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Sammanfattning  
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen inför samråd av detaljplanen för sjätte 
stadsdelen, Arlandastad. 

Syftet med detaljplanen är att pröva en fortsatt utbyggnad av Arlandastad med kontor, industri, 
hotell med mera i enlighet med antagna översiktliga planer och strategier för att bygga samman 
Arlanda och Märsta till en regional stadskärna.  

Planens konsekvenser jämförs med ett nollalternativ (om planen inte kommer till stånd). I MKBn 
beskrivs även studerade lokaliserings- samt utformningsalternativ.  

De miljöaspekter som bedömts medföra betydande miljöpåverkan är yt- och grundvatten, risk och 
säkerhet samt luftkvalitet. Andra viktiga aspekter som belyses i MKBn men som inte bedömts 
medföra betydande miljöpåverkan är buller och vibrationer, naturvärden, kulturvärden, klimat och 
hälsa.  

Yt- och grundvatten 
Öster om planområdet ligger två olika grundvattenförekomster, Stockholmsåsen – Arlanda och 
Stockholmsåsen – Norrsunda. Planområdet avvattnas idag till två ytvattenförekomster, Märstaån och 
Fysingen. Avrinningen från samtliga ytor som avses att exploateras inom planen sker åt norr med 
Märstaån som recipient. Naturmark i planområdets södra del avrinner mot Fysingen. 

Yt- och markvattenförhållandena väntas påverkas genom utbyggnaden av planområdet genom att 
andelen hårdgjorda ytor kommer att öka, vilket medför ökad ytavrinning. Dagvatten kan komma att 
förorenas av trafikutsläpp och andra föroreningar från hårdgjorda ytor. 

Andelen yta med möjlighet att infiltrera vatten minskar. Då planområdet är beläget utanför 
tillrinningsområdet till grundvattenförekomsterna bedöms den minskade infiltrationen inom 
planområdet inte medföra några negativa konsekvenser på möjligheten att utta vatten från täkten. 

Risken för spridning av föroreningar till åsens grundvatten bedöms som mycket liten då det 
dagvatten som uppstår på kvartersmark eller hårdgjorda ytor inom planområdet kommer att renas, 
fördröjas och sedan ledas norrut. Genomförandet av detaljplanen bedöms därför följa MKN för 
grundvattenförekomsterna.  

Baserat på planförslaget har en dagvattenutredning tagits fram där förslag på åtgärder för rening och 
fördröjning av dagvatten presenteras, detta för att säkerställa kvalitet och flöde på det dagvatten 
som lämnar planområdet. Dagvatten kommer renas och fördröjas i flera steg, bland annat i 
regnbäddar, svackdiken och avslutningsvis i en långsträckt dagvattenpark utmed områdets västra del. 
Baserat på föreslagna åtgärder kommer mängderna av föroreningar i dagvattnet att minskas till 
nivåer lägre än innan exploatering. Detta medför att ett genomförande av planen bedöms medföra 
att gällande miljökvalitetsnormer kan följas i recipienten Märstaån.  

Risk och säkerhet 
Planområdet berörs av fler källor till risker; farligt godstransporter på väg 273, trafiken på 
Arlandabanan samt flygtrafiken till och från Arlanda. En riskutredning har genomförts för dessa risker 
och en anpassning av planen har skett, bland annat genom skyddsavstånd till väg 273 och 
Arlandabanan. Samhällsrisken för detaljplanen med avseende på flygolyckor bedöms vara lägre än 
för Sigtuna kommun som helhet.  
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Sammantaget med stöd av genomförda analyser och planens utformning bedöms ett genomförande 
av planen innebära acceptabla risker. 

Luftkvalitet 
Planområdet är beläget i anslutning till hårt trafikerad infrastruktur. Planförslaget innebär 
exploatering och ökade trafikmängder till och från samt inom planområdet. Ökade trafikmängder 
tillsammans med tät och hög bebyggelse medför ökade luftföroreningshalter inom planområdet. 
Spridningsberäkningar har utförts för PM10 och NO2. Dessa visar att miljökvalitetsnormerna för 
PM10 och NO2 klaras i hela planområdet. Halterna av NO2 beräknas vara mycket låga och under 
både miljökvalitetsnorm och miljömål. Även avseende PM10 följs miljökvalitetsnormen. Miljömålet 
för PM10 klaras inom stora delar av planområdet men överskrids vid de byggnader som planeras 
närmast väg 273 samt utmed Halmsjövägen.  

Även om planförslaget innebär att miljökvalitetsnormerna följs är det viktigt med så låg exponering 
av luftföroreningar som möjligt för människor som vistas i området. Då den mest effektiva åtgärden 
för att sänka luftföroreningshalterna är att minska biltrafiken inom samt till och från planområdet 
behöver frågan gällande kollektivtrafik till planområdet studeras vidare i områdets fortsatta 
utveckling. Detta för att få upp andelen kollektivtrafikresande.  

Buller och vibrationer 
Planområdet påverkas av ett flertal bullerkällor, väg 273, Arlandabanan och flygtrafiken till och från 
Arlanda. Bullernivåerna inom området är höga och stora delar av planområdet har i dagsläget 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA samt maximala ljudnivåer över 80 dBA. Nivåerna förväntas vara 
likvärdiga vid utbyggd plan. Arlandabanan kan ge vibrationer inom planområdet.  

Då det saknas riktvärden för fasadnivåer vid kontor, centrumverksamhet och hotell tillåts i princip 
nybyggnation av dessa lokaler i hela planområdet. Dock ska inomhusnivån alltid uppfyllas vilket gör 
att bullerdämpande åtgärder kan komma att krävas på vissa byggnader inom planområdet, 
exempelvis ljudisolerade fönster.  

För att undvika negativa störningar till följd av vibrationer och stomljud behöver riktvärden för 
vibrationer följas, främst för de byggnader som kommer att ligga i närheten av järnvägen. Eftersom 
ingen bebyggelse planeras inom 30 m från Arlandabanan bedöms det inte finnas någon risk för 
överskridanden av vibrationsriktvärdet på 0,4 mm/s i de byggnader som planeras inom planområdet. 

Naturvärden 
Planområdet utgörs till största delen av skogsmark, vilken är kraftigt påverkat av skogsbruk. Väster 
om Halmsjövägen utgörs skogsmarken av ungskog och avverkade hällmarker. Öster om 
Halmsjövägen finns ett större parti med äldre talldominerad barrblandskog vilken delas av en 
kraftledningsgata. En naturvärdesinventering för planområdet genomfördes i maj 2018. Inga 
områden med högt eller högsta naturvärde påträffades vid inventeringen. Två objekt bedömdes vara 
av påtagligt naturvärde (klass 3). Dessa objekt utgörs av två skogsmiljöer, dels en talldominerad 
barrblandskog och dels en mindre sumpskog bevuxen med tall. Båda är belägna i skogsområdet i 
planområdets östra del 

Planområdet omges i flera riktningar av stark trafikerad infrastruktur och norr om området ligger 
Arlanda flygplats. Detta gör att området delvis är avskärmat från omgivningen genom barriärer. 
Planområdet ligger inte inom någon utpekad regional eller lokal grönstruktur.  

Detaljplanen innebär att ytor som i nuläget är oexploaterade och består av naturmark ianspråktas 
med olika typer av verksamheter och infrastruktur. Större delen av de områden som detaljplanen tar 
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i anspråk utgörs av naturmiljöer med låga/inga naturvärden som redan är kraftigt påverkade av 
skogsbruk. I områdets norra del tas dock även områden med visst naturvärde i anspråk och i 
planområdets östra del tas delar av ett område med påtagliga naturvärden (talldominerad 
barrblandskog) i anspråk.  Detaljplanen har utformats för att kunna bibehålla så stor andel av den 
talldominerade barrblandskogen som möjligt och sumpskogen bibehålls i sin helhet. Genom att ta i 
anspråk områden med talldominerad barrblandskog kommer lokala habitat och födosöksmöjligheter 
att minska vilket påverkar de arter som är beroende av denna naturtyp. Skogsområdet kan också 
utsättas för ett större slitage då det kommer att nyttjas för friluftsfunktioner och idrottsändamål. 
Negativa konsekvenser kommer därmed att uppstå lokalt på den biologiska mångfalden. 

Då området inte ingår i någon regional eller lokal grönstruktur och då det i planområdets närhet inte 
finns några skyddade naturområden eller områden med identifierat höga naturvärden som är 
beroende av planområdet för spridning bedöms planförslaget medföra begränsade negativa 
konsekvenser lokalt med avseende på spridningssamband. 

Kulturvärden 
Inom och i anslutning till planområdet finns ett flertal fornlämningar. En särskild arkeologisk 
undersökning genomfördes i samband med planarbete för den femte stadsdelen som även täckte in 
området för nu aktuellt planområde. En arkeologisk förundersökning genomfördes senare för dessa 
lämningar varav en av dem ligger inom planområdet, RAÄ Norrsunda 258, utgörs av en fyndplats 
med tillhörande lösa fynd i form av keramik. 

Den kulturhistoriska lämningen är belägen inom det område som i planen är angivet som ”natur”. 
Inom detta område planeras inte någon ny bebyggelse eller vägar. Mindre åtgärder kan dock bli 
tillåtna i naturområdet, exempelvis anläggande av motionsspår. I ett sådant läge är det viktigt att 
säkerställa att den kulturhistoriska lämningen inte påverkas. Under förutsättning att intrång i den 
kulturhistoriska lämningen undviks bedöms några negativa konsekvenser inte uppstå.  
 
Klimat  
Klimatförändringarna ställer krav på klimatanpassning i planeringen då Sverige kommer att bli 
blötare och varmare. Det är även viktigt att beakta den klimatpåverkan som detaljplanen kan komma 
att medföra utifrån energianvändning och transporter. Hur planområdet ska utformas i förhållande 
till klimatanpassning och klimatpåverkan är en viktig del i planeringen.  

Inom planområdet byggs relativt tätt och andelen hårdgjorda ytor ökar, vilket kan ge lokalt höjda 
temperaturer. Inom planen kommer även grönområden sparas och gröna stråk att skapas. Grönska 
och grönytor kan mildra konsekvenserna av lokala temperaturökningar eftersom de kan fungera 
temperaturreglerande, varför de gröna ytorna och stråken i planen är viktiga även i denna aspekt.  

En översvämningsanalys har utförts för planen för att säkerställa att inga byggnader kommer att 
skadas i samband med stora regn i framtiden. De mest utsatta ytorna ligger i planområdets lägst 
belägna del mot väg E4.65. Området skall i huvudsak nyttjas för dagvattenändamål. Närmast belägna 
entréer kommer placeras på en nivå så de inte nås av eventuella översvämningar. 

För att undersöka vilka förutsättningar som finns för ett hållbart resande till och från samt inom 
området har en mobilitetsutredning tagits fram. I denna ges även rekommendationer på åtgärder 
som kan genomföras för att öka möjligheterna att resa hållbart. Under förutsättningen att det 
arbetas vidare med frågan gällande mobilitet och utbyggnad av kollektivtrafik bedöms det stegvis bli 
enklare att använda sig av gång, cykel och kollektivtrafik till och från området jämfört med hur det 
ser ut i dagsläget och i inledningsskedet av exploateringen av området.  
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Hälsa 
Inom området kommer två pumpstationer för avloppsvatten att placeras. Dessa kan medföra 
negativa hälsoaspekter. Pumpstationerna kommer placeras i områden där stadigvarande vistelse inte 
uppmuntras. Förutsatt att närbelägna byggnaders ventilation placeras med tanke på pumpstationer 
bedöms pumpstationernas föreslagna lägen vara acceptabla.  

Konsekvenser under byggtid  
MKBn beskriver byggskedets konsekvenser översiktligt. De konsekvenser som beskrivs under 
byggskedet är naturmiljö, masshantering och föroreningar till mark och vatten. Särskilda krav kan 
komma att behöva ställas på länsvattenhantering och hantering av bergmassor på grund av risk för 
föroreningar som kan lakas ut. En fördjupad riskbedömning kopplat till hantering av bergmassor 
behöver tas fram innan åtgärder vidtas. Miljökrav kommer att ställas i ett kontrollprogram som gäller 
under byggtiden för att säkerställa att omgivningspåverkan minimeras. 
 
Samlad bedömning 
Planen bedöms bidra till det långsiktiga målet i regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 
(RUFS) att skapa en regional stadskärna vid Märsta-Arlanda. Planens geografiska lokalisering medför 
en vistelsemiljö med många störningar och risker men anses samtidigt vara strategiskt i regionen och 
väl valt för den aktuella typen av verksamheter. Planen har konsekvenser kopplat till vatten, luft och 
risk med mera. Utifrån planutformning och föreslagna skyddsåtgärder bedöms konsekvenserna vara 
acceptabla.  

Ett genomförande av planen bedöms innebära att gällande miljökvalitetsnormer kan följas.  

De sammantagna konsekvenserna av ett genomförande av planen bedöms ligga i linje med 
huvuddelen av de nationella miljömålen. 
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1 Inledning 
Sigtuna kommun har tagit fram en detaljplan för sjätte stadsdelen i Arlandastad. Inom planområdet 
planeras exploatering i form av nya kontor, hotell, industri, centrumfunktioner och ytor/anläggningar 
för idrottsändamål. 
 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är framtagen som underlag till detaljplanen för sjätte 
stadsdelen inom Arlandastad. Utredningen är framtagen av WAADE Environmental på uppdrag av 
Arlandastad Holding under ledning av Lindroos Arkitektur och i samarbete med Structor miljöbyrån, 
Bjerking, VAP m.fl. konsulter. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva en fortsatt utbyggnad av Arlandastad med kontor, industri, 
hotell m.m. i enlighet med antagna översiktliga planer och strategier för att bygga samman Arlanda 
och Märsta till en regional stadskärna i enlighet med RUFS 2050, Regional Utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen. 
 
Parallellt och integrerat med arbetet att ta fram detaljplanen har en miljöbedömningsprocess 
initierats och dokumenterats i denna MKB, i vilken det redogörs för vilka miljöeffekter och 
miljökonsekvenser som kan uppstå till följd av en utbyggnad enligt detaljplanen samt vilka åtgärder 
som bör vidtas för att undvika eller minimera påverkan på hälsa och miljön.  

 

1.1 Miljöbedömning 
1.1.1 Syfte 

När en ny detaljplan ska upprättas ska den enligt 6 kap 11 § miljöbalken genomgå en så kallad 
behovsbedömning där det bedöms om planens genomförande kan medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. Om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras för planen. Miljöbedömningen dokumenteras i en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som upprättas i enlighet med 6 kap 12 § miljöbalken. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas (miljöbalken 6 kap. 11 §, andra stycket).  Syftet är vidare att ge beslutsfattarna 
”tillgång till beslutsunderlag som möjliggör en ökad miljöhänsyn och som leder fram till bättre beslut 
från miljösynpunkt” (prop. 1990:91/90). 
 
Beskrivningen av en plans miljökonsekvenser ska utgöra ett underlag för arbetet med att hitta en 
lämplig utformning av planen. Den ska göra det möjligt att i planarbetet väga miljökonsekvenserna 
mot andra viktiga faktorer så att planen blir så bra som möjligt ur ett helhetsperspektiv. 
 
Vid årsskiftet 2017/2018 infördes nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL avseende 
miljöbedömningar av planer och program och om miljöbedömningar för verksamheter och åtgärder. 
Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) upphörde att gälla och 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) trädde i kraft. Övergångsbestämmelser innebär att för 
planläggning och andra ärenden enligt PBL ska de äldre lagbestämmelserna och 
förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för mål och ärenden om planer som har påbörjats före 
2018-01-01. I och med att beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen i januari 2017 (2017-01-
23) är det de äldre bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar som ska tillämpas för den nu 
aktuella detaljplanen. 
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1.1.2 Behovsbedömning 
Sigtuna kommun har genomfört en behovsbedömning där bedömningen är att planens 
genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (Sigtuna kommun, 2018). Anledningen 
till kommunens bedömning är främst med hänsyn till planens och den planerade exploateringens risk 
för betydande påverkan på materiella värden såsom på grundvattentäkt med tillhörande 
vattenskyddsområde och på riksintresseområde för totalförsvaret samt risk för betydande påverkan 
på människors hälsa och miljön. I denna punkt ingår påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för 
vatten, luft och buller samt de risker och störningar som området utsätts för från flygtrafiken.  
 
Ytterligare motiv för bedömningen är att planområdet får tas i anspråk för industriändamål vilket 
omfattas av PBL 4 kap. 34 § andra stycket, punkt 1. Bedömningen grundar sig vidare på att planen 
omfattar ett stort område med en hög exploateringsgrad.  
 
Ett skriftligt samråd om behovsbedömningen hölls med Länsstyrelsen i Stockholm våren 2019. 
Länsstyrelsen delade bedömningen att planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådet har beaktats i planarbetet och miljöbedömningen.  
 

1.2 Lokalisering och områdesbeskrivning 
 

 

 

Planområdets läge Planområdets avgränsning 

 

Planområdet är beläget ca 3 km öster om Märsta centrum mellan väg E4.65/273 och Arlandabanan. 
Avståndet till Arlanda flygplats är ca 3 km. Planområdet upptar en yta av ca 62 hektar.  
 
Bebyggelseområdet begränsas i väster av väg E4.65/273, i öster av Arlandabanan och i söder av 
detaljplanen för femte delen inom Arlandastad. Planområdet omfattar också Halmsjövägens 
anslutning till väg 893 samt en gång- och cykelväg väster om väg E4.65 upp till Fraktvägen. 
 
Genom området går Halmsjövägen och en kraftledningsgata i sydvästlig-nordostlig riktning. Nästan 
hela planområdet utgörs av fastigheten Norslunda 50:1 som ägs av Arlandastad Öst AB. Ett par 
mindre områden invid väg E4.65 utgör delar av fastigheten Arlanda 3:1, som ägs av Svedavia. En smal 
remsa invid Arlandabanan tillhör Åsbyhus 1:18 som ägs av Trafikverket. Det finns ingen kommunalt 
ägd mark inom planområdet. Planområdets nordvästra del berörs av dikesföretaget Söderby, Broby 
och Brostocken. Företaget har inte längre någon funktion och planering pågår för att upphäva detta. 
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Figur 1. Översiktskarta över planområde med omgivning, planområdet markerat i rött.  

Planområdet utgörs till stor del av skogsmark. I den norra delen av planområdet är landskapet 
öppnare med en gammal gårdsmiljö (Nybygget, här ligger också ett visningshusområde) och öppna 
fält. Skogsmarken är kraftigt påverkat av skogsbruk och skogsmarken väster om Halmsjövägen utgörs 
helt av ungskog, här är även hällmarkerna avverkade. Öster om Halmsjövägen finns ett större parti 
med äldre talldominerad barrblandskog som delas av kraftledningsgatan. Den äldre skog som finns 
kvar öster om kraftledningsgatan är utpekat som naturvärde av Skogsstyrelsen. 
 
Fyra markerade höjdryggar går i nord – sydlig riktning genom större delen av området, i höjd med 
gården Nybygget blir dock terrängen flackare. I den västra delen av planområdet går ett större dike 
som rinner mot området vid Arlanda flygplats. 
 
Marken i området är ett låglänt område bestående av ler- och moränområden, i form av 
odlingsmark, överlagrandes friktionsjord. Det förekommer även en del berg i dagen och blockiga 
partier. 
 

1.3 Planförhållanden 
1.3.1 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050 

Planområdet ligger inom den yttre regionala stadskärnan Märsta-Arlanda. De regionala 
stadskärnorna är utpekade i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). De 
regionala stadskärnorna är nationella och regionala målpunkter genom sina lägen, funktion och höga 
regionala tillgänglighet. Utvecklingen av de regionala stadskärnorna, med innovativa och hållbara 
stadsbyggnadslösningar inom energi, klimat och social hållbarhet samt ett förstärkt näringsliv har 
betydelse för hela regionens samlade konkurrenskraft och attraktivitet. Flera av de regionala 
stadskärnorna ingår i ett övergripande stadsnätverk i östra Mellansverige. 
 

E4 
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I de regionala stadskärnorna ska bl.a. den höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet utvecklas och 
användas genom att satsa på robusta och täta miljöer för innovativa och kontaktintensiva 
verksamheter med en hög specialiseringsgrad och/eller ett stort regionalt upptagningsområde. De 
regionala stadskärnorna ska vara mångsidiga och funktionsblandade stads- och bebyggelsemiljöer. 
Vidare ska kollektivtrafik och nyttotrafik i gaturummet prioriteras, bebyggelsemiljön ska utformas så 
att det går att ta sig fram på gång- och cykelbanor på ett tryggt, gent och säkert sätt och gång- och 
cykelstråk ska kopplas till stationer och hållplatslägen.  
 
För Arlanda-Märsta anges att den regionala stadskärnan har stor utvecklingspotential genom 
närheten till Arlanda flygplats och sitt läge mellan Stockholm och Uppsala.  I Arlanda-Märsta behöver 
en bebyggelsestruktur utvecklas som länkar samman stadskärnans olika delar till en mer 
funktionsblandad, tät och stadsmässig karaktär. Detta behöver ske i bred samverkan mellan den 
offentliga sektorn, näringslivet och akademin. Kollektivtrafiken behöver utvecklas både inom och till 
Arlanda-Märsta för att Arlandaregionen ska få en högre kollektivtrafikandel och för att uppnå målen 
om ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

1.3.2 Sigtuna översiktsplan 2014 
I Sigtuna översiktsplan från 2014 är planområdet utpekat som Verksamhetsområde Arlandastad. 
Området pekas ut som en del av den regionala stadskärnan och gestaltning och utformning ska ske 
enligt riktlinjer för regional stadskärna. 

1.3.3 Fördjupad översiktsplan Arlandaområdet 2006 
En fördjupning av översiktsplan (FÖP) för Arlandaområdet antogs under år 2006 som en fördjupning 
av Sigtuna kommuns översiktsplan från år 2002. Enligt den kommunomfattande ÖP:n från 2014 
bedöms FÖP:en för Arlanda fortfarande vara aktuell. Fördjupningen beskriver förutsättningarna för 
exploatering såsom trafik, risk, teknisk försörjning samt översiktlig markanvändning i området. 
Utgångspunkt är de kommunikativa fördelarna med flyg, tåg och motorväg som området erbjuder 
och det strategiska läget mellan Stockholm och Uppsala när det gäller förutsättningar att utveckla 
området. 

FÖP:en innebär att Arlanda flygplats, Arlandastad och Märsta tätort binds ihop i en 
sammanhängande struktur. Genom FÖP-området går ett kollektivtrafikstråk som i framtiden kan vara 
ett spårbundet system. Vid entréerna till Arlandaområdet och längs huvudleden väg E4.65 in till 
flygplatsen (där aktuellt planområdet är beläget) blir bebyggelsen tät och exponerad med tydliga 
landmärken och väl gestaltade bebyggelsestråk. Bebyggelsen utgörs i de tätare delarna av kontor, 
hotell och handel. Bakom den tätare bebyggelsen lokaliseras andra typer av verksamheter som 
industrier och parkeringar.  

1.3.4 Airport City Stockholm Stadsbyggnadsstrategi 
Sigtuna kommun, Swedavia och Arlandastad Holding AB har ett nära samarbete i utvecklingen av 
Airport City Stockholm. Parterna har genom det gemensamma bolaget Airport City Stockholm tagit 
fram en stadsbyggnadsstrategi som grund för områdets utveckling. Satsningen på Airport City 
Stockholm berör stora delar av det område som behandlats inom ramen för FÖP Arlandaområdet 
och visionen ligger helt i linje med intentionerna i FÖP:en. Ett mål är att etablera en modern 
flygplatsstad, med en levande stadskärna och attraktiva verksamhetsområden, som med sitt läge vid 
motorvägen mellan Stockholm och Uppsala har exceptionell tillgänglighet till regionen, Sverige och 
världen. En kollektivtrafikstrategi har också utarbetats av bolaget som åskådliggör en strategi för hur 
kollektivtrafiken i Airport City Stockholm ska integreras med övrig stadsutveckling. 
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1.3.5 Detaljplaner 
Det aktuella området är i dagsläget inte detaljplanelagt förutom en mindre del längst i söder som 
omfattas av den gällande detaljplanen för femte stadsdelen Arlandastad.  

1.4 Avgränsningar 
1.4.1 Avgränsning i sak 

Avgränsningen i sak bygger på genomförd behovsbedömning. Frågan gällande påverkan på 
riksintresseområdet för totalförsvaret behandlas i planbeskrivningen och inte i MKB. 

Samråd har hållits med länsstyrelsen om avgränsningen. Länsstyrelsen håller med om den föreslagna 
avgränsningen men lyfter också i sitt yttrande att det kan finnas andra aspekter gällande risk och 
säkerhet, grundvatten, miljökvalitetsnormer för vatten och vattenverksamhet, naturvärden samt 
luftkvalitet som kan antas innebära en betydande miljöpåverkan. De framför också att det bör finnas 
en öppenhet för att fler aspekter än de uppräknade kan framkomma efterhand och få betydelse för 
miljöbedömningen. 

MKB:n har med beaktande av behovsbedömning och länsstyrelsens yttrande följande sakliga 
avgränsning: 

Betydande miljöaspekter 
 Grundvatten 
 Risk och säkerhet 
 Vattenmiljö  
 Luftkvalitet 

 
Icke betydande miljöaspekter 

 Buller och vibrationer 
 Hälsa 
 Naturvärden 
 Kulturvärden 
 Klimat 
 Byggskedet 

 
1.4.2 Geografisk avgränsning 

Det huvudsakliga utredningsområdet är detsamma som planområdet. Utöver att beskriva 
konsekvenserna inom planområdet har det för vissa aspekter varit aktuellt att bedöma ett större 
geografiskt perspektiv, ett så kallat influensområde. Detta är bl.a. aktuellt för vattenmiljö (här 
beskrivs konsekvenserna för recipienten Märstaån) och naturmiljö (här beskrivs konsekvenserna för 
spridningssamband mellan planområdet och omgivande naturområden). 
 

1.4.3 Tidsmässig avgränsning 
MKB:n redovisar miljökonsekvenserna för horisontåret 2035, d.v.s. då planen förutsätts vara fullt 
genomförd och utbyggd. Med nu förväntad utbyggnadstakt kommer detta dock inte att inträffa 
förrän ett par decennier efter 2040. Även byggskedet kommer att beskrivas för de miljöaspekter som 
bedöms som relevanta. De konsekvenser som bedömts vara relevanta att beskriva under byggskedet 
är naturmiljö, masshantering och föroreningar till mark och vatten. 
 

1.4.4 Osäkerhet i bedömningarna 
För bedömning av risker har en ny riskanalys genomförts samt ett flertal tidigare analyser studerats 
och resultaten har bedömts utifrån nulägets förutsättningar. Det finns alltid osäkerheter i 
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bedömningar av risker, men genom konservativa (överskattade) antaganden bedöms riskerna inte 
vara underskattade och osäkerheten i bedömningarna acceptabel. 
 
Eftersom naturinventeringen genomfördes under våren fanns ingen möjlighet att eftersöka alla 
naturvårdsarter som är knutna till de naturtyper som förekommer inom undersökningsområdet. 
Artgrupper som det inom planområdet finns vissa förutsättningar för men som inte har kunnat 
inventerats fullt ut är kärlväxter, insekter och svampar. Naturvärdesinventeringen bedöms trots 
detta som säker då tillräckliga förekomster av naturvårdsarter för en bedömning av naturvärden 
påträffades. Dessutom har de strukturer som ger förutsättningar för insekter och svampar kunnat 
bedömas med relativt stor säkerhet. Svampar har inventerats tidigare i området under vår och höst 
efter det att området uppmärksammades i en kommuntäckande inventering (Ekologigruppen, 2005–
2007). Vid dessa inventeringar noterades inga naturvårdsarter inom området. 
 
Beräkningar av luftföroreningshalter innehåller osäkerheter. För att säkerställa kvaliteten i 
beräkningarna jämförs beräknade halter med mätningar på en rad platser. Baserat på dessa 
jämförelser justeras de beräknade halterna så att bästa möjliga överensstämmelse kan erhållas. Det 
finns dock inga krav fastställda vad gäller kvaliteten på beräkningar av framtida halter vid olika planer 
och tillståndsärenden. Däremot finns krav på beräkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer och 
enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om luftkvalitet (NFS 2016:9) ska avvikelsen i beräknade 
årsmedelvärden för NO2 vara mindre än 30 % och för dygnsmedelvärden ska den vara mindre än 50 
%. För PM10 ska avvikelsen vara mindre än 50 % för årsmedelvärden (krav för dygnsmedelvärden 
saknas). I de beräkningsmetoder som används av SLB–analys är de genomsnittliga avvikelserna efter 
justeringar både för PM10 och NO2 mindre än 10 % från uppmätta halter, vilket betyder att 
kvalitetskraven på beräkningar för kontroll av miljökvalitetsnormer uppfylls med god marginal. (SLB, 
2017). 
 
Osäkerheter i beräkningar finns också för halter i framtida scenarier, t.ex. förväntade framtida 
trafikflöden och prognosticerad användning av bränslen, motorer och däck samt bakgrundshalternas 
utveckling. SLB-analys antar oförändrade bakgrundshalter. 
 

1.4.5 Metodik för bedömningarna 
Konsekvenserna bedöms och redovisas huvudsakligen i text. Bedömningarna bygger på en analys av 
relationen mellan befintliga värden, värdenas känslighet, frekvens och varaktighet av en påverkan 
samt omfattning av förväntad miljöpåverkan (= miljöeffekt). Omfattning har två dimensioner: en 
geografisk, där skalan kan gälla enskilda områden eller hela planområdet, samt storleken av effekten, 
det vill säga hur stor andel som påverkas och i vilken grad. Frågor som bl.a. har studerats är om 
påverkan är positiv eller negativ, om påverkan är stor eller liten (omfattning, påverkansgrad d.v.s. 
effekten) och hur stort värde det som påverkas har. Utifrån dessa frågor har sedan konsekvensen av 
värdet i förhållande till omfattningen av påverkan utretts. 
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2 Planförslag  

Syftet med detaljplanen är att pröva en fortsatt utbyggnad av Arlandastad med kontor, industri, 
hotell m.m. i enlighet med antagna översiktliga planer och strategier för att bygga samman Arlanda 
och Märsta till en regional stadskärna i enlighet med RUFS 2050, Regional Utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen. 

Målsättningen i de översiktliga planerna är att goda kommunikationer och attraktiva miljöer ska leda 
till förverkligandet av ett sammanhängande stadsområde som kompletterar centrala Stockholm för 
lokalisering av verksamheter. Avsikten är att i området samla verksamheter med inriktning på möten 
med fokus på utbildning, marknad, forskning och utveckling. 

Planområdet utgör entré till regionen och Sverige och ska utgöra en sammanhängande del av den 
regionala stadskärnan trots att läget innan det byggts ut kan upplevas som perifert. För att 
stadsdelen ska bli attraktiv ska arkitekturen var identitetsskapande, kollektivt resande ska ges goda 
förutsättningar och stadsmiljön ska ges hög kvalitet. Detta är särskilt viktigt i fronterna mot tillfarten 
till Arlanda och Arlandabanan, men också i samspelet mellan byggnadskvarter och öppna ytor inom 
stadsdelen. 

Fler frågor som är av särskild vikt och betydelse i planarbetet är att eftersom det inte är klart vilka 
verksamheter som kommer att etableras i stadsdelen och hur stora de blir behöver planen vara 
flexibel. Därtill är risk- och säkerhetsfrågorna viktiga med hänsyn till närheten till Arlanda flygplats. 
Dagvattenfrågorna är viktiga för att säkerställa vattenstatusen i recipienterna och i slutändan en god 
vattenkvalitet i Östersjön. 

Detaljplanen medger en total byggrätt på 500 000 m2 BTA. Byggrätten är anpassad till kapaciteten 
hos gatunätet och rimliga antaganden om parkering, resealstring och kollektivtrafikandel. Pågående 
gemensam trafikutredning för den regionala stadskärnan kan komma att klargöra förutsättningar och 
strategier samt medföra justeringar av planförslaget efter samrådet.  

Centralt i området går en huvudgata, Halmsjövägen, som fortsätter från femte stadsdelen, genom 
stadsdelen och vidare till anslutning till väg 893. Huvudgatan dimensioneras så att den kan ha 
spårbunden trafik. Huvuddelen av bebyggelsen ligger mellan denna och infarten till Arlanda. 
Bebyggelsen, som i sin norra del är tänkt att innehålla en eller flera högre byggnader som 
landmärken, annonserar sig mot infarten i en uppbruten struktur innanför en park med 
dagvattenspeglar.  

Planen medger i större delen av området bebyggelse för industri, idrotts- och sportanläggningar samt 
med vissa begränsningar av ytorna även kontor, centrumändamål och handel. I ett område i sydväst, 
som har ökad risk för flyghaverier medges endast testanläggning för fordonsindustrin samt industri 
och tekniska anläggningar med låg persontäthet. Exploateringsgraden är störst i den norra och 
centrala delen, invid kollektivtrafiknoden och det tänkbara läget för pendeltågsstation utanför 
planområdet. 

Av gatorna är endast huvudgatan allmän plats, medan en esplanad och det finare gatunätet och 
grönområdena ligger på kvartersmark. Gång- och cykelvägen mellan huvudgatan och det befintliga 
gång- och cykelstråket längs Fraktvägen är också allmän plats. Esplanaden är reservat för ett framtida 
kollektivtrafikstråk. Lokalgatorna kan anordnas i samspel med bebyggelsen i kvarteren och ges en 
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hög standard på utformning och skötsel. Läget för tillfarten till norra delen av stadsdel fem låses i 
planen.  

Tillåtna totalhöjder är satta med hänsyn tagen till närheten till gällande krav på hinderfrihet kring 
Arlanda flygplats. Gatuhöjder och bestämmelser om markhöjder är satta så att allt dagvatten från de 
bebyggda kvarteren ska avledas norrut via dagvattenparken. 
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Figur 2. Plankarta med bestämmelser. 
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Figur 3. Strukturplan. (Urban minds och Lindroos Arkitektur, 2020) 
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3 Alternativ 
3.1 Lokalisering  

Alternativa lokaliseringar av den typ av verksamheter som planeras i den aktuella planen har 
analyserats i planprocessen. Redan i översiktsplaneprocessen har olika alternativa lokaliseringar 
analyserats, och där har man kommit fram till att detta av omgivande infrastruktur påverkade 
område utgör en mycket lämplig plats för den typ av verksamheter som planeras inom området. 
 
Att ta fram en annan relevant alternativ lokalisering för att uppnå planens syfte är svårt, då syftet är 
starkt kopplat till den unika platsens förutsättningar, d.v.s. närheten till Arlanda flygplats. 
Planförslaget är också en del i att binda ihop Arlanda flygplats, Arlandastad och Märsta tätort i en 
sammanhängande struktur vilket gör att det inte finns någon rimlig alternativ lokalisering utanför 
Märsta-Arlanda. Det finns andra obebyggda områden i anslutning till Arlanda, men de omfattas också 
av starka restriktioner p.g.a. närheten till flygplatsen, och är därför inte relevanta som alternativ.  
 
Planområdet är, tillsammans med Märsta och Arlanda, utpekat i RUFS (2050) som en regional 
stadskärna. Detta är även angett i Sigtuna kommuns ÖP (2014). Även i FÖP för Arlandaområdet anges 
området som ett utvecklingsområde för kontor, hotell och handel. Detaljplanen för den angränsande 
femte stadsdelen är redan antagen, och den sjätte stadsdelen är tänkt som en naturlig fortsättning 
på denna exploatering. Planförslaget går i linje med strategiska dokument som RUFS 2050 och 
kommunens översiktsplan. Det finns med andra ord starkt planstöd för att fortsätta utbyggnaden av 
Arlandastad inom det aktuella området.  
 

3.2 Markanvändning 
Markanvändningen inom planområdet kommer att vara ”industri, kontor och handel” samt 
”naturområde”. Med hänsyn till områdets utsatta läge, i förhållande till trafikerade vägar, Arlanda 
flygplats och Arlandabanan, är planområdet inte lämpligt för bostäder. Någon rimlig alternativ 
markanvändning har därför inte bedömts vara aktuellt att beskriva i denna MKB. 
 

3.3 Utformning 
Alternativa utformningar beskriver alternativ till hur man kan möta de behov som har pekats ut inom 
planområdet på ett annat sätt än det som redovisas i det planförslag som nu är framtaget inför 
plansamråd. Detta gäller i huvudsak alternativ gällande bebyggelse och funktioners placering, 
volymer, höjder och utbredning samt utformning inom planområdet. 
 
Arbetet med alternativa utformningar har haft som utgångspunkt att anpassa bebyggelse och 
funktioner till t.ex. befintliga skyddsvärden och störningskällor, befintlig bebyggelse och planerad 
utveckling i närområdet samt att uppnå de mål som har formulerats för området och projektet. 
Exempel på hur planförslaget anpassats allteftersom planarbetet pågått och underlagsutredningar 
tagits fram är markanvändningen inom planområdets sydvästra del där det enbart tillåts 
verksamheter med låg persontäthet. Detta baseras på resultatet av den riskutredning som tagits 
fram inom projektet. Andra anpassningar är att lägga exploateringen på 30 m avstånd från 
Arlandabanan och väg E4.65, detta också utifrån ett riskperspektiv. Planförslaget har till viss del 
också anpassats utifrån naturinventeringen. Större delen av de områden som klassificerats med 
”påtagligt naturvärde” (se vidare avsnitt 6.2) bibehålls och under arbetets gång har det också skapats 
ett tydligare dagvattenstråk med grön koppling mellan planområdets östra och västra delar. 
 
Utifrån ovanstående har planförslaget arbetats fram till det förslag som nu föreligger och som är 
grund för denna MKB. 
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I den fördjupade översiktsplanen för Arlandaområdet antogs en BTA om 140 000 m2 inom 
planområdet. Detta togs fram utifrån antaganden om bebyggelsetäthet, trafikalstring och 
utbyggnadsordning. Då det är önskvärt att detaljplanen får en hög, stadsmässig exploatering som 
skapar en livaktig stadsmiljö och ett effektivt markutnyttjande har det blivit aktuellt med en högre 
exploatering inom området. Inom ramen för planarbetet har därför två olika scenarier för 
exploateringsgrad studerats, dels en BTA om 140 000 m2 och dels en BTA om 500 000 m2. För de två 
olika scenarierna har trafikalstring och trafiksystem, inklusive de miljöaspekter som påverkas av 
mängden trafik (dagvatten, risk och utsläpp till luft), studerats och beräknats. Genomförda 
beräkningar visar att trafikalstring och trafiksystem klarar den exploatering och trafikmängd som 
500 000 m2 BTA innebär. Vidare har genomförda beräkningar visat att en exploatering på 500 000 m2 
BTA inte medför oacceptabla risker inom området, att miljökvalitetsnormer för luft kan uppnås och 
att samtliga föroreningshalter till vatten minskar jämfört med innan exploatering med föreslagna 
reningsåtgärder (ingen större skillnad mellan de olika scenarierna). Med detta som bakgrund togs 
beslut om en exploateringsgrad på 500 000 m2 BTA. Detta ligger därför som grund för planförslaget 
och denna MKB.  
 
I utförda beräkningar av trafikalstring har också ett antal antaganden gällande områdets funktionella 
indelning gjorts. I de beräkningar som legat som grund för riskutredning, dagvattenutredning och 
luftutredning antogs andelen kontor vara 40 %. Detta har sedan dess reviderats till 30 %. En mindre 
andel kontor innebär något lägre trafikalstring, detta innebär att risk-, dagvatten- och 
luftberäkningarna har gjorts för ett ”värsta fall” och att trafiken inom planområdet kommer att vara 
något lägre än beräkningarna är gjorda utifrån. 
 

3.4 Nollalternativet 
Nollalternativet redovisar de bedömda miljökonsekvenserna vid horisontåret 2035, under 
förutsättning att planen inte vinner laga kraft.  
 
I dagsläget är området inte detaljplanelagt. Nollalternativet bedöms innebära att planområdet i stora 
delar förblir som idag. Dock är detaljplanerna för fjärde och femte stadsdelen fastställda vilket 
innebär att närområdet till planområdet kommer att utvecklas. Detta innebär troligtvis att även 
aktuellt planområde för sjätte stadsdelen i viss mån kommer att påverkas av exploateringen i femte 
stadsdelen. Till exempel kommer Halmsjövägen genom planområdet att behöva byggas ut för att 
försörja fjärde och femte stadsdelen. Halmsjövägen kommer att belastas av trafik från fjärde och 
femte stadsdelen. 

 

 

 



MKB, sjätte stadsdelen   Samrådshandling 
Arlandastad  2020-12-15 
 

19 (79) 
 

4 Gällande regler och planeringsförutsättningar 
4.1 Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 

Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- och grundvatten för landets så 
kallade vattenförekomster, enligt 5 kap. miljöbalken och 4 kap. förordning (2004:660) om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön.  
 
Inom detaljplaneområdet finns ingen vattenförekomst, men i närheten ligger vattenförekomsterna 
Fysingen och Märstaån. Det finns även två grundvattenförekomster, Stockholmsåsen – Norrsunda 
och Stockholmsåsen-Arlanda i nära anslutning till planområdet.  
 
Kvalitetskravet hos Märstaån gällande ekologisk status är god ekologisk status till år 2027. Det är 
ekonomiskt och tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle behövas för att uppnå god 
ekologisk status till 2021 (VISS, 2019-05-24). Kvalitetskravet för kemisk status är satt till god kemisk 
ytvattenstatus. För Fysingen är kvalitetskravet gällande ekologisk status god ekologisk status till år 
2021 avseende näringsämnen och konnektivitet. Kvalitetskravet för kemisk status är satt till god 
kemisk ytvattenstatus. Kvalitetskravet för tributyltennföreningar har tidsfrist till 2027 då 
återhämtning bedöms ta lång tid även om åtgärder utförs.  
 
För grundvatten ska god kemisk status och kvalitativ status vara uppnådd till 2015, vilket Norrsunda-
förekomsten uppnått. Arlandaförekomsten har tidsfrist till 2027 med anledning av förekomst av PFAS 
11.  
 
Tabell 1. Aktuella vattenförekomster samt status 

 Ekologisk status Kemisk status Kvantitativ status 

Märstaån Måttlig Uppnår ej god Berörs ej 

Fysingen  Måttlig  Uppnår ej god  Berörs ej  

Stockholmsåsen-
Norrsunda 
(Grundvatten)  

Berörs ej  God  God  

Stockholmsåsen – 
Arlanda 

Berörs ej Otillfredsställande God 

 

Miljökvalitetsnormerna för respektive vattenförekomst diskuteras vidare i avsnitt 5.1 Grundvatten 
och 5.2 Ytvatten. 
 

4.2 Miljökvalitetsnormer för luft 
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477. I 
förordningen finns miljökvalitetsnormer (MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, svaveldioxid, 
kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och 
bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning ska kommuner och myndigheter beakta 
gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § miljöbalken. 
 
Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så 
låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela Stockholmsregionen. I regionen är det 
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främst halterna av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) som är svåra att uppfylla och som därför 
behöver beaktas. 
 
MKN för kvävedioxid (NO2) samt för partiklar (PM10) enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) 
anges i Tabell 2 och Tabell 3 nedan. 

Tabell 2. Miljökvalitetsnormer för NO2. 

Medelvärdestid Normvärde  
[μg/m3] 

Tillåtna överskridanden 

Timme 90 175 timmar per år 

Dygn 60 7 dygn per år 

År 40 Inga  

 

Tabell 3. Miljökvalitetsnormer för PM10. 

Medelvärdestid Normvärde  
[μg/m3] 

Tillåtna överskridanden 

Dygn 50 35 dygn per år 

År 40 Inga  

 

Planens konsekvenser rörande luftkvalitet diskuteras under avsnitt 5.4 Luftkvalitet. 

4.3 Skydd av områden enligt 7 kap. MB 
4.3.1 Vattenskyddsområde 

I anslutning till planområdet finns ett vattenskyddsområde för Ströms reservvattentäkt (Norrvatten 
är huvudman) vilken nyttjar Stockholmsåsens - Norrsunda grundvattenförekomst. 
Vattenskyddsområden syftar till att skydda grund- eller ytvattentillgångar som nyttjas eller kan antas 
komma att nyttjas som vattentäkt. För vattenskyddsområdets utbredning, se gräns i Figur 4. En 
översyn av vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter pågår. Som det ser ut i dagsläget så 
kommer skyddszonen efter översynen att, liksom idag, gränsa mot järnvägen i väst, d.v.s. sjätte 
stadsdelen kommer sannolikt inte att påverkas av skyddszonen förutom via den anslutande 
Halmsjövägen som redan idag ligger inom skyddsområdet. 
 

 

Figur 4. Vattenskyddsområde för Ströms reservvattentäkt (Norrvatten). 
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4.4 Riksintressen 
4.4.1 Riksintresse för kommunikationer 

Arlanda, Väg E4 och Arlandabanan utgör riksintressen för kommunikationer.  

4.4.2 Riksintresse för totalförsvaret 
Hela planområdet ligger inom riksintresse för totalförsvaret, både inom stoppområde för höga objekt 
och inom influensområde för väderradar. Detta påverkar vad som kan tillåtas uppföras inom området 
och medför särskilda regleringar vid planläggning, gällande exempelvis höjd på byggnader.  

För riksintresse totalförsvar för väderradar gäller + 86,88 m.ö.h. Andra höjder gäller för zonerna som 
sammanfaller med sträckorna för in- och utflygning till Arlanda (riksintresse kommunikationer – flyg). 

4.4.3 Riksintresse för dricksvattenanläggningar 
År 2016 pekades Norrvattens reservvattenverk i Stockholmsåsen ut av Havs- och Vattenmyndigheten 
till riksintresse för dricksvattenanläggningar. De täkter som ingår i riksintresset är bl.a. Ströms gård 
som är belägen öster om planområdet. 

4.5 Övriga skydd 
4.5.1 Fornlämningar  

I Arlandaområdet i stort finns ett stort antal fornlämningar. Inom och i anslutning till planområdet 
har ett flertal fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar påträffats. Huvuddelen av dessa är 
dock redan undersökta och borttagna. I planområdets södra del finns en övrig kulturhistorisk lämning 
(RAÄ Norrsunda 258) som utgörs av en fyndplats för keramik, undersökt 2008 och 2011. Fornminnen 
skyddas i enlighet med 2 kap. Kulturmiljölagen (KML; 1988:950). Ingrepp eller annan förändring 
kräver Länsstyrelsens tillstånd.  
 

4.5.2 Strandskydd 
Diket inom planområdet utmed väg E4.65 och det anslutande diket från öster kan enligt 
generalstabskartan från 1867 tolkas som att de ursprungligen var bäckar. De skall då enligt mark- och 
miljöverdomstolens beslut P3980-18 omfattas av det generella strandskyddet på 100 m. 
 
Vid upphävande av strandskydd i detaljplan måste ett av i MB 7 kap. 18c § angivna särskilda skäl vara 
föreliggande. Dessa är: 
 

1. Det område som upphävandet avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften 

2. Det område som upphävandet avser genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller 
annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen 

3. Det område som upphävandet avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området 

4. Det område som upphävandet avser behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området 

5. Det område som upphävandet avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

6. Det område som upphävandet avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget intresse 

 
Utöver dessa särskilda skäl ska intresset att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen 
väga tyngre än strandskyddsintresset, enligt 4 kap 17 § PBL och 7 kap 18 § MB. Syftet med 
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strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. 
 
Strandskyddet planeras att upphävas inom hela planområdet/inom område för trafik och bebyggelse. 
 
Genomförande av planen ökar tillgängligheten för allmänheten i anslutning till dikena i de delar de 
bevaras och utvecklas till dagvattenpark. Livsvillkoren för djur- och växtliv påverkas. I anslutning till 
diket finns ett naturvärdesobjekt som utgörs av en fuktmark med videbuskage och unga lövträd som 
kan vara av värde för groddjur. Vid utformning av dagvattenstråket i anslutning till 
naturvärdesobjektet bör det även planeras utifrån perspektivet att kunna fungera som ett 
spridningsstråk för t.ex. groddjur. 
 
Planområdet är både i den regionala översiktsplaneringen och i kommunens översiktsplan utpekat 
som del i en regional stadskärna. Alternativa lokaliseringar av tätortsutvecklingen kan därmed anses 
utredda. Ett effektivt utnyttjande av tillgängligt område för stadsbebyggelse får anses väga tyngre än 
de strandskyddsintressen som inte fullt ut tillgodoses i dagsläget. Upphävande av strandskyddet 
uppfyller de särskilda skäl som anges i punkt 5 och 6 ovan. Strandskyddet kommer inte att bedömas 
vidare i MKB:n. 
 
 

4.6 Krav på dagvattenhantering 
4.6.1 Svenskt Vattens publikationer 

Hantering av dagvatten får stöd av ett flertal publikationer från branschorganisationen för 
vattentjänstföretagen i Sverige, Svenskt Vatten. I januari 2016 publicerades den nya publikationen 
110 (även kallad P 110), Avledning av dag-, drän- och spillvatten, funktionskrav, hydrauliks 
dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem. I den sätts hanteringen av dagvatten in i 
ett större samhällsperspektiv för att säkra samhället mot kraftiga skyfall och översvämningar. 
Minimikraven på dimensioneringen för återkomsttid för regn för tät bostadsbebyggelse eller 
motsvarande bebyggelse är enligt P 110 20 år. För gles bebyggelse är dimensionerande 
återkomsttiden 10 år. Detta innebär att dagvattensystemet i detta område ska kunna omhänderta 
den storleken på regn som förväntas komma vart 20:e år. För större regn än så är det kommunens 
ansvar att planera så att bebyggelse och viktiga anläggningar inte riskerar att översvämmas eller 
skadas.  

4.6.2 Riktlinjer för dagvatten från översiktsplan 2014  
I gällande översiktsplan (2014) finns följande riktlinjer för dagvatten:  

 Dagvatten ska flödesutjämnas, fördröjas och renas där det uppstår innan det leds till det 
kommunala ledningsnätet eller recipienten.  

 Ledningsnätet ska dimensioneras för kraftigare dagvattenflöden och tillräckliga ytor för 
fördröjning av dagvatten ska skapas. 

 Kompensationsåtgärder bör användas där andra verktyg saknas för att uppfylla MKN. 
 Dagvatten ska nyttjas som en positiv resurs genom öppna lösningar som berikar stadsbilden 

och förser växt- och djurliv med livsmiljöer. Tillskapande av så kallade mångfunktionella ytor 
ska eftersträvas i planläggningen. 

 
4.6.3 Dagvattenpolicy för Oxundaåns avrinningsområde, Oxunda Vattensamverkan 

Oxunda vattensamverkan är ett samarbete i Oxundaåns avrinningsområde mellan Järfälla, Sigtuna, 
Sollentuna, Vallentuna, Täby och Upplands Väsby kommun. Oxundaån mynnar i Mälaren. Syftet är 
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att förbättra miljötillståndet i sjöar och vattendrag och kunna uppnå vattenförvaltningens mål om 
god ekologisk och kemisk status samt de nationella målen för vattenmiljön.  
 
År 2016 tog Oxunda vattensamverkan fram en dagvattenpolicy med följande riktlinjer:  

Minska konsekvenserna vid översvämning  
Planering och höjdsättning av mark utförs så att byggnader och samhällsviktiga funktioner inte 
skadas vid kraftiga regn eller höga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Hänsyn tas till att framtida 
regn kan vara intensivare och att vattennivåer kan vara högre. Ytliga evakueringsvägar skapas så att 
extrema flöden får små konsekvenser. Risker med byggnation i instängda områden där ytlig avrinning 
ej kan ske beaktas särskilt.  

Bevara en naturlig vattenbalans  
Den naturliga vattenbalansen bevaras så långt som möjligt. Detta avser såväl grundvattenbildning 
som omsättning och flöden i sjöar och vattendrag. Bortledning av dagvatten begränsas genom att 
gröna och genomsläppliga ytor skapas så att dagvatten infiltreras lokalt.  

Minska mängden föroreningar  
Förorening av dagvatten begränsas vid källan genom goda materialval och lokala lösningar för 
infiltration och rening. Dagvattensystem utformas så att föroreningar avskiljs under vattnets väg till 
recipienten.  

Utjämna dagvattenflöden  
Dagvattenflöden reduceras och fördröjs inom såväl privat mark som statlig och kommunägd mark, så 
att en jämnare belastning på dagvattensystem, reningsanläggningar och recipienter skapas.  

Berika bebyggelsemiljön  
Dagvatten hanteras som en resurs som berikar bebyggelsemiljön ur både ett mänskligt och biologiskt 
perspektiv. Detta görs såväl på mark som på tak. 
 

4.6.4 Krav för dagvattenutredning i samband med upprättande av detaljplan och vid andra 
exploateringar, Sigtuna kommun  
Sigtuna kommun har tagit fram en kravspecifikation för dagvattenutredning i samband med 
upprättande av detaljplan och vid andra exploateringar (Sigtuna kommun, 2018). Dessa innebär i 
huvudsak att föreslagna dagvattenåtgärder inte ska bidra till att försvåra möjligheten att uppfylla 
MKN i berörd recipient, d.v.s. området ska inte bidra till ytterligare belastning. Vidare ska områdets 
dagvattenutflöde efter exploatering med föreslagna fördröjningsåtgärder inte överskrida flöde före 
exploatering och inte påverka områden nedströms. Val av dimensionerande regn ska utgå från 
riktlinjerna i Svenskt Vattens publikation P110.  
 
I kraven anges också lokalspecifika riktvärden för utvalda så kallade problemområden i Märstaån, se 
tabell nedan. 
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Tabell 4. Lokalspecifika riktvärden för utvalda så kallade problemämnen i Märstaån omräknade till totalhalter. (Naturvatten 
och WRS, 2015) 

Ämne Lokalspecifikt riktvärde (µg/l) 
Fosfor (P) 74 
Arsenik (As) 0,675 
Koppar (Cu) 17,42 
Zink (Zn) 27,88 
Nickel (Ni) 14,64 

 

4.7 Tillämpning av MKN i planeringen  
En miljöjuridisk analys av situationen gällande MKN genomfördes under planprocessen för femte 
stadsdelen (Lerman, 2016). Utredningens slutsatser var att förbud mot försämrad status i 
vattenförekomster får hanteras genom åtgärder inom såväl som utom planområdet. Om MKN 
härefter följs, finns det inte krav i PBL att vidta ytterligare åtgärder som t.ex. kompensation .  
 

4.8 Riktvärden buller och vibrationer 
4.8.1 Riktvärden för trafikbuller inomhus 

Riktvärden för ljudnivån inomhus från trafik och andra yttre bullerkällor för kontor, restauranger och 
hotell finns angivna i SS 25268:2007. De riktvärden för trafikbuller utomhus som gäller för bostäder 
har aldrig tillämpats för hotell och pensionat, med motiveringen att det just är ett boende där 
människor normalt vistas en kortare tid. Däremot ska inomhusvärdena gälla, då sömnstörningar 
nattetid inte ska förekomma.  

Tabell 5. Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor för kontorslokaler.  

 
 
 
Typ av utrymme 

LpA,eq[dB] LpAFmax[dB] 

Ljudklass Ljudklass 

A B C D A B C D 

Utrymme för presentationer 
(>20 pers) 

30 30 30 35 45 45 45 55 

Utrymme för enskilt arbete, 
samtal eller vila 
-Dock stora utrymmen) 

30 
35 

35 
35 

35 
35 

40 
40 

50 
50 

50 
50 

50 
55 

60 
60 

Övriga utrymmen där 
människor vistas mer än 
tillfälligt 

35 35 40 45 55 - - - 

Utrymme där människor vistas 
tillfälligt 

40 45 45 - - - - - 

 

4.8.2 Flygbuller  
För buller från flygtrafik finns riktvärden och rekommendationer för maximala ljudnivåer inomhus.  
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Tabell 6. Riktvärden för flygbuller inomhus i kontor och andra typer av lokaler. 

Byggnader och utrymme Maximal ljudnivå 

Kontor  

Större konferensrum 45 dBA 

Kontorsrum 50 dBA 

Hotell  

Hörsal  45 dBA 

Gästrum 45 dBA 

 

4.8.3 Komfortvibrationer 
Riktvärden avseende komfortvibrationer avser bostäder och kan för hotell och kontor tillämpas 
mindre strikt. Komfortvibrationer är sådana vibrationer som ej har så pass hög amplitud att skador 
på byggnader kan uppstå. Svensk standard SS 460 48 61, Vibrationer och stöt - Mätning och 
riktvärden för bedömning av komfort i byggnader ger vägledning gällande komfortvibrationer. I 
denna anges vägd vibrationshastighet (enligt standard ISO 2631-2) på 0.4 mm/s som ett riktvärde 
under vilket endast ett fåtal människor upplever sig störda. 

4.8.4 Stomljud 
Enligt Svensk standard SS 25268 skall stomljud orsakat av trafik uppfylla samma krav gällande 
ljudnivå som ställs för tekniska installationer. I rapporten ’Praktisk användning av SS 25268’ daterad 
2009, anges också att för buller (maximalnivåer) som orsakas av stomljud från spårburen trafik gäller 
samma krav som för A-vägd ekvivalentnivå från installationer. I genomförd bullerutredning tolkas 
detta som att den maximala A-vägda ljudnivån (med tidsvägning 1 sek) mätt i byggnaden vid 
tågpassage med alla fönster, dörrar och ventilationsdon stängda ej får överstiga 35 dB(A) för att 
innehålla ljudklass C vilket motsvarar Boverkets standardkrav. 

4.9 Riktlinjer och rekommendationer för riskanalyser och riskhantering 
4.9.1 Plan- och bygglagen (2010:900)  

Plan- och bygglagen (2010:900) anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som 
är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet. Vidare ska bebyggelse 
och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till bl.a. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra 
olyckshändelser.  
 

4.9.2 Riktlinjer och rekommendationer från Länsstyrelsen i Stockholms län  
För att tydliggöra vilken mark som, med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och risken för 
olyckor, är lämpad för ändamålet har flera länsstyrelser i Sverige presenterat vägledningar och 
riktlinjer för riskhänsyn vid fysisk planering. Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut 
rekommendationerna Riktlinjer för riskanalys som beslutsunderlag (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
2003a) och Riskanalyser i detaljplaneprocessen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b). Dessa är 
generella rekommendationer beträffande krav på innehåll i riskanalyser i planprocessen.  
Länsstyrelsernas i Stockholms län har även tagit fram ett gemensamt dokument tillsammans med 
Skånes och Västra Götalands län, Riskhantering i detaljplaneprocessen (Länsstyrelserna i Skåne län, 
Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).  
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Farligt gods  
Med farligt gods avses varor eller ämnen som har sådana egenskaper att de kan vara skadliga för 
människor, miljö och egendom. Med transportleder för farligt gods avses sådana leder som är 
utpekade som primära eller sekundära transportleder eller vägar där det sannolikt kan gå farligt 
gods-transporter. En primär transportled för farligt gods är avsedd för genomfartstrafik, varför där 
kan förväntas gå farligt gods-transporter i alla klasser1. En sekundär transportled är avsedd för lokala 
transporter till och från de primära lederna.  
 
Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade rekommendationer rörande bebyggelse intill vägar och 
järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer år 2000 (Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2000). I Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods anges att riskerna 
alltid ska bedömas vid fysisk planering inom 150 meter från transportled för farligt gods 
(Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006). I de senast utgivna 
riktlinjerna från år 2016, Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras 
farligt gods (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016), rekommenderas att markanvändning intill 
transportleder för farligt gods generellt bör planeras med de i Figur 5 angivna skyddsavstånden (zon 
A, B och C). Intill primära transportleder för farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt 
skyddsavstånd på minst 25 meter. Intill sekundära transportleder bör det bebyggelsefria avståndet 
vara minst 15–20 meter. 
 

 
Figur 5. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods (väg och järnväg) och olika typer av 
markanvändning. Avstånden mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårmitt. (Länsstyrelsen i Stockholms län, 
2016) 

 
1 Transporter med farligt gods delas in i nio olika klasser för ämnen med liknande risker vid transport på väg. 
Klassificeringen benämns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.  
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5 Miljökonsekvenser Betydande miljöaspekter 
5.1 Grundvatten 
5.1.1 Nuläge 

Geotekniska undersökningar (Bjerking, 2018b) visar på att området är låglänt och främst består av 
ler-och moränområden, överlagrandes av friktionsjord. I området förekommer även en del berg i 
dagen samt blockiga partier.  
 
I den norra delen, sydväst om Nybygget, består marken främst av lera och morän. I det östra delen av 
området, längs med järnvägen, finns större block-och hällområden. 

 

Figur 6. Planområdet (markerat med röd linje) består av berg, morän, olika typer av lera och sand. (Utsnitt från SGU:s 
jordartskarta) 

Öster om planområdets centrala del går två olika delar av Stockholmsåsen i nordostlig/sydvästlig 
riktning, se Figur 7, Stockholmsåsen – Arlanda och Stockholmsåsen – Norrsunda. En liten del av 
planen ligger inom tillrinningsområdet för Stockholmsåsen – Arlanda. Hos båda täkterna finns 
utmärkta eller ovanligt goda uttagsmöjligheter. Enligt SGU:s sårbarhetsklassning har den del av 
grundvattenförekomsten närmast planområdet klassats till hög sårbarhet (p.g.a. att 
grundvattenmagasinet ligger under lera, silt) (Trafikverket, 2017). Grundvattnet strömmar i riktning 
mot sjön Fysingen. Grundvattenflödet i Stockholmsåsen varierar mellan olika delområden. I vissa 
delar ligger flödet på under 1 m/s och i andra mellan 5–25 l/s. Grundvattentäkten har till största del 
tätande lager ovan magasinet. 
 
Stockholmsåsen – Arlanda och Stockholmsåsen – Norrsunda är grundvattenförekomster. Enligt den 
senaste bedömningen från VISS (2017-05-10) har grundvattenförekomsten Stockholmsåsen – 
Arlanda otillfredsställande kemisk status och god kvantitativ status. Den kemiska statusen baseras på 
att halten PFAS11 överskrider uppsatt riktvärde. Kvalitetskravet är god kemisk och kvantitativ 
grundvattenstatus. Det finns risk att god kemisk status inte uppnås till år 2021 eller år 2027 på grund 
av otillfredsställande status avseende PFAS11 och potentiellt hög föroreningsbelastning. 
Förbättringsbehovet för åsen anger att PFAS11 från punktkällor i form av förorenade områden ska 
minska med 100 ƞg/l årligen. (Bjerking, 2019) 
 
Grundvattenförekomsten Stockholmsåsen – Norrsunda har enligt den senaste bedömningen från 
VISS (2017-05-10) god kemisk och kvantitativ status. Kvalitetskravet är satt till god kemisk och 
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kvantitativ status. Det finns risk att god kemisk status inte uppnås år 2021 då sulfat och PFAS11 
riskerar att överskrida uppsatta rikt- och trendvärden samt stor potentiell föroreningsbelastning. 
Förbättringsbehovet för grundvattentäkten anger att utsläppen av sultfat ska minska med 70 mg/l 
årligen samt att utsläppen av PFAS11 ska minska med 11 ƞg/l årligen. (Bjerking, 2019) 
 
Som nämnts tidigare ingår Stockholmsåsen – Norrsunda och även del av Stockholmsåsen – Arlanda i 
Ströms vattenskyddsområde (se Figur 4).  Ströms vattenskyddsområde har i syfte att fungera som 
reservvattentäkt för Stockholmsområdet och även för Arlanda flygplats. Norrvatten är huvudman för 
täkten och skyddsföreskrifter fastställdes år 1979. 
 

 
Figur 7. Planområdets lokalisering i förhållande till grundvattentäkten Stockholmåsen – Arlanda och Stockholmåsen – 
Norrsunda (gröna områden). Täktens tillrinningsområde är inom rosa områden. (Länsstyrelsens WebbGIS, 2018-02-15) 

5.1.2 Konsekvenser av planförslaget 
Detaljplanen innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar inom planområdet vilket innebär att andelen 
yta med möjlighet att infiltrera vatten minskar. Infiltration kommer delvis att ske inom planområdet 
men huvuddelen av det dagvatten som uppstår inom planområdet kommer att avledas.  
 
Den del av planområdet som ligger inom tillrinningsområdet för Stockholmsåsen utgörs av 
Halmsjövägen, en befintlig väg som kommer behållas och breddas något. Avrinningsförhållandena för 
vägen förväntas inte att ändras i och med breddningen av vägen. Då avrinning från vägen idag går 
mot skogsmarken norr om vägen och vidare norrut bedöms grundvattenförekomsterna inte påverkas 
av planläggningen av vägen.  
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Då planområdet i huvudsak är beläget utanför Ströms vattenskyddsområde, 
grundvattenförekomsterna i Stockholmsåsen och dess tillrinningsområde bedöms den minskade 
infiltrationen inom planområdet inte medföra någon påverkan på vattenbalansen och därmed inte 
några negativa konsekvenser på möjligheten att utta vatten från täkten. 
Risken för spridning av föroreningar till åsens grundvatten bedöms som mycket liten då det 
dagvatten som uppstår på kvartersmark eller hårdgjorda ytor inom planområdet kommer att renas, 
fördröjas och sedan ledas norrut. Genomförandet av detaljplanen bedöms därför inte hindra att 
ställda MKN för grundvattenförekomsterna uppnås.  
 

5.1.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
I det fortsatta planarbetet behöver projektet hålla sig uppdaterat på översynen av 
vattenskyddsområdet med föreskrifter. 

5.2 Ytvatten 
5.2.1 Nuläge  

Som nämnts tidigare finns två ytvattenförekomster i närområdet; Märstaån och Fysingen.  

Att Märstaåns ekologiska status är klassad som måttlig baseras på måttlig status för kiselalger och 
bottenfauna. Märstaåns kemiska status uppnår ej god med avseende på ämnen som kvicksilver, 
polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS och nickel. Mindre stränga krav för PDBE och 
kvicksilverföreningar har satts i enlighet med bilaga 6 i Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2013:19) om statusklassning och MKN avseende ytvattenstatus. Halterna kvicksilver och 
PDBE får inte överskrida de halter som togs fram under december 2015. 

De förbättringsbehov som anges för att MKN för Märstaån ska kunna följas är följande (VISS; 2018-
02-15):  

 Utsläppen av PFOS ska minska med 62 μg/kg vv (våt vikt) årligen.  

 En sträcka på 21 km av vattendraget behöver få ett bättre morfologiskt tillstånd.  
 Konnektiviteten behöver bli bättre genom att få bort barriärer  

 
Att Fysingen är klassad som måttlig ekologisk status beror på att sjön har måttlig status utifrån 
Växtplankton-näringsämnespåverkan (Viss, 2017), vilket är en följd av övergödning och en alltför stor 
tillförsel av fosfor till sjön. För att klara miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status” som idag är satt 
till 2027, krävs att belastningen av fosfor minskar från avrinningsområdet. Fysingens kemiska status 
uppnår ej god med avseende på ämnen som kvicksilver, polybromerade difenyletrar (PBDE), PFOS, 
nickel och tributyltenn. Kvalitetskravet för tributyltenn föreningar har tidsfrist till 2027 då 
återhämtningen bedöms ta lång tid även om åtgärder utförs.  

De förbättringsbehov som anges för att MKN för Fysingen ska kunna följas är följande: 
 

 Utsläppen av PFOS ska minska med 60 μg/kg vv (våt vikt) årligen.  

 Utsläppen av tributyltenn föreningar ska minska årligen, mängden är okänd.  
 Konnektiviteten behöver bli bättre genom att få bort barriärer  
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Figur 8. Planområdets läge i förhållande till ytvattenförekomsterna Märstaån och Fysingen 

I dagsläget leds större delen av dagvattnet från området, via vägdike längs med väg E4.65, norrut till 
Märstaån. Från områdets östra och södra delar leds dagvatten, via ett dike längs med järnvägen, 
söderut mot sjön Fysingen. Innan dagvattnet når sjön Fysingen passerar det flera befintliga 
reningsdammar.  Ytterligare dagvattendammar är under uppbyggnad. Befintlig bebyggelse inom 
området (Nybygget) saknar idag dagvattenrening. Till Nybygget finns också en stor parkeringsyta 
utan dagvattenrening. Spillvatten från Nybygget renas vid ett lokalt reningsverk. Spillvatten leds efter 
rening till diket i områdets norra del. 
 
I den västra delen av planområdet utmed väg E4.65  har Söderby - Broby torrläggningsföretag 
funnits,. Torrläggningsföretaget är upplöst efter beslut i Mark- och miljödomstolen den 4e februari 
2020.   
 
Markavvattningsföretaget Starrmossen och Lindskrog är beläget öster om planområdet, och har sin 
avvattning genom planområdets norra del. Halmsjövägens östra del avvattnas mot Starrmossens 
torrläggningsföretag i nuläget och avvattningen av vägen planeras vara oförändrad. 
 

5.2.2 Konsekvenser av planförslag 
Föreslagen exploatering av planområdet innebär att fler hårdgjorda ytor skapas vilket medför ökade 
dagvattenflöden. I och med den ändrade markanvändningen förändras även sammansättning och 
kvaliteten på det dagvatten som uppstår. Med anledning av detta innebär planen ett ökat behov av 
att fördröja och rena det dagvatten som uppstår inom området.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget (Bjerking, 2020). Efter exploatering föreslås 
dagvatten från bebyggda områden fortsättningsvis i huvudsak ledas norrut mot Märstaån. Inget 
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dagvatten från bebyggd mark eller hårdgjorda ytor ska ledas söderut mot Fysingen (se Figur 9). För 
att uppfylla detta har marken höjdsatts så att allt dagvatten från det nyexploaterade planområdet 
leds norrut. De föreslagna bebyggda delarna i området lutar därför mot och avvattnar mot norr. Den 
östra delen av Halmsjövägen avvattnas även i framtiden av vägdiken. GC-vägen som ansluter mot 
Fraktvägen avvattnas, likt området gör idag, via den befintliga skogsmarken till vägdike längs väg 
E4.65 och vidare norrut. Dagvatten från naturmarken i områdets sydöstra del kommer, precis som i 
dagsläget, att avledas österut mot diket längs järnvägen och vidare söderut mot Fysingen. Detta 
dagvattenflöde är ej med i beräkningarna för fördröjningsbehov då denna mark lämnas orörd. Även 
en del av dagvattnet från femte stadsdelen kommer avvattnas norrut mot sjätte stadsdelen. Detta 
område har en yta på ca 5,9 ha. 
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Figur 9. Strukturplan. Vattendelare visas med ljusblå linje. (Lindroos Arkitektur och Urban Minds, 2020) 

Det beräknade dagvattenflödet från planområdet innan exploatering är ca 1500 l/s vid ett 10-
årsregn. Dagvattenflödena kommer till följd av exploateringen att öka eftersom andelen hårdgjorda 
ytor ökar. Till planområdet kommer även ett dagvattenflöde tillföras från femte stadsdelen genom 
ett dike. Detta tillkommande dagvattenflöde är ca 200 l/s. Det beräknade dagvattenflödet efter 
exploatering av sjätte stadsdelen beräknas bli ca 5500 l/s vid ett 10-årsregn, exklusive det 
tillkommande flödet från femte stadsdelen. Detta innebär en skillnad i dagvattenflöde före och efter 
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exploatering på ca 4000 l/s vid ett 10-regn. För att inte öka avrinningen från området jämfört med 
idag (vilket är en riktlinje i Oxunda vattensamverkans dagvattenpolicy) behöver dagvattnet därmed 
fördröjas inom området. 
 
För beräkningarna av dimensionering och dagvattensystemets nödvändiga kapacitet för fördröjning 
har antagits att dagvatten från ett regn motsvarande 20 mm ska kunna omhändertas inom 
planområdet. En klimatfaktor på 1,25 har använts i beräkningarna för att ta höjd för den 
prognostiserade ökande nederbörden på grund av klimatförändringar. För att 20 mm nederbörd från 
hårdgjorda ytor ska kunna fördröjas och renas krävs en fördröjningsvolym på ca 2 900 m3. 
 
Beräkningar av föroreningshalter och mängder i dagvattnet innan och efter exploatering har utförts, 
för ett scenario med en trafikalstring på 24 000 fordon/vardagsmedeldygn. Scenariot representerar 
en exploatering om 500 000 BTA. Beräkningar visar att både halter och mängder ökar efter 
exploatering jämfört med innan, se Tabell 7. Efter exploatering utan reningsåtgärder förväntas 
samtliga föroreningshalter, förutom nickel och kväve, överstiga Märstaåns riktvärden. 
Föroreningsberäkningarna visar också att samtliga föroreningsmängder efter exploatering utan 
reningsåtgärder förväntas överstiga mängder före exploatering. 

Tabell 7. Föroreningsberäkningar före och efter exploatering utan reningsåtgärder, scenario 24 000 
fordon/vardagsmedeldygn. Röda siffror visar halter som överstiger riktvärden för Märstaån (VISS samt WRS och 
Naturvatten, 2015) och mängder som är högre jämfört med före exploatering.  

Halter Mängder 
Ämne Enhet Riktvärde 

Märstaån 
och 2M 
(halter) 

Före 
exploatering 
(halter) 

Efter 
exploatering 
(halter) 

Före 
exploatering 
(kg/år) 

Efter 
exploatering 
(kg/år) 

P µg/l 74 87 200 5,7 39 
N µg/l 2,5 1,3 1,6 86 320 
Pb µg/l 0,9 5 14 0,3 2,8 
Cu µg/l 17,4 13 22 0,9 4,3 
Zn µg/l 27,9 35 120 2,3 23 
Cd µg/l 0,04 0,2 0,6 0,013 0,12 
Cr µg/l 3 4,4 5,7 0,3 1,1 
Ni µg/l 14,6 4 6,5 0,25 1,3 
Hg µg/l 0,005 0,03 0,04 0,002 0,0079 
As µg/l 0,7 3,4 3,2 0,22 0,64 
SS mg/l 60* 36 66 2 300 13 
Olja mg/l 0,7* 0,4 0,9 23 180 

*Riktvärde 2M (enligt rapporten Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp, Regionala dagvattennätverket i Stockholms län 
(2009). 

Förslag på åtgärder för rening och fördröjning inom den aktuella detaljplanen har tagits fram, detta 
för att säkerställa kvalitet och flöde på det dagvatten som lämnar planområdet. Föreslagna åtgärder 
för att omhänderta, fördröja samt rena dagvatten i området är (se även Figur 10, Figur 11 och Figur 
12): 

 Dagvatten från kvartersmark renas och fördröjs i makadammagasin på kvartersmark och leds 
sedan vidare via dagvattennätet till dagvattenpark. Makadammagasinen utförs så att 
infiltration är möjlig och överskottsvattnet leds vidare till dagvattennätet. I kvartersmark 
ingår kvarter, kontor, industri och idrottsområde.  

 Vägdagvatten renas och fördröjs i gårdar, svackdiken alternativt skelettjordar med 
trädplanteringar längs med gatorna och leds sedan vidare till dagvattenpark. 
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Dagvattenanläggningarna utförs så att infiltration är möjlig och att överskottsvattnet leds 
vidare till dagvattennätet.  

 Dagvatten från GC-vägen i väst föreslås ledas mot ett gräsdike längs med GC-vägen. Om 
vägen är ensidig föreslås att den lutar mot öster och att gräsdiket anläggs längs med den 
östra sidan av GC-vägen. I diket sker trög avledning av dagvatten. Från diket leds dagvattnet 
ut mot befintlig skogsmark.  

 Dagvatten från östra delen av Halmsjövägen föreslås avvattna mot vägdiken och vidare 
norrut mot skogsmarken som i dagsläget.  

 Dagvattenparken dimensioneras för att fördröja och rena dagvatten från sjätte stadsdelen 
samt tillkommande dagvatten från femte stadsdelen. Dagvattenparken anläggs i samma läge 
som det befintliga diket utmed väg E4.65. Dagvattenparken utformas med ett flertal mindre 
dammar vars djup är ca 1 meter växlat med grundare dämmen som förbinds med trappvisa 
vattenfall där syresättning av vattnet sker. 
 

 

Figur 10. Tvärsektion av ett underjordiskt makadammagasin. (Bjerking, 2019) 

 

 

Figur 11. Sektion för huvudgata, 21 m bred. (Funkia, 2019) 
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Figur 12. Illustration på sektion dagvattenpark med syresättningszon och dämme. (Funkia, 2019) 

Med ovanstående föreslagna åtgärder för omhändertagande av dagvatten kan erforderlig 
fördörjningsvolym uppnås. Med föreslagna åtgärder renas också dagvattnet. 
Föroreningsberäkningar, se Tabell 8 (scenario 24 000 fordon/vardagsmedeldygn), visar att med 
föreslagna reningsåtgärder minskar samtliga föroreningshalter jämfört med innan exploatering och 
Märstaåns riktvärden kan hållas. Föroreningsmängderna minskar också för samtliga ämnen med 
föreslagna reningsåtgärder och understiger mängder före exploatering. Ytterligare rening förväntas 
ske i makadammagasin vilket inte är medräknat i Tabell 8. Anläggande av makadammagasin 
tillsammans med föreslagna åtgärder krävs för att uppnå fördröjningskravet och därmed även 
reningskravet i dagvattenparken. 
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Figur 13. Skiss över exempel på placering av föreslagna dagvattenåtgärder. (Bjerking, 2020) 

Ovanstående innebär att under förutsättning att föreslagna fördröjnings- och reningsåtgärder vidtas 
så minskar föroreningstransporten för samtliga föroreningar jämfört med befintlig situation. Enligt 
förbättringskravet för Märstaån ska mängden näringsämnen minska efter exploatering. Då 
mängderna fosfor och kväve minskar efter exploatering, och understiger mängderna före 
exploatering, görs bedömningen att exploateringen inte hindrar recipienten att uppnå ställda MKN.  
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Utöver ovanstående åtgärder kommer belastningen på recipienten att minska ytterligare eftersom 
det lokala reningsverket vid Nybygget tas bort i samband med exploatering av planområdet och 
Nybygget ansluts till kommunalt VA.  
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Tabell 8. Föroreningsberäkningar före och efter exploatering med reningsåtgärder i sjätte stadsdelen, scenario 24 000 
fordon/vardagsmedeldygn. 

Halter Mängder 
Ämne Enhet Riktvärde 

Märstaån 
och 2M 
(halter) 

Före 
exploatering 
(halter) 

Efter 
exploatering 
och rening 
(halter) 

Före 
exploatering 
(kg/år) 

Efter 
exploatering 
och rening 
(kg/år) 

P µg/l 74 87 20 5,7 4,0 
N µg/l 2,5 1,3 0,4 86 77 
Pb µg/l 0,9 5 0,7 0,3 0,1 
Cu µg/l 17,4 13 1,8 0,9 0,4 
Zn µg/l 27,9 35 10 2,3 2 
Cd µg/l 0,04 0,2 0,05 0,013 0,01 
Cr µg/l 3 4,4 0,28 0,3 0,06 
Ni µg/l 14,6 4 0,8 0,25 0,16 
Hg µg/l 0,005 0,03 0,007 0,002 0,001 
As µg/l 0,7 3,4 0,5 0,22 0,09 
SS mg/l 60* 36 3 2 300 650 
Olja mg/l 0,7* 0,4 0,1 23 20 

*Riktvärde 2M 

5.2.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
Dagvattenhanteringen inom området kommer att studeras vidare i den fortsatta 
detaljprojekteringen av området. Detta gäller t.ex. utformning och uppdelning (av area) av de 
dammar som utgör dagvattenparken. Dammarna ska också utformas så att det finns möjlighet att 
utföra provtagning på det renade dagvattnet. Detta för att ha möjlighet att kontrollera att 
reningseffekten är tillräckligt bra och uppfyller ställda krav. 
 
Vid kommande exploatering och detaljprojektering måste det säkerställas att 
avvattningsmöjligheterna för markavvattningsföretaget Starrmossen och Lindskrog (beläget öster om 
planområdet) inte försämras, exempelvis vid kulvertering av diket genom sjätte stadsdelen. 
 
Anläggandet av ovan beskriven dagvattenpark kan komma att klassas som vattenverksamhet enligt 
11 kapitlet Miljöbalken. Vattenverksamhet är generellt tillståndspliktigt. Enligt 19 § i Förordning 
(1998:1388) om vattenverksamheter gäller anmälningsplikt istället för tillståndsplikt för vissa typer 
av vattenverksamheter. Punkt 1 och punkt 7 i listan i 19§ pekar båda på att omgrävningen av det 
aktuella vattendraget för att möjliggöra dagvattenparken är anmälningspliktigt, se nedan.  

1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar, 

7.  omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter 
per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning, 

Planerad dagvattenanläggnings yta uppgår till ca 0,5 ha och vattendragets medelvattenföring är 0,03 
m3/s. Baserat på detta rekommenderas att anläggande av föreslagen dagvattenpark anmäls till 
Länsstyrelsen i god tid före anläggandet.  
 

5.3 Risk och säkerhet 
5.3.1 Nuläge 

Planområdet är beläget i närheten av ett antal riskkällor; väg E4.65, Arlandabanan samt Stockholm 
Arlanda Airport. Två riskbedömningar har gjorts för planen, dels en riskutredning för detaljplanen 
sjätte stadsdelen (BRIAB, 2018) och dels en fördjupning angående samhällsriskerna vid en 
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exploatering motsvarande 500 000 m2 BTA (BRIAB, 2019). Nedanstående information är hämtad från 
ovanstående riskutredningar. 
 
Väg E4.65 sträcker sig längs med planområdets västra gräns (se Figur 14). I princip alla kategorier av 
farligt gods kan transporteras på vägen. Vägen är relativt tungt trafikerad och här går 
godstransporter in till Arlanda. Godstransporterna in till Arlanda medför gods som används inom 
flygplatsens verksamhet eller skickas vidare med fraktflygplan. Eftersom farligt gods som skickas med 
flygplan måste vara väl förpackat så är det rimligt att anta att de även på vägen är förpackade som 
styckegods, vilket innebär att godset är paketerat i särskilda förpackningar och i reglerade, ofta små 
mängder. Styckegodshanteringen kan troligen inte ge upphov till olyckor som drabbar omgivningen 
då det krävs många samtidiga fel. På flygplatsen finns en drivmedelsstation för flygplatsens besökare, 
ett tankställe för de fordon som används inom flygplatsen av anställda med endast diesel samt en 
naturgastankplats. Transport av dessa drivmedel till flygplatsen sker via lastbil.  
 
Gastransporter till Arlanda sker framförallt i form av biogas till fordonsgastankstationen. Inget 
flygbränsle transporteras på vägen. De brandfarliga vätskor som passerar området är de som servar 
de befintliga bensinstationerna inom Arlandas verksamhetsområde samt de som ligger längs väg 
E4.65 norrut från aktuell vägsträcka.  
 
Mängderna av farligt gods som anländer till Arlanda via väg E4.65 motsvarar troligtvis inte rikets 
snitt. Inte heller de transporter som passerar planområdet och fortsätter till väg E4.65 norrut 
förväntas transportera några större mängder farligt gods.  

 

Figur 14. Rekommenderade transportleder för farligt gods (markerad i lila) och ungefärlig utsträckning av planområdet 
(markerat i gult). (Länsstyrelsens WebbGIS, redigerad av Briab, 2018) 

Trafiken på Arlandabanan utgörs enbart av persontrafik. Årlig trafik på sträckan förbi planområdet är 
ca 116 000 tåg, vilket motsvarar ca 360 tåg per dygn. 
 

Flygtrafiken över planområdet är kraftigt förhöjd i jämförelse med rikssnittet i och med närheten till 
Stockholm Arlanda Airport, som ligger ca 1 km från planområdet. Dessutom är planen i nästan alla 
fall i färd med att starta eller landa, vilket förutom att planen befinner sig betydligt närmare marken 
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också innebär att sannolikheten för en olycka är högre. Stockholm Arlanda Airport har innevarande 
miljötillstånd för 350 000 flygplansrörelser per år. Flygplatsen har tre start- och landningsbanor. 
Planområdets södra del ligger längs den förlängda linje som utgår från Bana 1, vilket är flygplatsens 
huvudbana (se Figur 15). 
 

 
Figur 15. Karta över Stockholm Arlanda Airport och planområdet, med förlängda linjer längs flygplatsens tre 
landningsbanor. (hitta.se, redigerad av Briab, 2018) 

5.3.2 Konsekvenser av planförslag 
Planförslaget innebär att verksamheter som industri, kontor, handel och hotell samt verksamhetsytor 
för idrott anläggs i närheten av riskkällor. Eftersom inga bostäder planeras uppföras inom 
planområdet så kommer antalet personer inom sjätte stadsdelen variera kraftigt över dygnet. På 
dagarna antas många personer arbeta och besöka stadsdelen, men på natten kommer relativt få 
befinna sig i området. Eftersom planen medger hotell kan dock personer komma att övernatta inom 
planområdets gränser.  
 
Detaljplanen medger etablering av industriverksamheter inom området. Det är idag inte möjligt att 
specificera vilka verksamheter som kommer att etablera sig inom området och om det är 
verksamheter som medför risker till sin omgivning i form av t.ex. hantering och/eller lagring av farliga 
ämnen. Om det är verksamheter som medför risker för omgivningen kommer dessa att regleras i 
efterföljande skede. Vid planering, etablering och bygglov av verksamheter i området ligger det på 
kommande verksamhetsutövare att påvisa vilka risker som dess verksamhet kan medföra samt vilka 
eventuella skyddsåtgärder som måste vidtas för att minimera störningarna. Faktorer som topografi, 
verksamhetens omfattning m.m. spelar in vid slutgiltigt fastställande av verksamheter och 
skyddsavstånd. Är det anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken 
kommer detta också att regleras genom villkor i dessa processer. 
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En inledande riskinventering för området genomfördes våren 2018. I detta arbete inventerades 
riskkällor i området i form av farliga verksamheter, rekommenderade transportleder för farligt gods 
samt övriga risker förknippade med plötsliga olyckor som leder till påverkan på människors liv och 
hälsa inom planområdet. De riskkällor som identifierades och som krävde en djupare riskutredning 
var transporter av farligt gods på väg E4.65 samt den förhöjda risken för flygplansolyckor i och med 
närheten till landningsbanorna. Risker förknippade med järnvägen Arlandabanan bedömdes i 
utredningen ej påverka planområdet förutsatt att ett riskavstånd på 30 meter implementeras.. Detta 
eftersom inget farligt gods transporteras på sträckan och den enda betydande riskpåverkan från 
Arlandabanan är risker associerade med mekanisk skada vid urspårning. Vanligen hamnar urspårade 
vagnar i omedelbar anslutning till spåret, men det är också möjligt att de når avstånd upp till 25–30 
m från spåret. I planhandlingarna är det i ett reservat på 25 meter för framtida utbyggnad av 
Arlandabanan och därtill en skyddszon på 25 meter. Detta är samma avstånd som avsatts som 
skyddszon i stadsdel 5. 
 
Med ovanstående som bakgrund har en fördjupad riskutredning tagits fram (Briab, 2018). I den 
fördjupade riskutredningen undersöks risknivåer och den exakta omfattningen av skyddsåtgärder 
närmare, så att risknivåerna för de personer som vistas inom planområdet blir acceptabla.  
 
De risker som identifierats är följande: 

 Olyckor i samband med transport av farligt gods på väg E4.65 
De dimensionerande olycksscenarierna är bl.a. detonation av massexplosiva ämnen som ger 
tryckverkan och brännskador, utsläpp och antändning av kondenserad brännbar gas, utsläpp 
av kondenserad giftig gas, utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor samt utsläpp av 
giftiga brandfarliga vätskor. 
 

 Flygolyckor till följd av lågtgående, startande och landande flygplan vid Stockholm Arlanda 
Airport 
Planområdet ligger i närheten av start- och landningsbanorna och ca 70% av alla 
flygplansolyckor sker i direkt anslutning till start och landning. Flygolyckor i samband med 
start och landning kan delas in i tre huvudsakliga kategorier, s.k. veer off-olyckor (flygplanet 
kör av banan åt sidan), overrunolyckor (flygplanet kör av banan i banans riktning) samt over-
/undershoot-olyckor (planet kraschar i marken vid landning eller kort efter start). Alla dessa 
tre olyckstyper kan ske vid både ut- och inflygning. Vid overrun-olyckor innebär det alltid att 
planet stannar efter landningsbanan, medan det i de andra två olyckstyperna är svårare att 
säga var planet till slut kommer att stanna. Olyckor som kan tänkas drabba Arlandastad är 
endast sådana olyckor som sker före eller efter landningsbanan. De s.k. veer off-olyckorna 
kommer ej att drabba planområdet. 
 

Risknivåberäkningar har genomförts avseende närheten till väg E4.65 där transporter av farligt gods 
förekommer och tidigare utförda beräkningar av risker för området som är associerade med 
flygolyckor har sammanställts samt summerats. Beräkningar har utförts för individrisk2 och 
samhällsrisk3.  
 

 
2 Med individrisk avses risken för en enskild individ att omkomma av en specifik händelse under ett år på en specifik plats. 
Individrisken är oberoende av hur många människor som vistas inom ett specifikt område och används för att se till att 
enskilda individer inte utsätts för oacceptabelt höga risknivåer. 
3 Samhällsrisken visar den ackumulerade sannolikheten för det minsta antal människor som omkommer till följd av 
konsekvenser av oönskade händelser. Till skillnad från individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den befolkningssituation 
som råder inom undersökt område. 
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Riskbidraget från transporter av farligt gods är relativt lågt i jämförelse med riskerna för 
flygplansolyckor, förutsatt att bebyggelse inte tillåts alltför nära väg E4.65. För väg E4.65 visar 
beräkningar att individrisken för området understiger risknivån där risker kan kategoriseras som låga, 
på ett avstånd om ca 25 meter från närmsta vägkant. Beräkningar för samhällsrisken visar att 
säkerhetshöjande åtgärder krävs på ett avstånd inom 20 m från vägen. På längre avstånd krävs inga 
åtgärder.  
 
Risken för flygolyckor som drabbar tredje man och därmed de personer som vistas inom 
planområdet är påtaglig, eftersom flygplan passerar över planområdet upp till 70% av dagarna, vilket 
motsvarar 255 dagar per år. Trots att flygplansolyckor i regel är mycket ovanliga så är risken för 
störtande flygplan förhöjd i området omkring flygplatsen, och framförallt i inflygnings- och 
utflygningslinjen från start- och landningsbana 1, där planområdet är placerat. För beräkningar av risk 
från flygplansolyckor har en utredning som genomfördes 2003 använts, vilken fortfarande bedömts 
vara aktuell. Som förutsättning för denna utredning användes den då aktuella siffran på antal 
flygplansrörelser om 382 000, men med rådande miljötillstånd (togs i anspråk 2016) är det maximala 
antalet rörelser per år 350 000. Detta gör att den riskbild som kartlades 2003 kan räknas som fortsatt 
gällande. I utredningen från 2003 har individrisken beräknats och resultatet visar att det finns en 
förhöjd risknivå i hela planområdet, men framförallt i planområdets sydvästra hörn. Individriskbidrag 
från flygplanolyckor har sedan adderats till riskbidraget från transporter av farligt gods på väg E4.65. 
 
Den sammanlagda risknivån i planområdets sydvästra hörn är på den nivån att enbart uppförande av 
den typ av bebyggelse som är tillåten inom röd eller gul zon (se  Figur 5) och som medför en låg 
befolkningstäthet rekommenderas, exempelvis lågintensiv rekreation, småindustri med måttlig 
omgivningspåverkan, parkering eller lager. För resterande delar av planområdet kan verksamheter 
som normalt tillåts i gul eller grön zon placeras utan att det ger upphov till oacceptabla 
individrisknivåer. Känslig bebyggelse, exempelvis större sjukhus eller skolor, bör dock inte förläggas 
inom någon del av planområdet (detta med hänsyn till att hela planområdet har en förhöjd risknivå 
från flygplanstrafiken).  
 
I en kompletterande utredning med anledning av att den planerade exploateringsgraden höjdes till 
500 000 m2 BTA testades hur ökad mängd personer inom planområdet påverkar samhällsrisken, både 
vid farligt godsolyckor och flygolyckor. För farligt godsolyckor testades tre olika persontätheter, 2500 
pers/km2, 5000 pers/km2 och 10 000 pers/km2. Den ökade persontätheten visade ha begränsad 
påverkan på samhällsrisken och endast i det sista fallet med 10 000 pers/km2 hamnade 
samhällsrisken inom det område där rimliga riskåtgärder bör övervägas. Slutsatsen av detta var att 
tidigare föreslagna åtgärder och planutformning är tillräcklig för att risken skall vara acceptabel ur 
samhällsrisksynpunkt enligt utbyggnadsförslaget om 500 000 m2 BTA. En av de viktigaste åtgärderna 
för att minska samhällsrisken kopplat till farligt godstransporter är planbestämmelsen att 
friskluftsintag ska placeras på minst 8 m höjd då det minskar konsekvenserna av olyckor med giftiga 
gaser, vilka främst bidrar till samhällsrisken. Det reducerar konsekvenserna ytterligare i relation till 
de beräknade i uppskattningen av samhällsrisk. 
 
Samhällsrisken vid flygolyckor vid en exploatering på 500 000 m2 BTA har inte beräknats i detalj utan 
uppskattats utifrån den riskanalys som tidigare utförts i samband med planläggning av fjärde 
stadsdelen (NLR, 2003). Individrisken, som beräknats i tidigare analys, beskriver sannolikheten för att 
en olycka ska inträffa och samhällsrisken väger in konsekvenserna kopplade till att ett stort antal 
människor påverkas av riskhändelsen. En stor del av fjärde stadsdelen ligger inom område med en 
individrisk över 10-6 medan endast en mindre del i sydvästra hörnet av sjätte stadsdelen ligger inom 
denna zon. I den zonen är planen begränsad till att innehålla industrier och tekniska anläggningar 
med låg persontäthet. Resonemanget ovan ger att individrisken och därmed sannolikheten för en 
flygolycka är lägre i sjätte stadsdelen än i fjärde stadsdelen. I riskanalysen jämfördes den planerade 
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bebyggelsen i sjätte stadsdelen med den i fjärde stadsdelen. Både exploateringsgraden samt 
planerad BTA är högre i sjätte stadsdelen. Antaget att persontätheten ökar linjärt med BTA blir 
persontätheten ca 1,7 gånger högre i sjätte stadsdelen. Tillåten byggnadshöjd är högre i sjätte 
stadsdelen än i fjärde stadsdelen vilket bedöms innebära att den högre befolkningsmängden inom 
sjätte stadsdelen beror på att byggnaderna är högre, inte på att en större andel av markytan är 
bebyggd. Den högre tillåtna byggnadshöjden ger att fler personer förväntas vara koncentrerade på 
en mindre yta. Det ger en lägre sannolikhet att ett plan träffar en enskild byggnad, men om det 
inträffar kan fler skadas eller omkomma.  
 
Uppskattad samhällsrisk för sjätte stadsdelen jämförs i analysen med samhällsrisken för Sigtuna 
totalt samt samhällsrisken i fjärde stadsdelen. Samhällsrisken i sjätte stadsdelen uppskattas vara 
lägre än för Sigtuna totalt. Detta beror på att en viss typ av flygolyckor som kan drabba Sigtuna, så 
kallade veer-off-olyckor där planet kör av banan åt sidan, inte bedöms kunna påverka sjätte 
stadsdelen. Samhällsrisken är lägre i de östra delarna av planområdet och kan därmed minskas 
ytterligare genom att placera personintensiva verksamheter så långt öster ut som möjligt.  
 
Sammanfattningsvis bedöms samhällsrisken påverkas på följande sätt i förhållande till samhällsrisken 
som beräknats för fjärde stadsdelen: 
 

 Sannolikheten för olyckor med fåtal omkomna bedöms vara oförändrad eller lägre 
 Sannolikheten för olyckor med många omkomna bedöms vara lägre, även om minskningen är 

svår att kvantifiera. 
 Konsekvenserna vid olyckor med många omkomna bedöms kunna bli värre, det vill säga ett 

större antal omkomna. Maximalt antal omkomna kan antas öka med en faktor mellan 1,7 - 
3,5. 

 
Sammanfattningsvis bedöms det som rimligt att uppföra bebyggelse av typen normalkänslig 
verksamhet inom planområdet, exkluderat det sydvästra hörnet, om säkerhetshöjande åtgärder 
införs i sjätte stadsdelen liksom har gjorts i de tidigare etablerade stadsdelarna. Åtgärder har 
identifierats inom ramen för den fördjupade riskutredningen. Under förutsättning att dessa åtgärder 
vidtas bedöms den planerade exploateringen vara möjlig. Planförslaget har utformats med hänsyn till 
ett flertal av dessa åtgärder, se nedan. I och med att åtgärderna vidtas bedöms planförslaget och den 
planerade exploateringen vara möjlig ur ett riskperspektiv. 
 

5.3.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
Följande åtgärder identifierades i den fördjupade riskutredningen. Under respektive åtgärd anges hur 
planförslaget anpassats eller behöver anpassas efter detta (se kursiv text). 

 Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från Arlandabanan. Ingen bebyggelse planeras 
inom 30 m från Arlandabanan i nuläget. Säkerhetszonen efter utbyggd Arlandabana är minst 
25 meter, vilket är samma avstånd som accepterats i Stadsdel 5.   
 

 Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från närmsta vägkant på väg E4.65. Det är 
möjligt att ytterligare reducera avståndet till 25 meter med byggnadstekniska åtgärder. Inga 
byggnader planeras inom 30 m från närmsta vägkant på väg E4.65. Planen har en 
bestämmelse om att fasader mot väg E4.65 ska utföras i obrännbart material, i klass EI30. 
Detta innebär att vägen skulle kunna breddas med ett körfält på 5 m utan att kraven frångås. 
 

 Ingen verksamhet som uppmuntrar till stadigvarande vistelse bör uppföras inom 25 meter 
från närmsta vägkant på väg E4.65 eller 30 meter från Arlandabanan. Området närmast väg 
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E4.65 planeras som dagvattenpark. Platser för stadigvarande vistelse avses inte att tillskapas 
utmed dagvattenparken eller utmed Arlandabanan. 
 

 Det sydvästra hörnet av planområdet bör planeras så att låga exploateringstal nyttjas för att 
minimera befolkningstätheten inom området. Exploateringstalet bör ej överstiga 0,4. 
Kvarteret bör utgöra en resurs för exempelvis lågintensiv rekreation, småindustri med 
måttlig omgivningspåverkan, parkering eller lager. Det sydöstra hörnet har en planerad 
markanvändning för e=0,4 och ”Testanläggning för fordonsindustrin samt industri och 
tekniska anläggningar med låg persontäthet”.  
 

 Friskluftsintag ska placeras så att de sitter så högt upp som möjligt inom hela planområdet. 
Detta är en planbestämmelse som måste tillgodoses. 
 

 De byggnader som ligger närmast väg E4.65 ska ha utrymningsmöjligheter som vetter bort 
från vägen. Bör tas med i projektering och bygglovshantering. 
 

Utöver ovanstående bör det vid planering, etablering och bygglov av tillkommande verksamheter 
inom planområdet säkerställas att verksamheterna inte medför oacceptabla risker för omgivningen. 

5.4 Luftkvalitet 
5.4.1 Nuläge 

Planområdet är beläget i anslutning till hårt trafikerad infrastruktur. E4:an är mycket starkt belastad 
av trafik men i trafikplats Arlanda fördelas trafiken så att hälften av fordonen väljer till- och 
frånfarten mot Arlanda flygplats och den andra hälften väljer att fortsätta E4 till/från 
Uppsala/Knivsta. Trafikmängden förbi planområdet på väg E4.65 är drygt 30 000 fordon per dygn. 
(VAP, 2019) 
 
Den senaste översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförts av SLB analys 
(http://slb.nu/slbanalys/) på uppdrag av Östra Sveriges luftvårdsförbund, är från år 2015. Enligt 
denna följs miljökvalitetsnormerna för både PM10 och NO2 inom planområdet. Halten av PM10 ligger 
inom större delen av planområdet inom intervallet 20–25 μg/m3 (dygnsmedelvärde). Längs med väg 
E4.65 ligger dygnsmedelvärdena på mellan 25–50 μg/m3. Halten av NO2 ligger inom intervallet 18–30 
μg/m3 (dygnsmedelvärden) inom planområdet. Området närmast väg E4.65 har halter på som högst 
30–36 μg/m3 (också dygnsmedelvärden).  
 
Ovan nämnda värden kan jämföras med normvärdet för NO2 som är 60 μg/m3 och för PM10 ska 
normvärdet 50 μg/m3 klaras (båda dygnsmedelvärden). Detta innebär att längs med väg E4.65 
tangerar dygnsmedelvärdet av PM10 miljökvalitetsnormen. 
 
Enligt miljörapport för Arlanda (Swedavia Arlanda Airport, 2017) uppgick det sammanlagda 
årsmedelvärdet av NO2 för samtliga mätpunkter vid flygplatsen till 7,9 µg/m3 år 2016 och underskred 
därmed miljökvalitetsmålets riktvärde (riktvärdet avseende årsmedelvärde för NO2 för att uppnå det 
nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att halten 20 µg/m3 inte ska överskridas). Även 
kvävedioxidhalten som årsmedelvärde för samtliga enskilda provpunkter var lägre än 
miljökvalitetsmålets riktvärde. Mätresultatet kan också jämföras med miljökvalitetsnormen till skydd 
för människors hälsa som är 40 µg/m3 i årsmedelvärde. 
 
Enligt den senaste översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförts av SLB analys ligger 
halterna av PM10 mellan 35-50 μg/m3 på delar av E4:an söder om planområdet. Mätningar vid E4 i 
Häggvik har inte visat på något överskridande av MKN för PM10 under 2017 (SLB-analys, 2017).  
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Enligt MKB för Arlanda (Stockholm Arlanda Airport, 2011) bedöms haltbidraget av PM10 från 
flygtrafiken vara mycket litet och inte påverka möjligheten till uppfyllande av MKN i gatunivå. 
Påverkan från den befintliga testbanan inom den femte stadsdelen bedöms också som försumbart i 
relation till omgivande trafiksystem.  
 
För bensen har mätningar utförts på Arlanda vilka tyder på att halterna ligger väl under 
miljökvalitetsnormen (uppmätt halt är 0,3–0,4 μg/m3). (Swedavia, 2016) 
 

5.4.2 Konsekvenser av planförslag 
Källor till luftföroreningar inom planområdet utgörs av väg- och flygtrafik i anslutning till området, av 
trafik till och från samt inom planområdet samt testanläggningen för fordonsindustrin.  

Områdets trafikalstring beror på hur många personer som kommer att arbeta och besöka området i 
framtiden. Hur stor trafikalstringen till vägsystemet blir är beroende av flera olika aspekter såsom 
bebyggelsevolymer, tillgång till parkering i området, utbyggnadsgrad för gång- och cykelvägsnätet 
samt områdets framtida kollektivtrafikandel.  
 
En exploateringsgrad om 500 000 m2 BTA inom planområdet innebär att trafikmängderna ökar. 
Ökade trafikmängder tillsammans med tät och hög bebyggelse medför högre luftföroreningshalter 
inom planområdet. Med detta som bakgrund har en luftutredning med spridningsberäkningar för 
PM10 och NO2 genomförts. Beräknade halter har jämförts med gällande miljökvalitetsnormer för 
PM10 och NO2 och miljökvalitetsmål. Utöver att de lagreglerade miljökvalitetsnormerna klaras är det 
viktigt att se till att människor utsätts för så låga luftföroreningshalter som möjligt med tanke på de 
negativa hälsoeffekter luftföroreningar medför. Därför har halterna även jämförts med nationella 
miljömål vars riktvärden är skarpare än miljökvalitetsnormerna (miljökvalitetsmålen anger en 
långsiktig målbild för miljöarbetet och ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra 
aktörer). 
 
Nedan redovisas resultatet från spridningsberäkningarna. Det som normalt sett är svårast att klara 
för både PM10 och NO2 är dygnsmedelvärdena, därav är det dessa som redovisas nedan.   
 
Spridningsberäkningarna visar att dygnsnormen för PM10 klaras i hela planområdet, se Figur 16. Inga 
miljökvalitetsnormer för PM10 överskrids därmed för planförslaget med en BTA på 500 000 m2 och 
med antagna maximala byggnadshöjder och trafikalstring. Miljömålet klaras inom stora delar av 
planområdet men överskrids vid de byggnader som planeras närmast väg E4.65  samt utmed 
Halmsjövägen. Miljökvalitetsnormen överskrids längs delar av väg E4.65 och E4:an. Dessa höga halter 
beräknas dock enbart på körbanan och härrör från befintlig trafik på vägen där planområdets 
trafikalstring antas ingå i den prognosticerade trafikökningen. Höga halter utanför planområdet beror 
främst på befintlig trafik på E4:an och väg E4.65 och inte på den trafik som planområdet alstrar. 
Effekterna av trafiken inom planområdet är framför allt utmed Halmsjövägen där hög bebyggelse 
hämmar utvädringen och uppblandningen med ren luft vilket skapar lokalt förhöjda halter.  
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Figur 16. Beräknad dygnsmedelhalt av partiklar, PM10, (μg/m³) under det 36:e värsta dygnet för planförslaget år 2035. 
Normvärdet som ska klaras är 50 μg/m3 och miljömålet 30 μg/m3. (SLB-analys, 2019) 

Utmed Halmsjövägen beräknas dygnshalter mellan 35–40 μg/m3 vilket innebär att miljömålet 30 
μg/m3 överskrids med ca 5–10 μg/m3. Högst halter beräknas där byggnader uppförs på båda sidor om 
vägen, så kallat dubbelsidigt gaturum, medan de vägavsnitt där bebyggelse enbart uppförs på ena 
sidan av gatan, så kallat enkelsidigt gaturum, har något lägre halter. 
 
För NO2 föreligger ingen risk för överskridanden av varken miljökvalitetsnormer eller miljömål inom 
planområdet. Figur 17 visar beräknad medelhalt av kvävedioxid, NO2, under det 8:e värsta dygnet för 
planförslaget. För att miljökvalitetsnormen ska klaras får NO2-halten inte överstiga 60 μg/m³. Utmed 
Halmsjövägen beräknas dygnsmedelhalter i intervallet 19–23 μg/m³ (vid enkelsidig bebyggelse samt 
vid den lägre byggnaden på torget) respektive 24–27 μg/m³ (vid dubbelsidig bebyggelse).  
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Figur 17. Beräknad dygnsmedelhalt av kvävedioxid, NO2, (μg/m³) under det 8:e värsta dygnet för planförslaget år 2035. 
Normvärdet som ska klaras är 60 μg/m3. För NO2-dygnsmedelhalter finns inget miljömål definierat. (SLB-analys, 2019) 

Sammanfattningsvis visar spridningsberäkningarna att miljökvalitetsnormerna klaras i hela 
planområdet. Halterna av NO2 beräknas vara mycket låga och under både miljökvalitetsnorm och 
miljömål. Dimensionerande för planerad exploatering är halterna av PM10, även för PM10 klaras 
dock miljökvalitetsnormerna. Alla luftberäkningar har utförts utan trafik på övriga lokalgator, 
förutom Halmsjövägen, inom planområdet. Detta innebär således en viss underskattning av halterna 
utmed dessa gator men de halter som beräknas utmed Halmsjövägen är de högsta inom 
planområdet och omkringliggande lokalgator kommer att ha lägre halter, några miljökvalitetsnormer 
kommer således inte heller att överskridas längs med övriga lokalgator. 
 
Även om miljökvalitetsnormerna klaras i planområdet är det viktigt med så låg exponering av 
luftföroreningar som möjligt för människor som vistas i området. Det beror på att det inte finns 
någon tröskelnivå under vilken inga negativa hälsoeffekter uppkommer. Exploateringen inom sjätte 
stadsdelen sker på ett idag öppet område med god utvädring och med generellt låga 
luftföroreningshalter. Höga halter av framför allt partiklar beräknas utmed de stora vägarna E4:an 
och väg E4.65 år 2035, men halterna avtar snabbt från källan och når inom planområdet låga nivåer 
under eller i nivå med miljömålet för PM10. Bebyggelsefaktorn och den ökade trafiken utmed 
Halmsjövägen ökar halterna lokalt då luftföroreningarna stängs in mellan husfasaderna och inte 
tillåts att vädras ut på ett lika effektivt sätt som innan. De som kommer att arbeta och uppehålla sig i 
området kommer dock inte att utsättas för luftföroreningshalter överskridande MKN. Den mest 
effektiva åtgärden för sänkta luftföroreningshalter är att minska biltrafiken inom samt till och från 
planområdet. För att undersöka vilka förutsättningar som finns för ett hållbart resande till och från 
området har en mobilitetsutredning tagits fram. I denna rekommenderas bl.a. fortsatt arbete med 
frågor kopplat till att öka andelen kollektivtrafikresande till och från planområdet. Om det i framtiden 
anläggs en pendeltågslinje med station inom planområdet bedöms andelen kollektivtrafikresande 
öka avsevärt vilket skulle minska utsläppen av kvävedioxid och partiklar. Planområdet kommer också 
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att anslutas till angränsande områden och stomnätet för gång- och cykeltrafik. Att uppmuntra till 
rörelse med cykel eller till fots, där bilen lämnas stående, är också positivt för att minska 
luftföroreningshalterna.  
 
I framtiden kommer även fordonens utsläpp av avgaspartiklar och kväveoxider att minska beroende 
på kommande skärpta avgaskrav som beslutats inom EU. 
 
Detaljplanen medger etablering av industriverksamheter inom området. Det är idag inte möjligt att 
specificera vilka verksamheter som kommer att etablera sig inom området och om det är 
verksamheter som medför utsläpp till luft. Om det är verksamheter som medför utsläpp till luft 
kommer dessa att regleras i efterföljande skede. Är det anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga 
verksamheter enligt miljöbalken kommer detta regleras genom villkor i dessa processer. 
 
Påverkan från Arlanda flygplats  
Påverkan på luftföroreningshalterna från Arlanda flygplats bedöms enbart påverka 
bakgrundshalterna medan lokalt förhöjda luftföroreningshalter inom planområdet beror på trafiken 
på E4:an och väg E4.65  tillsammans med trafiken på lokalgatorna inom planområdet. Mätningar i 
anslutning till flygplatsen tyder på att utsläpp från flygplan och övrig verksamhet på flygplatsen ger 
lokala haltbidrag som framför allt påverkar halterna inom flygplatsområdet. (SLB-analys, 2019)  
 
Swedavia mäter kontinuerligt halterna av NO2, ozon (O3), flyktiga organiska ämnen (VOC) och 
partiklar, PM10, vid totalt 13 stycken provpunkter fördelade runt om på flygplatsens område. Årliga 
mätningar av PM10 sker på en mätpunkt utanför huvudingången till Terminal 4 under en vecka per 
månad. Månadsmedelvärdet under år 2017 för PM10 var 12,9 μg/m3 vilket är lägre än både 
miljökvalitetsnormen och miljökvalitetsmålet avseende årsmedelhalt. Miljökvalitetsmålets riktvärde 
30 μg/m3 som dygnsmedelvärde överskreds vid tre tillfällen under de dygn mätningarna utfördes. 
Swedavias årliga mätningar av NO2 visar att halterna är högst närmast terminalerna, vid större vägar 
och vid parkeringar där det är mest marktrafik. Uppmätt årsmedelvärde av NO2 för samtliga 
mätpunkter vid flygplatsen uppgick till 7,6 μg/m3 år 2017 och underskred därmed miljökvalitetsmålet 
med marginal. Även NO2-halten som årsmedelvärde för samtliga enskilda provpunkter var lägre än 
miljökvalitetsmålet. (SLB-analys, 2019) 
 
Flyktiga organiska ämnen, VOC, är vanliga bränslerester i avgaser från förbränningsmotorer. Av de 
uppmätta VOC-föreningarna är bensen den enda som regleras genom en miljökvalitetsnorm samt 
miljökvalitetsmålet Frisk luft. 2017 års medelhalt av bensen vid samtliga mätpunkter var väsentligt 
lägre än både miljökvalitetsnormen 5 μg/m3 och miljökvalitetsmålets riktvärde 1 μg/m3 som 
årsmedelvärde. (SLB-analys, 2019) 
 
För bensen finns ingen definierad lukttröskel. Risken för lukt av bensen inom planområdet är mycket 
låg och riskeras enbart uppkomma vid ogynsamma meteorologiska förhållanden där utsläppen 
hindras från effektiv uppblandning med renare luft och en vindriktning som för utsläppen direkt mot 
planområdet. Den förhärskande vindriktningen i området är vindar som blåser från söder eller 
sydväst vilket innebär att eventuell lukt av bensen från Arlanda huvudsakligen rör sig bort från 
planområdet. Om lukt av flygbränsle skulle uppstå inom planområdet är bedömningen att detta inte 
innebär att miljökvalitetsnormen för bensen överskrids. (SLB-analys, 2019) 
 
5.4.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
Hur andelen kollektivtrafikresande till och från planområdet kan ökas bör studeras ytterligare i den 
fortsatta utvecklingen av området. Detta för att minska utsläppen av kvävedioxid och partiklar. 
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Ur hälsosynpunkt bör alla friskluftsintag placeras på den sida som vetter bort från Halmsjövägen och 
gärna på hög höjd, detta för att minska exponeringen för de människor som vistas inom 
planområdet.  
 
Utöver detta kan placering av entréer studeras vidare och om möjligt placeras bort från 
Halmsjövägen, liksom cykelparkering och uppehållsplatser som bänkar och bord. Övriga vistelseytor 
bör förläggas på innergårdar där halterna är lägre än utmed fasader som vetter mot vägen. Cykel- 
och gångvägar bör ledas bort från områden med högst halter för att minska exponering av 
luftföroreningar. 
 
I den mån det finns utrymme till förändring av byggnadsstrukturen utmed Halmsjövägen kan 
luftkvaliteten förbättras genom att utvädringen ökas (detta är dock inget som krävs för att klara 
miljökvalitetsnormerna inom planområdet). Detta kan göras genom att öppna upp slutna fasader 
alternativt att sänka byggnadshöjden för de planerade husen. Det krävs dock att planerade 
byggnader sänks ner till ca 20–25 meter (beräkningarna utgår från byggnadshöjder mellan 51-86 
meter) för att halterna i marknivå ska påverkas mer än enbart marginellt. En variant är att variera 
byggnadshöjden och varva höga och låga fasader. Ytterligare en effektiv åtgärd för att uppnå sänkta 
luftföroreningshalter är att bredda gaturummet. 
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6 Miljökonsekvenser Icke betydande miljöaspekter 
6.1 Buller och vibrationer  
6.1.1 Nuläge 

I planområdet förekommer buller från flera olika typer av källor. Hela planområdet ligger inom 
influensområde för buller från Arlanda flygplats. Utöver detta påverkas nästintill hela planområdet 
även av buller från Arlandabanan och E4 samt väg E4.65. Bullernivåerna inom området är höga och 
stora delar av planområdet har i dagsläget ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA samt maximala 
ljudnivåer över 80 dBA. 

6.1.2 Konsekvenser av planförslag 
Planförslaget innebär att kontor, handel och industri anläggs inom ett område som idag i stora delar 
är utsatt för ljudnivåer som ligger över 60 dBA ekvivalent ljudnivå. Buller förekommer från både väg-, 
spår- och flygtrafik. Planförslaget i sig innebär en ökad trafik till och från området vilket lokalt bidrar 
till ökade ljudnivåer inom planområdet.  
 
Bullerberäkningar visar att det inom stora delar av planområdet, liksom i dagsläget, uppstår 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA samt maximala ljudnivåer över 80 dBA vid 2 meter över marken. 
Högre upp över marken förvärras ljudbilden då markabsorption och skärmande effekter avtar. Vid 30 
meter över mark har stora delar av planområdet ekvivalenta nivåer över 65 dBA och maxnivåer över 
80 dBA från flygtrafiken. (Tyréns, 2018) 
 
Då det saknas riktvärden för fasadnivåer vid kontor, centrumverksamhet och hotell tillåts i princip 
nybyggnation av dessa lokaler i hela planområdet. Dock ska inomhusnivån alltid uppfyllas vilket gör 
att vissa delar av planområdet är olämpliga för byggnation om inga bullerdämpande åtgärder görs. 
Högre utomhusnivåer medför en högre kostnad då ytterväggar, don och fönster behöver 
dimensioneras för att uppfylla riktvärdena inomhus. Detta kan både vara tekniskt svårt och kostsamt. 
Till exempel finns det delar av planområdet med beräknade maxnivåer från tåg på uppåt 90 dBA. Här 
kommer det krävas fönster med ljudisolering för att klara inomhuskravet. 
 
Detaljplanen medger etablering av industriverksamheter inom området. Det är idag inte möjligt att 
specificera vilka verksamheter som kommer att etablera sig inom området och om det är 
verksamheter som medför buller. I och med områdets redan höga bullernivåer bedöms det som 
troligt att det även fortsättningsvis kommer att vara bakgrundsbullret från E4:an och väg E4.65 samt 
flygplansbuller från Arlanda som dimensionerar störningsupplevelsen inom planområdet och dess 
närhet. Om det är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken som 
tillkommer i området kommer buller från dessa verksamheter att regleras genom villkor. 
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Figur 18. Beräknade dygnsekvivalenta nivåer från väg-, spår- och flygtrafik för höjderna 2 meter respektive 30 m över mark. 
(Tyréns, 2018) 

 

Figur 19. Beräknade maximala ljudnivåer från väg- och spårtrafik (till vänster) och från flygtrafik (till höger). Höjden är 2 m 
över mark för båda figurerna. (Tyréns, 2018) 
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För att undvika negativa störningar till följd av vibrationer och stomljud behöver riktvärden för 
vibrationer följas. I synnerhet för de byggnader som kommer att ligga i närheten av järnvägen. 
Trafikverkets riktvärde på 0,4 mm/s i utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst 
utrymmen för sömn och vila, bör vara vägledande. En rekommendation är att byggnader inom 30 
meter från spår bör utredas närmare avseende komfortvibrationer och stomljud. Eftersom att ingen 
bebyggelse planeras inom 30 m från Arlandabanan (med avseende på risk från Arlandabanan) 
bedöms det inte finnas någon risk för överskridanden av riktvärdet på 0,4 mm/s i de byggnader som 
planeras inom planområdet. 
 

6.1.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
I fortsatt arbete behöver en del åtgärder göras för att klara riktvärden för bullernivåer inomhus i 
byggnader inom planområdet. Ett antal förslag till planbestämmelser har identifierats: 

 Det sammanlagda bidraget av luftljud och stomljud från trafik och andra yttre ljudkällor skall 
inte överskrida ekvivalent ljudnivå LpA 35 dB och maximal ljudnivå LpAFmax 50 dB inom 
utrymme för enskilt arbete, samtal eller vila. Utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt 
dimensioneras för att innehålla ekvivalent ljudnivå LpA 40 inomhus. 

 Komfortvägd vibrationshastighet i kontor och affärslokaler för tyst verksamhet bör ej 
överskrida 0,4 mm/s. Dock ska den komfortvägda vibrationsnivån inte överskrida 1,0 mm/s. 

 

6.2 Naturvärden 
6.2.1 Nuläge 

Planområdet utgörs till största delen av skogsmark, vilken är kraftigt påverkat av skogsbruk. Väster 
om Halmsjövägen utgörs skogsmarken av ungskog och avverkade hällmarker. Öster om 
Halmsjövägen finns ett större parti med äldre talldominerad barrblandskog vilken delas av en 
kraftledningsgata. Även denna äldre skog är påverkad av skogsbruk genom gallring. I den norra delen 
av planområdet är landskapet öppnare än övriga delar med en gammal gårdsmiljö (befintlig 
bebyggelse Nybygget) och öppna fält. Inga biotopskyddade miljöer finns inom planområdet men den 
del av den äldre skogen som ligger öster om kraftledningsgatan är av Skogsstyrelsen utpekad som ett 
objekt av naturvärde, denna ingår delvis i identifierat naturvärdesobjekt (se vidare nedan). 
 
En naturvärdesinventering för planområdet genomfördes i maj 2018 (Ekologigruppen, 2018). 
Naturvärdesbedömningen har en fyrgradig skala från visst naturvärde, påtagligt naturvärde, högt 
naturvärde till högsta naturvärde. Vid inventeringen avgränsades nio naturvärdesobjekt, se Figur 20. 
Inga områden med högt eller högsta naturvärde påträffades vid inventeringen. 
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Figur 20. Karta över funna naturvärdesobjekt inom undersökningsområdet. (Ekologigruppen, 2018) 

Två objekt bedömdes vara av påtagligt naturvärde (klass 3). Dessa objekt utgörs av två skogsmiljöer, 
dels en talldominerad barrblandskog (naturvärdesobjekt 1 i Figur 20) och dels en mindre sumpskog 
bevuxen med tall (naturvärdesobjekt 2 i Figur 20). Övriga identifierade objekt bedömdes vara av visst 
naturvärde (klass 4). Tre av dessa utgörs av skogsmiljöer där värdena är knutna till förekomsten av 
asp. Ett naturvärdesobjekt utgörs av en fuktmark med videbuskage och unga lövträd som kan vara av 
värde för groddjur. Fuktmarken ligger i anslutning till diket utmed väg E4.65. Två naturvärdesobjekt 
utgörs av någon typ av öppna gräsmarker som bedöms vara av visst värde för bland annat områdets 
insektsfauna. Ett naturvärdesobjekt utgörs av ett större dike i undersökningsområdets västra del. 
 
I planområdet är tre naturvårdsarter4 påträffade. Dessa är granbarkgnagare (naturvärdesobjekt 1), 
grovticka (naturvärdesobjekt 1) och rankstarr (kanten av naturvärdesobjekt 2). Arterna är även av 
Skogsstyrelsen klassade som signalarter. Ett gammalt fynd av korallblylav finns inrapporterat i 
Artportalen och i tidigare genomförda kommuntäckande naturinventering i Sigtuna kommun. Arten 
påträffades inte i samband med Ekologigruppens inventering utan har troligen försvunnit från 
platsen. Inga arter som omfattas av artskyddsförordningen förekommer inom planområdet. 

 
4 En naturvårdsart är en art med specifika krav på sin miljö, men som ändå är någorlunda allmänt förekommande. Genom 
sin förekomst signalerar arten att det finns särskilda naturvärden i ett område och att det finns möjligheter till förekomster 
av rödlistade arter.
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Planområdet omges i flera riktningar av stark trafikerad infrastruktur och norr om området ligger 
Arlanda flygplats. Detta gör att området delvis är avskärmat från omgivningen genom barriärer. 
Större skogsområden i närheten till planområdet finns huvudsakligen ca 400 m öster om 
Arlandabanan. Planområdet ligger inte inom någon utpekad regional eller lokal grönstruktur. Det 
finns inga skyddade naturområden (t.ex. naturreservat, ESKO5-områden) i direkt anslutning till 
planområdet. 
 
Sigtuna kommun utförde 2007 en kommunövergripande naturinventering av s.k. ”helhetsområden”. 
Helhetsområden är områden med starka spridningssamband mellan naturobjekt av samma karaktär. 
De helhetsområden som inventerades var för naturtypsgrupperna "Ädellövskog", 
"Våtmarker/dammar", "Vattendrag/Sjöar", " Naturbetesmark / Åker" och "Västlig Taiga". 
Planområdet är inte beläget inom något sådant helhetsområde och det finns inget sådant område i 
direkt anslutning till planområdet. Närmsta helhetsområde är beläget ca 2 km öster om planområde, 
detta består av ”Västlig taiga”. På samma avstånd, ca 2 km, söder och norr om planområdet finns 
helhetsområden med naturbetesmark och åker belägna. (Ekologigruppen, 2007) Mellan planområdet 
och dessa helhetsområden ligger flertalet barriärer och naturmiljöerna inom planområdet är inte av 
samma typ som i helhetsområdena. 

 

 

Figur 21. Sigtuna naturinventering, helhetsområden. I kartan visas samtliga helhetsområden. (Ekologigruppen, 2007) 

6.2.2 Konsekvenser av planförslag 
Detaljplanen innebär att ytor som i nuläget är oexploaterade och består av naturmark ianspråktas 
med olika typer av verksamheter och infrastruktur. Större delen av de områden som detaljplanen tar 
i anspråk utgörs av naturmiljöer med låga/inga naturvärden som redan är kraftigt påverkade av 

 
5 ESKO-områden = Ekologiskt Särskilt Känsliga områden 
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skogsbruk. I områdets norra del tas dock även områden med visst naturvärde i anspråk och i 
planområdets östra del tas delar av ett område med påtagliga naturvärden (talldominerad 
barrblandskog) i anspråk. Detaljplanen har utformats för att kunna bibehålla så stor andel av 
naturvärdesobjekt 1 som möjligt och även naturvärdesobjekt 2 (sumpskogen) bibehålls (se Figur 22).  
 
Anpassning av planen har även skett för att stärka kopplingarna mellan de olika grönområdena inom 
planområdet genom ett dagvatten/grönstråk mellan grönområdet vid Nybygget och grönområdet i 
planområdets sydöstra del. Inom naturvärdesobjekt 1 har delen som omfattar sumpskogen och 
söderut bedömts inneha ett något högre värde än den norra delen, denna del bibehålls. Även 
naturvärdesobjekt 8 kommer att bibehållas, i detta område utgörs biotopvärdena av förekomst av 
äldre asp som bedöms kunna utgöra värden för områdets mångfald, dessa värden kan med tiden 
utvecklas när träden blir äldre.  
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Figur 22. Överlagring av illustrationsplan med Naturvärdesinventering genomförd av Ekologigruppen. (Lindroos Arkitektur, 
urban minds, 2020) 
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Områdets skogsmiljö kommer naturvärdesmässigt att påverkas negativt trots att större delen av 
naturvärdesobjekt 1 bibehålls. Genom att ta i anspråk områden med talldominerad barrblandskog 
kommer lokala habitat och födosöksmöjligheter att minska vilket påverkar de arter som är beroende 
av denna naturtyp. Skogsområdet kan också utsättas för ett större slitage då det kommer att nyttjas 
för friluftsfunktioner och idrottsändamål. Negativa konsekvenser kommer därmed att uppstå lokalt 
på den biologiska mångfalden. 
 
Sumpskogen är tänkt att bevaras. För att sumpskogens hydrologi inte ska förändras behöver ett 
avstånd hållas mellan sumpskogen och den planerade exploateringen. Med anledning av detta 
planeras ett avstånd på ca 40 meter att hållas mellan sumpskogen och exploateringen. Det går inte 
generellt att säga hur långt avstånd som måste råda mellan sumpskogen och exploateringen, detta är 
beroende av en mängd faktorer såsom t.ex. geologi och topografi. En annan viktig aspekt är att inte 
förorenat dagvatten tillförs sumpskogen. Eftersom allt dagvatten från bebyggd mark och hårdgjorda 
ytor kommer att ledas norrut kommer förorenat dagvatten inte nå sumpskogen och därigenom 
påverka dess kvalitet och värde. Infiltration av vatten kommer även fortsättningsvis att kunna ske 
inom stora delar av naturvärdesobjekt 1 varför 40 meter bedöms vara tillräckligt för att inte påverka 
sumpskogens hydrologi och dess värde kan därför kvarstå.  
 

 
Figur 23. Naturvärdesobjekt 2. Foto: Ekologigruppen, 2018. 

Det större dike som ligger i den västra delen av planområdet har bedömts inneha ett visst 
naturvärde. Motiveringen till detta är att rinnande vatten nästan alltid har betydelse för biologisk 
mångfald eftersom de bidrar på ett påtagligt sätt till landskapets variation och vatten är en 
förutsättning för all biologisk mångfald även på land. Dikets utformning planeras att förändras och i 
området planeras för en dagvattenpark med mindre dammar. Att utveckla området kan bidra till 
förbättrad biologisk mångfald, framförallt i den södra delen där diket idag går utmed ett äldre hygge 
och är nästan helt beskuggat av lövsly och mindre lövträd. Den fuktmark som går utmed dikets 
mellersta del (naturvärdeobjekt 6 i Figur 20, visst naturvärde) kommer troligtvis att påverkas genom 
att delar av den tas i anspråk, denna miljö kan vara av värde för groddjur. För att kompensera för 
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detta bör utformning av dagvattenparken med närliggande område utredas vidare. Detta utifrån hur 
området med dagvattenparken kan utformas för att även fylla en funktion som spridningsstråk. 
Arbetena (dagvattenpark mm) i anslutning till diket kan innebära att tillstånd eller anmälan för 
vattenverksamhet krävs. Detta kommer att studeras vidare inför anläggningsskede när mer detaljer 
angående utformning och därmed påverkan på dike och fuktmark är kända i detalj.  
 
Gällande spridningssamband och grönstruktur bedöms planen endast i begränsad omfattning 
påverka lokal spridning. Spridning mellan olika naturmiljöer, inom planområdet, till och från 
planområdet samt genom planområdet i öst-västlig riktning, kommer att försvåras genom att 
naturmark tas i anspråk. Grönstråk kommer att skapas genom t.ex. trädbeklädda gator men 
däremellan kommer området att utgöras av bebyggelse och hårdgjorda ytor. Planområdet är redan i 
dagsläget avskuret från omgivningen genom barriärer och verksamheter med stor andel hårdgjorda 
ytor. Detta innebär att spridning till och från planområdet redan idag är begränsat för en stor del 
arter, undantaget t.ex. fåglar och vilt. Då området inte ingår i någon regional eller lokal grönstruktur 
och då det i planområdets närhet inte finns några skyddade naturområden eller områden med 
identifierat höga naturvärden som är beroende av planområdet för spridning bedöms planförslaget 
medföra begränsade negativa konsekvenser lokalt med avseende på spridningssamband. 
 
Naturmarken inom planområdet är planerad som kvartersmark vilket medger viss exploatering. I 
planen är naturområdet i sydöstra delen angett som ett naturområde med friluftsfunktioner, där 
motionsspår och idrottsredskap får anordnas. Området ska vara allmänt tillgängligt. För sumpskogen 
har en särskild skyddszon upprättats i planen, ca 40 meter från sumpskogen, vilket enligt ovan 
bedömts tillräckligt för att skydda sumpskogens och dess hydrologi. Vid sumpskogen och i dess 
skyddszon är lovplikt infört för trädfällning och markens nivå får inte ändras. 
 

6.2.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
Lokalt uppstår negativa konsekvenser för områdets naturvärden, framförallt i och med att skogsmiljö 
med påtagligt naturvärde tas i anspråk och att denna typ av biotop minskar i andel. För att minska de 
negativa konsekvenserna som planförslaget innebär bör nedanstående åtgärder studeras vidare i det 
fortsatta arbetet:  
 

 Då det sannolikt blir aktuellt med plantering av träd inom planområdet är inhemska arter att 
föredra ur naturvårdssynpunkt. Träd och buskar som bär frukt är ett plus ur 
naturvårdssynpunkt. 

 Som kompensationsåtgärder för förlorad biologisk mångfald kan man i det planerade 
området tänka olika typer av insatser, t.ex. anläggande av faunadepåer vilket skapar livsrum 
åt många organismer som svampar mossor, lavar och insekter. Faunadepåer skapas av 
avverkade stammar av både löv- och barrträd som arrangeras i högar, främst i solexponerat 
läge men även lite skuggigare. Ett annat exempel är mulmholkar som kan placeras ut på 
lämpliga platser i planområdet. I mulm trivs många hotade arter. 

 Utformning av området där det planeras för ett dagvattenstråk bör även studeras utifrån att 
kunna fungera som ett spridningsstråk för t.ex. groddjur. 

 

6.3 Kulturvärden 
6.3.1 Nuläge 

Inom och i anslutning till planområdet finns ett flertal fornlämningar. En särskild arkeologisk 
undersökning genomfördes i samband med planarbete för den femte stadsdelen som även täckte in 
området för nu aktuellt planområde. I denna visades att ett fåtal av de befintliga fornlämningarna 
behövde utredas vidare. En arkeologisk förundersökning genomfördes senare för dessa lämningar 
varav en av dem ligger inom planområdet (se Figur 24, RAÄ Norrsunda 258). Denna lämning (som 
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bedömts vara en övrig kulturhistorisk lämning) utgörs av en fyndplats med tillhörande lösa fynd i 
form av keramik. Efter utökning av planområdet med anslutande väg och GC-väg berörs ytterligare 
lämningar. Vid Halmsjövägens anslutning mot väg 893 berörs två fornlämningar av planområdet, ett 
grav och boplatsområde (RAÄ Norrsunda 209:1) och en färdväg (RAÄ Norrsunda 243). Vid GC vägen i 
planområdets nordvästra del norra del finns en fornlämning (RAÄ Husby-Ärlinghundra 185:1).  
Övriga lämningar i Figur 24 ligger antingen utanför planområdet alternativt är undersökta och 
borttagna. 

 
Figur 24. Fornlämningar i och kring tänkt planområde. (Riksantikvarieämbetets webbkarta, Fornsök, 2018-01-05.  

6.3.2 Konsekvenser av planförslag 
Som nämnts tidigare finns det en övrig kulturhistorisk lämning inom planområdet. En övrig 
kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning, men ska visas hänsyn och 
aktsamhet. Om intrång planeras i en övrig kulturhistorisk lämning bör samråd ske med Länsstyrelsen 
för att utreda lämningens värde och få råd om hur hanteringen ska ske. 
 
Den kulturhistoriska lämningen är belägen inom det område som i planen är angivet som ”natur”. 
Inom detta område kommer marken att lämnas intakt och någon ny bebyggelse eller vägar planeras 

RAÄ Norrsunda 
258 

RAÄ Husby-
Ärlinghundra 185:1 

RAÄ Norrsunda 
243 

RAÄ Norrsunda 
209:1 
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inte här. Vissa mindre åtgärder kan dock bli tillåtna i naturområdet, exempelvis anläggande av 
motionsspår. I ett sådant läge är det viktigt att säkerställa att den kulturhistoriska lämningen inte 
påverkas. Under förutsättning att intrång i den kulturhistoriska lämningen undviks bedöms några 
negativa konsekvenser inte uppstå.  
 
Lämningarna vid korsningen mellan Halmsjövägen och väg 893 bedöms inte påverkas i någon större 
omfattning av att vägen planläggs. Vid arbete med att bredda vägen bör eventuell påverkan på 
fornlämningarna utredas vidare. Eventuell påverkan på fornlämningarna i GC-vägens norra del bör 
även de studeras närmare inför kommande anläggningsarbete.  
 

6.3.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
I det fortsatta arbetet bör det säkerställas att den kulturhistoriska lämningen i planområdets centrala 
del samt fornlämningarna vid Halmsjövägen och GC-vägen inte påverkas till följd av detaljplanen. Om 
intrång i lämningarna ändock behöver ske ska detta kommuniceras med länsstyrelsen. 
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6.4 Klimat  
6.4.1 Nuläge 

Klimatförändringarna ställer krav på klimatanpassning då Sverige kommer att bli blötare och 
varmare. Somrarna förväntas bli torrare, men lokala häftiga regn som förekommer mest på 
sommarhalvåret förväntas öka i intensitet. Höstar och vintrar förväntas bli blötare. Kraftig nederbörd 
och ökade flöden i vattendrag, liksom höjda och varierande grundvattennivåer, ökar risken för att 
översvämningar samt ras och skred drabbar bebyggelse och infrastruktur. De förväntade torrare 
somrarna med värmeböljor innebär att vatten behöver hållas kvar och fördröjas för att minska 
negativa effekter av torka, för grundvattensänkning, vegetation, odling, lokalklimat m.m. För att 
hantera ökande nederbörd behöver det arbetas aktivt med fördröjning av vatten vilket kan innebära 
allt från större dagvattenanläggningar, öppna upp dagvattenledningar, mindre dammar i 
bebyggelsen, gröna tak och minskad andel hårdgjord yta. Att arbeta in grönska i bebyggelse är också 
viktigt då den ger skugga och till viss del sänker temperaturen lokalt vilket är viktigt vid framtida 
värmeböljor.  
 
När det gäller klimatpåverkan är användningen av fossila bränslen en viktig fråga. Den s.k. 
växthuseffekten, som utgör en global miljöfråga, ökar snabbare än tidigare och har sitt ursprung i 
förbränningen av framför allt fossila bränslen. Förbränningen av fossilt kol medför utsläpp av 
koldioxid vilket ökar växthuseffekten. Även en ökad elanvändning leder kortsiktigt till ökade 
koldioxidutsläpp eftersom all el inte baseras på förnyelsebara energikällor. Detta innebär att Sverige 
står inför flera miljöutmaningar. Nödvändigheten att minska utsläppen av koldioxid och andra 
växthusgaser och därmed klimatpåverkan är tydlig, och därför ska Sverige till år 2030 bl.a. nå en 
fossiloberoende fordonsflotta. Att förena städers växande med en ansvarsfull energiförsörjning är 
också en globalt viktig fråga. Strategier för att minska användningen av fossila bränslen för 
produktion av kraft och värme samt nya drivmedel och transportsystem måste utvecklas. Samtidigt 
är det nödvändigt att minska den totala energianvändningen i bostäder, anläggningar och för 
transporter. Även valet av material för byggnation av hus och anläggningar har betydelse för 
klimatpåverkan. 
 
I dagsläget består planområdet till stora delar av oexploaterad naturmark. Ingen kollektivtrafik 
försörjer planområdet. Den närmaste hållplatsen ligger på cirka 3 km avstånd, dessutom saknas 
gång- och cykelvägar mellan hållplatsen och området. 
 
Marknivåerna inom planområdet är något högre än omkringliggande mark och utgör inga större 
riskområden för översvämning. MSB har gjort en kartering över låglänta områden som riskeras att 
översvämmas vid skyfall. Denna visar att låglänta delar i planområdet finns längs vägar och järnväg i 
form av diken. Dessa är lokaliserade i planområdets norra delar längs med väg E4.65 och järnvägen. 
Översvämningsdjupet kan komma att uppgå till + 0,1 – +1,0 m. (Bjerking, 2019) 
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Figur 25. Låglänta områden inom planområdet. Karteringen visar att vägdiken riskerar att översvämma med ett djup om 
max. 1 m. (Länsstyrelsen WebbGIS, 2020-07-06) 

6.4.2 Konsekvenser av planförslag 
Hur planområdet ska utformas i förhållande till klimatanpassning och klimatpåverkan är en viktig del i 
planeringen.  
 
Planförslaget omfattar ett relativt stort område med en hög exploateringsgrad. Ett nytt framväxande 
område med bl.a. handel, kontor och industri medför påverkan på klimatet genom ökade transporter 
och utsläpp, ökad energianvändning genom exempelvis uppvärmning av byggnader och ökad 
användning av varor och material. När det gäller klimatpåverkan är användningen av fossila bränslen 
en viktig fråga. Som nämnts tidigare är området i dagsläget inte försörjt av kollektivtrafik och har 
dåliga kopplingar till gång- och cykelnätet vilket gör att området idag är otillgängligt för andra 
transportslag än bil.  
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För att undersöka vilka förutsättningar som finns för ett hållbart resande till och från samt inom 
området har en mobilitetsutredning tagits fram. I denna ges även rekommendationer på åtgärder 
som kan genomföras för att öka möjligheterna att resa hållbart. (Ramböll, 2019)  
 
Detaljplanen har grundats på de rekommendationer som mobilitetsutredningen ger. Detta har 
resulterat i att huvudgatan i området kommer att dimensioneras för busstrafik och att den också kan 
inrymma ett körfält med integrerad spårbunden trafik. Detaljplanen för femte stadsdelen förutsätter 
att en hållplats anordnas i gränsen mellan femte och sjätte stadsdelen. Planområdet kommer vidare 
att anslutas till angränsande områden och stomnätet för gång- och cykeltrafik. Från femte stadsdelen 
kommer en cykelbana längs huvudgatan att fortsätta genom sjätte stadsdelen för att senare kopplas 
samman med cykelvägnätet inom Arlanda flygplatsområde. Arlandas vägnät är i sin tur 
sammanbundet med Märsta och Märsta station. 
 
Med anledning av ovanstående kommer förutsättningarna inom området att förändras med tiden. I 
takt med att området exploateras kommer det att skapas ett ökat resenärsunderlag vilket kan 
motivera en utbyggd kollektivtrafik. Genom att många arbetsplatser koncentreras i den regionala 
stadskärnan skapas förutsättningar för kollektiva transporter. Att ansluta området till busstrafik är en 
del i att minska andelen biltransporter till och från området. Planområdet förbereds också för 
framtida eventuella pendeltågslinjer och hållplatslägen för detta i anslutning till området. 
Utvecklingen kommer dock att ske successivt, och för att inte riskera att skapa ett invant beteende 
med ett högt bilanvändande till och från samt inom den sjätte stadsdelen från början bör åtgärder, 
temporära eller permanenta, vidtas för att möjliggöra ett hållbart resande redan vid början av 
exploateringen. Detta är viktigt då området även i fortsättningen kommer att vara attraktivt för resor 
med biltrafik i och med den omedelbara närheten till motorvägen.  
 
Under förutsättningen att det arbetas vidare med frågan gällande mobilitet och utbyggnad av 
kollektivtrafik bedöms det stegvis bli enklare att använda sig av gång, cykel och kollektivtrafik till och 
från området. Detta medför i ett längre perspektiv att besökande och arbetande i området kan 
utnyttja dessa trafikslag istället för bil och att utsläpp av koldioxid kan minska. Även en ökad 
elanvändning leder till ökade koldioxidutsläpp om inte all el baseras på förnyelsebara energikällor. 
Samtidigt är det också nödvändigt att minska den totala energianvändningen i byggnader och 
anläggningar. Även valet av material för byggnation av hus och anläggningar har betydelse för 
påverkan på klimatet. Frågor kopplade till miljöpåverkan till följd av materialval, utsläpp av 
växthusgaser och energianvändning behöver studeras vidare. Detta för att skapa förutsättningar för 
att begränsa såväl utsläpp av växthusgaser som till begränsad energi- och resursförbrukning. 
 
Inom planområdet byggs relativt tätbebyggt och andelen hårdgjorda ytor ökar. I framtiden väntas 
temperaturen bli högre i tätortsmiljö än på landsbygden. Asfalt och andra hårdgjorda ytor har en 
bristfällig kyleffekt samtidigt som tät bebyggelse och mycket mänsklig aktivitet gör tätortsmiljöer 
extra sårbara för temperaturförändringar. Inom planområdet planeras för ny vegetation och 
naturmark kommer också att bibehållas i områdets norra och östra del. Grönska och grönytor kan 
mildra konsekvenserna av temperaturökningar eftersom de kan fungera temperaturreglerande och 
därmed förbättra lokalklimatet och minska sårbarheten i tätbebyggda områden. Att arbeta in 
grönska i bebyggelse är också viktigt då den ger skugga vilket är viktigt vid framtida värmeböljor. 
 
En översvämningsanalys har utförts i samband med dagvattenutredningen (Bjerking, 2019). 
Simuleringar har genomförts för ett 100-års regn. Analysen baseras på planförslaget med planerade 
dagvattenåtgärder. Vatten som kommer från femte stadsdelen är med i beräkningarna. Simuleringen 
visar de ytor som blir översvämmade med dagens höjder, de mörkblåfärgade ytorna i Figur 26. De 
uppdämda vattennivåerna som visas ligger på +25,4 m. Väg E4.65 ligger betydligt högre, på ca +28 m. 
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Ny bebyggelse planeras på en högre marknivå än simulerad uppdämningsnivå vilket medför att risken 
för skador på bebyggelse vid skyfall minimeras..  

Baserat på i planen angiven lägsta nivå (+25,8 m föreslaget) för bebyggelse samt beräknad högsta 
vattennivå bedöms översvämning inte medföra stora negativa konsekvenser för planerad bebyggelse 
inom planområdet eller för omgivande infrastruktur (väg E4.65).   
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Figur 26. Resultat från simulering av översvämning för ett 100-årsregn. Detaljplanegränsen för sjätte stadsdelen är 
markerad med gul färg, avrinningsområdet med ljusblå färg. Översvämmat område visas med mörkblå färg och 
avrinningsvägen med lila pilar. (Bjerking, 2020) 

 
6.4.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för hållbara transporter till, från och inom området 
ges följande rekommendationer för det fortsatta arbetet i mobilitetsutredningen (Ramböll, 2019): 

 Kommunen bör fortsätta att driva frågorna om en utbyggd kollektivtrafik till området, såväl 
lokal busstrafik, Roslagsbanans förlängning och en ny station på Arlandabanan.  

 En ny cykelbana med god standard som kopplar samman sjätte stadsdelen med det regionala 
cykelstråket.  

 Skapa gena, trygga och trafiksäkra kopplingar för oskyddade trafikanter till de kringliggande 
kollektivtrafikstationerna 

 Tillskapa en busshållplats närmre sjätte stadsdelen inom den befintliga väginfrastrukturen. 
 Utreda möjligheterna att upprätta ett hyrcykelsystem, samt vem som ska ansvara för detta, 

för att möjliggöra kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik till och från arbetsplatsen.  
 Verka för att den sjätte stadsdelen kan bli en testsite/utvecklingsplats/testarena för 

innovativa transportlösningar.  
 Skapa goda möjligheter att säkert cykla mellan lokala målpunkter och till kollektivtrafiken 
 Anlägga attraktiva, väderskyddade och stöldsäkra cykelparkeringar i bra lägen, nära entréer 

och vid kollektivtrafikens stationer.  
 Skapa möjlighet för flexibla parkeringslösningar och samutnyttjande.  
 Möjliggöra för ett varierande p-tal som kan minskas i takt med att kollektivtrafiken byggs ut.  

 

I det fortsatta arbetet bör även följande frågor studeras utifrån ett klimatperspektiv: 

 Användning av förnybara energikällor och minskad energianvändning.  
 Grönska i bebyggelsen är viktigt att säkerställa då den bidrar till temperaturreglering och 

skugga vilket är viktigt vid framtida värmeböljor. 
 Med anledning av översvämningsrisker i planområdet låglänta del bör ny bebyggelse 

planeras så att de ligger på en nivå med en viss marginal till den simulerade 
uppdämningsnivån +25,39 m. 

6.5 Hälsa 
6.5.1 Nuläge 

Kapitlet syftar till att översiktligt beskriva planens påverkan på människors hälsa, utöver de aspekter 
som lyfts under avsnittet för betydande miljöpåverkan. 

I nuläget består området i huvudsak av ett område med delvis avverkad skog, öppna gräsytor, ett 
äldre torp samt ett villavisningsområde. Funktionerna inom planområdet idag har ingen särskild 
påverkan på människor hälsa utöver de aspekter som beskrivits i tidigare avsnitt.  

6.5.2 Konsekvenser av planförslag 
Två pumpstationer för avloppsvatten planeras inom planområdet, detta krävs för att få vattnet från 
de lägre belägna delarna närmast väg E4.65 upp till huvudgatan genom området, där 
huvudledningen för avloppsledningsnätet kommer placeras. För placering, se de två områdena 
märkta ”EN” i plankartan i Figur 2. Plankarta med bestämmelser. 
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Enligt skriften Bättre plats för arbete från 1995 rekommenderas et skyddsavstånd på 50 meter till 
arbetsplatser från pumpstationer som betjänar fler än 25 personer. Den södra pumpstationens 
föreslagna läge medger enligt planförslaget bebyggelse inom ca 40 meter, och för den norra 
pumpstationen är det ca 30 meter till närmaste yta som medger bebyggelse. Då det inte är fråga om 
bostäder inom den aktuella planen samt om skyddsåtgärder planeras och genomförs bedöms 
placering närmare bebyggelse än 50 meter inte medföra några betydande konsekvenser eller risker 
för människors hälsa.  

6.5.3 Åtgärder och förslag till fortsatt arbete 
Ventilationen från pumpstationerna bör passera genom någon form av filter för att minska risken för 
att dålig lukt eller smittor sprids, exempelvis kompostfilter. Typ av filter måste detaljstuderas i 
projekteringsskede och anpassas till pumpstationens förutsättningar. Vidare bör friskluftsintagen 
från de närmaste husen inte placeras i riktning mot pumpstationerna. Uteplatser eller andra ytor 
som uppmuntrar till stadigvarande vistelse bör inte placeras närmare än 50 meter från 
pumpstationerna. Skyddsåtgärderna stämmer väl överens med det som rekommenderas även ur 
luftkvalitetssynpunkt samt ur riskhänsyn, med tanke på närheten till väg E4.65.  
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7 Konsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet innebär att planområdet i stora delar förblir som idag. Vägen genom planområdet 
kommer dock att behöva byggas ut även i ett nollalternativ. Detta för att försörja femte stadsdelen. 

Ur ett grundvattenperspektiv och risk för påverkan på närliggande grundvattenförekomster samt 
grundvattentäkt bedöms nollalternativet inte medföra någon förändring i förhållande till nuläget. 
Eftersom planområdet är beläget utanför vattenskyddsområdet bedöms nollalternativet och 
planförslaget också vara likvärdiga, d.v.s. någon påverkan på vattenbalansen eller på 
grundvattenförekomsterna bedöms inte uppkomma. 
 
Nollalternativet kommer att medföra en viss ökad påverkan på omgivande dagvattenrecipienter 
jämfört med nuläget. Detta huvudsakligen till följd av den utbyggnad som sker runtom planområdet 
men även till följd av det vägdagvatten som uppstår från den utbyggda vägen som kommer att gå 
genom planområdet. Dagvatten från befintlig bebyggelse inom området (Nybygget) och tillhörande 
parkeringsyta kommer fortsätta att belasta närliggande recipienter. Nollalternativet bedöms därför 
som något sämre än planförslaget, detta under förutsättning att de föreslagna renings- och 
fördörjningsåtgärderna som planeras i planförslaget genomförs. 
 
I nollalternativet förväntas inte risksituationen förändras väsentligt jämfört med nuläget, främst 
beroende på att området i nollalternativet fortsätter att vara väldigt glest exploaterat. De omgivande 
riskkällorna bedöms bli kvar, men då risken är starkt kopplad till antalet människor som kan komma 
att påverkas av en viss typ av olycka blir konsekvenserna mindre i nollalternativet än i planförslaget. 
Jämfört med nuläget bedöms konsekvenserna bli likvärdiga. 
 
Gällande luftkvalitet bedöms nollalternativet medföra en något försämrad luftkvalitet i jämförelse 
med nuläget, dels inom planområdet men också längs med omgivande vägnät. Detta till följd av en 
ökad trafik på E4:an, väg E4.65 och på Halmsjövägen. Detta trots en framtida förbättrad 
avgasreningsteknik och övergripande förbättringar genom samhällsinsatser för att klara MKN. Till 
nollalternativets fördel gentemot planförslaget är dock att det inte tillkommer någon trafik från 
bebyggelse och verksamheter inom planområdet och att planområdet förblir öppet vilket ger en 
gynnsam utvädring av föroreningar från omgivande källor. Spridningsberäkningar har utförts för 
nollalternativet. Dessa visar att miljökvalitetsnormerna för PM10 och NO2 klaras med god marginal 
inom planområdet. Längs med E4 och väg E4.65 är halterna högst, för PM10 ligger 
dygnsmedelhalterna i intervallet 35–50 μg/m3. Miljömålet för PM10 överskrids närmast de stora 
vägarna men halterna avtar snabbt på grund av det öppna läget som tillåter en god uppblandning 
med ren luft. Beräknade NO2-halter är mycket låga och klart under både miljökvalitetsnormen och 
miljömålet i hela planområdet. Med detta som grund bedöms nollalternativet ur luftmiljösynpunkt 
vara mer fördelaktigt än planförslaget. För beräkningarna ses störst skillnad mellan planförslaget och 
nollalternativet utmed Halmsjövägen. I nollalternativet ligger dygnsmedelhalterna NO2 ca 8–11 
μg/m3 lägre än planförslaget (vid enkelsidig bebyggelse) respektive 13–15 μg/m3 (vid dubbelsidig 
bebyggelse). För partiklar är skillnaden i dygnsmedelhalter ca 15–17 μg/m3 längs med Halmsjövägen. 
 
En bilväg med trafik tillkommer genom planområdet men trafiken på omgivande vägnät, 
Arlandabanan och flygplanstrafiken till och från Arlanda bedöms även i ett nollalternativ vara de 
dimensionerande bullerkällorna i området. Konsekvenserna för buller i nollalternativet är likvärdiga 
med nuläget, men mindre än i planförslaget eftersom det är färre människor som vistas inom 
området. 
 
I ett nollalternativ kommer huvuddelen av områdets naturmiljöer att bibehållas och befintliga 
naturvärden och lokala spridningssamband bedöms inte påverkas i någon större omfattning. Den 
tillkommande vägen kommer att ta naturmark i anspråk men i betydligt mindre omfattning än i 
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planförslaget. Ur ett naturmiljöperspektiv bedöms därför nollalternativet som mer fördelaktigt 
jämfört med planförslaget. Till följd av den nya vägen genom planområdet bedöms nollalternativet 
som något sämre än nuläget. Ur ett kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet inte medföra 
någon skillnad i påverkan jämfört med varken nuläget eller planförslaget. 
 
Ur ett klimatperspektiv innebär nollalternativet inte några större förändringar jämfört med i nuläget i 
förhållande till utsläpp av växthusgaser, energianvändning m.m. Eftersom området i stort förblir som 
idag innebär nollalternativet mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med planförslaget.  
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8 Konsekvenser under byggtiden 
Utbyggnaden av planområdet kommer att ske etappvis och pågå under ett flertal år. Hela 
programområdet väntas vara utbyggt ca år 2035. Under byggskedet pågår arbeten som kan medföra 
påverkan på miljön. I detta kapitel beskrivs byggskedets konsekvenser överskådligt. De konsekvenser 
som bedömts vara relevanta att beskriva under byggskedet är naturmiljö, masshantering och 
föroreningar till mark och vatten. 
 
Byggskedet beskriver påverkan av själva byggverksamheten, d.v.s. vid uppförandet av byggnader 
samt arbetet med att göra området möjligt för exploatering. Generellt innebär arbetet med att 
möjliggöra området för exploatering mer störande och resurskrävande arbeten som sprängning, 
krossning, schakt, ledningsdragning m.m. 
 

8.1 Föroreningar till mark och vatten inkl. masshantering 
Planområdet kommer att byggas ut succesivt, och alla skyddsåtgärder finns inte på plats från början. 
Dock kommer det planerade dagvattenstråket i planområdets västra del att anläggas i ett tidigt skede 
vilket är positivt eftersom det vid markarbeten som exempelvis schakt finns risk att partiklar och 
eventuella föroreningar sprids till yt- och grundvatten. Genom att anlägga det planerade 
dagvattenstråket redan tidigt i processen kan dagvatten från byggarbetsplatsen tas omhand. 
Dagvatten från byggskedet får inte släppas till recipient utan att det behandlats. 
 

8.1.1 Hantering av jord- och bergmassor 
 
Hantering av jord- och bergmassor inom området kommer att bli nödvändigt under byggskedet. Det 
finns inga indikationer på markföroreningar inom området. En provtagning av förekommande 
bergarter har dock genomförts i planområdet. Provtagningen utfördes med syfte att kontrollera 
arsenik- och svavelhalter inom berört område. Provtagningsplatser redovisas i Figur 27. (Bjerking, 
2018c) Av de prov som analyserats avviker endast prov 2 i sina halter av arsenik och svavel, där halter 
på 167 ppm arsenik överstiger gränsvärde för MKM (mindre känslig markanvändning) på 25 ppm 
enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Halten svavel i prov har analyserats till 1110 ppm, vilket innebär 
förhöjd halt enligt Trafikverkets handbok för sulfidförande bergarter. Sannolikt förekommer höga 
halter av arsenik och svavel naturligt i berggrunden, troligen i form av sulfidmineralet Arsenikkis.  
 
Om bergmassan som sprängs loss innehåller svavel och arsenik kan dessa delvis lakas ur vid 
exponering av vatten, och ökad lakning sker i de fall vattnets pH är sänkt. Sulfidhaltiga mineral kan 
även bidra till sänkt pH, vilket kan påverkan omgivande mark och i sin tur bidra till ökad urlakning av 
metaller. Detta måste hanteras vid eventuella upplag eller återanvändning av bortsprängda 
bergmassor. Berget i den punkt där förhöjda halter arsenik påträffats avses inte sprängas loss då 
platsen det ligger inom planläggs som stadsdelspark. Planen medger dock vissa konstruktioner och 
exploatering inom parkområdet och blir det aktuellt med losstagning där måste kompletterande 
analyser genomföras och sannolikt särskilda åtgärder vidtagas, se mer nedan för förslag på hantering 
av bergmassor inom planområdet.  
 
Problematiken med svavel och arsenik återfinns även i den angränsande detaljplanen för femte 
stadsdelen Arlandastad. Där har en fördjupad riskbedömning gjorts inför byggskedet (Riskbedömning 
avseende arsenik och sulfid i berg, femte stadsdelen Arlandastad, Märsta, Sigtuna kommun, Structor 
2019-09-20). Bedömningen syftade till att göra en riskbedömning för miljö- och hälsoaspekter vid 
återanvändning av krossat berg från området vid byggnation av vägar och utfyllnad av kvartersmark 
inom detaljplaneområdet. Prover uttogs på 4 ställen där större bergsschakter planerades för att 
skapa en bild över massorna inom området. Proverna analyserades med avseende på svavel och 
arsenik, och laktest genomfördes och försurningsförmågan analyserades. Massorna bedömdes ha 
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måttlig till liten försurningsgrad. Försurningskänsligheten i grundvattnet i området bedömdes som 
låg. Lakbarheten för arsenik var lägre än vad den generellt antas vara. Risken för miljöpåverkan från 
både arsenik- och sulfidförande bergarter på platsen bedömdes i riskbedömningen vara liten till 
obefintlig. Endast massor från den metasedimentära bergarten i områdets södra del 
rekommenderades i första hand inte återanvändas inom området. I andra hand, om de återanvänds 
bör de placeras högt i terräng/vägkropp så att kontakt med grundvatten undviks. Området med 
metasedimentära bergarter ligger längst söderut i området och därmed längst från sjätte stadsdelen.  
 
Analysen gällande femte stadsdelen tyder på att en motsvarande situation bör råda i angränsande 
delar av sjätte stadsdelen. För att säkerställa att högre halter svavel respektive arsenik inte påträffas i 
de områden där bergsschaktarbeten planeras inom sjätte stadsdelen föreslås att en liknande 
riskbedömning inklusive analys av försurningskänslighet och lakbarhet görs i samband med att 
området projekterats och det är känt var bergsschakter och eventuell återanvändning av massor blir 
aktuellt. Närheten till diket i områdets västra del samt dess vattenkvalitet avseende 
försurningsresistens (alkalinitet) bör även beaktas i en sådan riskbedömning. Då det finns provpunkt 
inom området med höga halter av arsenik (där planeras dock inga schaktabeten) kan det inte 
uteslutas att det blir aktuellt att transportera vissa massor till deponi.  
 
 

8.1.2 Länshållningsvatten 
 
Sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet under byggskedet 
ger också upphov till länshållningsvatten. Hur länshållningsvatten ska hanteras beror bl.a. av 
föroreningsinnehåll. Hantering behöver studeras vid projektering så att inte förorenat 
länshållningsvatten sprids till omgivande mark och vatten. Vid eventuella kommande byggåtgärder 
som medför att grundvatten påverkas eller bortleds (vilket även kan vara tillståndspliktigt) bör analys 
av PFAS 11 ske. Se även under avsnitt 10, Uppföljning. Det finns idag ingen kännedom om att PFAS 11 
förekommer inom planområdet, men det finns i den angränsande grundvattenförekomsten 
Stockholmsåsen – Arlanda, och härrör från verksamheten på flygplatsen.  

Vatten som uppsamlats i samband med schakt eller sprängarbeten kan exempelvis renas i en 
sedimenteringstank och kontrolleras avseende pH, metaller, suspenderat material mm innan det 
släpps ut. Det åligger respektive verksamhetsutövare att följa Miljöbalken samt Allmänna 
bestämmelser för användande av Sigtuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 
2009) avseende nödvändiga skyddsåtgärder under arbetet med att färdigställa respektive 
tomt/fastighet. Frågan gällande hantering av länshållningsvatten bör även belysas vidare vid 
respektive bygglovshantering.  
 
För att minimeranegativa konsekvenser under byggtiden kommer miljökrav att ställas på byggherrar 
och entreprenörer så att störningar för människor och miljön i närområdet minimeras. Miljökraven 
kan ställas i ett kontrollprogram som gäller under byggtiden. För att minimera risker krävs att det 
upprättas skyddsåtgärder samt rutiner och instruktioner för hur arbetena ska gå till samt hur t.ex. 
länshållningsvatten eller bortsprängt berg ska omhändertas.  
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Figur 27. Geografiska lägen för provtagningspunkter. Bjerking, 2018c. 

 

8.2 Naturmiljö 
Under byggskedet kommer arbeten att genomföras i syfte att utjämna och förbereda marken för 
grundläggning av den nya bebyggelsen. Delar av områdets befintliga naturmiljöer kommer därmed 
att tas bort. Under byggskedet finns det risk att träd och vegetation påverkas, t.ex. genom 
sammanstötning med arbetsfordon, damning etc. I anslutning till områden där det finns värdefulla 
träd och vegetation som ska sparas, exempelvis vid arbeten inom naturvärdesobjekt 1 och i närheten 
av naturvärdesobjekt 2 (sumpskogen), behöver denna skyddas från påverkan. Försiktighet bör iakttas 
vid etablering av arbetsytor och liknande, och särskilt värdefull natur som ska bevaras bör stängslas 
in. 
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9 Konsekvenser i relation till miljömål  
9.1 Nationella miljömål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra 
etappmål. Etappmålen är steg på vägen för att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.  

Nedan listas de nationella miljökvalitetsmål som bedöms vara aktuella för detaljplanen. En 
bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med miljömålen.  

Sigtuna kommuns kommunala miljömål följer de nationella miljökvalitetsmålen, därför anses 
bedömningarna nedan avse måluppfyllelse på både nationell och kommunal skala. 

För dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen, se miljomal.se. 

9.1.1 Miljökvalitetsmål   
Ingen övergödning 

 

Planens konsekvenser i relation till Ingen övergödning 
Planens konsekvenser verkar för miljömålet Ingen övergödning då dagvattenåtgärderna inom 
planområdet medför minskade mängder näringsämnen till recipienten.  

Levande sjöar och vattendrag 

 

Planens konsekvenser i relation till Levande sjöar och vattendrag 
Planens konsekvenser verkar för miljömålet levande sjöar och vattendrag då dagvattenåtgärderna 
inom planområdet medför minskade mängder näringsämnen och föroreningar till recipienten. 
Dagvattenåtgärderna inom planen bidrar även till att stärka landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion genom en anpassning av dagens dike till en serie av dammar. 
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Grundvatten av god kvalitet 

Planens konsekvenser i relation till Grundvatten av god kvalitet 
Planen bedöms inte påverka möjligheten att nå miljömålet Grundvatten av god kvalitet, då planen 
ligger utanför tillrinningsområdena för närliggande grundvattenförekomster.   

God bebyggd miljö 

Planens konsekvenser i relation till God bebyggd miljö 
Planen ligger i ett utsatt och bullerstört läge. Riskfaktorer finns kopplade till transporter av farligt 
gods, urspårning på järnvägen och flygolyckor. Säkerhetsåtgärder kommer att vidtas inom planen för 
att minimera riskerna. Platsen utgör inte en god och hälsosam livsmiljö men då planen inte medger 
bostäder bedöms möjligheten att nå miljömålet inte påverkas. 

Utifrån planens utformning och innehåll kan planen dock sägas hushålla med mark eftersom 
verksamheterna och markanvändningen kommer att anpassas till det utsatta läget. Områdets 
utveckling ligger i linje med utvecklingen av den regionala stadskärnan föreslagen i Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsområdet. Stor del av den gröna ytan inom planområdet bevaras. 
Gestaltningen av området har höga ambitioner för att skapa en trivsam miljö med stark nordisk 
koppling.  

Frisk Luft 

Planens konsekvenser i relation till Frisk luft 
Planen innebär ökade utsläpp till luft och miljömålen för PM10 överskrids inom delar av 
planområdet. Detta går inte i linje med miljömålet. Några miljökvalitetsnormer överskrids inte. En 
mobilitetsutredning har tagits fram och i denna rekommenderas bl.a. fortsatt arbete med frågor 
kopplat till att öka andelen kollektivtrafikresande till och från planområdet. Detta skulleminska 
utsläppen och medföra att planen kan gå i linje med miljömålet. 

Begränsad klimatpåverkan 

Planens konsekvenser i relation till Begränsad klimatpåverkan 
Utbyggnad av en ny stadsdel är resurskrävande och medför ökade utsläpp av växthusgaser vilket inte 
är i linje med miljömålet. Planförslaget medför också en ökad energianvändning. Strategier gällande 
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mobilitet och utbyggnad av kollektivtrafik behöver studeras vidare liksom frågor kopplade till 
materialval, utsläpp av växthusgaser och energianvändning. Detta för att begränsa planområdets 
påverkan på klimatet och för att ligga i linje med miljömålet. 
 
Levande skogar och Ett rikt djur- och växtliv 

Planens konsekvenser i relation till Levande skogar och Ett rikt djur- och växtliv 
Planförslaget är inte i linje med miljömålen i och med att ett naturområde tas i anspråk. Större delen 
av de områden som detaljplanen tar i anspråk utgörs dock av naturmiljöer med låga/inga 
naturvärden som redan är kraftigt påverkade av skogsbruk. Detaljplanen har också utformats för att 
kunna bibehålla så stor andel av befintliga naturvärdesobjekt som möjligt vilket medför att påverkan 
på miljömålen kan begränsas. 
 
Myllrande våtmarker 

Planens konsekvenser i relation till Myllrande våtmarker 
Planen bedöms inte påverka möjligheten att nå miljömålet då identifierad sumpskog lämnas orörd 
och att skyddszon skapas mellan sumpskogen och den planerade exploateringen. 

9.1.2 Sammanfattning planförslagets konsekvenser i relation till miljömål  
Planen bedöms inte påverka miljömålen Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag 
negativt tack vare föreslagna dagvattenåtgärder. Planen bedöms inte heller påverka möjligheten att 
nå miljömålet Grundvatten av god kvalitet och planen bedöms verka i linje med miljömålet God 
bebyggd miljö.  

Planen innebär ökade utsläpp till luft vilket kan påverka möjligheten till att nå miljömålet Frisk luft 
lokalt. Utbyggnad av en ny stadsdel medför även ökade utsläpp av växthusgaser vilket inte är i linje 
med miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Påverkan kan minskas i kommande skeden genom aktivt 
arbete med att underlätta för kollektivt resande samt beaktande av energieffektivitet vid materialval 
och val av energiförsörjning. 

Planförslaget är inte i helt linje med miljömålen Levande skogar och Ett rikt djur- och växtliv i och 
med att ett naturområde tas i anspråk. Planen bedöms inte påverka möjligheten att nå miljömålet 
Myllrande våtmarker.  

De sammantagna konsekvenserna av ett genomförande av planen bedöms ligga i linje med 
huvuddelen av de nationella miljömålen. 
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10 Uppföljning 
Detaljplanen kan medföra negativ miljöpåverkan med avseende på främst dagvatten och luftkvalitet. 
Naturmiljöer kommer även att påverkas. Under genomförandet av den föreslagna planen bör 
uppföljning ske kontinuerligt för att säkerställa att risker för betydande miljöpåverkan hanteras och 
att föreslagna åtgärder både vidtas och når önskad effekt.  

10.1 Uppföljning av åtgärder i byggskedet 
Sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet under byggskedet 
behöver följas upp för att säkerställa att omgivningarna inte påverkas negativt. Bland annat kan 
anläggningsarbetena ge upphov till länshållningsvatten. Hur länshållningsvatten ska hanteras beror 
bl.a. av föroreningsinnehåll. Hantering behöver studeras i det fortsatta arbetet så att inte förorenat 
länshållningsvatten sprids till omgivande mark och vatten. Sedimentering kan vara tillräcklig åtgärd, 
men det bör säkerställas att det även inte finns andra föroreningar i länshållningsvattnet, främst med 
tanke på att det finns bergmassor inom området med förhöjda halter av arsenik och svavel. Troligen 
kommer dessa halter från anrikning av sulfidmineralet Arsenikkis, vilket kan medföra försurning vid 
brytning. Losstaget berg bör inte mellanlagras på öppna ytor utan föregående provtagning för att 
säkerställa att massorna inte innehåller förhöjda halter svavel eller arsenik. pH bör följas upp både i 
länshållningsvatten och vid vatten som avrinner från eventuella upplagsytor för att säkerställa att 
försurning inte sker vid urlakning. Dagvatten från samtliga ytor i byggskedet skall renas innan det får 
ledas till recipient.  

Vid eventuella kommande byggåtgärder som medför att grundvatten påverkas eller bortleds (vilket 
även kan vara tillståndspliktigt) bör analys av PFAS 11 ske, för att säkerställa att det inte finns i 
området. Det förekommer i angränsande grundvattenförekomst.  

Hantering av jordmassor inom området kommer att bli nödvändigt under byggskedet. Det finns idag 
inga indikationer på markföroreningar inom området. Vid misstanke om förorening (exempelvis lukt) 
skall provtagning ske samt att man bör säkerställa att det inte sker vidare spridning av eventuell 
förorening innan provsvar erhållits. Påträffas förorenade massor skall de transporteras till godkänd 
deponi.  

Vid arbete med att färdigställa respektive tomt/fastighet åligger det respektive verksamhetsutövare 
att följa Miljöbalken samt Allmänna bestämmelser för användande av Sigtuna kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning (ABVA 2009) avseende nödvändiga skyddsåtgärder under arbetet. 
Frågan kommer även belysas vidare vid respektive bygglovshantering.  

Förslag till kontrollprogram för byggskedet utformas i samråd med tillsynsmyndigheten. Lämpligen 
tas ett övergripande kontrollprogram fram för utbyggnaden av planområdets infrastruktur, och 
därefter separata kontrollprogram för respektive fastighet inom planen i samband med 
bygglovsprocessen.  

10.2 Uppföljning av åtgärder  
I det fortsatta arbetet bör det kontinuerligt följas upp att i MKBn föreslagna åtgärder genomförs.  
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11 Samlad bedömning 
11.1 Slutsatser av gjorda analyser och bedömningar 

Sjätte stadsdelen Arlandastad avses att planläggas för kontor, industri, hotell m.m. 

Planförslaget innebär att ett område, i huvudsak bestående av skogsmark påverkat av skogsbruk men 
även till viss del av ett öppet landskap, tas i anspråk och exploateras. Planområdet och dess 
omgivning är i stora delar stört av mänsklig aktivitet och buller från närliggande infrastruktur och 
Arlanda flygplats.  

Genomförandet av planen kommer medföra viss påverkan på miljön, till exempel genom utsläpp av 
dagvatten till ytvattenrecipienten Märstaån, ianspråktagande av naturområden samt lokal påverkan 
på luftkvalitet genom den planerade exploateringsgraden och ökad trafik inom området. 
Exploateringen kommer även medföra klimatpåverkan i form av bland annat ökad energianvändning, 
transporter och påverkan från byggmaterial. 

Området är även utsatt av påverkan från omgivande infrastruktur. Detta ger påverkan på luftkvalitet, 
buller och risksituationen.  

Under planprocessen har ett flertal utredningar genomförts, och revideringar i planen har införts 
som följd av detta. Exempel på revideringar och anpassningar av planen är att detaljplanen har 
utformats för att kunna bibehålla så stor andel av de naturmiljöer som bedömts vara mest värdefulla 
inom planområdet. Vidare har de kvarvarande naturområdenas användning och bevarande reglerats 
genom planbestämmelser. Skyddet är särskilt starkt i området där sumpskogen finns, och särskild 
lovplikt är införd för trädfällning.  

Riskfrågorna är bemötta i planen genom anpassning av exploateringsgrad i zonen som har högst risk 
för flygolyckor, införande av skyddsavstånd för byggnader mot trafikleder med transporter av farligt 
gods samt mot Arlandabanan på grund av risker förknippade med urspårning.  

En viktig fråga i planarbetet har varit dagvattenfrågor och stora ytor har avsatts i planen för 
dagvattenhantering för att säkerställa möjlighet till god rening och fördröjning. Genom detta bedöms 
miljökvalitetsnormer för ytvatten att kunna följas. Genom de åtgärder som planeras för 
dagvattenhanteringen bedöms också miljökvalitetsnormerna för befintliga grundvattentäkter kunna 
följas. 

Spridningsberäkningar för PM10 och NO2 har genomförts och dessa visar att genomförandet av 
planen inte bedöms medföra att miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet överskrids. 

De viktigaste naturområdena inom planområdet avses bevaras och planbestämmelserna verkar för 
detta.  

Planområdet är kraftigt påverkat av buller från omgivande källor men med tanke på föreslagen 
verksamhet i området bedöms gällande riktlinjer för buller kunna hållas. 

Planen bedöms bidra positivt till det långsiktiga målet i regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS) att skapa en regional stadskärna vid Märsta-Arlanda. Området är även 
utpekat i ÖP och FÖP för fortsatt utveckling.  

Planen kan anses förenlig med 2 kap. PBL gällande allmänna hänsynsregler och hushållning med mark 
och vatten i det avseendet att planen inte medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 
människors hälsa eller säkerhet. 
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När det gäller val av plats föreskriver 2 kap. PBL att mark- och vattenområden används för det eller 
de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Planens geografiska lokalisering medför en vistelsemiljö med många störningar och risker men anses 
samtidigt vara strategiskt i regionen och väl valt för den aktuella typen av verksamheter. 

Den samlade bedömningen är att ett genomförande av planen uppfyller de allmänna 
hänsynsreglerna och reglerna om hushållning med mark och vatten i 2 kap. PBL. Vidare bedöms ett 
genomförande innebära att gällande miljökvalitetsnormer kan följas.  
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