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SAMLAD BEDÖMNING AV PLANFÖRSLAGET
Bakgrund
För alla nya översiktsplaner ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Syftet med en sådan
bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas.
Miljöbedömningen genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Sigtuna kommun har valt
att utvidga bedömning till att också inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta avsnitt
sammanfattar konsekvensbeskrivningen för Sigtuna kommuns nya översiktsplan så här långt, inför
samråd.
Planförslaget
Planförslaget lägger grunden för hur översiktsplaneringen ska bidra till att nå en hållbar
samhällsutveckling i hela Sigtuna kommun och även bidra till uppfyllandet av de globala
hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Planen har horisontår 2035.
Innehållsmässigt bygger samrådsförslaget ÖP2022 på översiktsplanen från 2014 (ÖP2014).
Utpekanden i mark- och vattenanvändningskartan skiljer sig i vissa delar från ÖP2014 i syfte att uppnå
fler av hållbarhetsmålen.
Trafikverket fattade 31 mars 2021 beslut om en ny riksintresseprecisering för Arlanda flygplats.
Översiktsplanen har arbetat in det nya influensområdet för flygbuller och justerat markanspråket för
flygplatsverksamheten. Enligt förslaget tillåts exempelvis utbyggnadsplaner för bostadsbebyggelse
öster om Märsta station samt väster om Rosersberg station.
Ett tidigare uppdrag om att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Arlanda-Märsta har inarbetats i
ÖP2022. Här finns nu en detaljerad beskrivning av önskad utveckling inom Arlanda-Märsta. Befintlig
fördjupad översiktsplan för Arlandaområdet från 2006 föreslås upphöra att gälla när ÖP2022 antas.

Miljökonsekvenser
Planförslagets miljökonsekvenser bedöms i relation till nuläget samlat som varken positiva eller
negativa. Positiv utveckling i vissa avseenden motverkas av negativa konsekvenser i andra. De
negativa konsekvenserna uppstår företrädesvis lokalt (där naturvärden försvinner till förmån för
bebyggelse) medan de positiva effekterna typiskt gynnar hela områden eller kommunen som helhet
(t.ex. insatser för minskad klimatpåverkan från resande).
Planen bedöms ha färre negativa miljökonsekvenser jämfört med nollalternativet (ÖP2014). Detta i
första hand eftersom tidigare föreslagen bebyggelse i lägen med svag kollektivtrafikförsörjning och där
utveckling inneburit stor påverkan på natur- och kulturmiljövärden utgått.
Kommunens stora naturvärden uppmärksammas systematiskt i planförslaget och stöd ges för att i
efterföljande planering säkerställa att värden bevaras och stärks. Lokalt kan negativa konsekvenser
uppstå när naturmark omvandlas till bebyggelse. Ett tydligare krav på kartläggning av värden och
anpassning av sådan ny bebyggelse skulle kunna minska dessa risker och möjliggöra anpassning av
bebyggelsen.
För kommunens vattenmiljöer bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser.
De rika kulturmiljövärden som finns i kommunen tillåts, liksom riksintresseområden för
kulturmiljövården, påverka planförslagets utformning i stor utsträckning. Planförslaget innebär att en
stor del av kommunens kulturhistoriska värden bevaras vilket är positivt för kulturmiljön, men innebär

även bebyggelseutveckling i känsliga områden och inom riksintresse för kulturmiljövården vilket
innebär negativ påverkan. Jämfört med nollalternativet (ÖP2014) är planeringsinriktningar tydligare,
och samtliga tätorter beskrivs separat. Ett förnyat och utvidgat kulturmiljöprogram behövs för att ge
nödvändigt stöd i efterföljande planering.
Planeringen inriktas på att minska klimatpåverkan från i första hand trafiksystemet, genom att
koncentrera ny byggelse till kollektivtrafiknära lägen och att gynna alternativ till bilen för resande.
Planförslaget bör kompletteras med riktlinjer för att ny bebyggelse i första hand ska anslutas
fjärrvärmenätet. Planförslagets bebyggelsestruktur är mer gynnsam ur ett klimatperspektiv än
ÖP2014. Kraftfulla andra åtgärder måste dock parallellt vidtas för att klimatpåverkan från kommunens
invånare och verksamheter ska minska i linje med nationella och internationella mål.
Planförslaget uppmärksammar på ett tillfredsställande sätt risker som behöver hanteras i planeringen,
med anpassade riktlinjer.

Sociala konsekvenser
Planförslaget har högt ställda sociala ambitioner och identifierar ett flertal strukturella problem i
kommunen som den fysiska planeringen kan bidra till att minska. Jämfört med nollalternativet ÖP2014
bedöms planförslaget på ett tydligare sätt ha uppmärksammat dessa problem och anvisat anpassade
inriktningar inom den fysiska planeringens räckvidd.
Planförslaget har ett stort fokus på mötesplatser och ökad socialt utbyte. Ambitionerna följs upp av
planeringsinriktningar som ska ge möjlighet för efterföljande planering att uppnå de höga ambitionerna
i relation till den problembild som ges
Översiktsplanens potential skulle kunna nyttjas ytterligare om krav ställdes på fördjupade eller nya
typer av sociala kunskapsunderlag i efterföljande planering.
Bedömningen är att planförslaget för vissa geografiska områden kan ge negativa konsekvenser för
människors hälsa. Detta gäller i första hand Rosersberg och området öster om Märsta station, men
också andra platser nära högt trafikerade vägar. Flyg-, järnvägs- och vägtrafikbuller kan göra
skapandet av en hälsosam ljudmiljö mycket svårt. Att bygga för goda ljudmiljöer bör alltid vara ett krav
i planeringen, oavsett vilka ställningstaganden kring områdesutveckling som gjorts i tidigare planering.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunala kostnader förenade med utveckling av bebyggelse och infrastruktur kan vara betydande,
och kommer ofta långt tidigare än skatteintäkter från nya invånare uppstår. Planförslaget skulle kunna
kompletteras med en utbyggnadsstrategi där de kommunalekonomiska effekterna av planförslaget
vägs in så att kostnader och nya intäkter balanseras över tid.
För näringslivet bedöms planförslaget sammantaget ges positiva konsekvenser jämfört med nuläget.
Förslag för markanvändning och kompletteringar i transportinfrastruktur är tydligt inriktade mot att
nyttja goda lägesegenskaper och skapa bra förutsättningar för tillväxt och utveckling av verksamheter.
Kopplingar mellan fysisk planering och hushållens ekonomi finns i första hand genom hur den bidrar
till tillgången på bostäder som hushållen har råd att långsiktigt efterfråga, ökar möjligheterna att ta sig
till jobb, utbildning, handel och service utan att äga en egen bil, samt bidrar till tillgänglighet till
regionens arbetsmarknad. God tillgång på lokaler för nyföretagande kan bidra till ekonomisk utveckling
och sysselsättning. Planförslaget uppmärksammar dessa förhållanden, men kunde genom att ställa
skarpare krav på fördjupade underlag och analyser ge bättre förutsättningar för att efterföljande
planering ger utväxling i detta avseende.
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Planförslagets konsekvenser i termer av hushållning med mark och resurser bedöms som positiva.
Förslag på ny markanvändning är avvägda mot samhällsmål, och de statliga riksintressena tillgodoses
till största del.
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1 INLEDNING
Sigtuna kommuns kommunstyrelse beslutade under 2018 att inleda arbetet med att ta fram en ny
översiktsplan. Målet är att den nya översiktsplanen ska färdigställas under 2022.
Hållbarhetsperspektiven ska kompletteras och fördjupas ytterligare i den nya översiktsplanen, med
särskilt fokus inom områdena social och ekonomisk hållbarhet. För att få ett helhetsgrepp kring
hållbarhet och den fysiska planeringen har kommunen valt att låta översiktsplanen utgå från
målsättningar för hållbar utveckling och Agenda 2030.
För alla planer och program som krävs i lag och som upprättas eller fastställs av en myndighet eller
kommun ska en strategisk miljöbedömning göras om ett genomförande av planen eller programmet
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner anses som huvudregel alltid medföra
betydande miljöpåverkan och ska därmed miljöbedömas. Genomförandet av Sigtunas nya
översiktsplan bedöms således medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 §
miljöbalken (MB). En strategisk miljöbedömning genomförs därför parallellt med, och integrerat i,
planprocessen.
Syftet med en strategisk miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas. Vidare syftar processen till att ge allmänheten, organisationer, myndigheter och
andra intressenter möjlighet att påverka planen. Som en del i en sådan miljöbedömning ska en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Med begreppet MKB avses själva dokumentet. I MKB:n
ska den betydande miljöpåverkan som kan antas uppstå av planens genomförande beskrivas och
bedömas.
Sigtuna kommun har i bedömningsarbetet velat fånga planens samlade bidrag till hållbar utveckling –
det vill säga miljöaspekter enligt miljöbalken samt andra perspektiv på hållbar utveckling enligt de
globala målen. Denna hållbarhetsbedömning har utförts parallellt och integrerat med planeringen, i
syfte att bidra till hållbar utveckling samtidigt som miljöbalkens krav på strategisk miljöbedömning
tillgodoses.
Detta dokument redovisar resultaten från hållbarhetsbedömningen så här långt, inför samråd. De delar
av dokumentet som utgör MKB enligt miljöbalkens krav är markerade.
Arbetet med hållbarhetsbedömningen har letts av konsulter från WSP Sverige AB och genomförts i
samarbete med kommunen.
Rapporten har följande disposition. I kapitel 2 beskrivs planens huvudsakliga innehåll i korthet. Kapitel
3 redovisar de riksintressen och andra skydd som råder i planområdet. I kapitel 4 beskrivs i korthet
den metod som använts för att ta fram konsekvensbeskrivningen. I kapitel 5-7 beskrivs sedan i tur och
ordning planens miljökonsekvenser, sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser. Kapitel 8
beskriver avfärdade alternativ, samt miljöns sannolika utveckling om planen inte antas. I kapitel 9 ges
en samlad bild av planens konsekvenser, samt dess bidrag till uppfyllandet av de nationella
miljökvalitetsmålen. Där ges också förslag på fortsatt arbete.
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2 PLANFÖRSLAGET
Förslaget till ny översiktsplan syftar primärt till att vägleda beslut och avvägningar mellan olika
intressen och andra ställningstaganden för kommunens mark- och vattenanvändning. Planen ska
även lägga grunden för hur översiktsplaneringen ska bidra till att nå en hållbar samhällsutveckling i
hela Sigtuna kommun och även bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda
2030. Planen har horisontår 2035.
Kommunen arbetar utifrån Boverkets översiktsplanemodell 2.1. Planförslaget är därför uppdelat i tre
delar: Utvecklingsinriktningar, Mark- och vattenanvändning samt Riksintressen och andra värden.
Inom arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har lokala mål för planeringen av den fysiska miljön
formulerats. Målen tar utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030. Målen ska enligt förslaget
fungera som en röd tråd i planhandlingen. De ska ”vägleda i arbetet med avvägningar mellan olika
intressen och andra ställningstaganden för kommunens mark- och vattenanvändning” samt bidra till att
synliggöra målkonflikter och synergieffekter som kan uppstå när planen genomförs. Målen redovisas i
Figur 1.

Miljömässig hållbarhet:

Grön infrastruktur för levande
landskap med
sammanhängande områden för
natur- och friluftsliv.

Social hållbarhet:

Ekonomisk hållbarhet:

Trygga, integrerade och väl
gestaltade livsmiljöer.

Ett livskraftigt och diversifierat
näringsliv inklusive areella
näringar.

Robusta samhällen anpassade
för ett förändrat klimat.

Samhällen utformade för ett
gott liv med god hälsa.

Klimatsmart resurshushållning.

Hållbart vardagsliv och levande
samhällen.

Ekologiskt väl fungerande
vattenmiljöer.

Delaktighet och invånarens
engagemang som grund för
samhällsutvecklingen.

Starkt arbetsliv och attraktivt
boende för livets alla skeden.
Kostnadseffektiv infrastruktur
och service till invånarna.
God och långsiktigt robust
kommunal ekonomi.

Figur 1. Planförslagets mål för planeringen av den fysiska miljön på en övergripande nivå

Planförslaget redovisar förutom de tolv målen också tre utvecklingsinriktningar (se Figur 2). I detta
kapitel beskrivs övergripande hur Sigtuna kommun ska utvecklas för att främja en hållbar
samhällsutveckling. Fokus ligger på långsiktighet och vilka funktioner och samband som är särskilt
viktiga i den fysiska planeringen. I en separat karta illustreras utvecklingsinriktningarnas rumsliga
avtryck (Figur 3).
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Planförslaget konstaterar att Sigtuna är en mångfacetterad kommun med ambitionen att varje del i
kommunen ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och unika prägel i samspel med övriga delar av
kommunen. Värdefull natur, vatten, odlingslandskap och kulturmiljö ska ses som resurser att tillvarata
och utveckla.
Den bebyggelseutveckling som föreslås i planförslaget koncentreras till de befintliga huvudorterna
Märsta, Rosersberg, Sigtuna samt Arlanda och utpekade servicenoder på landsbygden.
Bostadsutveckling ska främst ske på platser med god kollektivtrafikförsörjning, befintlig fysisk
infrastruktur samt offentlig och kommersiell service. Planen föreslår i första hand förbättrade
kommunikationer mellan huvudorterna inom kommunen (Sigtuna-Märsta-Arlanda), samt förordar ett
antal åtgärder på och i anslutning till E4 och Ostkustbanan för att stärka kommunens utveckling.
Utvecklingen syftar till att möta den höga tillväxt och stora inflyttning av nya invånare som skett och
förväntas fortsätta ske i framtiden. Idag finns en tydlig uppdelning mellan kommunens olika
kommundelar och bostadsområden i separata enklaver. Ambitionen är i planförslaget därför att med
kompletterande bebyggelse i strategiska lägen och väl gestaltade offentliga rum bidra till ökad rörelse
mellan kommunens olika områden, främja inkludering, trygghet, trivsel och minska uppdelningen
mellan kommunens olika kommundelar.
Planen ska möjliggöra för näringslivsutveckling genom att bland annat skapa bra förutsättningar i
attraktiva lägen, förbättra kommunikationerna inom och till kommunen samt verka för en filial för högre
utbildning etableras i kommunen.
Planeringen ska utgå från att öka andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel så att
transporternas påverkan på miljö och klimat minskar. Bilen kommer fortsatt att vara ett viktigt
komplement i framtida trafiksystem. För att minska bilens miljö- och klimatpåverkan ska
förutsättningarna för att använda ny teknik och miljövänliga fordon främjas i planeringen. Planen ska
möjliggöra/underlätta för kommunens invånare att göra hållbara vardagsresor. Detta sker främst
genom att förtäta befintliga tätorter så att fler har möjlighet att gå, cykla eller nyttja kollektivtrafiken för
att resa till arbetsplatser, service och andra målpunkter. Flertalet åtgärder föreslås även i planen.
Gång och cykelstråk ska förbättras på lämpliga sträckningar, framkomligheten i huvudvägnätet ska
förbättras, Märsta station ska omvandlas till en funktionell och modern bytespunkt, och Märsta och
Arlandaområdet ska sammanlänkas med attraktiv kollektivtrafik.
Landsbygden i Sigtuna har stora värden som ska värnas. Ambitionen i planen är att främja en levande
landsbygd och bevara dess natur- och kulturhistoriskt värdefulla karaktär. Utspridning av bebyggelse
och ytkrävande verksamheter och externhandel ska undvikas. De stora natur- och kulturvärdena som
finns inom kommunen ska värnas och stärkas, och en sammanhängande grön infrastruktur ska
eftersträvas.
Planen beskriver gröna och blå miljöer som identitetsbärande element vilka är betydelsefulla för att
skapa ett motståndskraftigt samhälle som kan möta utmaningarna med ett förändrat klimat och som
kan bidra med viktiga ekosystemtjänster. En sammanhängande grönstruktur ska eftersträvas och
gröna samband av regional och lokal betydelse ska beaktas. Utvecklingen av de gröna miljöerna ska
ske i samspel med bebyggelseutvecklingen, vara ett närvarande element och ses som en kvalitet i
invånarnas vardag. Tillgången till Mälarens stränder ska förbättras.
Jordbruksmarken ses som särskilt värdefull och som en resurs att värna för framtiden. Planförslaget
klargör att kommunen har en restriktiv hållning till ändrad markanvändning på jordbruksmark, med
undantag för de områden som är utpekade för ändrad markanvändning i mark- och
vattenanvändningskartan.
Ny mark tas i anspråk för bebyggelse i första hand öster om Märsta station (stadsutveckling), i Eneby
längs väg 263 (småhus), norr om Aspvägen vid Norrbacka (småhus), väster om Rosersbergs station
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(stadsutveckling) samt i Hällsboskogen och Västra Sjudargården i anslutning till Sigtuna stad
(småhus).
Planens förslag på mark- och vattenanvändning redovisas i markanvändningskartan (figur 4).
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UTVECKLINGSINRIKTNINGAR I SIGTUNAS ÖVERSIKTSPLAN
Mångsidig blandstad och levande landsbygd
BEBYGGELSEUTVECKLING I STRATEGISKA LÄGEN
VÄRDESKAPANDE KOMPLETTERINGAR MED UTGÅNGSPUNKT I PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR
MÖTEN I VARDAGEN
VARIERADE, UPPLEVELSERIKA OCH TRYGGA LIVSMILJÖER
PLATS FÖR ETT DIVERSIFIERAT NÄRINGSLIV
EN LEVANDE LANDSBYGD

Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem
ENKELT OCH BEKVÄMT ATT RESA HÅLLBART
MÄRSTA STATION – EN FUNKTIONELL OCH MODERN BYTESPUNKT
FÖRBÄTTRAD FRAMKOMLIGHET I HUVUDVÄGNÄTET
KOMMUNIKATIONER INOM OCH TILL REGIONALA STADSKÄRNAN ARLANDA-MÄRSTA
GODSTRAFIK

Robusta och gröna livsmiljöer
UPPRÄTTHÅLL EN SAMMANHÄNGANDE GRÖN INFRASTRUKTUR
UTVECKLA GRÖNA OCH BLÅ KVALITETER I TAKT MED BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN
VÄRNA VÄRDEFULLA NATUR- OCH FRILUFTSOMRÅDEN

Figur 2. Utvecklingsinriktningar i Sigtunas översiktsplan
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Figur 3. Karta över utvecklingsinriktning.
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Figur 4. Mark och vattenanvändningskarta
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH NULÄGE
Sigtuna kommun är en attraktiv kommun där det är nära till vatten, natur, kommunikationer, storstad,
landsbygd och arbetsplatser.
Kommunen ligger mitt i landets fornlämningstätaste region, och visar ett representativt utsnitt av
förhistorisk markanvändning i Mälartrakten sedan yngre stenålder. Stora delar av kommunen som idag
är odlingslandskap och bebyggelse har lång kontinuitet där markanvändningen har varit samma från
järnåldern till idag.
Centralorten Märsta tillsammans med tätorterna Sigtuna stad och Rosersberg rymmer den största
delen av befolkningen, medan 10-20% bor på landsbygden. Att kunna bo på landsbygden och
samtidigt ha nära till service och kollektivtrafik till två storstäder är en viktig del av kommunens
identitet.
Kommunen är värdkommun för Arlanda flygplats, Sveriges viktigaste port till övriga världen. Det ger
många arbetstillfällen som gynnar hela norra länet och södra Uppsala län. Det gör även att
kommunikationerna till och från flygplatsen framför allt mellan Märsta och Arlanda är en högt
prioriterad fråga i kommunen. Riksintresset Arlanda medför buller som resulterar i att en väsentlig del
av kommunens yta är undantagen från bebyggelseutveckling. Trafikverket fattade 31 mars 2021
beslut om nytt påverkansområde för buller samt ett förändrat markanspråk för flygplatsverksamheten. I
korthet innebär preciseringen att två nya rullbanor möjliggörs samt att påverkansområdet för flygbuller
minskas. Venngarn och Rosersberg är undantaget från påverkansområdet i den föreslagna
preciseringen vilket möjliggör bostadsutveckling som tidigare inte varit möjlig.
Planområdet utgörs av Sigtuna kommun i sin helhet. Kommunen består av tre tätorter, Märsta,
Sigtuna stad och Rosersberg, och en stor landsbygd. De tre tätorterna har olika historia och olika
karaktär vilket präglar kommunen. Antalet invånare på landsbygden ökar stadigt och efterfrågan på
mark för byggnation är hög.
Märsta är kommunens största tätort med ca 31 500 invånare och är ett relativt ungt samhälle, men
med gamla anor. Bostadsbebyggelsen i Märsta består till stor del av flerbostadshus från 1960- och 70talen där samhällsplaneringen följer den tidens ideal med trafikseparering och snabb framkomlighet
med bil. Under senare delen av 70-talet och 80-talet byggdes mest villor och radhus. Mellan olika
områden finns gröna stråk och anlagda parker.
Sigtuna stad är kommunens näst största tätort med ca 9 700 invånare. Det är en attraktiv bostadsort
med nära kontakt med Mälarens stränder och omgivande natur. Staden anlades kring år 980 e. Kr och
är den äldsta, idag existerande, staden i Sverige. I stadskärnan ingår strandpromenaden längs
Mälaren, strandparken, Ångbåtsbryggan och småbåtshamnen.
Rosersberg utgör kommunens minsta tätort, och ligger i den södra delen av kommunen gränsande
mot grannkommunen Upplands Väsby. Rosersberg har en tydlig identitet som villastad med anslutning
till pendeltågsstationens östra sida. I samhället bor ca 1 800 invånare.

3.1
3.1.1

PLANER OCH GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Översiktsplan 2014

Den nu gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i maj 2014.
Centrala målsättningar i den gällande översiktsplanen är att utveckla Märsta-Arlanda till en
sammanhängande, regional stadsmiljö i enlighet med föreslagen inriktning i den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som gällde vid tillfället (RUFS 2010). Planen syftar också
till att kommunens övriga centra (Sigtuna stad, Rosersberg och Valsta) ska stärkas och dess kvaliteter
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vidareutvecklas. På landsbygden ska ny bebyggelse i första hand lokaliseras till befintlig bebyggelse
för att skapa underlag för kollektivtrafik och service.
Märsta station ska omvandlas till ett funktionellt och modernt resecentrum, Rosersberg ska tillföras
nya kvaliteter genom bebyggelseutveckling och de hållbara trafikslagen ska få en stärkt ställning.
Planen innehåller bl.a. utvecklingsstrategier för ekologisk hållbarhet, hållbart byggande, attraktiv och
socialt hållbar miljö, nya bostäder och verksamhetsområden i lägen med god infrastruktur, utveckling
på landsbygden och motverkad utspridd bebyggelse. Dessutom ska ett tillgängligare, effektivare och
mer hållbart transportsystem skapas, Arlanda-Märsta utvecklas till regional stadskärna, och insatser
göras för ett starkt och diversifierat näringsliv och möjligheter till sysselsättning och utbildning

3.1.2

Vägledande dokument

Till grund för arbetet med ny översiktsplan ligger ett antal kommunala planeringsunderlag och
styrdokument. Några exempel på sådana är Mål- och budget, VA-plan, Klimatsmart Sigtuna,
Jordbruksmark i den fysiska planeringen, Riktlinjer för Bebyggelseutveckling i dalgången mellan
Odensala och Hova samt resultaten av en socioekonomisk kommunanalys, den så kallade Sociala
kompassen. En lista med alla relevanta och inarbetade planeringsunderlag redovisas i slutet av
planförslaget.
De detaljplaneuppdrag som är beslutade och pågående vid tiden för samrådet värderas inte av
samrådsförslaget utan hanteras som givna förutsättningar.

3.1.3

Samarbeten

Airport City Stockholm är ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding
AB, med målet att utveckla Arlandaområdet till en modern, väldesignad och serviceorienterad
flygplatsstad.

3.2 RIKSINTRESSEN OCH NATURA 2000
Fem områden i kommunen är utpekade som riksintresseområden för kulturmiljövården, vilka
motsvarar cirka 20 procent av kommunens yta. De enskilt till ytan största områdena överlappar delvis
varandra och utgörs av riksintresse för kulturmiljövård respektive influensområde för Arlanda flygplats.
Samtliga riksintressen finns redovisade i en separat karta i planförslaget i enlighet med Boverkets
översiktsplanemodell 2.1.

3.2.1

Riksintressen för kulturmiljövården

Områdena av riksintresse för kulturmiljövärden i Sigtuna kommun är förhållandevis stora och omfattar
värdefulla bebyggelsemiljöer, fornlämningar och vackra kulturlandskap. Inom områdena ska särskild
hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön samt till landskapsbild och övrig bebyggelse så att
riksintresset inte skadas. Staten beslutade under 2020 att avföra tre tidigare områden från listan på
riksintressen. Inom kommunen kvarstår följande områden av riksintresse:
Sigtuna stad [AB 65]
Motivering: Småstadsmiljö som bevarat uppbyggnaden och storleken av landets äldsta ännu
existerande och under den tidiga medeltiden mest betydelsefulla städer och som speglar ett kungligt
inflytande och en kyrklig utpost mot det hedniska Uppsala, med många kyrkliga anläggningar från
medeltiden samt småskalig trästadsbebyggelse.
Haga - Venngarn [AB 66] (Haga och S:t Olofs fg:r/sn)
Motivering: Herrgårdslandskap som speglar stormännens, kyrkans och kronans dominans sedan
järnåldern i en slättbygd utmed de forntida vattenlederna från Mälaren in mot centrala Uppland.
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Vidbo [AB 69] (Vidbo sn)
Motivering: Dalgångsbygd, dominerad av ensamgårdar och små byar och med rikt
fornlämningsbestånd, som vittnar om en enkel bondebygd, etablerad under yngre järnåldern kring nu
uppgrundad sjö och ås.
Skepptuna - Närtuna - Gottröra [AB 70] (delen i Skepptuna sn)
Motivering: Dalgångsbygd utmed den under forntiden viktiga Långhundraleden, dominerad av mindre
byar och ensamgårdar och med rikt fornlämningsbestånd, som speglar en bondebygd med kontinuitet
sedan järnåldern.
Skålhamravägen [AB 71] (delen i Skånela och Norrsunda sn:r)
Motivering: Centralbygd, herrgårdslandskap och vägsystem, med rötter i en forntida stormannabygd
med anknytning till kungamakten. Landskapet speglar en rik och komplex järnåldersbygd och dess
fortsatta utveckling genom den tidiga medeltidens sockenbildning och 1600-talets säterier, med
kontinuitet fram i dagens agrarlandskap.

3.2.2

Riksintresse för kommunikationer

Väg E4 inkl. anslutningar till Arlanda utgör riksintresse för kommunikationer, Vägarna 912, 269 och
263 samt Trafikplats Draget - Trafikplats Märsta, ansluter till Arlanda och är därmed av riksintresse.
Kombiterminalen i Rosersbergs och dess väganslutningar utgör riksintressen, liksom
flygbränsleterminalen i Brista.
Ostkustbanan och Arlandabanan utgör riksintresse för kommunikationer. Områden som angränsar till
järnvägsområdet och påverkas av järnvägen i form av exempelvis buller, vibrationer, elsäkerhet och
risker utgör influensområde.
För Arlanda flygplats utgörs i huvudsak riksintresseområdet av det så kallade influensområdet för
flygbuller, vilket i sig omfattar en mycket stor del av kommunen. Även skyddsområden kring
exempelvis navigeringshjälpmedel måste beaktas liksom det så kallade hinderfrihetsområdet, att
höjden på byggnader eller master inte får bli för höga.

3.2.3

Riksintresse för totalförsvaret

Sigtuna kommun berörs av Kungsängens skjut- och övningsfält, som ligger i Upplands Bro kommun,
på andra sidan Mälaren, mitt emot Rosersbergs övningsområde. Kommunen påverkas av skottbuller
från verksamheten. Försvarsmakten använder även Rosersbergs övningsområde inom ramen för sin
utbildnings- och övningsverksamhet. Ett mindre område i östra kommundelen berörs av totalförsvaret
som samrådsområde.

3.2.4

Riksintresse för vattenförsörjning

Norrvattens reservvattenverk i Stockholmsåsen är av riksintresse för grundvatten. Motiv för
utpekandet inkluderar att anläggningen nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god
kvalitet, liten risk att påverkas av klimatförändringar och att den behövs som reserv eller för framtida
användning.

3.2.5

Mälaren med öar och stränder

Miljöbalkens fjärde kapitel pekar ut ett antal geografiska områden som i sin helhet är av riksintresse på
grund av sina samlade natur- och kulturvärden. Mälaren med öar och stränder är ett sådant område
MB 4 kap. 1-2 §§. Denna bestämmelse till skydd för områdenas natur- och kulturvärden innebär i
likhet med övriga bestämmelser i 4 kap. miljöbalken att en vägning redan är gjord och att natur- och
kulturvärdena ska ges företräde i konkurrenssituationer.
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Inom områden berörda av riksintresset Mälaren ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
Mälaren är också av riksintresse för yrkesfisket (MB 3 kap. 5 §). Riksintresset innebär att kända
lekplatser för fisk ska skyddas samt att yrkesfiskets behov av anläggningar bör beaktas. Alla delar av
Mälaren som ligger i Sigtuna kommun omfattas av riksintresset, inklusive Gamsviken uppströms till
Skråmsta-Hälgesta

3.2.6

ESKO och Natura 2000-områden

Inom kommunen finns tre Natura 2000-områden:




Västerängsudd - beläget vid den västra spetsen av inflödet till Steningeviken.
Slåsta - beläget cirka 3 kilometer rakt västerut från Arlanda flygplats.
Pekhagen - belägen längs väg 273, cirka 5 kilometer norr om Lunda.

Inom Sigtuna kommun finns nio utsedda ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) på land och åtta
områden vid sjöar och vattendrag.

3.3 MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) ska beaktas bl.a. vid tillståndsprövningar och planering.
Miljökvalitetsnormer är juridiskt bindande styrmedel som syftar till att komma till rätta med
miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. En miljökvalitetsnorm kan
anges som en halt eller ett värde, exempelvis högsta tillåtna halt av ett ämne i luft, mark eller vatten.
En miljökvalitetsnorm kan även beskrivas i ord.

3.3.1

Ytvatten

MKN ska uppnås för alla kommunens 5 sjöar och 8 vattendrag. Vattenkvaliteten i kommunens mindre
sjöar och vattendrag som klassas som övrigt vatten får inte försämras om det påverkar angränsande
vattenförekomster. Inget av vattendragen som är vattenförekomst i kommunen uppnår god kemisk
status och det är endast Vidboån som uppnår god ekologisk status. Sigtunas viktigaste och största
ytvatten är Mälaren som även är dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor samt riksintresse för
kultur, rekreation och friluftsliv. Lövstaån och Gransviken som rinner ut i Mälaren har idag dålig
vattenkvalitet men ett arbete att förbättra dem har påbörjats.

3.3.2

Grundvatten

De största och viktigaste grundvattentillgångarna i Sigtuna kommun finns vid Stockholmsåsen som
utgör en regional prioriterad reservvattentäkt. Delar av täkten uppnår ej god status för vattenkvalitet.
Utmaningar för grundvatten, särskilt i Norra Stockholmsåsen, är föroreningar från källor såsom vägnät,
järnväg och dagvatten. Områdena runt Märsta reservvattenverk utgör riksintresse för anläggningar för
vattenförsörjning.

3.3.3

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i Sigtuna är på det hela taget god. Miljömål och miljökvalitetsnormer för partiklar och
kväveoxider uppnås i hela kommunen. De högsta uppmätta nivåerna i kommunen är främst knutna till
vägtrafiken på E4an, väg 263 och Arlanda. Om väg och flygtrafiken ökar kan luftkvaliteten komma att
påverkas negativt.
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3.4 ÖVRIGA SKYDD
3.4.1

Kommunala naturreservat

Inom Sigtuna kommun finns elva naturreservat med olika livsmiljöer och naturvärden. Syftet med
naturreservat är att bevara biologisk mångfald, naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för
friluftsliv. Fem av områdena är statliga och förvaltas av länsstyrelsen (Fysingen, Laggatorp, Torslunda
Västerängsudd, Åttesta). Övriga reservat är kommunala (Askarehage, Hällsboskogen, Munkholmen,
Rävsta, Sköndalsskogen och Steningedalen). I dessa ansvarar kommunen för skötsel, utveckling av
naturvärden och med att tillgänglighetsgöra områdena.
Planeringen för att bilda Råbergsskogens kommunala naturreservat i Rosersberg avbröts 2019.

3.4.2

Biotopskyddade naturmiljöer som berörs

Biotopskyddet innebär ett förbud mot att bedriva verksamheter eller utföra åtgärder som kan skada
naturmiljön. I Sigtuna kommun finns sju biotopskyddade områden. För vissa mindre biotoper i
jordbrukslandskapet gäller ett generellt biotopskydd över hela landet.

3.4.3

Landskapsbildsskydd

I kommunen finns åtta områden kring kyrkor med landskapsbildsskydd, enligt 19 § Naturvårdslagen.

3.4.4

Strandskydd

Inom kommunen gäller det generella strandskyddet enligt 7 kap. 13–14§ miljöbalken om 100 meter
från strandkanten vid normalvattenstånd vid alla kuster, sjöar och vattendrag.
Länsstyrelsen beslutade 2012 om utökat strandskydd från 100 till 300 meter från strandlinjen längs
huvuddelen av kommunens stränder mot Mälaren samt vid en handfull mindre sjöar.

3.4.5

Skydd för vattentäkter

Skyddsområden för vattentäkter finns vid Lunda-Albano, Venngarn, Bärmö och Holmens
fritidshusområde samt för Norrvattens reservvattentäkt vid Ströms gård. Vattentäkten vid Ströms gård
utgör reservvattentäkt för både Knivsta och Sigtuna kommuner och Arlanda flygplats och är mycket
viktig för den regionala dricksvattenförsörjningen. Orterna Åshusby och Norrsunda ligger inom
skyddsområde för vattentäkten vid Ströms gård.
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4 METOD
4.1 ARBETSSÄTT
I arbetet med strategiska miljö- eller hållbarhetsbedömningar ingår att avgränsa innehållet, beskriva
och bedöma värden och känslighet samt beskriva planens effekter och konsekvenser. Vidare
redovisas förslag till åtgärder och utredningar för det fortsatta planarbetet. Arbetet dokumenteras i en
konsekvensbeskrivning.
Beskrivningar och bedömningar har gjorts av WSP:s konsultgrupp med särskild kunskap om miljö- och
hållbarhetsbedömningar. Arbetet har utförts med stöd av allmänt tillgängligt material (från exempelvis
myndigheter och kommunen själv) och samt utredningar som tagits fram i arbetet med planförslaget.
Utgångspunkten för analysen har varit en generell bedömningsmodell för hur samhällsplanering kan
bidra till hållbar utveckling, illustrerad i figuren nedan. Modellen bygger miljöbalkens krav för strategisk
miljöbedömning, kompletterat med övriga perspektiv och aspekter kopplade till hållbar utveckling,
samt Agenda 2030.

Figur 5. WSP:s generella modell för hållbarhetskonsekvensbedömningar.

4.2 VÄRDERING AV KONSEKVENSER
För att beskriva ett planförslags konsekvenser används begreppen påverkan, effekt och konsekvens.


Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens
genomförande medför.



Effekt är den förändring i miljön eller samhället som påverkan medför, som till exempel
förlust av värdefulla naturmiljöer, buller eller luftföroreningar.
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Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till
exempel människors hälsa eller biologisk mångfald.

För att beskriva konsekvenserna används följande skala:




Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser
Varken positiv eller negativ konsekvens
Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser

Ett värde kan vara olika stort, vilket får betydelse för hur stor konsekvensen blir. Vid bedömning av
konsekvenser vägs ingreppets omfattning och det berörda objektets värde alternativt känslighet in.
Om ett område med högt värde/hög känslighet störs i stor omfattning innebär det stora negativa
konsekvenser medan små störningar i ett område med högt värde innebär måttliga negativa
konsekvenser.
Bedömningen av påverkan och konsekvens görs i förhållande till nuläget om inget annat anges. I
nuläget ingår beslutade detaljplaner. Nuläget beskrivs kortfattat i anslutning till varje miljöaspekt.
Där det är relevant ställs görs också en bedömning mot nollalternativet (dvs. framskrivet nuläge enligt
gällande ÖP 2014). En samlad beskrivning av miljöns sannolika utveckling om den nya planen inte
antas finns i kapitel 8, liksom beskrivningar av avfärdade alternativ. I samma kapitel summeras också
de viktigaste förändringarna som gjorts mellan ÖP2014 och det nya planförslaget.
En översiktsplan är ett planeringssteg som ligger tidigt i planprocessen och det är inte alltid möjligt att
bedöma konsekvenserna av de ställningstaganden som görs. För vissa aspekter har därför
bedömningarna delvis karaktären av riktningsanalyser som visar på en trolig utveckling.
Effekter och konsekvenser av planförslaget kan i vissa fall påverkas av ett omgivande områdes nuläge
eller förändring, som i samspel kan leda till så kallade kumulativa effekter. Det är framför allt planerad
utveckling i kringliggande kommuner samt i regionen som helhet som kan medföra kumulativa
effekter.
Med kumulativa effekter menas de samlade effekter som uppstår när många var för sig små bidrag
samverkar och förstärker eller motverkar varandra över tid. De individuella bidragen kan ge olika
samlade effekter, i värsta fall så att enskilda förändringar som var för sig uppfattas som ”små”
samverkar och tillsammans ger stora konsekvenser. Sådana effekter är svåra, men viktiga, att
uppmärksamma i konsekvensbeskrivningen.

4.3 AVGRÄNSNING
Avgränsningen syftar till att koncentrera hållbarhetsbedömningen till de frågor som är väsentliga för de
val och beslut som behöver fattas för den aktuella planeringsnivån.
Konsekvensbedömningens avgränsning redovisas nedan. Ett samråd om avgränsning genomfördes
med länsstyrelsen 2021-01-19, och synpunkter från grannkommunerna har också inhämtats.
Avgränsningen i sak (4.3.3) redovisar här resonemangen vad gäller de delar som styrs av
miljöbalkens krav.

4.3.1

Avgränsning i tid

Bedömningen av planförslagets miljöpåverkan görs med samma horisontår som översiktsplanen, det
vill säga 2035.
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4.3.2

Avgränsning i rum

Den rumsliga avgränsningen utgörs i första hand av kommungränsen. För vissa miljöaspekter kan
påverkan uppstå även utanför själva kommunen, vilket innebär att influensområdet är större än
planområdet. Det geografiska område som påverkas varierar alltså beroende på vilken aspekt som
studeras. Några sätt som efterföljande planering resulterar i påverkan utanför kommunens gränser är
t.ex.:




utsläpp av växthusgaser från byggande, uppvärmning och transporter med bil (klimat);
fragmentering av eller stärkta samband i den regionala grönstrukturen (biologisk mångfald);
påverkan på vattenförekomster i angränsande kommuner, från bristande dagvattenhantering
och andra utsläpp till ytvatten.

Ett annat exempel är Arlanda flygplats som ger nationell nytta men ger negativa effekt lokalt,
exempelvis genom buller, barriärer och påverkan på luftkvalitet.
Mellankommunala frågor av dessa och liknande slag ska hanteras i dialog med berörd kommun eller
berörda kommuner.

4.3.3

Avgränsning i sak

Den nya översiktsplanen har konsekvensbedömts utifrån de ställningstaganden och de inriktningar för
mark- och vattenområden som anges i planförslaget. Dessa har analyserats och konsekvensbedömts
på en övergripande nivå. Utformning och lokalisering av byggnader samt prövning av andra
verksamheter som kan antas vara miljöstörande prövas och bedöms i senare planeringsskeden och
prövningsprocesser.
En översiktsplan är till sin natur övergripande – den påverkar hela samhället direkt eller indirekt. Därför
bedöms samtliga av de miljöeffekter som nämns i miljöbalkens 6 kap. 2 § som relevanta att studera i
konsekvensbeskrivningen:









Befolkning, hälsa och livsmiljö
Naturmiljö och gröninfrastruktur
Bebyggelse, kulturmiljö och landskap
Vattenkvalitet och blåstruktur
Klimatpåverkan
Mark och förorenade områden
Hushållning med mark och resurser
Risker (inkl. anpassning till klimatförändringen, ras/skred, samt översvämningsproblematik)

Frågor rörande strålning (elektromagnetiska fält, markradon) bedöms inte vara relevanta för
miljöbedömningen av översiktsplanen då detta är aspekter som mer ändamålsenligt hanteras i
kommande detaljplanering.
Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för de funktioner hos naturen som ger människan nyttor
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar bland annat om förmågan att rena vatten, reglera
vattenflöden, rena luft och bilda bördiga jordar som ger oss nyttor som exempelvis vatten att dricka,
mat att äta och ren luft att andas. Ekosystemtjänster är beroende av levande organismer och
fungerande ekosystem. Tjänsterna delas vanligtvis in i kategorierna försörjande, reglerande, kulturella
och stödjande.
Ekosystemtjänster berör flertalet av hållbarhetsaspekterna som bedöms i detta dokument. För att
undvika upprepning konsekvensbedöms inte ekosystemtjänsterna separat utan ingår i andra rubriker i
hållbarhetsbedömningen.
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Ekosystemtjänsterna hanteras bl.a. under:


biologisk mångfald/habitat och ekologiskt samspel under naturmiljö och grönstruktur (5.1),



rekreation under fungerande vardagsliv och levande samhällen (6.2),



klimatanpassning (skyfall och värmeöar) under risker (6.5),

I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden.
Särskilda regleringar med ekosystemtjänster som begrepp saknas i lagstiftningen. Flera av de
strukturer som ger upphov till ekosystemtjänster benämns dock i PBL som allmänna intressen och ska
alltid beaktas i planering och byggande. Exempel på sådana intressen är jord- och skogsbruk, tillgång
till parker, grönområden och natur. I miljöbalken nämns fler allmänna intressen som ska beaktas,
exempelvis ekologiskt särskilt känsliga områden, riksintressen och tätortsnära grönområden. Inom det
nationella miljömålsarbetet finns två etappmål som rör stadsgrönska. Boverket har tagit fram en
vägledning och metod för hur (bland annat) kommuner kan integrera stadsgrönska och
ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning. Statens målsättning är att kommunerna i
planering, byggande och förvaltning senast 2025 ska integrera och tillvarata ekosystemtjänster i
urbana miljöer.
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5 MILJÖKONSEKVENSER
Planförslagets miljökonsekvenser har bedömts utifrån fem olika perspektiv, som vart och ett redovisas
i ett eget avsnitt nedan. Avgränsningen av analysen har justerats löpande under arbetet, och stämts
av med länsstyrelsen vid avgränsningssamråd under vintern 2020.

5.1 NATURMILJÖ OCH GRÖNSTRUKTUR
Sigtuna har en rik naturmiljö. Cirka tio procent av kommunens yta har klassats som mycket värdefull
utifrån naturvärden av nationellt, regionalt och kommunalt intresse. Två av Stockholms läns gröna
kilar1; Rösjökilen vid Fysingen och Järvakilen som löper utmed Mälarens kant i sydväst, sträcker sig
upp i kommunen och bildar sammantaget stora ytor. Inom kilarna finns flera utpekade svaga
samband. Kommunen har 11 naturreservat (främst lokaliserade i kommunens södra delar), och tre
Natura 2000 områden.
Kommunen har även pekat ut nio ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) - större grönområden
som är av särskild vikt för grönstrukturen men som saknar eller delvis saknar formellt lagskydd.

5.1.1

Naturvärden

Nuläge och förutsättningar
Landskapet i Sigtuna kommun består av en rik variation av naturtyper. Främst är stora värden knutna
till det gamla kulturlandskapet och Mälarens vatten och stränder. Sigtuna har även naturvärden knutna
till bland annat större skogsområden med lång kontinuitet, produktiv jordbruks- och åkermark, och
våtmarker. Många av kommunens växter och djur som idag är hotade är på olika sätt gynnade eller till
och med beroende av att landskapet hävdas. Skyddsvärda arter som till exempel fältgentiana och
finnögontröst finns i bland annat området Horrsjöskogen-Vidbo-Skepptuna. Flera av Sigtunas
områden med höga naturvärden är skyddade genom kommunala naturreservat, Natura 2000, och/eller
utpekade som riksintresse för kulturmiljövården. En stor andel saknar dock formellt skydd. Se kap 3.2
och 3.4 för fler detaljer kring vilka områden som har skydd.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
I plan- och bygglagen anges bland annat att man i planeringen ska ta hänsyn till naturvärden. I 3 och 4
kap. Miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden. I 7 och 8
kap. i samma lag finns bestämmelser om skydd av områden och djur- och växtarter.
Artskyddsförordningen (2007:845) reglerar fridlysning av djur och växter, samt vad som gäller för arter
som pekats ut av EU som särskilt skyddsvärda, så kallade Natura 2000-arter. Dispens från förbuden i
förordningen söks hos Länsstyrelsen.
Planförslagets konsekvenser
Utgångspunkten i planförslaget är att i första hand bevara och förstärka mark- och vattenområden
med höga sociala och ekologiska värden. Kommunens planering för utveckling och bevarande av värdefull natur ska i första hand utgå från identifierade så kallade helhetsområden (utpekade utifrån dess
värde och funktion ur ett socialt, ekologiskt och kulturellt perspektiv).
Skyddsvärda ekmiljöer, betes- och jordbruksmarker samt strandängar pekas ut som särskilt viktiga att
ta hänsyn till. Det öppna kulturlandskapet är knutet till en hög biologisk mångfald och jordbruksmarken
pekas särskilt ut som viktig att värdesätta och ta tillvara i kommunen. Inriktningen är att
jordbruksmarken ska värderas utifrån dess produktionsförmåga samt värden för natur, kultur,

1

Se vidare RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050 - Region Stockholm)
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rekreation och friluftsliv. Jordbruksmarken beskrivs både som en resurs viktig för biologisk mångfald,
och som viktig ur ett matproduktions- och resursperspektiv.
Planen menar att det är en utmaning att värna gröna miljöer samtidigt som samhället växer och mer
bebyggelse behövs. Om naturområden påverkas av utbyggnad ska anpassningar enligt planförslaget
ske så att negativ påverkan minimeras. Att kompensera för värden/funktioner som försvinner vid
exploatering kan komma att bli aktuellt vid intressekonflikter. Huvudinriktningen är dock att intrång i
värdefulla naturområden ska undvikas så att kompensation inte ska behövas. Planförslaget ansluter till
den så kallade skadelindringshierarkin. Eftersom bebyggelseutvecklingen ska koncentreras till redan
bebyggda områden skapas goda förutsättningar att bibehålla naturvärden i kommunen.
Grönytor kommer tas i anspråk för utbyggnad av framförallt småhusbebyggelse i anslutning till Märsta
och Sigtuna, blandad bebyggelse i Rosersberg samt utbyggnad av Arlanda (jordbruksmark,
sumpskog, våtmark). Flera av dessa ytor ligger inom utpekad grönstruktur vilket kan innebära att
naturvärden försvinner. Jämfört med nollalternativet ÖP2014 har planen ett tydligare fokus på
förtätning och färre naturområden påverkas av ny bebyggelse
Utveckling av naturvärden ska främst ske inom de så kallade helhetsområdena genom att hålla betesoch jordbruksmarker öppna, samt utveckla ekmiljöer och strandängar. Detta kan bidra till att kvaliteten
på befintliga naturområden ökar. Planförslaget fokuserar inte på att nyskapa naturvärden inom nya
eller befintliga bebyggelseområden. Nyskapade naturvärden i bebyggelsen kan fungera som ett viktigt
komplement som gynnar biologisk mångfald i kommunen.
Lokalt kan negativa konsekvenser för naturvärden uppstå i samband med utbyggnad av de nya
bebyggelseområdena samtidigt som naturvärden kan öka i de utpekade sammanhängande områdena.
Sammantaget bedöms planförslaget leda till varken positiva eller negativa konsekvenser för
naturvärden. Viss yta försvinner, men kvaliteten i kvarvarande natur kan på sikt öka om föreslagna
åtgärder genomförs.
Förutsättningarna för att minska de negativa konsekvenserna skulle förbättras om planförslaget
tydligare betonade i planeringsinriktningarna att naturvärden ska nyskapas även i kommande
planering och byggande, och att naturbaserade lösningar ska sökas så långt möjligt.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
För att ytterligare stärka översiktsplanens styrning mot att ta hänsyn till naturvärden och ekologiska
samband rekommenderas att








Tydliggör hur naturvärden ska tas hänsyn till i planeringsinriktningarna för respektive
geografiska område. Detta görs inte för alla områden i planförslaget, men är särskilt viktigt i de
utpekade bebyggelseområdena som tar grönyta i anspråk.
I planeringsinriktningarna för grönstruktur: tydliggör hur naturvärden kan utvecklas i ny och
befintlig bebyggelse genom att exempelvis skapa mångfunktionell grönska och hur nyskapad
natur i mindre skala ska/bör stödja det omkringliggande landskapet.
Komplettera planeringsinriktningarna för respektive geografiska område med att
naturbaserade lösningar för klimatanpassning ska premieras framför traditionella tekniska
lösningar och att värden för biologisk mångfald ska eftersträvas i dessa lösningar. Exempel på
sådana lösningar är öppna dagvattenlösningar, översvämnings- och skyfallsytor.
Tydliggör i riktlinjerna att lokala naturvärden alltid ska kartläggas och värderas inför
markanvisning/planläggning/exploatering. Detta för att säkerställa att planens målsättning att
naturvärden inte ska påverkas negativt så långt som möjligt uppnås.
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5.1.2

Ekologiska samband

Nuläge och förutsättningar
Stora delar av Sigtuna täcks av sammanhängande naturområden som är av vikt för grönstrukturen
regionalt och lokalt. De två gröna kilarna Rösjökilen och Järvakilen börjar ovanför Mälaren i
kommunens södra delar och sträcker sig in mot Storstockholms norrortskommuner. RUFS pekar ut
flera svaga samband i kommunen; Wenngarn-(Sigtuna, Garnsviken)-Rävsta; Steningedalen – nordöst
om Märsta-Broby, Oxundasjön-Fysingen över E4an. En kommunspecifik analys av hur grönstrukturen
hänger samman och vilka länkar som är av särskild vikt på lokal skala saknas veterligen. Bara
regionala underlag finns att tillgå.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
I 3 och 4 kap. miljöbalken finns bestämmelser om en god hushållning med mark- och vattenområden.
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Särskilda skrivningar om just ekologiska spridningssamband
saknas.
I den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050 pekas tio gröna kilar ut som är särskilt viktiga att ta
hänsyn till i planeringen då de är av särskild vikt för bland annat ekologi, men även andra värden
kopplade till grönska som friluftsliv och rekreation. Länsstyrelsen i Stockholm beskriver i sin
handlingsplan för regional grön infrastruktur det behov som finns för att uppnå nationella och
internationella åtaganden som miljömål, mål för friluftspolitiken och för att bibehålla ett hållbart
samhälle.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget betonar behovet av att se den gröna infrastrukturen ur ett helhetsperspektiv. Regionala
och lokala gröna samband ska beaktas i planeringen och en sammanhängande grön infrastruktur ska
eftersträvas i så stor mån det är möjligt.
Ny bebyggelse ska i första hand lokaliseras i anslutning till redan bebyggda områden. Enligt planen
kommer dock grönområden tas i anspråk vilket kan påverka ekologiska samband negativt. Bland
annat riskerar bebyggelse i Eneby och norr om Norrbacka i Märsta påverka grönstrukturen negativt:
detsamma gäller utbyggnaden av Märsta öster om stationen och utbyggnaden av kombiterminalen i
Rosersberg. Planen gör ett tydligt ställningstagande att det ekologiska sambandet invid Eneby inte får
byggas bort i och med kommande bebyggelse. Motsvarande ställningstaganden saknas för andra
utvecklingsområden (t.ex. norr om Norrbacka). Kommunen har ambitionen att stärka och/eller främja
ekologiska spridningssamband i samband med exploatering vid Märsta station och utbyggnad av
kombiterminalen i Rosersberg vilket kan bli en utmaning om andelen grönyta minskar.
Enligt planförslaget ska konsekvenser av förändringar i markanvändning inom grönstrukturen
bedömas på både regional och lokal nivå. Detta sägs vara särskilt viktigt i de områden som är
utpekade som särskilt värdefulla ur ett ekologiskt perspektiv. Underlag som beskriver den
sammanhängande gröna infrastrukturen och ekologiska samband på kommunal nivå saknas. Om
bedömningar på enskilda planer görs utifrån regionala underlag finns en risk att en samordnad bild
uteblir och att ekologiska samband som är viktiga ur ett kommunalt perspektiv försvagas.
Planen beskriver inte hur ekologiska samband ska stärkas eller utvecklas – fokus ligger på att värna
de befintliga kopplingarna. Den gröna infrastrukturens behov av passager ska underlättas med
barriärbrytande åtgärder men inga konkreta åtgärder som stärker ekologiska kopplingar presenteras.
Planen bedöms därför sammantaget medföra små negativa konsekvenser för ekologiska samband
eller risk för måttliga negativa konsekvenser.

26 | 10307712 • Hållbarhetsbedömning Sigtuna kommun ÖP

Rekommendationer och åtgärdsförslag


Det finns bra målformuleringar och övergripande ambitioner i avsnitten om grönstruktur och
blåstruktur - tydliggör hur dessa ska appliceras i respektive bebyggelseområde. Detta saknas i
planeringsinriktningarna för exempelvis Märsta och Sigtuna samt skulle kunna utvecklas i
planeringsinriktningarna för Rosersberg och Arlanda-Märsta.

5.2 LANDSKAP OCH KULTURMILJÖ
Nuläge och förutsättningar
Sigtuna kommun är rik på historia och har mycket höga kulturmiljövärden. Många olika historiska lager
finns idag fortfarande synliga inom kommunen. Det finns flera platser med höga kulturhistoriska
värden, och en stor mängd fornlämningar, även i centrala delar.
Planförslaget har fyra övergripande planeringsinriktningar gällande hanteringen av kulturmiljöer i
kommunen. Dessa anger bland annat att delar av äldre bebyggelse vid förtätning och nyetablering ska
bevaras för att från början skapa förutsättningar för åldersblandad bebyggelse och variation på utbud
av bostäder, lokaler för föreningar och mindre affärsrörelser. Planförslaget lyfter också fram att
bevarad värdefull bebyggelse ger platser identitet och attraktivitet i förtätnings- och
nybyggnadsområden. Sådan bebyggelse ska därför ingå som en utgångspunkt i detaljplanearbeten.
Även under andra kapitel som Geografiska områden, Arbete och näringsliv, Mötesplatser med flera
finns inriktningar gällande hantering av kulturmiljöer i kommunen på enskilda platser eller i speciella
situationer.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljöbalken 3 kap 6§ säger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse
från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet
så långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. I
Plan- och bygglagen beaktas särskilt värdefull kulturmiljö i den kommunala planeringen. I 2 kap 3§
anges att planering enligt PBL ska ske med hänsyn till bland annat kulturvärden. Om en väsentlig
egenskap går förlorad eller om områdets särart eller karaktär väsentligt ändras sker en förvanskning.
För att undvika en förvanskning måste därför bärande karaktärsdrag, egenskaper och särarter
identifieras och pekas ut. Som ett allmänintresse är kulturmiljöperspektivet en central och ibland
avgörande aspekt för lämpligheten i att bebygga ett markområde. Särskild hänsyn ska alltid tas till
kulturvärdena på platsen. Centralt i den kommunala planeringen är begreppet Särskilt värdefull, som
kan gälla enskilda byggnader, bebyggelseområden och allmänna platser. Råd för definition av särskilt
värdefull/byggnad/bebyggelse finns angivet Boverkets föreskrifter och råd (BFS 2016:6).
Planförslagets konsekvenser
Föreslagen planeringsinriktning för hantering av kulturmiljöer i Sigtuna kommun visar en ambition att
tillvarata och bevara kulturhistoriska värden. Den visar också en vilja att kunna exploatera även inom
känsliga miljöer. Detta behöver inte innebära negativa konsekvenser, men kräver fördjupande
planeringsunderlag för att säkerställa att värden inte förvanskas.
Gällande Kulturminnesvårdsprogrammet är från år 1985. Planförslaget bör tydligare ange att
programmet både behöver revideras i existerande delar, och kompletteras så att det också omfattar
modernare bebyggelsestrukturer. Det har byggts mycket i hela Sigtuna kommun de senaste 35 åren,
varför det inte går att anta att de miljöer som pekas ut som värdefulla fortsatt har samma värden idag.
Materialet rån 1985 är format utifrån Byggnadsstadgan, en inaktuell lagstiftning, vilket gör att
materialet inte kopplar till Plan- och bygglagen. Det finns därtill idag en delvis ny syn på kulturmiljö
och hur dess värden kan och ska hanteras. Att inte ha ett uppdaterat planeringsunderlag innebär
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sämre förutsättningar för kommunens möjlighet att värna och bevara kulturhistoriska värden enligt
idag aktuell lagstiftning. Det innebär också sämre förutsägbarhet och transparens för planering och
exploatering.
Markanvändningskartan visar tydligt att någon omfattande bebyggelseutveckling i nordöstra delen av
kommunen inte ska tillåtas. Där återfinns stora områden med höga kulturhistoriska värden.
Väster om Märsta föreslås nyetablering av bostadsområde i ett värdefullt jordbrukslandskap vid
Eneby-Näsby utpekat i kulturmiljöprogrammet. Vidare föreslås en utvidgning av bostadsområde vid
Granby i väster som delvis överlappar med utpekat värdefullt område, samt fortsatt bostadsutbyggnad
vid Steninge och Venngarn. Om odlingsmark tillhörande en agrar miljö byggs bort så sänks
läsbarheten av den agrara helhetsmiljön och dess kulturhistoriska värde riskerar att minska. Att bygga
på åkermark innebär även risk för visuell påverkan i ett större landskapsrum. Dessa områden är
utpekade även i nollalternativet (ÖP 2014).
Planförslaget undantar dock området mitt emot Eneby på andra sidan väg 263 (Sundveda) från ny
bebyggelse. Området ingår i både Kulturhistorisk värdefull närmiljö och område Höga värden för
friluftslivet samt är delvis jordbruksmark.
Det finns idag finns fem riksintresseområden för kulturmiljövården inom kommunen. För Sigtuna stad
finns ett Bevarande- och utvecklingsprogram från år 2019 som kommunen anger ska vara vägledande
för utvecklingen inom riksintresset Sigtuna stad. Utvecklingen bedöms därför inte innebär inte negativa
konsekvenser för kulturhistoriska värden.
Kommunen skriver angående riksintresset AB 70 Skepptuna – Närtuna - Gottröra att dess värden inte
kommer att påverkas av föreslagen utveckling då befintlig markanvändning fortsätter och utvecklas.
Vidare anger kommunen att riksintresset AB 66 Haga-Venngarn inte kommer att påverkas tack vare
att höga krav ska ställas på anpassning till kulturmiljön varför kommunen bedömer att riksintresset inte
påverkas. Exploateringen kan innebära att delar av herrgårdslandskapets åkermark bebyggs, det
skulle innebära negativ påverkan på kulturmiljön.
Gällande riksintresset AB 71 Skålhamravägen så ifrågasätter kommunen riksintressets geografiska
utbredning. I markanvändningskartan visas tänkta nybyggnadsområden inom och intill nämnda
riksintresse i dess nordöstra del, intill Rosersbergs tätort och Slottsvägen. I området finns ett
betydande antal fornlämningar. Föreslagen markanvändning riskerar därför att innebära negativ
påverkan på kulturhistoriska värden i området då åkermark kan komma att byggas igen och
fornlämningar hotas. Kommunens ambition att återskapa möjligheten att korsa järnvägen via
slottsvägen innebär positiv påverkan för kulturmiljön. Utbyggnaden fanns med i ÖP 2014, och ÖP
2022 innebär inga ytterligare negativa konsekvenser.
Översiktsplanen ger i dagsläget i delar inte tillräcklig vägledning för hur kommunen avser tillgodose
redovisade kulturhistoriska värden. Planförslaget innebär att en stor del av kommunens
kulturhistoriska värden bevaras vilket är positivt för kulturmiljön, men innebär även
bebyggelseutveckling i känsliga områden och inom riksintresse för kulturmiljövården vilket innebär
negativ påverkan.
Planförslaget innebär dock färre intrång i känsliga områden än nollalternativet (ÖP 2014). Förutom att
ett antal tidigare utpekade förändrings- och utvecklingsområden som Charlottenborg och OdensalaHova strukits så har de som finns kvar som servicenoder, tex Venngarn nu mer detaljerad beskrivning
gällande kulturmiljöhänsyn och möjligheter till förstärkning/utveckling av värdena. För dalgången
mellan Hova och Odensala har fördjupade och särskilda riktlinjer tagits fram och använts som
underlag för ställningstagen.

Rekommendationer och åtgärdsförslag
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Ett uppdaterat och kommuntäckande kulturmiljöprogram som kopplar mot aktuell lagstiftning
behöver tas fram för att kartlägga vilka kulturhistoriska värden som finns i kommunen för att
kommunen i sin planering ska ha förutsättningar att värna dessa värden. Detta är en
nödvändighet om planens ambitioner för kulturmiljön ska kunna uppnås.
För att säkerställa att exploatering inte planeras på ett sätt som påverkar riksintresseområden
negativt bör fördjupningar i översiktsplanen för respektive utvecklingsområde som berör
utpekade kulturhistoriska värden tas fram.

5.3 VATTEN
5.3.1

Sjöar och vattendrag

Nuläge och förutsättningar
Planområdet innefattar helt eller delvis totalt fem sjöar och åtta vattendrag. MKN ska uppnås för
samtliga ytvattenförekomster i distriktet. Av alla sjöar och vattendrag som är vattenförekomst, är det
bara Vidboån som uppnår god ekologisk status. Alla andra har måttlig, otillfredsställande eller dålig
status. Inga av dem når god kemisk status. De mindre sjöarna och vattendragen, till exempel
Odensalabäcken, Rosersbergsbäcken, Halmsjön, är klassade som övriga vatten. För dem gäller
också att deras status inte får försämras om detta innebär att MKN för angränsande vattenförekomster
inte kan följas. Utsläppen från enskilda avlopp i kommunen är en bidragande orsak till övergödning av
sjöar och vattendrag. Avloppsvatten kan även förorena grundvatten och mark.
Kommunens VA-plan anvisar åtgärder och prioriteringar för att den negativa miljöpåverkan från
enskilda VA-anläggningar i kommunen ska minska över tid.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljökvalitetsnormer (MKN) för landets vattenförekomster är juridiskt bindande (5 kap. MB) och anger
den kvalitet som en vattenförekomst ska ha till ett visst år.
Tillstånd till ett projekt eller en verksamhet eller godkännande av detaljplan får inte ges om åtgärden,
verksamheten eller planen riskerar att orsaka en försämring av status eller äventyrar möjligheten att
en miljökvalitetsnorm uppfylls. Vattenförekomsterna omfattas även av ett icke-försämringskrav, vilket
innebär att mänskliga verksamheter inte får försämra statusen för en förekomst. I och med en
vägledande dom från EU-domstolen ska icke-försämringskravet gälla på kvalitetsfaktornivå. För
kvalitetsfaktorer som redan befinner sig i sämsta statusklass innebär all ytterligare belastning
försämring av status oberoende om den sammanlagda bedömningen inte riskerar att försämras.
Enligt vattendirektivet ska medlemsstaterna även skydda, förbättra och återställa alla
ytvattenförekomster. Mot bakgrund av denna skrivelse, och 2 kap. 2 och 3 § miljöbalken, finns det
även en skyldighet att bidra till en förbättring av recipientens status (förbättringskravet).
Vid alla planer eller projekt ska det redovisas om möjligheten att uppnå MKN äventyras eller om det
finns risk för statusförsämring.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget har som utgångspunkt att en förutsättning för god hantering av vattenförekomster bygger
på regional samverkan. Flera av kommunens vattendrag löper genom angränsande kommuner.
Kommunen samarbetar kring vattenfrågor med andra kommuner ibland annat Käppalaförbundet,
Mälarens vattenvårdsförbund och Oxunda vattensamverkan. Sigtuna samverkar även med Knivsta
kommun för att uppnå minskat näringsläckage till Garnsviken genom att anlägga en
överföringsledning för spillvatten från Knivsta tätort till utbyggda system i Märsta. Genom att Knivsta
kommun ansluts till Käppala reningsverk på Lidingö minskar näringsläckaget till Mälaren via
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Garnsviken. Kommunen har även startat ett arbete med ett lokalt åtgärdsprogram med syfte att
minska näringsämnen till Garnsviken och Lövstaån, vilket om det genomförs ytterligare kan bidra till
att vattenkvaliteten i Mälaren förbättras.
Ny bebyggelse och hårdgöring av grönytor medför ett ökat läckage av näringsämnen och föroreningar
vilket riskerar försämra vattenkvaliteten i kommunens vattenförekomster. Dessa negativa
konsekvenser kan minskas genom åtgärder och krav i efterföljande planering, t.ex. vad gäller
hanteringen av dagvatten.
Våtmarker är viktiga för vattenrening. Av planförslagets utvecklings- och planeringsinriktningarna för
klimatanpassning och vatten framgår att fördröjningsdammar, översvämningsytor och våtmarker ska
skapas i befintlig stadsmiljö, att våtmarker ska värnas, samt att naturgivna förutsättningar ska råda.
Planen pekar ut att låglänta delar av Eneby-Sundveda, Måby och Svensboda bör reserveras för
hantering av dagvatten och ökade mängder vatten i ett förändrat klimat. Detta bör sammantaget
resultera i att arbetet för att förbättra statusen för kommunens vattenförekomster stärks.
Mot bakgrund av fortsatt mellankommunal och regional samverkan, kombinerat med att gällande
dagvattenpolicy och strategier följs bedöms planförslaget sammantaget kunna leda till små positiva
konsekvenser för sjöar och vattendrag.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Det finns bra målformuleringar och övergripande ambitioner i avsnitten om grönstruktur och
blåstruktur. Tydliggör hur dessa ska tillämpas i respektive bebyggelseområde.
 Tydliggöra/renodla vilka policys/strategier för vatten som gäller och hur de förhåller sig till
varandra. Planförslaget hänvisar till ett flertal olika dokument (Oxundaåns dagvattenpolicy,
kommunens vattenplan, dagvattenpolicy, dagvattenplan, VA-plan).

5.3.2

Grundvatten och hydrogeologi

Nuläge och förutsättningar
Inom Sigtuna finns tio grundvattenförekomster, däribland den stora grundvattenförekomsten
Stockholmsåsen som sträcker sig i nord-sydlig riktning genom hela kommunen. Stockholmsåsen är en
regionalt prioriterad reservvattentäkt då den är av god kvalitet och har stor kapacitet. I
Stockholmsåsen finns Norrvattens reservvattenverk som är utpekat som riksintresse för grundvatten.
Två grundvattenförekomster: Stockholmsåsen – Arlanda samt Källbrunn, har dålig kemisk status på
grund av miljögifter. Utmaningar för grundvatten, särskilt i Norra Stockholmsåsen, är föroreningar från
källor såsom vägnät, järnväg och dagvatten. Mälaren utgör råvattentäkt för Görvälns vattenverk där
Norrvatten producerar dricksvatten för norra Storstockholm. Norrvatten ansvarar även för fyra
reservvattentäkter, varav en ligger i Sigtuna kommun (Märstaverket).
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Se avsnitt 5.3.1 ovan.
Planförslagets konsekvenser
Sigtuna ingår i det kommunala förbundet Norrvatten (dricksvatten) och Stockholmsåsens
grundvattenråd, ett samarbete i syfte att skydda grundvattnet i norra Stockholmsåsen.
Stockholmsåsen som innefattas av riksintresset omfattar i huvudsak områden i där pågående
markanvändning ska fortgå, med undantag från ett mindre markområde vid Rosersbergs station samt
nya utbyggnadsområden mellan E4:an och Norrsundavägen från Trafikplats Rosersberg och norrut.
Kommunen inväntar skyddsföreskrifter från ansvarig myndighet.
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Sammantaget bedöms planförslaget innebära varken positiva eller negativa konsekvenser på
grundvatten.
Rekommendationer och förbättringsförslag


Inga

5.4 KLIMATPÅVERKAN
Nuläge och förutsättningar
Sigtuna kommun har en låg och sjunkande andel som reser med kollektivtrafik, bland de lägsta i
regionen. Kommunens gång- och cykelvägnät är väl utbyggt. Kommunens cykelplan från 2014 ska
uppdateras och utgöra grund för utvecklingen av kommunens cykelvägar. En mycket stor andel av
vägtrafiken i kommunen utgörs av genomfartstrafik (E4) samt trafik till och från Arlanda. Kommunens
möjligheter att genom egna åtgärder påverka utsläppen från denna trafik är mycket små. Detsamma
gäller Arlandas framtida utveckling.
Brista kraftvärmeverk eldas med biobränsle och avfallsbränsle. Det försörjer Sigtuna och Upplands
Väsby kommuner med fjärrvärme och el. I Sigtuna kommuns eget fastighetsinnehav är produktionen
av förnybar energi en viktig del i energiförsörjningen. Det finns en kapacitetsbrist i det landsomfattande
stamnätet för el.
Airport City Stockholm fått i uppdrag att ta fram en gemensam trafikanalys för den regionala
stadskärnan Arlanda-Märsta. Analysen ska visa trafikflöden och trafikmängder år 2030, 2040 och
2060 utifrån markanvändningen år 2020. Resultatet av trafikanalysen arbetas in i översiktsplanen
senast under granskningsskedet.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Klimatlagen trädde i kraft i svensk lag 1 januari 2018. Den binder regeringen vid att föra en politik för
att Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045 ska vara noll. De svenska målen är satta
mot bakgrund av de mål som EU satt till 2030. Unionens samlade utsläpp ska minska med 40 procent
till detta år jämfört med 1990.
Sverige har satt etappmål för de delar av utsläppen som inte omfattas av utsläppshandeln. Utsläppen
från inrikes transporter, förutom inrikesflyg, ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört
med 2010.
Planförslagets konsekvenser
Enligt planförslaget ska Sigtuna minska sin klimatpåverkan främst genom att koncentrera
bostadsutvecklingen till lägen med god kollektivtrafikförsörjning, befintlig fysisk infrastruktur samt
offentlig och kommersiell service. Förutsättningarna för att använda ny teknik och miljövänliga fordon
ska främjas i planeringen. Utbyggnadsområdena ligger, förutom Granby, i områden med goda
kollektivtrafikförbindelser. Detta är en förbättring jämfört med nollalternativet (ÖP 2014)
Trafiksystemet i Sigtuna kommun ska utvecklas i en riktning som begränsar miljö- och klimatpåverkan
samtidigt som människors valfrihet och rörelsefrihet underlättas. Kommunen ska skapa förutsättningar
för hållbara resvanor i vardagslivet och möjliggöra för fler att resa kollektivt. Nya bebyggelseområden
ska lokaliseras där det redan finns god tillgång till kollektivtrafik, service och befintlig infrastruktur vilket
kan öka andelen resor som görs med gång, cykel eller kollektivtrafik. Flera åtgärder för att stärka
kollektivtrafiken pekas ut i planen, exempelvis att omvandla Märsta station till en modern bytespunkt,
anlägga nya stationer längs Arlandabanan och förbättra bussförbindelser mellan grannkommunerna.
Detta kan sammantaget bidra positivt till Sigtuna invånarnas möjligheter att minska utsläpp relaterade
till transporter.
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Bilen ska enligt planförslaget fortsatt vara ett viktigt komplement och stor vikt läggs vid att
framkomligheten i vägnätet ska öka genom exempelvis breddning av E4an och
framkomlighetsåtgärder längst väg 263. Latent efterfrågan på vägar leder dock ofta till att en ökad
framkomlighet i vägnätet resulterar i ökad biltrafik när ny vägkapacitet byggs.
Planen nämner att kommunen ska verka för en minskad energianvändning (ökad användning av till
exempel solceller och bergvärme) genom energi- och klimatrådgivning. Riktlinjer för anslutning av ny
bebyggelse till fjärrvärme (en fossilfri uppvärmningsform) saknas.
Kommunen ska enligt planförslaget främja ny teknik, miljövänliga fordon och verka för utbyggda
system för icke-fossila fordonsbränslen, och i planeringen möjliggöra för laddstolpar och
parkeringsplatser i nytillkomna områden och vid stora trafikalstrande målpunkter såsom
pendlarparkeringar och centrumanläggningar. Att elnätet idag och i framtiden kan förväntas sakna
kapacitet nämns som en utmaning som behöver hanteras i tidigt skede och i samverkan med
elnätsägare.
Planförslaget har mer utvecklade och systematiskt integrerade inriktningar för förtätad bebyggelse i
kollektivtrafiknära lägen och insatser för ökad hållbarhet i transportsystemet än den gällande
översiktsplanen. På detta sätt innebär ÖP2022 positiva konsekvenser jämfört med tidigare plan.
Samtidigt speglar texten och anslaget inte till fullo frågans dignitet och den omställning i samhällets
alla system som måste till om nationella och internationella mål ska nås.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Tydliggör i ett samlat avsnitt hur klimatpåverkan från kommunens geografiska område ser ut
idag, och vad av detta som kommunen anser sig ha rådighet över i planeringen. Även om
konkreta åtgärder vidtas av andra aktörer och i andra processer så motiverar behovet av en
omfattande samhällsomställning, tillsammans med ÖP:s långsiktiga karaktär att frågan lyfts
fram ytterligare.
 Ange anslutning till det fjärrvärmenätet som förstahandsalternativ för all ny samlad
bebyggelse. Uppvärmning med el ska så långt möjligt undvikas när fjärrvärme finns som
alternativ.
 Överväg konkreta ställningstagande kring hur klimatpåverkan i bygg och anläggning kan
minska genom att i markanvisning och -försäljning ställa krav på energieffektivitet samt ett
ökat inslag av återbruk och återvinning. Uppmärksamma möjligheten att på detta sätt stödja
innovation och näringslivsutveckling.

5.5 MARK OCH FÖRORENADE OMRÅDEN
Nuläge och förutsättningar
I Sigtuna kommun fanns 2020 cirka 290 registrerade markområden med misstänkt föroreningsskada.
En stor del av dessa utgörs av gamla avfallsdeponier men även träimpregneringsanläggningar,
bilskrotsanläggningar, verksamheter i Rosersberg, förbränningsanläggningar och bensinstationer.
Andra förekommande föroreningar är PCB och PFAS. Det senare är ett samlingsnamn för flera
föroreningar, varav några är mycket skadliga för hälsan och naturen. PFAS härrör ofta från
användning av brandsläckningsmedel med mera. I Sigtuna finns naturligt förekommande höga
aresenikvärden i mark och jord, framförallt i kommunens östra delar. Vid exploatering och bearbetning
av mark i dessa områden finns allvarlig risk att arsenik läcker ut i grund- och ytvatten.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer

32 | 10307712 • Hållbarhetsbedömning Sigtuna kommun ÖP

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för markföroreningar för två typer av markanvändning; Känslig markanvändning och Mindre känslig markanvändning vilket används inom
planering.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget belyser riskerna med att föroreningar kan läcka ut i samband med exploatering och
bearbetning av mark i områden med föroreningar (till följd av verksamheter eller att det finns naturligt
förekommande gifter i mark) vilket kan innebära stora negativa konsekvenser för miljön och
människors hälsa. Det ses som en viktig fråga att hantera tidigt i planeringen och nödvändiga åtgärder
ska vidtas för att undanröja risker för människa och miljö. Där det finns risk för att arsenik kan förorena
mark och vatten i samband med exploatering ska en plan för schakt och lakvatten tas fram som
säkerställer att föroreningar inte släpps ut till vattenförekomster och grundvatten.
Inga nya deponier, berg- eller grustäkter ska etableras i kommunen. Kommunens grundläggande
princip är att i första hand lokalisera bebyggelseutveckling, verksamheter och infrastruktur till för
ändamålet lämpliga platser.
Det finns tydliga inriktningar för hur planering ska ske i områden med sulfidmalm eller arsenik för att
minska risken för spridning av föroreningar.
Om planeringsinriktningarna följs bedöms planförslaget sammantaget innebära varken positiva eller
negativa konsekvenser för mark och föroreningar. Risken för spridning av arsenik i miljön behöver
fortsatt uppmärksammas.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Gör ett tydligare ställningstagande kring att exploatering/markförändringar inte ska
genomföras om det finns risk för att arsenik förorenar grund/yt-vatten eller på annat sätt
riskerar att innebära skada på miljön eller människor hälsa (dvs. mer än att utredning ska ske
och att åtgärder för att minska risken ska beskrivas.)
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6 SOCIALA KONSEKVENSER
6.1 BEFOLKNING OCH HÄLSA
Den fysiska miljön påverkar i första hand hälsa och välbefinnande genom den negativa påverkan som
buller och dålig luftkvalitet bidrar med. Vägtrafik, verksamhetsbuller och -utsläpp samt bebyggelsens
utformning påverkar hur befolkningsgrupper och enskilda invånare påverkas. Analysen nedan
beskriver planförslagets konsekvenser i termer av påverkan på luftkvalitet och buller.

6.1.1

Luftkvalitet

Nuläge och förutsättningar
Luftkvaliteten är i kommunen i huvudsak god. Såväl miljömål som miljökvalitetsnormer för partiklar och
kväveoxider underskrids i hela kommunen. Förhöjda nivåer av luftföroreningar finns framförallt kring
de större vägarna, E4an, väg 263 och 273 samt Arlanda.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljökvalitetsnormer, MKN, för luft är antingen så kallade gränsvärdesnormer för föroreningsnivåer i
utomhusluft som inte får överskridas, eller så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. De
flesta miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet är gränsvärden som ska följas och som inte får
överskridas. Detta gäller till exempel partiklar och kväveoxider. I gatumiljö ska normen vara uppfylld
vid trottoarerna.
Planförslagets konsekvenser
Luftkvaliteten i Sigtuna är idag god och inga risker för människors hälsa kopplad till dålig luft finns.
Planförslaget saknar dock ställningstaganden om att luftkvaliteten fortsatt ska vara god och att frågan
ska prioriteras i planeringen. Planförslaget har inriktningar för ökad framkomlighet i vägnätet vilket kan
öka luftföroreningshalter lokalt om det leder till en ökad biltrafik.
Planförslagets markanvändning bedöms i sig inte påverka luftkvaliteten negativt, men fler fordon och
ökade hastigheter kan försvåra möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för luft, både i ny och
befintlig bebyggelse. Bebyggelse planeras i Eneby intill väg 263. Planering av ny bebyggelse i
områden som nu och i framtiden ofta drabbas av dålig luft bör undvikas, eller göras med sådan
omsorg så att hälsan hos de som bor och vistas i området inte äventyras. Såväl luft- som
bullerförhållanden behöver därför vara styrande för var och hur ny bebyggelse lokaliseras och
utformas.
Planförslaget bedöms varken innebära negativa eller positiva konsekvenser för luftkvaliteten. Risk
finns dock att MKN i framtiden inte uppnås.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Översiktsplanen kan tydligare lyfta fram att ökad framkomlighet för vägtrafik i princip kan stå i
konflikt med möjligheterna att säkerställa en god luftmiljö. Miljökvalitetsnormer definierar tak
för att undvika en oacceptabel nivå av luftföroreningar, men planeringen bör ha högre
ambitioner, speciellt med tanke på barn och andra känsliga grupper.

6.1.2

Buller

Nuläge och förutsättningar
Omgivningsbuller är den störning i miljön som berör flest människor i Sverige. Vägtrafik är en av de
vanligaste orsakerna till bullerstörningar. Buller påverkar människans hälsa och välbefinnande och kan
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både orsaka sömnstörningar och öka risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Att skapa
boende- och vistelsemiljöer med bra ljudmiljö är därför en viktig del i samhällsplaneringen.
Inom planområdet finns flera större bullerstörda områden, i första hand inom Arlandas influensområde
samt längs järnvägen och de större vägarna, E4:an, väg 263 och 273. Kommunens södra delar är
även påverkat av skottbuller från Rosersbergs övningsfält.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Enligt rådande förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) bör buller från spårtrafik
och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden. För bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter är riktvärdet för
ekvivalentnivån vid fasad istället 65 dBA. Reglerna tillämpas vid ny bebyggelse, nya detaljplaner och
bygglov. För äldre och befintlig bebyggelse kan andra riktvärden gälla utifrån de regler som gällde vid
tidpunkten för byggande.
Trafikbullerförordningen reglerar även flygbuller. Buller från flygtrafik bör inte överskrida 55 dB(A) FBN
(Flygbullernivå) samt 70 dB(A) maximal ljudnivå (LAmax) utomhus vid bostadsbyggnader (permanentoch fritidsbostäder).Naturvårdsverket anser i sin vägledning för buller från flygtrafik och flygplatser att
Trafikbullerförordningens riktvärden bör tillämpas även vid vård- och undervisningslokaler.
Naturvårdsverket pekar i sin vägledning också ut riktvärden avseende buller från flygtrafik i
rekreations- och friluftsområden. Med frilufts- och rekreationsområde avser Naturvårdsverket de
områden som utpekas för det rörliga friluftslivet i kommunens översiktsplan och andra områden som
används mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör
en särskild kvalitet. Rekreations- och friluftsområden bör bullernivån från flygtrafik inte överskrida 40
dB(A) FNB.
Planförslagets konsekvenser
Planen belyser att bullersituationen i kommunen är komplex och att större delen av kommunens yta är
påverkad av buller, framförallt flygbuller från Arlanda, men även buller från väg, järnväg och militär
verksamhet.
Både den regionala och den kommunala planeringen är av flera skäl inriktade på att bygga tätt i
kollektivtrafiknära lägen. Dessa miljöer har ofta höga bullernivåer. Ny bebyggelse invid Märsta och
Rosersbergs station kan komma att påverkas av buller från järnvägen. Utvecklingsområdet i Märsta
påverkas även av buller från väg 263, liksom utbyggnadsområdet vid Eneby. Byggande för god
ljudmiljö ställer särskilda krav i programarbete och detaljplanering, både vad gäller byggnaders
placering, utformning och tekniska standard. Speciellt utomhusmiljön bör uppmärksammas, eftersom
det idag saknas riktvärden för buller i parker, på gångvägar eller på lekplatser.
Planförslagets inriktning är att öka framkomligheten i vägnätet vilket riskerar leda till en ökning av
antalet bilar vilket i sin tur leder till ökat buller. Kommunen ska verka för innovativa tekniker och
miljövänliga fordon. En elektrifiering av fordonsflottan minskar trafikbullret vid låga hastigheter.
Problemet kvarstår dock vid hastigheter från ca 50 km/h och uppåt då bullret från däck och vägbana
får betydelse.
Inga nya utvecklingsområden planeras inom den så kallade lågfartsblomman, där det är olämpligt att
bygga nya bostäder. Det pågår just nu en översyn av riksintresset och influensområdet för flygbuller
kan komma att justeras. Detta skulle enligt planförslaget innebära att bostadsutveckling även kan ske
väster om Rosersbergs station och öster om Märsta station, vilket kommunen också planerar för.
Sammantaget bedöms planförslagets inriktning på tätare bebyggelse och ökad framkomlighet för
vägtrafiken lokalt kunna öka risken för bullerstörning och där medföra måttliga negativa konsekvenser
för människors hälsa.
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Merparten av den tillkommande bostadsbebyggelsen i Rosersberg ligger i direkt anslutning till gränsen
för områden i vilka den tidigare riksintressepreciseringen inte tillät störningskänslig bebyggelse.
Detsamma gäller marken öster om Märsta station. Den nya riksintressepreciseringen möjliggör
bebyggelse enligt planförslaget, men annan lagstiftnings krav kvarstår vad gäller god ljudmiljö i
boendemiljöer. Riksintressets gränser garanterar i sig inte en gynnsam ljudmiljö. Risken för att
flygbuller tillsammans med väg- järnvägs- och verksamhetsbuller kan orsaka störningar som påverkar
hälsan i tillkommande (och delvis existerande) bebyggelse måste därför fortsatt bevakas, samt tillåtas
påverka planeringen.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Tydliggör att bullerproblematik kan komma att påverka utvecklingen av flera utpekade
utvecklingsområden och att tydliga krav på god och hälsosam ljudmiljö måste tillåtas påverka
efterföljande planering. Att rådande bullerförordning ska eftersträvas är inte tillräckligt.


Mot bakgrund av hur stora delar av kommunens bebyggda delar som påverkas av buller så
bör tystare områden ges extra uppmärksamhet. Planen bör uppmärksamma att områden som
har god ljudmiljö och höga rekreationsvärden är en ändlig resurs och att dessa intressen
behöver väga tungt i avvägningar i kommande planering av enskilda områden, så att buller
från t.ex. ny genomfartstrafik inte försämrar en i övrigt god miljö.

6.2 FUNGERANDE VARDAGSLIV OCH LEVANDE SAMHÄLLEN
I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som skapar goda
förutsättningar för ett fungerande vardagsliv och levande samhällen. Aspekter som inkluderas är bland
annat tillgång till viktiga målpunkter i vardagen, kommunal service och tillgång till kollektivtrafik.
Nuläge och förutsättningar
Sigtuna kommun har under många år haft en stor inflyttning av nya invånare. Planen lyfter att
befolkningsökningen medför ett ökat behov av skolor och förskolor och att brister i kollektivtrafik och
vägsinfrastruktur begränsar möjligheterna till bebyggelseutveckling. Vidare lyfter planen en ambition
om att bostadsutvecklingen ska fokuseras till de befintliga tätorterna samt till stråket mellan Sigtuna
och Märsta. På landsbygden ska bostadsutveckling i huvudsak koncentreras till ett antal servicenoder.
Genom att koncentrera bebyggelseutvecklingen till områden som är välförsörjda med kollektivtrafik
ska förutsättningar skapas för ett vardagsliv där kollektivtrafik samt gång och cykel kan utgöra grunden
i resandet. Täthet och funktionsblandning skapar korta avstånd som gör det enklare att gå och cykla.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Fungerande vardagsliv och levande samhällen inkluderas bland annat
aspekter som målpunkter i vardagen som skolor, förskolor och grönområden i förhållande till hållbara
resealternativ och bostäder, både sett det till befintliga beståndet men även i förhållande till vad som
planeras och vilka utmaningar som översiktsplanen lyfter i nulägesbeskrivningen. Mer konkret
analyseras planförslaget utifrån om till exempel Boverkets rekommendationer för tillgänglighet till
bostadsnära natur efterföljs och inkluderas, Boverkets riktlinjer i Planera för rörelse! och Friyta för lek
och utevistelse för förskolor och skolor följs, samt hur väl förslaget förväntas bidra till PBL 1 kap 1 §
och 2 kap. 3 § p 2. Även Folkhälsomål med fokus på mål 5 samt globala målen med fokus på mål 2,
4, 5, 10 och 11 inkluderas i bedömningen.
Planförslaget hållbarhetsmål som är relevanta är Trygga, integrerade och väl gestaltade livsmiljöer,
Samhällen utformade för ett gott liv med god hälsa samt Hållbart vardagsliv och levande samhällen.
Planförslagets konsekvenser
Jämfört med nollatlernativet har kapitlet Mötesplatser inkluderats i planförslaget vilket skapar ökade
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möjligheter för en utveckling som bidrar till ett fungerande vardagsliv och levande samhällen jämfört
med nollalternativet. Planförslaget lyfter en rad planeringsinriktningar som inkluderar aspekter som
trygghet, identitet, stolthet, upplevelse och orienterbarhet. De ger goda förutsättningar för en
utveckling som förbättrar möjligheterna till ett fungerande vardagsliv och levande samhällen. En
ambition som lyfts är behovet att öka andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel och skapa
förutsättningar för hållbara resvanor i vardagslivet. Detta ska uppnås genom att koncentrera
bostadsutvecklingen till lägen med god kollektivtrafikförsörjning, befintlig fysisk infrastruktur samt
offentlig och kommunal service vilket ger bra stöttning för kommande planering. Planen redovisar
områden med 400 meter till 15 minuter busstrafik samt 1200 meter till spårstation vilket bidrar till ökad
tydlighet jämfört med nollalternativet. En stor del av utbyggnadsområdena är dock lokaliserade utanför
dessa områden. Ett medskick för kommande planering gällande hur de planerade
utvecklingsområdena kan kopplas genom gena och trygga gång- och cykelvägar till viktiga målpunkter
och över större barriärer kan bidra till att förtydliga hur planens ambition kan uppnås. Detta kan med
fördel ha samma tydlighet som planerade infrastruktursatsningar i översiktsplanen eller i fortsatt
planeringsarbete för att ge utvecklingen av gång- och cykelvägnätet samt kollektivtrafiken samma
tydlighet och vikt.
Planförslaget lyfter vikten av tillgång till idrottsanläggningar, lekplatser och rekreativa områden nära
hemmet. Ett förtydligande av planens ambition gällande tillgång till denna typ av målpunkter skulle
bidra till att tydliggöra inriktningens genomförbarhet. Planeringen kan gynnas av underlag som
redovisar behov av komplettering inom områden som idag har låg tillgång till denna typ av målpunkter
möjliggöra att lyfta frågan till en strategisk nivå.
Planförslaget lyfter utmaningar gällande kommunens tillgång till skola och förskola, ambitioner kring att
förbättra denna tillgång lyfts i en planeringsinriktning. Det är positivt att detta inkluderas
planeringsinriktningarna, för att stötta kommande planeringsskeden skulle en underlagsanalys kunna
bidra till att tydliggöra inom vilka områden det finns en brist idag samt kopplat till utvecklingsområdena
för att tydliggöra behovet. Även ambitioner om friyta kan inkluderas i översiktsplanen då friyta för skoloch förskolegårdar är en förutsättning för att inte påverka barn och ungas hälsa negativt.
Planförslagets skrivningar gällande lokalisering av gymnasium kan lyftas som ett gott exempel på
förtydligande kring planerad lokalisering utifrån strategiska aspekter.
Planförslagets ambitioner kring tillgång till bostadsnära parker och naturområden skulle gynnas av att
tydligare kopplas till utvecklingsområdena. En skrivning gällande andel parkyta i förhållande till antal
bostäder eller bebyggd markyta samt närhet till park/natur utifrån befintliga och planerade bostäder
kan bidra till att förtydliga ambitioner och säkerställa god tillgång till bostadsnära park och natur i
kommande skeden.
Planens ambitioner gällande reservation av kollektivtrafikstråk till Arlanda verksamhetsområde
bidrar till att skapa förbättrade förutsättningar för att hållbara transporter, för att öka ambitionen
ytterligare kan vikten av att säkerställa god och gen kollektivtrafik även innan spåren utvecklas lyftas
för att bidra till hållbara resor och tillgängliggöra området. Även förtydligande gällande ambitioner kring
kollektivtrafikkoppling till det externa handelsområdet vid Norrsundavägen och väg 263 kan bidra till
att detta prioriteras då utvecklingen annars riskerar att skapa ett område som är bilberoende.
Planförslagets områdesspecifika planeringsinriktningar och ambitionerna kring utvecklingen på
landsbygden är tydligare än för utvecklingen inom tätorterna och bedöms ha bättre förutsättningar till
att stötta kommande planering. Till exempel är ambitionen att planera och verka för en gång-och
cykelväg mellan Granby och Sigtuna tätort en tydligt formulerad planeringsinriktning och skapar goda
förutsättningar för att efterföljande planeringsprocess kan verka för att uppnå ambitionen. Vidare bidrar
planförslagets ambitioner gällande säkerställande av bredbandskapacitet i hela kommunen till att
skapa förutsättningar för en utveckling som gynnar ett hållbart vardagsliv för boende på landsbygden.
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Skrivningen gällande att verka för förbättrade kommunikationer i Venngarn i form av en ökad turtäthet
i kollektivtrafiken, förbättrat hållplatsläge närmare bebyggelsen samt en gång- och cykelväg mellan
Sigtuna stad och Venngarn är tydlig och skapar goda förutsättningar för en utveckling som bidrar till ett
hållbart vardagsliv. Även skrivningarna kring tomternas placering och önskad karaktär ger god
stöttning i kommande planeringsskeden.
Sammantaget har planförslagets planeringsinriktningar gällande fungerande vardagsliv och levande
samhällen högt ställda ambitioner för att skapa en utveckling som bidrar till fungerande vardagsliv och
levande städer. Det är en klar förbättring jämfört med nollalternativet. Planförslaget hade gynnats av
att vara tydligare gällande hur planeringsinriktningarna ska uppnås inom de olika
utvecklingsområdena. Det finns behov av fördjupande analyser och utredningar vilket medför att
planförslaget bedöms ha måttligt positiva konsekvenser. Fördjupade underlagsanalyser skulle kunna
bidra till att tydliggöra styrningen av planförslaget med områdesspecifika riktlinjer utifrån platsens
specifika behov, värden och utmaningar.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
För att vässa planen ytterligare gällande perspektivet Fungerande vardagsliv och levande samhällen
rekommenderas att ett antal utredningar och underlagsanalyser tas fram vilka kan ligga till grund för
att ta fram strategiska områdesspecifika planeringsinriktningar. Se vidare avsnittet 9.3 Fortsatt arbete.

6.3 INKLUDERING OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING
I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som tar hänsyn till
olika områdens värden och identitet, om planen bidrar till att överbrygga barriärer, koppla samman
olika områden och strävar efter en sammanhållen och inkluderande kommun. Aspekter som
inkluderas är bland annat barriärer, bebyggelsestruktur och lokalisering av mötesplatser.
Nuläge och förutsättningar
Sigtuna kommun har under senare år initierat ett omfattande arbete för att möta de socioekonomiska
utmaningar som kommunen står inför. Idag finns en tydlig uppdelning mellan kommunens olika
kommundelar och bostadsområden i separata enklaver. I planeringen ligger därför ett stort fokus på
att knyta samman områden och främja inkludering, trygghet och trivsel. Ett allsidigt bostadsutbud med
olika bostadsstorlekar, upplåtelseformer, hustyper och prisnivåer skapar förutsättningar för en
mångfald av hushåll. Ett varierat utbud ökar även möjligheten att bo kvar i kommunen och den egna
kommundelen om livssituationen förändras. Andelen hyresrätter utgör en betydande del av
bostäderna i flerbostadshus i förhållande till länet och andra jämförbara kommuner. Bostadsbyggandet
under senare år har i huvudsak präglats av nybyggnation av hyresrätter vilket har lett till att obalansen
byggts på. För att uppnå en balans i bostadsbeståndet behöver nybyggnation av småhus och
bostadsrätter prioriteras.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Inkludering och social sammanhållning ingår bland annat aspekter
som; Synliggörs olika områden och olika gruppers behov, Analysera barriärer och kopplingar i
förhållande till tillkommande bebyggelse, hur knyts bebyggelsen ihop, möts olika områden, skapas nya
barriärer och överbryggas befintliga? Hur ser tillgången till olika typer av bostäder ut i kommunen i
stort och inom olika områden? Planeras det för en variation med hänsyn till den specifika platsens
behov och utmaningar? Mer konkret bedöms planförslagets även utifrån hur väl förslaget förväntas
bidra till PBL 1 kap 1 § och 2 kap. 3 § p 2, Folkhälsomål med fokus på mål 5 samt globala målen med
fokus på mål 10 och mål 11.
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Hållbarhetsmål i planförslaget som är relevanta är Delaktighet och invånarens engagemang som
grund för samhällsutvecklingen och Trygga, integrerade och väl gestaltade livsmiljöer.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget lyfter en ambition att främja en socialt hållbar utveckling. En stor vikt ligger på att stärka
och utveckla rörelsemönster mellan olika områden och till relevanta målpunkter genom bland annat en
omsorgsfull förtätning i sammanlänkande stråk. Denna ambition skapar goda förutsättningar för en
mer socialt sammanhållen kommun. En fördjupad analys som kan lyfta planförslaget ytterligare är att
analysera hur och var det finns behov för denna typ av förtätning och mötesplatser på en strategisk
nivå inom respektive utvecklingsområde. Detta kan bidra till att förtydliga för kommande planering, likt
planförslagets exempel med pågående planering för ett nytt bostadsområde i Midgårdsdalen i Märsta.
Vidare lyfter planförslaget en obalans i tillgången till olika upplåtelseformer i kommunen.
Flerbostadshusbeståndet domineras av hyresrätter. Då bostadsbyggandet under senare år i huvudsak
präglats av nybyggnation av hyresrätter har obalansen byggts på. Planen lyfter därför en ambition att
prioritera nybyggnation av småhus och bostadsrätter för att uppnå en balans i bostadsbeståndet vilket
skapar goda förutsättningar för en utveckling som gynnar den sociala sammanhållningen. Denna
ambition lyfts dock inte i förhållande till något av utvecklingsområdena eller kopplat till behovet mellan
olika områden. Genom att förtydliga vad detta innebär för de olika utvecklingsområdena samt klargöra
inom vilka bostadsområden det finns en obalans idag kan planförslagets intentioner förtydligas.
Planförslaget föreslår en utveckling och breddning av flera vägar och spårvägar. För att minimera
risken för att dessa skapar eller förstärker barriärer mellan områden kan detta lyftas på en strategisk
nivå. Detta skulle bidra till att förtydliga hur planeringsinriktningen Lokalisera mötesplatser i strategiska
lägen och stråk för att överbrygga barriärer samt främja samspel och möten mellan människor ska
uppnås.
Märsta präglas idag av flera större barriärer mellan bebyggelseområdena och de större planerade
utvecklingsområdena är lokaliserade på olika sidor av de mer storskaliga barriärerna, som
utvecklingsområdet öster om Västra Bangatan. Detta område som planeras att utvecklas till
stadsbebyggelse kan komma att upplevas som isolerat från resterande centrumområde. För att
tydliggöra ambitioner och avsikter gällande överbryggande av barriärer och hur utvecklingen ska bidra
till en mer sammanlänkad bebyggelsestruktur kan en planeringsinriktning med fokus på att överbrygga
eventuella barriärer bidra till att lyfta frågan för kommande planering.
Utvecklingsområdet Eneby kan komma att bli en ny bebyggelseenklav med ett högt bilberoende då
området inte kopplar an till befintlig bebyggelse. Här är det därför av vikt att säkerställa goda gångoch cykelvägar samt kollektivtrafikförbindelser som kopplar an till viktiga målpunkter tidigt i
utbyggnadsfasen.
Den planerade utvecklingen av centrumbebyggelse i Rosersberg planeras i huvudsak väster om
järnvägen och planeras att bidra till ett mer varierat utbud av boendeformer sett till området i stort
vilket bidrar till att skapa en ökad tillgång till olika typer av bostäder. En utmaning kring utvecklingen av
platsen är att området kan komma att upplevas som uppdelad med spåret som skär genom
bebyggelsen. En planeringsinriktning som lyfter utmaningen och vikten av att i den fortsatta
planeringen arbeta överbryggandet var barriären kan bidra till att tydliggöra för kommande planering.
Sammantaget har planförslaget en ambition att skapa gemensamma mötesplatser mellan och knyta
samman olika områden. Planen eftersträvar en mer sammanhållen bebyggelsestruktur med bostäder
för olika grupper i samhället. Detta medför att det finns goda förutsättningar för att planen bidrar till att
utvecklas mot en mer inkluderande och socialt sammanhållen kommun då planen genomsyras av att
viljan finns. För att stärka planförslaget ytterligare kan underlagsanalyser som visar på befintliga och
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eventuellt tillkommande barriärer tas fram som behöver hanteras på strategisk nivå. Ett förtydligande
kring inom vilka områden som det finns ett behov av att komplettera med en viss typ av bostadstyp
eller upplåtelseform skulle tydliggöra planens ambitioner kring hur de behov och utmaningar som
översiktsplanen lyfter gällande uppdelningen av boendeformer i kommunen ska hanteras.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
För att vässa planen ytterligare gällande perspektivet Inkludering och social sammanhållning
rekommenderas att ett antal utredningar och underlagsanalyser tas fram vilka kan ligga till grund för
fortsatta planeringsarbetet. Se vidare avsnittet 9.3 Fortsatt arbete.

6.4 TRYGGHET OCH TRIVSEL
I det här avsnittet bedöms hur väl översiktsplanen förväntas bidra till en utveckling som skapar
tryggare samhällen och platser samt bevarar och utvecklar trivsamma miljöer. Aspekter som
inkluderas är tillgång till rekreation, trygga offentliga rum och trygga kopplingar och stråk.
Nuläge och förutsättningar
Sigtuna kommun består av flera olika delar med olika förutsättningar och värden. Sigtuna, Märsta,
Rosersberg och landsbygden – varje del av kommunen har sina egna styrkor, behov och utmaningar. I
planeringen är det därför viktigt att värna den lokala platsidentiteten. Utgångspunkten för
samhällsutvecklingen i Sigtunas kommuns nya översiktsplan är att nya tillägg ska medföra mervärden
till en plats eller till kommunen i stort. Stärkt identitet, urbana kvaliteter och ökad trygghet är några
exempel där kompletteringar leder till förbättringar av den gemensamma livsmiljön. För att skapa
levande kommundelar behöver förutsättningar finnas för folkliv och upplevelsevärden. Stråk och
platser som kan attrahera människor under många av dygnets timmar ger förutsättningar för folkliv.
Stråkens och platsernas attraktivitet avgörs av hur de ligger i förhållande till målpunkter, om de själva
utgör en målpunkt och hur de upplevs om de är trivsamma, trygga, ändamålsenliga och stimulerande.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Som grund för bedömningen av Trygghet och trivsel inkluderas bland annat aspekter som hur planen
behandlar perspektivet trygghet genom till exempel om viktiga stråk och kopplingar lyfts i förhållande
till trygghetsskapande insatser och målpunkter med till exempel fokus på barn och unga.
Samlokalisering av olika typer av målpunkter och lokalisering sett till trygga kopplingar och hur olika
grupper använder och upplever olika platser, både befintliga och de som ska skapas. Planförslagets
potential att skapa en trivsam utveckling analyseras bland annat genom tillgång till grönska och
rekreation i förhållande till utvecklingsområdena och den befintliga bebyggelsen. Bedömningen
inkluderar även Boverkets riktlinjer gällande friarealer, Boverkets rekommendationer i Planera för
rörelse! och Boverkets rekommendationer Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling.
Förslaget bedöms även utifrån Folkhälsomål med fokus på mål 5 samt globala målen med fokus på
mål 5, 10, 11 och 16.
Översiktsplanens egna mål som fångas upp inom kapitlet är målen Trygga, integrerade och väl
gestaltade livsmiljöer och Samhällen utformade för ett gott liv med god hälsa.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget lyfter och hänvisar till aspekter i den fysiska miljön som påverkar upplevelsen av trivsel
och trygghet i ett bostadskvarter. Till exempel skrivningen kring hur en omsorgsfull utformning av
bebyggelsens bottenvåning och placering av entréer vända mot det offentliga rummet skapar
förutsättningar för liv, rörelse och att människor känner sig trygga i stadsrummet. Detta är ett tillägg i
översiktsplanen jämfört med nollalternativet och bidrar till vägledning kring utformning i den fortsatta
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planeringen. För att stärka planen ytterligare kan planeringsinriktningarna kompletteras kring hur
trygghet och mötesplatser kan skapas i mer lantliga miljöer eller i glesare bebyggelsestrukturer som till
exempel 60/70-tals bebyggelse, vilket stora delar av kommunen består av vilket skulle skapa riktlinjer
som tar hänsyn till kommunens olika områden.
Ett exempel är planförslagets ambition att utveckla Sky City till flygplansstadens stadskärna vilket kan
bidra till att platsen blir mer befolkad och tryggare under fler timmar på dygnet. De specifika
förutsättningarna på platsen medför dock att det viktigt att ta hänsyn till platsens karaktär och skala.
Det är därför av extra viktigt att ge platsspecifika rekommendationer som kan bidra till att området blir
tryggt och aktiverat under olika tider på dygnet. Detta då inga bostäder antas utvecklas på platsen
vilken kan leda till att området upplevs som öde och otryggt nattetid dock kan hotell och liknande
verksamheter om de lokaliseras på strategiska platser bidra till ökad trygghet.
Vidare lyfter planförslaget ett behov av att kraftsamla och prioritera attraktivitets- och
trygghetsskapande åtgärder i kommundelen Valsta. Ambitionen att satsa på området ger en tydlig
signal till efterkommande planering och skapar goda förutsättningar för att insatser i området
prioriteras.
Planförslaget presenterar tydliga riktlinjer för utvecklingen på landsbygden som bidrar till tydlighet
kring ambitionsnivå gällande trivsamma miljöer i kommande planeringsskeden. Även skrivningen
gällande tillgång till rekreation i planeringsinriktningen för Rosersberg är tydlig kring vad som ska
tillvaratas. Att tydliggöra en ambition gällande tillgång och närhet till rekreation för alla
utvecklingsområden skulle bidra till tydlighet för kommande planering och bidra till att perspektivet
prioriteras. Detta kan till exempel göras genom att specificera ambitioner kring gångavstånd till
närmaste grönområdena av en viss storlek, här kan Boverkets rekommendationer i Bostadsnära natur
bidra till att stötta i arbetet.
Planförslagets planeringsinriktning för idrott och rekreation lyfter vikten av tillgång till rekreativa
områden nära hemmet. Att komplettera denna inriktning med en koppling till planförslagets olika
utvecklingsområden med tillhörande riktlinjer gällande avstånd och tillgång till idrott och rekreation
skulle bidra till att tydliggöra vilka områden som behöver stärkas kopplat till olika typer av målpunkter.
Här kan även riktlinjer gällande skolor och förskolors tillgång till rekreation och grönska inkluderas
samt målpunkter för barn och unga i förhållande till olika typer av bostadsområden, både befintliga och
planerade. Detta underlag kan ligga till grund för att på en strategisk nivå säkerställa tillgång till
rekreation och grönområde för boende och elever inom kommunens alla bostadsområden.
Sammantaget har planförslaget goda förutsättningar att skapa en utveckling som bidrar till en trygg
utveckling samt bevarande av rekreativa områden. Förslaget presenterar insatser i den fysiska miljön
som kan bidra till en tryggare utveckling, dessa är dock till stor del anpassade till en relativt tät
stadsbebyggelse, planförslaget skulle därför gynnas av anpassade rekommendationer och insatser för
att skapa en trygg utveckling i kommunens olika områden. Vidare skulle riktlinjer gällande avstånd till
och tillgång till rekreation och stora grönområden förtydliga planförslagets ambitioner i frågan.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
För att vässa planen ytterligare gällande perspektivet Trygghet och trivsel rekommenderas att ett antal
underlag tas fram vilka kan ligga till grund för planeringsinriktningar eller stötta i det fortsatta
planeringsarbetet Se vidare avsnittet 9.3 Fortsatt arbete.
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6.5 RISKER
Nuläge och förutsättningar
Inom kommunen är E4 och väg 263 är primära transportleder för farligt gods. Väg 263 är sekundär
transportled för sådant gods. Genom kommunen går spårburen trafik på Ostkustbanan. Omlastning av
flygbränsle från tåg till ledning görs i Brista.
Vad gäller risker kopplade till ett förändrat klimat så är det främst översvämning till följd av skyfall,
samt den långsiktigt höjda vattennivån i Mälaren som är de största utmaningarna. Lågpunkter riskerar
att översvämmas vid kraftig nederbörd.
Samma förutsättningar gäller vid höjda temperaturer. Hög andel hårdgjorda ytor och låg andel
grönstruktur ökar risken för lokala värmeöar.
En kommunal kartering av risk för ras och skred finns inte, bortsett från grundmaterial från Sveriges
Geologiska Undersökning (SGU)
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Längs transportleder finns rekommenderade säkerhetsavstånd på mellan 25 och 40 meter beroende
på vilken typ av transporter som tillåts. Ostkustbanan har ett generellt skyddsavstånd på xx meter från
spårmitt. Vid icke stadigvarande vistelse kan i vissa fall ett skyddsavstånd om 10-25 meter från
närmaste spår tillämpas.
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 5 § ska risker för människors hälsa och säkerhet beaktas i all
planering.
Planförslagets konsekvenser
Planförslaget redovisar i separata kapitel förhållningssätt och planeringsinriktningar för såväl
anpassning till ett förändrat klimat som hantering av risk och säkerhet i efterföljande planering.
Planeringsinriktningarna ger ett bra och brett stöd i kommande arbetet med att anpassa samhället till
ett förändrat klimat.
Rekommendationer och åtgärdsförslag


Inga

7 EKONOMISKA KONSEKVENSER
7.1 KOMMUNAL EKONOMI
Nuläge och förutsättningar
Kommunens årsredovisning för 2019 konstaterar att kommunens ekonomi under 2000-talet har
präglats av återkommande underskott. För perioden 2003-2017 uppgick de samlade ekonomiska
underskottet till 420 mnkr. Ett arbete med förbättrad ekonomisk styrning och omfattande
effektiviseringsarbeten har bedrivits de senaste åren. Resultatet för 2019 blev ett överskott om drygt
60 mnkr. Överskottet har skapat en buffert för oförutsedda händelser och minskat behovet av att låna
pengar till framtida investeringar.
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I årsredovisningen för 2019 bedömde kommunen själv att man delvis når ambitionen för god
ekonomisk hushållning utifrån de mål som kommunfullmäktige hade fastställt inför det året. De
utmaningar som då kvarstod bestod bl.a. i att i att stärka kommunens långsiktiga ekonomiska styrka,
främst den sjunkande soliditeten, samt att förbättra måluppfyllelsen att leverera tjänster av hög kvalitet
till låg kostnad. I samband med budgetarbetet för 2021 gjorde för 2020 prognosen att resultatet blir
7%, att självfinansieringsgraden för genomförda investeringar ökat till 86% (från ca 65% de två
föregående åren) samt engångsintäkter inte använts för att täcka underskott i driften.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
I kommunens mål och budget för 2021-2023 formuleras målet att kommunen ska ha en ansvarsfull,
stabil och långsiktig ekonomi. En förutsättning för detta är enligt samma dokument att Sigtuna
kommun har en god ekonomisk hushållning där det årliga resultatet överstiger intäkterna från skatter
och statsbidrag med minst 2 procent. Kommunens ekonomi ska vara i balans och oberoende av
engångsintäkter. Engångsintäkter i form av intäkter från försäljning av mark eller kommunala
fastigheter ska inte användas för att täcka underskott i driften.
Kommunallagen 11 kap. 1 § säger att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet.
Planförslagets konsekvenser
Själva plandokumentet är i sig inte tillräckligt för att medge en bedömning av planförslagets långsiktiga
kommunalekonomiska konsekvenser. Resonemang kring hur intäkter från exploateringsavtal och
markförsäljning kan balanseras mot kostnader för iordningställande och utveckling av allmänna platser
saknas. Befolkningstillväxt samt ändrad åldersfördelning inom befolkningen kan framöver ge upphov
till såväl ökade som minskade behov av offentliga lokaler och offentlig service. Även skatteintäkter
kommer att påverkas.
Planförslaget konstaterar att den förväntade befolkningstillväxten kräver en ökad kapacitet inom
förskola och skola. Kommunen gör stora satsningar på förskola och skola genom nybyggnation och
upprustning av lokaler och utemiljöer. Resonemang saknas om hur dessa kostnader kan påverkas av
utvecklingsinriktningar och föreslagen markanvändning. Även annan social infrastruktur (vård- och
omsorgsboenden eller bostadsutveckling för socio-ekonomiskt svaga grupper) och till exempel idrottsoch kulturanläggningar kommer att behöva tillkomma framöver, med offentliga kostnader som följd.
Investeringar i statlig infrastruktur (till exempel ombyggnad av Märsta station, ny passage vid
Slottsvägen) åtföljs inte sällan av betydande kommunala kostnader för att anpassa vägnät, teknisk
försörjning och allmän platsmark till de nya förutsättningarna. Sådana överväganden bör vara en del
av planeringen redan i översiktsplaneskedet.
Planförslagets samlade konsekvenser för den kommunala ekonomin bedöms som varken positiva
eller negativa, i första hand eftersom underlag saknas.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Komplettera planförslaget med resonemang kring samspelet mellan den kommunala
ekonomin och de långsiktiga kostnader och intäkter som utvecklingsinriktningar och
markanvändning kan ge upphov till.
 Identifiera enskilda större statliga projekt/investeringar som kommer att resultera i kostnader
för kommunal anläggning och infrastruktur och väg in sådana faktorer i ställningstaganden
kring framtida markanvändning och utveckling av infrastruktur.
 Överväg att komplettera ÖP med en utbyggnadsstrategi som länkar samman kommunens
ekonomiska och fysiska planering.
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7.2 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET
Nuläge och förutsättningar
Näringslivet i kommunen är till stor del präglat av logistikverksamhet, resande och besöksnäring. Ett
mer varierat arbetsplatsutbud och därmed ett mer differentierat näringsliv ska enligt planförslaget
eftersträvas för att erbjuda fler möjligheter till de som bor och verkar i kommunen. Detta bidrar till att
stärka kommunens tillväxt, dess motståndskraft vid förändringar och dess skattekraft.
Den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda ligger nära både Stockholm och Uppsala, vilket ger goda
förutsättningar för ett starkt specialiserat näringsliv och sysselsättning. Vidare ger flygplatsen en unik
tillgänglighet och attraktionskraft. Syftet med att peka ut attraktiva regionala stadskärnor är att avlasta
Stockholms centrum, motverka utspridd bostad- och verksamhetsbebyggelse samt att ge möjligheter
till goda infrastrukturlösningar. Enligt RUFS 2050 ska de regionala stadskärnorna präglas av ”mycket
hög andel kunskapsintensiva arbetsplatser, regionalt avancerad service och akademiska funktioner,
[samt] flerbostadshus”
I kommunens mål och budget för 2021-23 finns visionen att skapa förutsättningar för 50 000
arbetstillfällen år 2030 i den flygplatsstad som växer fram i anslutning till Arlanda. Arbete drivs bl.a.
genom det av kommunen delägda bolaget Airport City Stockholm.
Rosersbergs verksamhetsområde är ett logistikcentrum som är av stor betydelse för näringslivet och
regionens konkurrenskraft. Verksamhetsområdet är ett av de största logistikområdena i
Storstockholmsområdet och inrymmer norra Stockholms enda kombiterminal.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Regeringens mål för näringspolitiken är att ”stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag”.
Kommunens egen målsättning är att Sigtuna skall tillhöra de tio kommuner med bäst lokalt
företagsklimat i Sverige enligt Svenskt näringslivs ranking och ett NKI över 75.
Planförslagets konsekvenser
Kommunens geografiska läge ger goda möjligheter att attrahera företag och nyetableringar, i första
hand sådana verksamheter som är knutna till eller tydligt tjänar på närheten till Arlanda. Dessa
möjligheter uppmärksammas i planförslaget, och omsätts i konkreta planeringsinriktningar för arbete
och näringsliv. Av dessa är det tre inriktningar som är specifikt inriktade på näringslivets behov. Övriga
inriktningar syftar till att ta till vara den roll näringslivet kan ha i t.ex. områdesutveckling.
Efterföljande planering som bidrar till att ”skapa förutsättningar för kluster av verksamheter i
kommersiellt attraktiva lägen”, till att ”nya verksamheter … etableras inom och i anslutning till befintliga
verksamhetsområden” samt mark reserveras så att ”att mindre företag har plats att växa inom
kommunen.” kommer att gynna näringslivets utveckling och på så sätt ge positiva konsekvenser.
Kommunen har en ambition om en utveckling mot ett mer differentierat näringsliv och med en
utveckling av näringslivet såväl på flygplatsen som i de större arbetsområdena Arlandastad och
Rosersberg. Etablering av en så kallad Science Park eller filial för högre utbildning föreslås i den
regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Kommunens tanke är att ett sådant område skulle kunna kan
fungera som en ”motor för utvecklingen och bredda näringslivet mot branscher som idag är mindre
förekommande i kommunen”. Planeringen av en sådan science park bör föregås av noggranna
analyser av platsens förutsättningar och näringslivets behov, så att en realistisk målsättning kan
formuleras. Ett stort antal kommuner i regionen strävar efter att öka sin medverkan i den
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kunskapsintensiva ekonomin (genom att t.ex. attrahera vissa typer av verksamhet och högre
utbildning), och det råder stor konkurrens om såväl kompetens som kapital.
Möjligheter kopplade till varuflöden och handel behöver tillvaratas, vilket uppmärksammas i
planförslaget. Planförslaget konstaterar att e-handeln drivit på en rad nyetableringar inom transport
och distribution i logistikområden som Rosersberg och Arlandastad. Kommunens läge med såväl
järnvägs-, väg- och flygförbindelser på samma plats bör nyttjas till fullo, vilket också uppmärksammas i
planförslaget. Här kan tydliga inriktningar för efterföljande planering ge stora positiva konsekvenser för
näringslivet.
Planförslaget konstaterar att det vid sidan om de stora arbetsplatsområdena finns ett stort antal
mindre företag verksamma både i tätorterna och på landsbygden. Dessa är viktiga för att öka
diversifieringen och reducera den starka exponeringen mot enskilda branscher.
Planeringsinriktningarna lägger en grund för positiva konsekvenser för denna typ av näringsliv.
Sammantaget bedöms planförslaget ha positiva skapa förbättrade förutsättningar för näringslivets
utveckling i kommunen
Rekommendationer och åtgärdsförslag
Förslag på fortsatt utredningsarbete ges avsnitt 9.3.

7.3 HUSHÅLLENS EKONOMI
Nuläge och förutsättningar
Planen konstaterar att det i dagsläget finns tydliga sociala och ekonomiska skillnader mellan olika
bostadsområden och grupper i kommunen. Skillnaderna fördelas geografiskt: de ekonomiskt, socialt
och utbildningsmässigt resursstarka invånarna är koncentrerade till vissa bostadsområden, medan de
minst resursstarka invånarna är koncentrerade till andra. Den socioekonomiskt svagaste delen av
kommunen har knappt hälften så hög medianinkomst som den starkaste delen av kommunen.
Ohälsotalen i den socioekonomiskt svaga delen är mer än dubbelt så höga.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Kommunens mål och budget finns målsättningar för social hållbarhet (målet Hållbar
samhällsutveckling). Där betonas att kommunen ska bidra till ”… att alla ska ha förutsättningar till egen
försörjning och en god hälsa”. Samhällsutvecklingen ska enligt budgeten bidra till att minska
utanförskapet.
Statliga mål finns för den ekonomiska familjepolitiken (som ska bidra till ”en god ekonomisk
levnadsstandard för alla barnfamiljer samt minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan
hushåll med och utan barn”) och för arbetsmarknadspolitiken (där insatserna ska bidra till ”en väl
fungerande arbetsmarknad”). Arbetsmarknadens funktion mäts i första hand utifrån sysselsättning och
arbetslöshet.
Planförslagets konsekvenser
Att bedöma påverkan på hushållsekonomin för nuvarande och framtida invånare i kommunen går
förstås inte att göra bara utifrån planhandlingen. Principiella resonemang går dock att föra.
En stor utmaning framöver blir för kommunen att åstadkomma det ”balanserade utbud av bostäder för
livets alla skeden” som eftersträvas. Boendekostnader kan vara betydande för många hushåll.
Utmaningen delas av övriga kommuner i regionen, där stora grupper idag har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden. Planförslaget menar att ett allsidigt bostadsutbud med olika bostadsstorlekar,
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upplåtelseformer, hustyper och prisnivå skapar förutsättningar för en mångfald av hushåll. Hur detta
allsidiga utbud ska åstadkommas framgår inte av planen2
Generellt sett är graden av sysselsättning den enskilt viktigaste faktorn som bestämmer hushållens
ekonomiska förutsättningar i befolkningen i arbetsför ålder. Boende i kommunen har relativt hög
tillgänglighet till den lokala arbetsmarknaden. Förbättrad tillgänglighet till den regionala
arbetsmarknaden i stort (t.ex. genom ytterligare förbättringar i kollektivtrafiken) skapar goda
förutsättningar ett högre deltagande, och indirekt för en god hushållsekonomi.
Med ett väl fungerande kollektivtrafiksystem och service och handel lokaliserad med god sådan
tillgång minskar eller uteblir behovet för enskilda hushåll att äga bil. Detta kan påtagligt påverka
hushållens ekonomi positivt. Ett ökat inslag av e-handel minskar ytterligare detta behov, liksom
tillgången till bilpool och andra system för att lösa tillfälliga behov av bil.
Planens bedöms varken resultera i positiva eller negativa konsekvenser för hushållens ekonomi. Ett
stärkt lokalt näringsliv och fler arbetsplatser i kommunen ger förutsättningar för en minskad
arbetslöshet och ökade hushållsinkomster. Det är positivt
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Betona i planförslagets trafikavsnitt den roll tillgången till transporter spelar i människors
möjlighet att delta på arbetsmarknaden och få en stärkt ekonomisk situation. Socioekonomiskt svaga grupper långt från arbetsmarknaden är speciellt beroende av
kollektivtrafiksystemet.

7.4 HUSHÅLLNING MED MARK OCH RESURSER
Nuläge och förutsättningar
Kommunen präglas av stora arealer skog och jordbruksmark, såväl tät som mer utspridd bebyggelse,
stora kulturmiljövärden, och ett stort inslag av anläggningar och transportinfrastruktur av regional och
nationell betydelse.
Bedömningsgrunder, indikatorer, krav och riktlinjer
Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten ska tillämpas i planeringen. Enligt 2
kap 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.
I 3 kap. 4 § miljöbalken sägs att Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
Planförslagets konsekvenser
Utveckling på obebyggd mark föreslås öster om Märsta station, i Eneby, Hällsboskogen, västra
Sjudargården samt norr om Norrbacka. Ett verksamhetsområde föreslås etableras öster om E4:an.
Dessa områden består idag av jordbruks- eller skogsmark, samt är kulturhistoriskt intressanta eller
2

I december 2020 antogsdock Program för bostadsbyggande 2021–2025. Riktlinjerna för bostadsförsörjning
anger att bostadsutvecklingen ska ske i en för kommunen hållbar takt. Varje kommundel ska få utvecklas utifrån
sina kvaliteter, kulturella identitet och förutsättningar.
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kulturhistoriskt viktiga områden. Dessa områdena är tidigare utpekade i ÖP 2014 som förändringseller utredningsområden, är pågående uppdrag (Hällsboskogen) eller har utökats i ÖP2022
(verksamhetsområdet).
Föreslagen utökning av verksamhetsområden sker i huvudsak inom områden som både i tidigare ÖP
och i RUFS 2050 pekats ut som regionalt viktiga, och där skalfördelar och fördelar kopplade till
existerande lokaliseringen av andra verksamheter kan uppnås.
Endast ett fåtal områden med naturmark föreslås tas i anspråk för bebyggelse och planförslaget
bedöms därmed sammantaget medföra små eller inga negativa konsekvenser i termer av
hushållningen med mark och resurser. Ianspråktagandet av jordbruksmark ska prövas i dialog med
länsstyrelsen och kan resultera i negativa konsekvenser.
Kommunen delar i huvudsak de statliga myndigheternas uppfattning avseende utpekade
riksintresseområden. Planförslaget har tagit hänsyn till riksintressena och avser generellt att så långt
möjligt tillgodose och bevaka riksintressena i samband med detaljplanering, bygglovsgivning och
förhandsbesked samt vid annan tillståndsprövning. För riksintresset Skålhamravägen (AB71) anser
kommunen att en minskning av riksintresseområdet väster om Ostkustbanan är motiverad.
Rekommendationer och åtgärdsförslag
 Planförslaget bör förtydliga att alla åtgärder som riskerar att ta aktiv jordbruksmark ur
produktion måste anmälas till och samrådas med Länsstyrelsen som fattar beslut enligt 12
kap 9 § Miljöbalken.

8 ALTERNATIV
8.1 FÖRÄNDRINGAR JÄMFÖRT MED ÖP 2014
Nedan sammanfattas i korthet de viktigaste sätt som planförslaget skiljer sig från den nu gällande
översiktsplanen.
Utvecklingsinriktningarna har bearbetats så att de visar tre huvudinriktningar, istället de tidigare
åtta. Dessa ska kunna tillämpas på alla nivåer i fysisk planering, från tidiga skeden till bygglov. Jämfört
med ÖP2014 har också ett tydligt val formulerats, så att investeringarna inom bebyggelse och
infrastruktur ska skapa största möjliga samhällsnytta. Konkret har det inneburit långtgående
ställningstaganden kring val av utbyggnadsområden, fokus för planeringsinsatserna samt inringande
av de största utmaningarna kommunen har framför sig.
Huvudprincipen för hela översiktsplanearbetet har varit att gå från de tidigare beskrivande riktlinjerna
till att skapa konkreta planeringsinriktningar som ligger inom fysisk planering och vars effekt leder till
önskade förändringar.

Arbetsmarknadens och näringslivets roll och betydelse, lyfts som en väsentlig del i att skapa en
mångsidig blandstad och levande landsbygd. Är en del i huvudstrategin att bygga stationsnära och att
även verksamheter och arbetsplatser ska vara lätta att nå med kollektivtrafik. Trygghetsfrågan och
social hållbarhet är viktig också för näringslivet och näringslivet bidrar till att skapa goda
livsförhållanden. Stort fokus på den regionala stadskärnan och precisering av dess
utvecklingspotential och hur näringsliv, arbetsplatser och bostäder samverkar till en god helhet.
Arbete och näringsliv har ett eget temakapitel samt en särskild tematisk karta. Detta är nytt jämfört
gällande ÖP. Planeringsinriktningarna är en nyhet. De kopplar till både social hållbarhet, trygghet,
kollektivtrafik, levande gatumiljöer, att minska påverkan på kulturmiljövärden, förtäta inom befintliga
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verksamhetsområden med mera. De verksamhetsetableringar i östra kommunen som gällande ÖP
tillåter är nu strukna.

Kulturmiljö lyfts i flertalet kapitel och har jämfört med gällande ÖP fått en utökad egen del i de
tematiska beskrivningarna i markanvändningsdelen. Planeringsinriktningarna är mer konkreta och
undviker att upprepa sådant som ändå är lagkrav. Under andra kapitel som Geografiska områden,
Arbete och näringsliv, Mötesplatser med flera finns också konkreta och direkta planeringsinriktningar
gällande hantering av kulturmiljöer i kommunen.
Planförslaget innebär färre intrång i känsliga områden än ÖP2014.
Förutom att ett antal tidigare utpekade förändrings- och utvecklingsområden som Charlottenborg och
Odensala-Hova undantagits jämfört gällande ÖP, så har de som finns kvar som servicenoder, t.ex.
Venngarn nu mer detaljerad beskrivning gällande kulturmiljöhänsyn och möjligheter till förstärkning
och utveckling av kulturmiljövärdena. Kulturmiljö är en av grunderna för utpekandet av servicenoder
på landsbygden.
Fler underlag finns än tidigare. Bland annat har fördjupade och särskilda riktlinjer för dalgången mellan
Hova och Odensala tagits fram och använts som underlag för ställningstagen i landsbygds-avsnittet
och markanvändningskarta.
En uppdatering och komplettering av kulturmiljöprogrammet är dock av stor betydelse och saknas
ännu som underlag.

Social hållbarhet är ett nytt tema. Ett flertal nya underlag är framtagna sedan gällande ÖP och ett
eget kapitel kallat Mötesplatser finns också med ett flertal planeringsinriktningar föreslagna. De
hanterar trygghet, identitet, stolthet, upplevelse, orienterbarhet. Dessa begrepp saknas i gällande ÖP.
Fokus på det offentliga rummet är också nytt, även utifrån tanken att service ska nås biltransporter.
Även mötesplats ur demokratisk aspekt har inarbetats liksom tillgång till tidseffektiv kollektivtrafik, för
ett enklare och meningsfullt vardagsliv.
De nya planeringsinriktningarna har ambitionen att väva in den sociala hållbarheten i alla aspekter av
fysisk planering. Tankarna lyfts i samtliga tre utvecklingsinriktningar och i så spridda kapitel som från
Befolkning och Bostäder, Arbetsplatser och näringsliv, Trafik och mobilitet till Klimatanpassning. I det
sistnämnda finns en planeringsinriktning för att inte skapa värmeöar under sommaren är med utifrån
att undvika negativ påverkan för känsliga befolkningsgrupper.

Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem har fått en egen utvecklingsinriktning och Trafik och
mobilitet är eget kapitel. Huvudfokus i planförslaget bygger på gällande ÖP och att
bebyggelseutvecklingen koncentreras till goda kollektivtrafiklägen, och att inte skapa nya
transportbehov genom utveckling av bebyggelse i perifera lägen.
En hel trafikstrategi är nu inarbetad. Planförslagets texter och planeringsinriktningar har ambitionen att
ytterligare precisera och konkretisera jämfört gällande ÖP. Planeringen utgår från att resandet med
kollektivtrafik ska öka och kommunikationsstråken ska fungera för alla trafikslag och främja
framkomlighet och vara tidseffektiva. Planförslaget betonar på att ett attraktivt och klimatsmart
trafiksystem kräver en samordnad bebyggelse- och trafikplanering där kommunen samarbetar med
berörda aktörer för gemensamma mål.
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Regionala stadskärnans roll och möjligheter är utvecklad jämfört gällande ÖP. Här finns nu en egen
del inom geografiska områden där utgångspunkten är en sammanlänkad och variationsrik regional
stadskärna istället för att den som i gällande ÖP beskrivs som flera olika tätorter.
I planförslaget har en rad underlag inarbetats från olika pågående samarbeten och ställningstaganden
är nu gjorda för att visa kommunens egen samlade helhetssyn för utvecklingen av området. Ett förslag
till precisering av stadskärnans avgränsning redovisas därför också. En fördjupad översiktsplan för
Arlanda-Märsta är inarbetad i förslaget.
Den regionala stadskärnans roll som utvecklingsmotor för hela Stockholm- och Uppsalaregionen
beskrivs, dels i sitt eget avsnitt men också inom också inom andra temakapitel som exempelvis
Arbetsplatser och näringsliv. För området finns ett antal planeringsinriktningar på olika teman, såväl
kollektivtrafik, stadsstruktur och social hållbarhet som grönstruktur, arbetsplatser och innovation och
synergieffekter tas upp.

Levande landsbygd är en stor del i utvecklingsinriktningarna och i markanvändningsavsnitten. Det
nya begreppet servicenoder introduceras, definition enligt ÖP2022. De areella näringarnas betydelse
och potential betonas mer än tidigare och jordbruksmarkens betydelse likaså. Levande landsbygd
hanteras inom flertalet avsnitt, såväl geografiskt som inom trafik och mobilitet och grön infrastruktur
med flera. Nya planeringsunderlag finns framtagna jämfört tidigare och särskilt värdefulla
jordbrukslandskap redovisas i kartan med utvecklingsinriktningar och temakarta för Arbetsplatser och
näringsliv.
Förutom att kultur- och naturvärden i jordbrukslandskapet lyfts så tas också jordbrukets betydelse för
regionalt ansvarstagande för matproduktion upp och likaså dess funktioner ur ett klimatperspektiv.
Prioritering av jordbruksmarkens produktionsvärde med mera i enlighet med framtaget
planeringsunderlag ”Jordbruksmark i den fysiska planeringen”.
Ett antal förändrings- och utredningsområden för ny bebyggelse är borttagna ur planförslaget för att
minska utspridd bebyggelse, kunna förstärka och satsa på landsbygdens servicenoder, samt prioritera
och underlätta de tätortsnära areella näringarna. Långsam utveckling vid servicenoder på
landsbygden på jordbrukets villkor förordas.
ÖP 2022 tillåter inga nya eller ytterligare deponier, berg- eller grustäkter ska etableras i kommunen,
detta har ej stått tidigare.

Fokus på grön infrastruktur, det vill säga att grön- och blåstruktur är ett sammanhängande nätverk
av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människans välbefinnande.
Temat är en av tre utvecklingsstrategier. Tydliggörs i kartan för utvecklingsinriktningar, där särskilt
värdefulla jordbrukslandskap finns med (nytt). I planförslagets finns nu karta med grön- och blåstruktur
samlad till grön infrastruktur. Ambitionen har varit att konkretisera och precisera innehållet jämfört de
mer beskrivande texterna och riktlinjerna i gällande ÖP. Vattenpåverkan beskrivs både under grön
infrastruktur och klimatanpassningstemat samt i tekniska anläggningar.
Planförslaget innebär färre intrång i värdefulla naturmiljöer; Sundveda, Charlottenborg, Trosta, Albano,
Skånela, Rävsta, Torsborg m.fl. är ej längre utpekade. Västra Sjudargården har minskad yta.
Eneby är preciserat gällande svaga gröna samband. Norr om Norrbacka är tillagt, kan finnas behov av
att precisera naturvärdenas betydelse mer där, står något vagt nu.
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Kapitlet om Klimatanpassning är mer omfattande än i tidigare ÖP. Nya underlag är framtagna och en
rad nya konkreta planeringsinriktningar framtagna. Preciseringar är gjorda utifrån skyfallskartering för
utpekade bebyggelseområden och områden avfärdade i markanvändningskartan, t.ex. Sundveda.

8.2 MILJÖNS SANNOLIKA UTVECKLING OM PLANEN INTE ANTAS
Plan- och bygglagen säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Dess aktualitet och
ambitioner om genomförande ska beslutas varje mandatperiod av kommunfullmäktige i en s.k.
planeringsstrategi. Regeln är ny och ska tillämpas första gången efter valet år 2022. Alla kommuner
ska senast i september 2024 ha beslutat om sin första planeringsstrategi.
Om den nya översiktsplanen inte antas, fortsätter den nuvarande översiktsplanen från 2014 att gälla.
Samhällsutvecklingen i kommunen kommer då att ske enligt den planeringsstrategi som vid tidpunkten
gäller, samt enligt den övriga områdesutveckling som beslutats efter planens antagande.
Givna förutsättningar för detta s.k. nollalternativ som för en utveckling enligt den nya översiktsplanen
är bland annat att den pågående klimatförändringen kan antas ge större effekter de kommande
decennierna. Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling gäller också oberoende av
planens tillkomst, t.ex. klimatpolitikens åtgärder för ökad elektrifiering, minskad användning av fossila
bränslen i transporter och för uppvärmning osv. Ytterligare sådana program eller andra ingripande
samhällsbeslut kan tillkomma fram till år 2035.
Vägtrafiken förväntas öka i kommunen, i första hand till följd av befolkningstillväxten, och en
ekonomisk tillväxt som skapar högre köpkraft och ett högre bilinnehav. Den planering av
trafikinfrastruktur som görs av Trafikverket förväntas bli genomförd, t.ex. vad gäller ökad kapacitet på
E4 och en förstärkning av Ostkustbanan.
Bostäder antas byggas enligt gällande och påbörjad detaljplanering.
Det som främst särskiljer planförslaget från ÖP2014 har klargjorts i avsnitt 8.1 ovan.
Var ny bebyggelse tillkommer om en ny översiktsplan inte antas är förstås svårt att spekulera om. En
fortsatt stark utveckling av Märsta tätort och Arlandaområdet är dock trolig. Planeringen får dock antas
ta längre tid om den nya översiktsplanens övergripande beslut och ställningstagandena saknas.
Frågor och avvägningar kommer istället behöva processas i senare skeden om inte ÖP2022 antas.
Det samlade helhetsgreppet för hantering av befintliga natur- och kulturvärden inom kommunen får
dock utan en ny översiktsplan antas försvagas över tid, i takt med att den översiktsplan som antogs
2014 uppfattas sakna aktuella eller relevanta ställningstaganden.
Miljöfrågorna har i planförslaget en framskjuten plats och har påverkat ställningstaganden kring
bebyggelseutveckling och markanvändning. Sammantaget bedöms miljöns utveckling om planen inte
antas vara sämre och förenad med fler negativa konsekvenser än om planförslaget antas. Detta i
första hand eftersom tidigare föreslagen bebyggelse i lägen med svag kollektivtrafikförsörjning och där
utveckling inneburit stor påverkan på natur- och kulturmiljövärden utgått.

8.3 AVFÄRDADE ALTERNATIV
Miljöbedömningen ska sammanfatta de överväganden som har gjorts samt vilka skäl som ligger till
grund för valda alternativ. Planförslaget utgörs av ett förslag på rumslig struktur, mark- och
vattenanvändning. Det är detta förslag som konsekvensbeskrivs.
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Ett klargörande av avfärdade bidrar till förståelsen av den föreslagna planens egenskaper och
konsekvenser. Följande bebyggelseutveckling föreslagen i översiktsplanen från 2014 har utgått och
finns inte med i föreliggande planförslag:

8.3.1

Förändringsområden

Förändringsområdet F3 Charlottenberg har inte utretts sedan ÖP 2014 och pekas inte ut som
servicenoder på landsbygden i ÖP2022. Området F4 Odensala är utpekat som servicenod på
landsbygden i ÖP2022, men kan ej ianspråktas pga. nya bestämmelser om lågfartsflyget
(lågfartsblomman)

8.3.2

Utredningsområden

Av utbredningsområdena i ÖP 2014 utgår U1 Torsborg, U3 Rävsta, samt U4 Hova. Torsborg och
Hova har avfärdats på grund av avstånd till befintlig service samt otillgänglighet. I Hovas fall tillkommer
även störande buller från Arlanda. Rävsta har avfärdats eftersom det ligger inom påverkansområde för
riksintresse för Totalförsvaret.
U2 ”Västra Sjudargården” har diskuterats och slutligen pekats ut som en del av kommande möjligt
utbyggnadsområde i Sigtuna. Minskad yta jämfört ÖP2014 samt precisering om varsam utveckling, få
byggnader och friliggande småhus. Med ÖP2014:s terminologi ”utredningsområde”, i ÖP2022
beskrivet som bebyggelseutveckling inom och i anslutning till tätort.

8.3.3

Förändringsområde verksamheter

Förändringsområden för verksamheter som pekas i ÖP 2014 och som utgått och inte finns med i
planförslaget är Fs1 Norrsunda-Krogsta, Fs2 Skånela samt Fs3 Trosta och Albano. NorrsundaKrogsta är ej prioriterat så länge utbyggnad längs väg E4.65 pågår.
Skånela, Trosta och Albano tas bort eftersom utbyggnadsmöjligheterna är mycket begränsade och
VA-situationen är dålig. För Trosta och Albano påverkar den nya riksintressepreciseringen för
Arlandas bana 5.

8.3.4

Verksamhetsområden

Verksamhetsområdet V1 Odensala tågdepå diskuteras inte längre för verksamhet. Området V7 Västra
Rosersberg borttaget p g a konflikt med riksintresset för eldistribution, E4:an och Ostkustbanans
kapacitetsförstärkning. Övriga verksamhetsområden från ÖP 2014 finns fortsatt med i planförslaget.

8.3.5

Bebyggelseutveckling

Av de områden som i ÖP 2014 utpekas för bebyggelseutveckling utgår B2 Rosendal och Sundveda.
Övriga områden har antingen redan planlagts, eller pekas fortsatt ut för bebyggelseutveckling i
planförslaget. Norr om Norrsunda är ett nytt område som pekas ut för bebyggelseutveckling i
anslutning till närområdet kring Märsta station.

8.4 ÖVRIGA ÅTGÄRDER
Övriga viktigare förslag och åtgärder i ÖP 2014 som inte finns med i planförslaget är följande:




Norra böjen, en järnvägslösning som möjliggör fortsatt trafik söderut efter passage av Arlanda.
Diskuteras inte längre hos Trafikverket.
Stomnätstrafik för kollektivtrafik diskuteras inte längre på regional nivå.
Sydligaste stationsläget på Arlandabanan. Stationsläget är under diskussion.
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Områden som föreslås utredas för nya former av skydd sidan 52 eftersom de har redan vissa
typer av skydd alternativt ligger inom område där planering för skydd pågår.
Förslag till nya naturreservat inte aktuellt.
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9 SAMLAD BILD OCH FORTSATT ARBETE
Nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser i två perspektiv. Först summeras
kortfattat konsekvenserna från kap. 5-7 i en tabell med en kort sammanfattning. Därefter görs en
översiktlig bedömning av på vilket sätt planförslagets genomförande bidrar till, eller motverkar, att de
nationella miljökvalitetsmålen nås. Den bedömningen är översiktlig, men kan ändå tjäna som ett stöd i
en diskussion om planförslagets egenskaper och vilka delar som behöver vidareutvecklas i de följande
faserna i översiktsplaneprocessen.
I avsnitt 9.3 ges förslag på fortsatt arbete.

9.1 KONSEKVENSERNA SAMMANFATTADE
I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av planförslagets konsekvenser
Tabell 2. Konsekvenserna sammanfattade.
Tillkommer

9.2 PLANFÖRSLAGETS BIDRAG TILL MILJÖKVALITETSMÅLEN
Det s.k. generationsmålet i den svenska miljöpolitiken är att ”…till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.” Arbetet tar stöd i 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och
generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar
ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets
miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers.
En handfull miljökvalitetsmål bedöms inte vara relevanta för översiktsplanen, eftersom inriktningar
samt föreslagen mark- och vattenanvändning bara i begränsad omfattning påverkar om målen nås,
givet de preciseringar som finns. Dessa mål är: Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Storslagen
fjällmiljö, samt Hav i balans samt levande kust och skärgård
För resterande tolv miljökvalitetsmål görs en bedömning av hur översiktsplanens genomförande
påverkar möjligheterna att dessa ska kunna nås. Bedömningen redovisas i Tabell 3 nedan.
Tabell 3. Planförslagets bidrag till miljökvalitetsmålen.
Tillkommer

9.3 FORTSATT ARBETE
I arbetet med hållbarhetsbedömningen har en behov och utvecklingsmöjligheter identifierats som
framstår som viktiga att arbeta vidare i med den fortsatta planeringen, utifrån de övergripande
målsättningar som finns för planeringen. Förslag på fortsatt eller fördjupat arbete beskrivs kortfattat
nedan, utan inbördes ordning.
Miljöfrågor



Kommunspecifikt underlag för grönstruktur och biologisk mångfald i Sigtuna. Det är viktigt att
ha kunskap om förutsättningar för att kunna göra bedömningar i kommande planering.
Kartläggning av jordbruksmark och brukande som är av särskilt värde för den biologisk
mångfalden. Underlaget kan tydliggöra var insatser för att stärka den biologiska mångfalden
ska riktas och prioritera var en mer storskalig matproduktion kan/ska eftersträvas.
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Kartlägg ekologiska spridningssamband ur ett kommunalt perspektiv och tydliggör vilka
områden som är viktiga för olika arter/naturtyper. Tydliggör vilka kopplingar som är svaga idag
och behöver stärkas och vilka som är välfungerande och fortsatt ska värnas.
Ta fram underlag till arbete med grönplan eller motsv. i vilken kommunens syn på den
samlade grönstrukturen formuleras och insatser tillsammans med berörda markägare
formuleras.
Arbeta för att beslutsunderlag tas fram som tydliggör var i kommunen risker för föroreningar,
arsenik eller sulfid är som störst, så att framtida ÖP tydligare kan peka ut vilka områden som
inte lämpar sig för exploatering av dessa

Social hållbarhet: fungerande vardagsliv






Analys av hur de enskilda utvecklingsområdena kan förses och kopplas samman med fokus
på hållbara transporter som kollektivtrafik och gång- och cykel.
Analys av hur tillgång till park och grönområden inom utvecklingsområdena vilket som grund
för områdesspecifika planeringsinriktningar.
Analys av var bristen på skolor och förskolor finns inom kommunen idag och inom vilka
områden det finns ett behov att komplettera med fler skolor/förskolor samt övergripande
riktlinjer kring hur och var dessa ska placeras (friyta, tillgång till grönområde, lokalisering
mellan olika bebyggelseområden som kan bidra till att koppla samman områdena med mera).
Analys av tillgången till samhällsservice och viktiga målpunkter i vardagen på en
kommunövergripande nivå för att bidra till att detta kompletteras i områden som idag har
sämre tillgång. Även analys av hur dessa målpunkter kopplas samman genom hållbara
transporter och bostadsområden för att stärka upp där det idag är svagt.

Social hållbarhet: Trygghet och trivsel


Analys av behov och tillgång till rekreation i närhet av utvecklingsområdena samt befintliga
bostadsområden (inkl. förekomsten av barriärer) för att på en strategisk nivå säkerställa god
tillgång till rekreativa miljöer.

Ekonomisk hållbarhet




Ta fram fördjupade kunskapsunderlag som analyserar och beskriver den regionala
stadskärnans (och framför allt Arlandaområdets) specifika förutsättningar för att attrahera den
typ av näringsliv och forskningsanknuten kunskapsekonomi som planförslaget eftersträvar i
området.
Gör områdesspecifika utredningar av vilka behov av verksamhetslokaler som finns och hur
nytt och utvecklat företagande kan gynnas av tillgång till lokaler och mark.
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VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag
inom samhällsutveckling. Med cirka 50 000 medarbetare i
över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för
att framtidssäkra världen.
Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa
lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande
morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.
wsp.com

WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen

T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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