öppna planmönster enligt 1960- och 70-talens planideal. Valsta är tydligt 
funktionsuppdelat. Bostadsbebyggelse i tre till sju våningar omger centralt placerade 
enplansbyggnader för skola, livsmedelsbutik och annan kommersiell och offentlig 
verksamhet. Biltrafiken matar området utifrån medan ett vägnät för gång- och cykeltrafik 
förbinder bostäderna med centrum och grönområden. Huvudentréer till bostadshus och 
verksamheter vetter ofta mot bostadsgårdar respektive parkeringsytor och mer sällan mot 
gång- och cykelstråk. 

Inom planområdet finns idag ett centrumhus i ett plan. Den uppfördes år 1971 och har en 
sluten karaktär utåt. Byggnadens entréer är delvis otydliga och skyltfönster och 
butiksentréer vetter in mot byggnadens kommunikationsstråk. Byggnaden innehåller 
förutom två butiker för dagligvaror ett antal småbutiker, restaurang, kafé samt apotek och 
vårdcentral. Butikerna var ursprungligen samlade kring ett inomhustorg under 
byggnadens centrala taklanternin. Torget har nu till en stor del tagits i anspråk av en 
matbutik och kvar finns endast korsande kommunikationsstråk. 

Området framför centrumhuset domineras av stora, asfalterade trafik- och parkeringsytor. 
Restaurangen som idag finns på parkeringsytan kommer att kunna erbjudas möjlig 
etablering i de nyskapade kommersiella ytorna. Väster om centrumhuset finns en 
byggnad för muslimska shia församlingen. Inom planområdet finns idag inga bostäder. 

Öster, väster och söder om planområdet finns bostadsbebyggelse. Norr om planområdet 
finns ett stråk med byggnader för offentliga verksamheter. Här finns Valsta kyrka och 
församlingshem, Valstaskolan för cirka 470 elever, förskola samt sim- och sporthall. 
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Ny bebyggelse 

 
Illustrerad situationsplan 

Nya byggrätter för 120-140 lägenheter samt minst 800 kvm lokalyta för kommersiell och 
offentlig verksamhet planeras inom planområdet. Bostäder i direkt anslutning till Valsta 
Centrum innebär förtätning nära service, kollektivtrafik och befintlig infrastruktur. Det är 
ett led i en hållbar utveckling av Valsta. Den nya bebyggelsen placeras dels på 
centrumbyggnadens tak och dels i anslutning till centrumhusets entréfasad. Dessutom 
placeras ny bebyggelse utefter Valstavägen. 

Då en tillbyggnad av centrumhuset planeras längs hela entréfasaden flyttas huvudentrén 
fram. På ömse sidor om denna planeras två punkthus i ytterligare åtta våningar. 
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Punkthusens första våning ska ansluta till terrassbjälklaget ovanpå tillbyggnaden. I 
bottenvåningen ska lokaler inrymmas men i övriga våningar tillåts även bostäder. Totalt 
kan cirka 60-75 lägenheter skapas här. 

Tillkommande lokalytor kan rymma både kommersiell och offentlig verksamhet. I 
ändamålet centrum menas all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt 
vara lätt att nå för många människor, exempelvis butiker, service, kontor, bibliotek, 
föreningslokaler, restauranger, hotell. Terrassbjälklaget kan användas för uteservering 
m.m. kopplade till intilliggande verksamheter. Här kan även uteplatser anordnas för 
bostäderna. 

De två punkthusen markerar centrumhusets huvudentré och signalerar Valsta centrum 
mot hela stadsdelen. Husen bör få en högkvalitativ arkitektonisk utformning som ger 
Valsta centrum en egen identitet. Bostäderna överblickar den öppna platsen söder om 
centrumhuset och ger den en ökad trygghet. I planeringsprocessen prövas även 
möjligheten att bygga en eller två våningar bostäder ovanpå befintlig centrumbyggnad. 
Även dessa bostäder skulle om de är möjliga att åstadkomma, bidra till att göra 
gångstråket norr om centrumhuset tryggare. 

 
Fågelperspektiv från nordväst, volymstudie 

Mot Valstavägen planeras en bebyggelse som skapar ett mer stadsmässigt gaturum. Den 
utformas så att de samverkar med befintliga bostadshus söder om Valstavägen. Fyra 
punkthus i fem våningar bildar pendanger till motstående bostadshus femvåningsdelar. 
Husen är kopplade två och två med mellanliggande bostadsgårdar ovanpå parkering i 
markplanet. Om parkering istället uppförs i ett källarplan finns möjlighet att istället 
inrymma lokaler under de mellanliggande bostadsgårdarna. Husen kan inrymma cirka 60 
lägenheter och ska inrymma lokaler i bottenvåningarna med entréer mot såväl 
Valstavägen som Mjölnergatan, Bragegatan och det centrala gångstråket mot Valsta 
Centums huvudentré. Ovan de upphöjda bostadsgårdarna öppnar bebyggelsen för sol och 
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siktlinjer. Bostäderna överblickar den öppna platsen söder om centrumhuset och ger den 
en ökad trygghet. 

Den öppna platsen planeras för en torgyta, en mindre park, en väl utformad parkeringsyta 
för besöksparkering och mindre parkeringsytor för bostads-/besöksparkering samt en 
återvinningsstation. 

 
Inom fastigheten Valsta 4:19 ges möjlighet till en byggnad i sex våningar. 
Användningsområdet C1 B1 kan inrymma olika typer av centrumverksamheter, 
församlingslokal och bostäder. Detta innebär att det kan inrymmas butiker i bottenvåningen, 
kontor, moské, föreningslokaler men också boende som kräver en utökad service så som 
trygghetsboende. En mindre förskola får också inrymmas men krav ställs då på att det finns 
utemiljö för dess verksamhet, cirka 40-60 kvm per barn beroende av hur det ser ut i 
närområdet. 
 
En högsta totalhöjd i form av plushöjd är införd om 84 meter över grundkartans nollplan 
(RH00), för att inte inflygningar till Arlanda ska påverkas av byggnaden. 

Tillgänglighet 
Verksamheterna i centrumhuset är, med undantag från en livsmedelslokal i källarplanet, 
tillgängliga för rörelsehindrade. Marken omkring centrumområdet är i huvudsak plan. 
Parkeringsplatser finns i närheten av centrumhusets huvudentré. Förutsättningarna är 
gynnsamma för att skapa ett centrum med god tillgänglighet för rörelsehindrade och 
andra kategorier som har behov av en lättillgänglig och lättorienterad miljö. De 
förändringar som planförslaget medför ska syfta till att förbättra tillgängligheten såväl till 
som inom centrumområdet. I planen säkerställs möjligheten att angöra centrum via 
busshållplats på Hammargatan. 

De högre husen i anslutning till centrumbyggnaden ska utformas med Tr2 trapphus alternativt 
utformas så att lägenheterna kan nås med räddningstjänstens höjdfordon. 

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
Centrumhuset har inte ett uttalat kulturhistoriskt värde. Byggnadens exteriör är sluten 
med en bred plåtklädd takfotsinklädnad, tegelfasader och fönsterband mot butikernas 
sekundärutrymmen och andra icke publika lokaler. Byggnadens interiör har vissa 
kvalitéer. En lanternin med en upp- och nedvända betongpyramid leder ner ljus i 
byggnadens mitt. Ursprungligen gav den ljus till ett centralt innetorg. Byggnadens 
interiör har också kvar vissa tidstypiska detaljer som är omsorgsfullt utformade. 

Ombyggnader har genom året förändrat byggnaden såväl invändigt som utvändigt. 
Innertorget har till stora delar tagits i anspråk för butiksytor och lanterninen har på så sätt 
förlorat mycket av sin kvalitet. Tillkommande butiksfronter och andra tillägg har inte 
anpassats till ursprungliga detaljer. 

En ombyggnad och upprustning av centrumhuset kan såväl tillföra nya som återskapa 
ursprungliga kvalitéer. Detta kräver kunskap om och respekt för byggnadens särart. 

Platsanalys 
En analys av platsen har gjorts av för att ge underlag till förbättringar av miljön i Valsta 
centrum. Analysen visar brister som är gemensamma för många stadsdelar som kom till 
på 1960- och 70-talen. 
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Valsta centrum har ett begränsat kundunderlag. Valsta har hög boendetäthet men det 
finns inga bostäder i Valsta centrum. Det finns få arbetsplatser i omgivningen. Valsta 
centrum behöver förtätas med bostäder och lokaler även för andra verksamheter än 
butiker. 

Butiker och andra centrumfunktionerna vänder sig inåt. När Valsta centrum stänger, 
stänger också det centrala gångstråket genom centrum. På kvällen blir området öde och 
otryggt. Valsta centrum behöver öppnas ut mot omgivningen och kompletteras med 
bostäder som befolkar området även på natten. 

Trafik och parkering dominerar de offentliga ytorna på tre sidor av centrumhuset. 
Den parkmiljö och de mötesplatser som finns är bristfälliga och behöver förbättras.  
Centrumområdet behöver utvecklas till en mångfunktionell mötesplats i nära kontakt med 
centrumfunktioner, samhällsservice och bostäder. 

Åsikter om Valsta centrum idag och i framtiden 
I samband med invigningen av idékontoret i Valsta centrum i november 2010 fick 
besökare lämna in synpunkter på nuvarande centrum och förväntningar på ett nytt 
centrum. Drygt 300 svar kom in varav hälften från ungdomar. Undersökningen 
kompletterades senare med ett slumpmässigt urval av 500 hushåll bosatta i Valsta-
/Steningeområdet, cirka 140 hushåll svarade. 

Den ena gruppen var övervägande positiva medan den andra var övervägande negativa 
till Valsta Centrum. De dominerande önskemålen är huvudsakligen: 

− Ett kvalitativt utbud av butiker och annan service. 

− Att det är tryggt och rent. 

− Att det finns mötesplatser av varierande karaktär. 

− Ungdomar är framförallt intresserade av en plats att umgås med vänner. 

Service och omsorg 

Förskola och skola 
I direkt anslutning till Valsta centrum ligger Valstaskolan med ca 470 elever samt Brage 
förskola. 

Arbetsplatser 
De arbetsplatser som finns i Valsta centrum och i den närmaste omgivningen är kopplade 
till butiker, mataffär, restaurang, kafé, skolor, förskolor, vårdcentral, apotek, bibliotek 
och kyrka. 

Den planerade utökningen av lokalytor möjliggör ett ökat antal arbetsplatser. 
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Offentlig och kommersiell service 

   
Centrumhuset               Inne i centrum 

I Valsta centrum finns idag två livsmedelsbutiker, två mindre matserveringar, fem butiker 
av olika slag; ett klippotek, kommunens idékontor, apotek och vårdcentral. 

Planförslaget möjliggör en utbyggnad av centrumhuset med cirka 800 kvm framför 
husets södra fasad. Fasaderna ska exponera butikslokaler och invändiga torgytor mot det 
offentliga rummet. Här placeras verksamheter som har behov av att synas utåt. 

Park och torgytan 

 
Parkbänkar vid busshållplatsen 

Centrumhusets allmänna ytor saknar idag ordnade mötesplatser och ytor för lek. 

Bergknallen söder om centrumhuset har en blomsterprydd grässlänt mot centrum. Mot 
busshållplatsen finns parkbänkar mot bergkanten. Denna plats kan vara en varm och solig 
mötesplats. Med en integrerad park och torgyta ska det offentliga rummet utvecklas med 
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planteringar och vattenytor, lek- och sittplatser, väl utformad belysning och högkvalitativ 
markbeläggning. Platsen ska utgöra en central mötesplats med hög kvalité. Miljön i och 
omkring Valsta centrum behöver kompletteras med välordnade och trivsamma 
mötesplatser, platser för lek, umgänge och vila. 

Den stora parkeringsytan i anslutning till torgyta och huvudentré ska utformas och 
utrustas så att den blir mångfunktionell. Den kan då tillsammans med torget tillfälligt 
kunna fungera som marknadsplats eller för festivaler, tivoli m.m. 

En ombyggnad av centrum syftar till att skapa olika mötesplatser inne i och ovanpå huset. 
Dessa mötesplatser bör ha kontakt med utomhusmiljön och samverka med denna. 

Gator och trafik 

   
Hammargatan                 Mjölnergatan 

Gatunät 
Valstavägen trafikeras idag, vid Valsta centrum, av cirka 8 000 fordon/dygn. Vägen har 
på senare tid byggts om och försetts med mittremsa, alléplantering och smalare körfält. 
Vid anslutningarna mot Valsta centrum finns cirkulationsplatser. Dessa leder och fördelar 
trafiken samt bidrar till dämpad hastighet, bättre trafikmiljö och ökad säkerhet. 

Bragegatan leder från Valstavägen in till Hammargatan och vidare till inlastning och 
garagenerfart på centrumhusets östra sida. Bragegatan fortsätter norr om kyrkan och 
skolan fram till sim- och sporthallen. 

Mjölnergatan leder från Valstavägen in till Hammargatan och vidare längs 
centrumbyggnadens västra fasad fram till Muslim shia församlingens lokaler och Valsta 
skola. 

Hammargatan går mellan Bragegatan och Mjölnergatan, in framför centrumhuset och 
rundar bergknallens östra och södra sida. Hammargatan trafikeras av buss och 
busshållplats finns utanför framför centrumhusets entré. 

I planförslaget ändras Hammargatans sträckning. Gatan blir helt parallell med 
Valstavägen vilket skapar en större sammanhängande yta för park, torg och parkering 
framför centrumhuset. Busshållplatser illustreras i anslutning till det nord/sydliga 
gångstråket fram mot centrumhusets huvudentré. 

Mjölnergatan och Bragegatan behåller i huvudsak nuvarande funktion men kommer att i 
viss mån smalnas av och omformas. 

Dnr Btn 2011/0131-214:M  14 
 



 
Gångstråk norr om centrumhuset 

Gång- och cykeltrafik 
Valsta är en stadsdel som är planerad för gång- och cykeltrafik. Ett system av gång- och 
cykelvägar inom bostadsområdet och dess gröna stråk leder till centrumområdet. 
Vägnätet för gång- och cykeltrafik leder vidare till angränsande områden och till centrala 
Märsta. 

I nära anslutning till centrumhuset finns det idag mycket få cykelparkeringar. 
Centrumområdet ska kompletteras med ett generöst antal väl placerade och utformade 
cykelparkeringar. Planförslagets illustrationsplan visar hur ett 80-tal cykelparkeringar kan 
placeras inom planområdet. 

Ett nord/sydligt gångstråk som förbinder Södra Valsta med Valsta centrum skapas. Från 
Valstavägen visar planförslaget ett brett gångstråk, med en generös gångpassage över 
Hammargatan, som leder rakt mot torget framför centrumhusets huvudentré. 

Kollektivtrafik 
Utmed Valstavägen och i anslutning till centrum finns busshållplatser. En servicelinje 
med regelbunden dagtrafik stannar vid Valsta Centrum. En annan busslinje trafikerar 
Valstavägen med hållplats vid Lokegatan cirka 200 m från centrum. Ytterligare tre 
busslinjer med sporadisk trafik och nattrafik trafikerar Valstavägen och Valsta centrum. 
Busstrafikens funktion är i dag huvudsakligen att erbjuda trafikanterna en snabb 
förbindelse till centrala Märsta och Märsta station. 

Valsta centrums tillgänglighet skulle gynnas av busstrafik som underlättar för stadsdelens 
icke bilburna invånare att uppsöka centrum. En väl fungerande busstrafik underlättar för 
pendlare att göra sina inköp i Valsta centrum innan de tar buss, cykel eller en promenad 
hem. Möjlighet att placera väl fungerande busshållplatser på Hammargatan på bekvämt 
avstånd till centrum, illustreras i planförslaget. 

Parkering och varutransporter 
Parkeringslösningen är av avgörande betydelse för kvalitén på bostadsmiljö och 
offentliga ytor. Det är viktigt att begränsa markparkering genom att ta till vara 
möjligheten att till en del skapa parkering under tillkommande bebyggelse samt utvidga 
möjligheterna att parkera under centrumhuset. Parkeringsbehovet för boende och 
näringsidkare ska ske inom respektive fastighet. 

Idag finns totalt 280 parkeringsplatser mellan centrumhuset och Valstavägen. 
En parkeringsyta är avsedd för besökare till centrum och rymmer cirka 100 platser samt 
en parkeringsyta med 12 timmars parkering med cirka 180 platser som också används av 
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boende i närområdet. Parkeringsytorna är idag asfalterade och målade. De saknar, så gott 
som helt, miljöskapande detaljer. 

Under centrumhuset finns ett lastfar och ett mindre antal parkeringsplatser. 
Centrumhusets östra sida har ett varuintag med lastgård. Bragegatan är tillfart till denna 
inlastning. 

Parkeringsbehovet för centrumfunktionerna kan beräknas till drygt 200 platser. 
Planförslaget kan rymma cirka 7 000 kvm lokalyta.  Förutsatt att dessa fördelar sig på 
3 000 kvm dagligvaror och vardera 2 000 kvm övriga butiker och annan verksamhet 
summerar sig parkeringsbehovet till cirka 150+30+30=210 p-platser enligt vedertagna 
parkeringskvoter. Parkeringsbehovet för 120-140 tillkommande bostäder är cirka 90-100 
p-platser.  

Parkeringsbehovet för bostäderna kan till största delen tillgodoses i garage under hus och 
bostadsgårdar. En del av detta behov kan också tillgodoses genom dubbelanvändning av 
centrumparkering. Parkeringsgarage ska förses med oljeavskiljare och först därefter får 
vatten ledas till spillvattenservis. 

Parkeringsbehovet för centrum tillgodoses i huvudsak som markparkering. 
Centrumhusets källarvåning rymmer idag cirka 35 p-platser, möjligheten finns att utöka 
antalet platser här. Dessa platser kan tillgodose parkeringsbehov för personal alternativt 
boende. 

Markparkering måste planeras omsorgsfullt. De ska vara effektiva och överblickbara. De 
ska delas i enheter och inordnas i det offentliga rummet så att de inte dominerar över 
parkrum, torg och gångstråk. Parkeringsytorna ska förses med planteringar, god 
belysning och bearbetad markbeläggning. 

Det dagliga parkeringsbehovet för församlingslokal ska tillgodoses inom fastigheten. Vid 
större sammankomster kan parkeringsbehovet samordnas med centrumparkeringen. 

Störningar 
Valstavägen trafikeras av bussar vilket ger upphov till buller som påverkar den planerade 
bebyggelsens utformning. En bullerutredning är gjord som visar på att byggnaderna 
närmast Valstavägen får ekvivalent ljudnivå på 60 dB(A) vid fasad och maximal ljudnivå 
på 75 dB(A) vid fasad för både år 2012 och 2022. Den ekvivalenta ljudnivån, som är den 
genomsnittliga ljudnivån under en given tidsperiod (vanligtvis ett dygn), överstiger 
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad som är 55 dB(A). 

Eftersom den planerade bebyggelsen placeras intill ett centrum och utmed ett huvudstråk 
för kollektivtrafik anser stadsbyggnadskontoret att avsteg från riktvärden kan tillämpas. 

Bebyggelsen mot Valstavägen ska utformas med hänsyn till bullerbelastning på fasader 
och uterum. Planbestämmelse införs om att bostadshus som exponeras för bullernivå över 
55 dB(A} ekvivalent ljudnivå ska utformas så att: 

• minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
(frifältsvärde) utanför fönster. 

• bullernivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26 dB(A} ekvivalent och 41 dB(A) 
maximal ljudnivå med stängda fönster. 

Varje bostad ska ha tillgång till uteplats eller balkong, gemensam eller privat, där ljudnivån 
uppgår till högst 45 d B(A) ekvivalent ljudnivå. 
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En tyst gård tillskapas ovanpå envåningsbyggnaden mellan punkthusen utmed 
Valstavägen, detta kan göras med 2 meter höga bullerskyddsskärmar placerade på 
kanterna mellan byggnaderna. Bullerskyddsskärmarna ska göras i glas för att ge utblickar 
som även bidrar till trygghet i området.  

Glasväggar mot balkonger och uteplatser och andra strategiska åtgärder kan skapa ”tysta 
sidor” och ge bostäderna en god ljudmiljö. 

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala va-nätet. 

Dagvatten 
Dagvatten från parkeringsytor ska förses med oljeavskiljning innan det leds ut till 
dagvattensystemet eller infiltreras till marken. Förorenat dagvatten ska renas i direkt 
anslutning till föroreningskälla. Dagvatten ska fördröjas inom planområdet. 

Gröna tak kan vara en effektiv delkomponent i ett dagvattensystem men bör kompletteras 
med andra åtgärder såsom till exempel täckta magasin för att fördröja och rena dagvatten. 

Planförslaget med färre parkeringsytor utomhus än i dags bidrar till att förbättra 
förutsättningarna för att klara klimatförändringarna med befarade kraftigare regn. Antalet 
parkeringsplatser utomhus minskar då en del av dessa förläggs i garage samt att det ska 
anläggas uteplatser/lek med planteringar på garagens tak, vilket bidrar till långsammare 
avrinning. 

Hitintills har vi aldrig haft problem med några översvämningar i området. De hårdgjorda 
ytorna kommer att minska något och fördröjning ska ske inom planområdet vilket medför 
förbättringar. Klimatförändringar med befarande kraftigare regn bedöms kunna 
omhändertas. 

Branddamm 
En branddamm för krigsanvändning finns under den bevarade bergknallen. 

Värme 
Fjärrvärmeledning finns i planområdets närhet. Det innebär att det finns goda möjligheter 
att koppla planerad bebyggelse till fjärrvärmenätet. 

El 
En plats för nätstation planeras inom planområdet och säkras genom en bestämmelse på 
plankartan. Storlek och placering av detta markområde bestäms i samråd med Vattenfall 
Eldistribution. 

Avfall och återvinning 
I Sigtuna kommun erbjuds alla hushåll att sortera matavfall. 

Återvinning av förpackningsmaterial finns idag inom planområdet. Planförslaget utpekar 
en annan möjlig plats för en återvinningsstation. 

Miljöhus för bostäder och verksamheter ska inrymmas i byggnaderna. 
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Anslutande projekt 
I planområdets närhet finns idag inga pågående planprojekt utöver detta. 

 

BARNKONSEKVENSER 
Vid den insamling av synpunkter på Valsta Centrum som genomfördes vid invigningen 
av idékontoret i Valsta centrum utryckte ungdomar ett önskemål om en plats att umgås 
med vänner. En upprustning av de offentliga ytorna ska syfta till att skapa välordnade och 
trivsamma mötesplatser för alla åldrar. Det kommer att medföra förbättringar för barn 
och ungdomar som idag inte har några ordnade samlingsplatser i anslutning till Valsta 
centrum. 

 

BROTTSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
I samband med detaljprojekteringen ska Polismyndighetens riktlinjer och råd för tryggare 
bostadsmiljöer, som anges i rapporten ”BOTRYGGT 05”, tillämpas så långt som möjligt. 

Trygghetsperspektivet ska utgöra utgångspunkt för den fysiska planeringen av nya Valsta 
centrum. Genom att bygga bostäder som blickar ut över centrumområdets torgytor och 
gångstråk skapas förutsättningar för att området ska upplevas tryggt. 

 

MILJÖUTREDNING 
Genomförande av planförslaget bedöms inte få några negativa konsekvenser för miljön i 
området. Planförslaget innehåller tvärtom åtgärder som syftar till att förbättra den lokala 
miljön. 

Det omgivande vägnätet för biltrafik bedöms vara dimensionerat så att tillkommande 
trafik inte skapar problem. 

 

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

 

MEDVERKANDE I PROJEKTET 
Detaljplanen är upprättad av Stadsbyggnadskontoret i samarbete med Fokus Arkitektur 
AB genom arkitekter SAR/MSA Hans Suominen och Ingela Ohrstedt. 

 

Märsta 2012-06-12 
 

 

Anna-Karin Bergvall   Christina Bolinder 

Stadsbyggnadschef   Planarkitekt 
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